
 

 Dewa putu Adikarma Mandala (g24080017) 

Neraca Energi 

 Neraca energi merupakan suatu kesetimbangan antara imput energi yang berupa radiasi netto dengan 

output energi baik yang berupa pemanasan udara,pemanasan permukaan maupun panas laten. Yang dapat 

dirumuskan dengan persamaan, 

 

RN merupakan  radiasi netto, sedangkan H dan HL berturut-turut 

adalah Fluks panas terasa dan  Fluks panas laten dari ataupun 

menuju atmosfer sedangkan HG merupakan fluks panas bumi 

menuju maupun dari submedium. Vektor dari fluks RN H, HL 

dan HG dapat dilihat pada gambar disamping.[Wm
-2

] (Arya 

2001) 

 Salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam 

melakukan analisis Neraca energi permukaan adalah SEBAL 

(Surface Energy Balance Algorithm for Land). Pada dasarnya SEBAL  merupakan salah satu algoritma 

pengukuran fluks yang digunakan untuk mengevaluasi komponen dalam neraca energi dan menurunkan ET 

(evapotranspirasi) sebagai keluarannya.  

 

LE merupakan fluks panas laten [Wm
-2

] yang dapat dikonfersi menjadi tingkat Evapotranspirasi atau ET  

[mmd
-1

] dengan menggunakan panas laten dari penguapan air λ [Jkg
-1

].  

 Untuk menerapkan SEBAL, 

citraan yang diperlukan adalah citraan 

dengan kisaran spektra visible, 

inframerah dekat, inframerah medium 

dan lebih bak lagi bila kisaran 

inframerah thermal dapat dikomutasi 

juga. Secara umum proses komputasi 

dari algoritma SEBAL dapat dilihat 

dari gambar disamping. 

 Citra satelit dengan kisaran 

spektra visible, inframerah dekat, 

inframerah medium di koreksi dengan 

menggunakan data albedo permukaan, 

index vegetasi dapat digunakan untuk 

menentukan nilai fluks radiasi pendek dan fluks radiasi panjang yang kemudian dapat digunakan untuk 

menduga nilaisalah satu komponen dari neraca energi yaitu  Rn atau radiasi netto. 

 Besarnya fluks energi pemanasan bumi HG dipengaruhi oleh gradien temperatur vertikal antara 

permukaan dengan tanah. Fluks pemanasan bumi pada setiap kedalaman z dapat diduga dengan menggunaikan 

persamaan  

 

dimana G atau HG adalah fluks pemanasan bumi [Wm
-2

], Tsoil suhu tanah sedangkan Krs merupakan 

konduktivitas thermal dari tanah [Jm
-1

s
-1

K
-1

] dan z adalah kedalaman [m]. 
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akan tetapi karena nilai  tidakmungkin dicari dengan menggunakan citra satelit, maka digunakanlah 

konsep lain dengan menggunakan 

  

Г’ adalah suatu faktro proporsi yang mengambarkan 

transfer panas secara konduksi didalam tanah, 

sedangkan Г” adalah faktor peredaman yang 

menggambarkan atenuasi atau pengurangan secara 

gradual cahaya dalam sebuah vegetasi. Selain 

perumusan diatas, dapat juga digunakan rumus , 

 

 Setelah nilai HG didapatkan, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pendugaan fluks panas 

terasa “H” yang dapat ditentukan dengan formulasi 

seperti dibawah ini. 

 

Langkah-langkah penentuan panas terasa dapat dilihat 

melalui diagram alir disamping. 

 Setelah nilai komponen-komponen Rn ,HG dan H ditemukan maka HL dapat ditentukan dengan relatif 

lebih mudah (Hong 2008) 
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