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(57) Реферат: 

Винахід належить до області спортивної медицини, а саме до лікарського контролю, і може 
бути застосований для оцінки рівня фізичної працездатності людини шляхом вимірювання 
величини потужності фізичної працездатності при пульсі 170 ударів PWC за хвилину, поділену 
на масу тіла PWC170/кг, при якому вимірюють фізичну працездатність з використанням лише 
жирової PWC170/кг складової маси тіла, яку отримують за показником біоелектричного 
імпедансу з використанням приладу "Omron" BF-511, після чого розраховують жирову складову 
маси тіла за формулою: 

%100

X*M
Mжиру 

,  

де: M  - загальна маса тіла, X  - відсотковий вміст жиру в організмі, і при величині PWC170/кг 
жиру для чоловіків менше 60 визначають низький рівень працездатності, при значенні його від 
60 до 100 констатують середній рівень працездатності, а при величині понад 100 оцінюють 
фізичну працездатність як високу, а для жінок PWC170/кг жиру менше 25 визначають низький 
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рівень працездатності, при значенні його від 25 до 40 констатують середній рівень 
працездатності, а при величині більше 40 оцінюють фізичну працездатність як високу.  
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Винахід належить до області спортивної медицини, а саме до лікарського контролю, і може 
бути застосований для оцінки рівня фізичної працездатності осіб різноманітного контингенту, 
наприклад спортсменів різної спеціалізації, учнів середніх і вищих учбових закладів, хворих із 
серцево-судинними та дихальними захворюваннями, пацієнтів з надлишковою масою тіла. 

Фізична працездатність - це здатність людини до виконання фізичної роботи. Для її оцінки 5 

використовується величина PWC170 (Physical Working Capacity), яка досліджується за 
потужністю навантаження при пульсі 170 ударів за хвилину [1]. 

Відомий спосіб оцінки фізичної працездатності, за яким обстежуваний виконує на 
степергометрі два навантаження зростаючої потужності, тривалість кожного 5 хвилин з 
інтервалом відпочинку 3 хвилини, після чого величина PWC170 розраховується за стандартною 10 

формулою або графіком [2]. 
Найбільш близьким до заявленого рішення є спосіб оцінки фізичної працездатності, який 

включає визначення абсолютної величини PWC170 (кГм/хв/кг), розрахування відносної PWC170 
(кГм/хв/кг) як частки від ділення абсолютного значення PWC170 (кГм/хв/кг) на величину маси тіла 
обстежуваного. При цьому він виконує на велоергометрі 2 навантаження зростаючої потужності, 15 

частота серцевих скорочень (ЧСС) реєструється в кінці кожного навантаження пальпаторно, 
аускультативно або електрокардіографічно [3]. 

Однак зазначені методики не враховують композиційного складу маси тіла людини, тобто 
його м'язової, жирової і кісткової складових, що призводить до отримання недостовірних 
результатів. 20 

В основу винаходу поставлена задача вдосконалення способу оцінки фізичної 
працездатності шляхом дослідження композиційного складу тіла людини з визначенням його 
жирової компоненти, що дозволяє підвищити точність оцінки фізичної працездатності. 

Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з винаходом, вимірюють фізичну 
працездатність з використанням лише жирової PWC170/кг складової маси тіла, яку отримують за 25 

показником біоелектричного імпедансу з використанням приладу "Omron" BF-511, після чого 
розраховують жирову складову маси тіла за формулою: 

%100

X*M
Mжиру 

, 

де: M - загальна маса тіла, X - відсотковий вміст жиру в організмі і при величині PWC170/кг 
жиру для чоловіків менше 60 визначають низький рівень працездатності, при значенні його від 30 

60 до 100 констатують середній рівень працездатності, при величині понад 100 оцінюють 
фізичну працездатність як високу, а для жінок PWC170/кг жиру менше 25 визначають низький 
рівень працездатності, при значенні його від 25 до 40 встановлюють середній рівень 
працездатності, а при величині більше 40 оцінюють фізичну працездатність як високу. 

Спосіб виконується наступним чином: 35 

Прилад вимірює відсотковий вміст жиру в організмі людини шляхом визначення 
біоелектричного імпедансу з застосуванням приладу "Omron" BF-511. Такі тканини організму як 
м'язи, кровоносні судини, кістки містять багато води - провідника електричного струму. Жир - 
тканина, яка має погану електропровідність. З метою визначення кількості жирової тканини 
прилад пропускає через тіло надзвичайно слабкий електричний струм з частотою 50 кГц і силою 40 

менш 500 мкА, тому, при роботі приладу BF-511 цей слабкий електричний струм не 
відчувається. 

