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BAB    I 

ISTILAH,MODEL, DAN PENGUKURAN 

Dalam bab ini akan disajikan 3 tofik yang luas. Pertama kita uji dengan fisika kedokteran dan 

menjelaskan beberapa hubungan dan ketumpang tindihan dengan disiplin ilmu yang lain. 

Dalam septian selanjutnya kita diskusikan model konsep yang esensial dalam ilmu sain, 

engineering, dan kedokteran. Kita diskusikan umpan balik. Gambaran pentingdari beberapa 

model. Dalam bagian terakhir kita bahas pengukuran. 

1.1.ISTILAH 

Ruang lingkup fisika kedokteran tumpang tindih dengan 2 bidang yang luas yaitu bidang 

kedokteran dan bidang fisika. Dalam buku ini pernyataan fisika kedoktera muncul dalam 2 luas 

utama; aplikasi fisika pada fungsi tubuh dan kesehatan dan penyakit dan aplikasi fisika dalam 

praktek kesehatan. Yang pertama sering disebut fisika fisiologi dan yang kedua termasuk 

stetoskop, ketukan pada dada dan aplikasi fisika pada laser, ultrasound, dan radiasi. 

        Medan fisika kedokteran mempunyai beberapa subbagian. Kebanyakan fisika kedokteran 

dalam USA bekerja dalam medan fisika radiologi. . s melibatkan aplikasi fisika pada masalah 

radiologi dan termasuk penggunaan radiasi dalam diagnose  dan penyembuhan penyakit.Sub 

bagian fisika kedokteran melibatkan proteksi radiasi dari pekerja radiasi, pasien, dan public. Di 

AS disebut fisika kesehatan. 

1.2. MODEL 

            Hukum fisika yang melibatkan seluruh aspek fungsi tubuh, masing- masing situasi terlalu 

komplek  dan hamper tidak mungkin diprediksi secara eksak dengan ilmu fisika. 

           Salah satu contoh dari model yaitu mata analog dengan kamera. Analog ini sering 

membantu menjelaskan aspek fisika darri tubuh. Model aliran darah dipresentasikan oleh aliran 

listrik sering digunakan dalam mempelajari system peredaran darah . Model listrik ini dapat 

disimulasi dari cardiovascular. 

            Model matematik yang lain ; yaitu persamaan model matematik yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan dan memprediksi lingkungan fisika beberapa system. Seperti hubungan 

antara F, dan massa m dan percepatan, a. yang ditulis F = m a, yang diketahui sebagai Hukum 

Newtons kedua. Bentuk lain dari Hukum Newton 2 adalah    mv/ t. Salah satu dari kata favorit 

fisika adalah fungsi . Simbul untuk fungsi ( f ). Persamaan  W = f(H) ini artinya berat W adalah 

fungsi dari ketinggian H. Bentuk lain dari lagi R = f (p) menunjukkan laju jantung R sebagai fungsi 

dari daya yang dihasilkan oleh tubuh p. 



  

1.3. PENGUKURAN 

        Salah satu karakteristik ilmu fisika adalah kemampuan untuk menghasilkan kuantitas yang 

diminati. Perkembangan ilmu fisika berhubungan dengan perkembangan kemampuan untuk 

mengukur. Gambar 1.1 menggambarkan beberapa pengukuran yang umum digunakan dalam 

praktek kedokteran. Dalam praktek kedokteran menggunakan  satuan  yang tidak standar. 

Sebagai contoh satuan tekanan gaya persatuan luas seperti newton/meter2, dyne/cm2. 

       Tekanan darah secara umum dinyatakan dalam millimeter merkuri (Hg), panjang zat cair. 

Panjang ini merupakan ketinggian kolom merkuri yang mrmpunyai tekanan dasar yang sama 

dengan tekanan darah. 

      Ada beberapa pengukuran fisika yang melibatkan tubuh dan waktu.Kita dapat membaginya 

dalam 2 kelompok.Pengukuran yang prosesnya berulang seperti pulsa, denyut nadi dan 

pengukuran yang prosesnya tidak berulang seperti mengeluarkan substan dari ginjal. 

      Pengukuran merupakan proses yang berulang selalu melibatkan banyaknya pengulungan 

per detik, per menit, jam dan lain sebagainya. Sebagai contoh laju pulsa 70/menit dan laju 

pernapasan 15/menit. 

      Dalam ilmu fisika ketelitian dan kebenaran mempunyai arti yang berbeda. Ketelitian 

mengacu pada standar.Sebagai contoh tinggi seseorang diukur 1,75 m mungkin ketelitiannya 

0,003 m dibandingkan dengan standar meter. 

     Diagnose error (false positip dan false negative) dapat dikurangi dengan penelitian . 

Kesalahan atau ketidakpastian dikurangi dengan menggunakan pengukuran, pengulangan 

pengukuran, dan menggunakan alat yang dapat dipercaya. 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

BAB 3  

FISIKA KERANGKA 

Yang tertarik pada tulang 

1.Ahli antropologi 

Tulang dapat menunjukkan pada abad keberapa kehidupan pemilik tulang selain itu usia tulang 

dapat diketahui. Tulang berguna untuk alat- alat senjata, benda kesenian  dan melacak 

perkembangan budaya dan fisik manusia. 

2. Ahli Kedokteran ; kedokteran gigi, dokter ahli bedah tulang, dokter ahli reumatik. 

3.Ahli fisika ; Tulang merupakan type yang berhubungan dengan gaya statis dan dinamis selama 

berdiri,berjalan lari,duduk, mengangkat dan lain-lain. Adanya variasi bentuk tulang dari segi 

fungsinya. Adanya jenis –jenis jaringan tulang contoh tulang rawan. 

4. Ahli Teknik ; Tulang yang berbeda memunyai fungsi yang berbeda. Dalam tubuh ada pola 

kerja yang baik dari tulang. Berkeinginan meniru fungsi dan sifat tulang untuk penggantian 

tulang atau tulang buatan. 

FUNGSI TULANG 

1. Sebagai Penyangga 

2. Daya Penggerak 

3. Melindungi berbagai organ 

4. Penyimpanan bahan kimia 

5. Pemberi makanan  

6. Transmisi Suara 

 

1. Fungsi Penyangga; 

 

Tampak nyata pada kaki, otot tubuh melekat pada tulang melalui urat daging. 

Merupakan ikatan sendi – sendi tulang pada system tulang.Fungsi penyangga 

berkurang karena usia lanjut dan penyakit tertentu. 

 

2.Fungsi Daya Penggerak; Sebagai engsel mengatur gerakan tubuh. Fungsi sendi 

tulang berkurang karena radang sendi (Arthritis) 

. 

3.Fungsi melindungi organ: 

 



  

- - Organ tengkorak : Melindungi otak,sensor organ penting  

- Tulang rusuk ; Melindungi jantung, paru –paru 

-  

4. Fungsi sebagai bahan kimia : 

Tingkat kalsium dalam darah kurang dari normal kalsium diambil dari tulang. 

Caranya : Sensor kalsium bekerja kelenjar parathyroid melepaskan banyak 

parathormon ke dalam darah sehingga tulang melepaskan kalsium sesuai 

dengan yang diperlukan. 

 

- 5. Berfungsi sebagai transmisi suara : 

-  

- Tulang ossieles ditelinga bagian tengah terdiri dari 3 tulang kecil. 

-  

- Tiga tulang kecil ini bertindak sebagai pengungkit . Impedansi yang sesuai 

mengubah vibrasi suara diudara menjadi vibrsi suara dalam cairan di 

-  Cohlea. 

- . 

- 6. Fungsi sebagai pemberi makanan: 

-  

Gigi seri sebagai pemotong makanan. 