Для створення шкали визначення складу тіла прилад враховує повний електричний опір, а 
також зріст, вагу, вік, стать. 

За отриманими показниками виконують дослідження композиційного складу тіла. Коли на 45 

дисплеї з'явиться індикація ваги тіла і відобразиться "START", обстежуваний стискає блок 
кулаками і витягує руки під кутом 90° до тіла, прилад починає вимірювати відсотковий вміст 
жиру в організмі. Після завершення вимірювання розраховують абсолютне значення жирової 
складової шляхом множення відсоткового вмісту жиру на загальну величину маси тіла за 
формулою: 50 

%100

X*M
Mжиру 

, 

де M  - загальна маса тіла, кг; X  - вміст жиру, %. 
Наприклад, маса тіла обстежуваного - 80,0 кг, відсотковий вміст жиру біоелектричного 

імпедансу складає 30 %, отже, абсолютне значення жирової компоненти тіла - 80,0 × 0,30=24,0. 
Після цього проводять степергометричний тест визначення абсолютної величини PWCno. 55 

Отриманий показник ділять на величину визначеної раніше жирової компоненти (в кілограмах). 
За заявленою формулою обчислена величина порівнюється з табличними значеннями і на 



UA   123412   C2 

2 

підставі цього рівень фізичної працездатності оцінюється як "низький", "середній" чи "високий" 
(таблиця). 

 
Таблиця 

 
Рівень фізичної працездатності PWCno (кГм/хв./кг) 

 

Стать Низький Середній Високий 

Чоловіки Менше 60 Від 60 до 100 Більше 100 

Жінки Менше 25 Від 25 до 40 Більше 40 

 
Заявлений спосіб пояснюється наступними прикладами: 5 

Приклад 1. Чоловік, вага 80 кг. Відсоток вмісту жиру в організмі за показниками приладу BF-
511-12 %. Загальна вага жиру в організмі обчислюється: 80 кг x 0,12=10,1 кг. Абсолютна 
величина PWC170-1100 кГм /хв [2]. Фізична працездатність PWC170/кг-жир: 1100:10,1=108,9 кГм 
/хв /кг-жир. Рівень фізичної працездатності - високий (таблиця). 

Приклад 2. Жінка, вага 70 кг. Відсоток вмісту жиру в організмі -36 %. Загальна вага жиру в 10 

організмі: 70 кг x 0,36=25,2 кг. Абсолютна величина PWC170-600 кГм /хв [2]. Фізична 
працездатність PWC170 / кг-жир: 600: 25,2=23,8 кГм /хв/кг-жир. Рівень фізичної працездатності - 
низький (таблиця). 

За заявленим способом проведена оцінка фізичної працездатності 180 осіб (90 чоловіків і 90 
жінок). 15 

Таким чином, запропоноване технічне рішення, за рахунок оригінального підходу до оцінки 
рівня фізичної працездатності людини шляхом визначення величини лише жирової компоненти 
маси тіла, дозволяє підвищити ступінь точності оцінки рівня фізичної працездатності людини. 

Джерела інформації: 
1. Sjostrand T. Testing of the Physical Working Capacity.- Forsvarmedicin, 1967. - № 3. - P.141-20 

156 
2. Карпман В.Л., Белоцерковский З.Б., Гудков И.А. Тестирование в спортивной медицине. - 

М.: Физкультура и спорт, 1988. - 208 с. 
3. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. - Μ.: 

Медицина, 1979. - 192 с. 25 

 
ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 

  
Спосіб оцінки рівня фізичної працездатності людини шляхом вимірювання величини потужності 
фізичної працездатності при пульсі 170 ударів PWC за хвилину, поділену на масу тіла 30 

PWC170/кг, який відрізняється тим, що вимірюють фізичну працездатність з використанням 
лише жирової PWC170/кг складової маси тіла, яку отримують за показником біоелектричного 
імпедансу з використанням приладу "Omron" BF-511, після чого розраховують жирову складову 
маси тіла за формулою: 

%100

X*M
Mжиру 

,  35 

де: M  - загальна маса тіла, X  - відсотковий вміст жиру в організмі, і при величині PWC170/кг 
жиру для чоловіків менше 60 визначають низький рівень працездатності, при значенні його від 
60 до 100 констатують середній рівень працездатності, а при величині понад 100 оцінюють 
фізичну працездатність як високу, а для жінок PWC170/кг жиру менше 25 визначають низький 
рівень працездатності, при значенні його від 25 до 40 констатують середній рівень 40 

працездатності, а при величині більше 40 оцінюють фізичну працездатність як високу. 
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