 

          Gigi taring sebagai penyobek makanan 

 

         Gigi geraham sebagai penguyah makanan 

           

     Hal –hal lain : 

1. Tulang adalah jaringan hidup yang membutuhkan hidup. 

2. Kesehatan tulang dijaga oleh sel2 osteocttes 

3. Jika sel2 osteocytes mati  ( karena kekurangan darah ) tulang mat7i. 

4. Jika sel2 tulang pinggul mati pinggul gagal melaksanakan 

fungsinmenghancurkan tulangya. 

5. Selama tulang merupakan jaringan hidup tulang mengalami proses 

berkesinambungan ( kerusakan tulang tua dibentuk tulang baru ) yang disebut 

Bone Remodeling. 

Ekivalensinya : 

 



  

Kita akan memiliki kerangka baru setiap 7 tahun. Tiap hari osteoclas 

menghancurkan tulang yang mengandung kira2 0,5 gram Ca kemudian 

osteoblas membangun tulang baru dengan jumlah yang sama. 

Pada waktu muda dan masa pertumbuhan aktivitas osteobl beratas lebih besar 

daripada aktivitas osteoclas. 

 

Ketika usia menginjak 35 -40 tahun aktivitas osteoclas lebih besar daripada 

osteoblas. 

 

Terjadi pengurangan masa tulang secara berangsur –angsur mati. Pengurangan 

masa tulang pada wanita Nampak lebih cepat dari pria kondisi ini disebut 

Osteoporosis. Pat 

ah tulang secara spontan tulang punggung, tulang pinggul 

 

Tulang terdiri dari : 

 

 Collagen : Fraksi organic 40 %. Berat tulang padat dan 60% volume tulang 

padat. 

 

Mineral tulang : Fraksi anorganik  60% berat tulang padat dan 40% volume 

tulang padat. 

 

Collagen SIfat2nya. 

 

Fleksibel terbuat dari osteoblas dapat dilepaskan dari tulang dengan 

pembakaran. 

 

Mineral tulang : 

 

Mudah pecah dan mudah diremukkan, sisa pembakaran tulang tersusun dari 

Kristal Ca Hydroxyapatit. Ukuran Kristal 50 -100 A. 

 

Fungsi Tulang menentukan 

 

Bentuk, konstruksi, jenis 2 zat yang menyusun. 

 

Bentuk Tulang Dalam Tubuh ada 5 kesatuan: 

 



  

1. Tulang kecil datar:  Tulang bahu, beberapa bagian tulang tengkorak. 

2. Tulang berlubang panjang ; tulang tangan, tulang kaki, tulang jari 

3. Tulang berbentuk silinder : tulang punggung. 

4. Tulang tidak teratur : Tulang pegelangan tangan, tulang pegelangan kaki 

5. Tulang tidak termasuk 1,2,3,4 : tulang rusuk. ( 

 

 

.Sebagai contoh ; Bentuk Tulang I ( Tulang kaki ) untuk menahan peregangan 

dan pemampatan. 

Contoh tulang femur/ tulang paha 

Bentuk tulang silinder yang berlubang ( tulang paha) untuk menahan gaya dari 

berbagai arah  

 

Tulang paha : Tulang tersusun rapat ( di tengah 2) dan tulang trabecular ( di 

ujung) 

 

Keuntungan tulang trabecular: 

Dapat menahan gaya pemampatan dengan kekuatan sama seperti tulang 

tersusun rapat 

Dapat menyerap energy lebih banyak jika terjadi gaya yang besar ( berjalan, 

berlari meloncat ). 

Kelemahan tulang Trabecular 

  Tidak dapat menahan dengan baik pada peristiwa menekuk. 

Kekuatan tulang sama dengan kekutan granit yang gr ditekan. 25 x  kekutan 

granit yang diregangkan. 

Masa jenis tulang : 1,9 gr/ cm tetap sepanjang hidup 

Kekuatan tulang berkurang  jika tulang lebih tipis. 

Elastisitas tulang mengikuti Hukum Hook.  

   Y =    F/A/ L/L 



  

Tulang akan patah pada Stress 120 N/mm 

Pada waktu berlari , meloncat, tulang pangkal paha menahan gaya 4 x berat 

tubuh. Pada waktu berjalan tulang tumit menahan gaya 2x berat tubuh. 

Tulang paha merupakan tulang tersusun rapat menahan stress pemampatan 

120 N/mm. 

 

PELUMAS SENDI TULANG 

 

Pelumas sendi tulang ; Cairan snynovial 

Dari laporan autopsy mayat 

2/3 problem sendi di lutut 

1/3 problem sendi di pangkal paha 

Penyakit yang berpengaruh pada sendi 

Radang sendi reumatik cairan synovial melebih produksi menyebabkan sendi 

bengkak. 

Osteo Orthrosis ( terjadi gesekan antara tulang yang satu dengan yang lain ) 

Gambar 3.11     Komponen Utama Sendi.i  

     . 



  

 

Tugas Membran Synovial 

1. Menjaga Sendi, Memelihara Cairan Synovial ( kekurangan dan kelebihannya). 

Permukaan Sendi 

 

Merupakan Sambungan Tulang raan, halus, dicantolkan pada tulang padat. 

 

Permukaan Tulang Raan 

 

Kasar berpori, untuk menangkap cairan synovial. 

Alat pemeras cairan synovial jika ada stress ( menanggung beban yang besar sendi mendapat 

gesekan makin besar stress  yang besar .diperkecil cairan synovial ditambah. 

 

Catatan : Tekanan menyebabkan timbulnya galur2 pelumas untuk memeras tulang raman 

sehingga cairan synovial pindah ke dalam sendi. 

 

Sifat pelumasan : Tergantung pada Viskositas lapisan minyak tipis lebih baik daripada lapisan 

minyak tebal. 

 

PENGUKURAN MINERAL TULANG DALAM TUBUH 

 

TEKNIK FISIKa : Pengukuran IN- vivo 

                   IN _ VITRO 

 

TEKNIK YANG DIGUNAKAN : 



  

Dengan bayangan sinar – X biasa 

KELEMAHANNYA : 

1. Gambar yang dihasilkan tidak tajam 

2. Sinar _ X biasa tidak mono energy. 

3 Kerelatifan luas sorotan mengandung banyaknya radiasi hamburan jika sorotan 

mencapai film. 

3. Film adalah detector yang lemah dalam melakukan pengukuran  kuantitatif. 

DENGAN FOTON ABSORBSIOMETRY ;  

 

KELEBIHANNYA: 

 

a. Suatu sumber sinar – X energy tunggal atau sinar gamma. 

b. Sorotan kecil untuk memperkecil hamburan 

c. Detektor scientilasi  yang dapat dipisahkan dan dihitung. 

d.  Membandingkan intensitas sinar – x sebelum dan setelah meleati tulang yang 

dibenamkan dalam air. 

 

 

 

MASA MINERAL TULANG (BM). 

 

        BM   =   k log IO,I  dengan k = ketetapan 



  

 

BAB 4 

PANAS DAN DINGIN DALAM KEDOKTERAN 

Panas dan dingin telah digunakan beberapa ribuan tahun. Galen merekombinasikan 

penggunaanair hangat dan minyak dalam beberapa percobaan, dan aplikasi bahan dingin pada 

oprasi.  

         Dalam bab ini kita pertimbangkan elevasi dan reduksi suhu dalam kedokteran.Kita mulai 

dengan mendiskusikan dasar fisika panas dan dingin dan cara mengukur suhu 

(Thermometri).Kemudian kita mendiskusikan pemetaan suhu permukaan tubuh ( Thermometri) 

sebagai alat diagnose , terapi panas, dan penggunaan dingin dalam kedokteran ( Cryogenik dan 

cryosurgery). 

 

4.1. DASAR FISIKA PANAS DAN SUHU 

 

Kita selalu berpikir suhu dari seseorang pada beberapa titik , kita ketahui terlalu panas , terlalu 

dingin, atau nyaman. Jika kita ingin menjelaskan suhu sebagai fenomena fisika, kita harus 

mencoba untuk mengerti skala molekuler. Bahan merupakan molekul yang bergerak . Dalam 

gas atau zat cair molekulnya bergerak, menumbuk salahsatu atau yang lainnya atau dinding 

container. Molekul bergerak artinya memiliki energy kinetik dan energy kinetic ini berhubungan 

dengan suhu. 

         Energi kinetic rata – rata ini molekul pada gas ideal dapat ditunjukkkan secara langsung 

sebanding dengan suhu. Suhu naik energy kinetic rata2 molekul juga naik. Ini dapat dilakukan 

dengan menaruh  gas dalam kontak panas dengan nyala api. Energi akan dipindahkan dari nyala 

api menuju gas yang menyebabkan suhu naik yang disebut panas. 

        Jika panasmenjadi gas dengan menambahkan panas 

   yang cukup ditambahkan pada zat padat akan meleleh menjadi zat cair dan selanjutnya akan 

menjadi gas dengan menambahkan panas yang lebih. 

      Penambahan panas pada bahan akan menaikkan energy kinetik molekuler. Panas juga dapat 

dipindahkan pada bahan pada suhu yang lebih rendah. Suhu yang lebih rendah ini sebagai 

daerah cryogenik. 



  

 

4.2.  TERMOMETRI DAN SKALA SUHU 

        

        Suhu sulit diukur secara langsung, sehingga kita selalu mengukur ini secara tidak 

langsungdengan mengukur salah satu dari beberapa sifat fisik yang berubah terhadap 

suhu.Kemudian kita menghubungkan sifat fisik dengamembekun suhu dengan kalibrasi yang 

sesuai. 

Di  A.S skala suhu yang mendasar  Fahrenheit ( F ). Air membeku 32 F dan mendidih 212 F skala 

tubuh yang normal pada suhu 98,6 F. Kalau dinyataka dalam celcius, air membeku pada 0 F dan 

mendidih pada 100 F, dan suhu tubuh normal 37 F. 

       Sejumlah  alat yang peka terhdap suhu selain thermometer glas- zat cair, yaitu termistor 

dan termokopel. Termistor merupakan resistor yang khusus yang berubah resistansinya secara 

cepat terhadap suhu.  Termistor sering digunakan dalam kedokteran karena kepekaannnya 

sampai  0,01 C. Termistor biasanya ditempatkan dalam dalam hidung untuk memonitor laju 

pernapasan pasien dengan menunjukkan perubahan suhu antara suhu dingin saat menarik 

nafas dan udara panas aktu menghembuskan napas. Alat ini disebut pneumograf. 

     Termokopel terdiri dari 2 sambungan logam yang berbeda. Jika 2 sambungan suhunya 

berbeda ,tegangan yang dihasilkan tergantung pada beda suhu. Salahsatu sambungan 

ditangkap oleh suhu acuan. Termokopel ini dapat suhu -190 s/d 300 C. 

Unnnnnnnntuk beda suhu 100 C tegangan yang dihasilkan 0,004 V.Termokopel dapat dibuat 

cukup kecil untuk mengukur suhu secara individual. 

 

4.3  TERMOGRAFI- PEMETAAN SUHU TUBUH 

    Pengukuran suhu permukaan tubuh menunjukkan baha suhu permukaan bervariasi dari titik 

ke titik yang lain bergantung pada : 

          Factor fisik luar, metabolism internal, proses sirkulasi dekat kulit, dan aliran darah dekat 

kulit. 

 

HASIL PENGGUNAAN TERMOGRAM        



  

   JIka ada 1000 anita usia 45 – kira2 1/3 memiliki termogram yang normal pada dada meskipun 

leih dari 1% memiliki kanker. Kebanyakan false + untuk beda aliran darah dalam 2 dada. Juga 

rata2 40 % diketahui kanker dada termogram positif. 

 

4.4 TERAPI PANAS 

    Pengaruh terapi yang utama 

       Menaikkkan metabolism yang menghasilkan relaksasi pada system kapiler. 

Ada 4 metode fisika menghasilkan panas  dan ultrasonic. 

Metode konduksi 

Metode yang didasarkan pada kenyaataa fisika baha ada 2 objek pada suhu yang berbeda di 

tempatkan dalam kontak , panas akan dipindahkan secara konduksi dari objek yang lebih panas 

ke lebih dingin. Total panas yang dipindahkan tergantung pada : luas kontak, beda suhu, lama 

kontak, konduktivitas panas bahan. Sebagai contoh : mandi panas, paraffin panas. Metode ini 

untuk penyembuhan ; Arthritis, neuritis , sprain, strain. 

Radiasi (IR) 

     Untuk memanaskan permukaan tubuh ini sama bentuknya dengan panas yang kita rasakan 

dari matahari atau nyala api. Sumber yang membuat panas lilitan kaat dan lampu 250 . 

Gelombang IR yang digunakan 800 dan 40.000 nm. 2 metode yang digunakan untuk 

mentransfer E.E.M dalam tubuh adalah Diatermi gelombang pendek. Bagian dari tubuh yang 

dicoba ditempatkan diantara 2 plat logam seperti elektroda yang dibangkitkan oleh tegangan 

frekuensi tinggi sebagaimana ada dalam Gbr 4.1. 

 

 



  

          dipasang pada salah satu plat dan kemudiam yang lainnya tergantung pada 

rancangan tegangan yang dipilih pada plat dan akan menghasilkan panas dalam joule. Metode   

perpindahan yanh ke dua yaitu induksi magnetic. Seperti pada gambar 4.10. Dalam diatermi 

induksi lilitan ditempatkan mengelilingi bagian tubuh yang dicoba untuk diembuhkan, Arus yang 

dipilih dalam lilitan menghasilkan medan magnetic dalam jaringan timbul arus eddy dan 

menghasilkan panas. 

 

MIKRO DIATERMI 

Bentuk lain dari E.E.M selalu lebih mudah untuk diterapkan daripada diatermi gelombang 

pendek.Mikro dihasilkan dalam tabung khusus magnetron yang dipancarkan dari 

antenna.Antena ini selalu dirancang sehingga dapat ditempatkan beberapa inci dari daerah 

yang dicoba . Mikro digunakan dalam pengobatan patah tulang, sprain, strain, bursitis pada 

tendon, arthritis.  Frekuensi yang digunakan 2450 MHz.              

 

 

 

 

 

 



  

      BAB 5 

  ENERGI, DAYA, DAN TENAGA PADA TUBUH 

Energi merupakan konsep dasar pada fisika.  Dalam fisika energy tubuh sangat penting.   

Seluruh aktivitas tubuh , termasuk berpikir, melibatkan perubahan energi  Konversi energy 

dalam bentuk kerja seperti naik lif atau bersepeda menyatakan hanya sebagian kecil dari total 

perubahan energi pada tubuh. Dalam keadaan istirahat kira2 25 % energi tubuh digunakan oleh 

otot rangka dan jantung, 19 % digunakan oleh otak, 10 % oleh ginjal, dan 27 % digunakan oleh 

hati dan limpa. 

Sumber energy pada tubuh adalah makanan. Makanan tidak secara langsung diubah menjadi 

energi. Tapi secara kimia diubah oleh tubuh untuk membuat molekul yang dapat berkombinasi 

dengan oksigen dalam sel2 tubuh. Tubuh memanfaatkan energy makanan untuk beroprasinya 

bermacam2 organ, mempertahankan suhu tubuh, dan melakukan kerja luar,sebagai contoh 

naik lif. Kira2 5 % energy makanan diekstrak dalam feces dan urine. 

 

5.1 KONVERSI ENERGI DALAM TUBUH 

 Konversi energy dalam tubuh dapat ditulis sebagai persamaan yang sederhana; 

Perubahan energy yang tersedia dalam tubuh,   = panas yang hilang dari tubuh    +   kerja  h 

 

Energy makanan, lemak tubuh, dan panas tubuh 

Kita dapat menulis Hukum Pertama Termodinamika 

                   U    =   Q    -    

5.2 PERUBAHAN ENERGI DALAM TUBUH 

Beberapa satuan energy dan daya digunakan dalam hubungan pada tubuh.  Ahli physiologi 

selalu menggunakan kilokalori untuk energy makanan dan kilokalori per menit untuk laju 

produksi panas. Nilai energy makanan untuk diet 2500 C/ hari atau 2500 kcal / hari. 

        Untuk menyatakan laju energy yang dikonsumsi dalam tubuh adalah met. Met 

didepinisikan sebagai 50 kcal / m luas permukaan tubuh per jam. Untuk orang normal 1 met 

kira2 samadengan energy yang dikonsumsi pada keadaan istirahat. Seorang laki2 mempunyai 

luas 1,85 m dan anita 1,4 m 1 met laki2 92 kcal dan anita 107  



  

 

5.3 HILANGNYA PANAS DARI TUBU 

 

Suhu tubuh tetap ( 37 ) proses metabolism berjalan dengan laju tetap dan 

tubuh mengandung persediaan kalor tetap. 

Suhu tubuh bergantung padaktu; 

       Pagi, siang, malam. Suhu sekeliling, jumlah aktivitas fisik, pakaian yang dipakai, kesehatan 

seseorang , suhu kulit 

MEKANISME KEHILANGAN KalOR 

Radiasi , konveksi, penguapan 

  Pada paru2 pada aktu menarik napas ( menghirup udara ) dan pada aktu menghembuskan 

napas sama2 kehilangan kalor. Suhu udara luar lebih kecil dari suhu tubuh menghirup napas. 

Tubuh mempertahankan suhu dengan thermostat yang ada di hypothalamus otak. Melakukan 

kerja berat hypothalamus berinisiatif berpeluh  + vasodilatasi kehilangan kalor kesekeliling. 

Suhu kulit turun termoreceptor yang terdapat pada kulit mengadakan kontak dengan 

hypothalamus menjadi gemetar suhu tubuh naik lagi. 

Jumlah kehilangan kalor melalui radiasi , konveksi dan penguapan keringat, pernapasan 

tergantung pada ; 

        Suhu tubuh ( suhu kulit) ,suhu, kelembaban, aliran udara, aktivitas fisik tubuh, jumlah 

bagian tubuh terbuka , jumlah isolasi tubuh dan lemak. 

Beda energi yang diradiasikan dengan energi dengan energi yang diserap tubuh 

            Hp    =    Kp Ap    (Ts   -  T ) 

 Dengan  

         Hp   = laju kehilangan ,penambahan kalor 

         Ap   =   luas permukaan tubuh efektif 

         Ts     =    suhu kulit 

         T       = suhu lingkungan 

        Kp     =  konstanta yg samadengan 5,0 kcal /m jam  c 



  

   Kehilangan kalor secara konveksi  

    Hc    =    Kc    Ac   ( Ts   -   Ta   ) 

 

 Kc    =  konstanta yang bergantung pada gerakan udara  

Ac     =   luas permukaan tubuh efektif 

Ts     =  suhu kulit 

Ta    =   suhu udara  

 Kc   =   2,3 kcal / m jam c 

Saat udara bergerak , konstanta Kc meningkat  dengan persamaan   Kc   =    10,45 – v + 10 akar 

v. 

Persamaan ini valid untuk kecepatan 2,23 m/ dt  dan 20 m /dt 

 

               

  


