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To-punktstest på ergometercykel
Man kan på forskellig vis bestemme konditallet ved brug 
af en ergometercykel. I alle testene gælder det om at ud-
føre et bestemt arbejde inden for et bestemt tidsrum og 
at måle pulsen ved denne arbejdsbelastning.

Her benyttes den såkaldte to–punktstest, hvor kondital-
let bestemmes ved to forskellige arbejdsbelastninger. 
Ved begge arbejdsbelastninger cykles i ca. 6 minutter før 
pulsen bestemmes. Ved første belastning skal pulsen lig-
ge på 100 – 130 slag/min. Ved den anden belastning skal 
pulsen ligge 30 – 50 slag/min højere. 

Konditallet for slank, 18-årig
Lad os nu bestemme konditallet for en person på 18 år, 
som vejer 60 kg. Han cykler ved arbejdsbelatningerne 
100 W og 200 W. Pulsen ved de to forskellige arbejdsbe-
lastninger er målt til

 P   100 W  200 W
 Pulsslag 100 slag/min 148 slag/min

Ved denne metode gøres nogle antagelser, som har vist 
sig at være rimelige.

  Der er en lineær sammenhæng mellem 
    pulsen og den effekt, personen cykler
    ved (arbejdseffekten).

De to punkter afbildes derfor i et koordinatsystem med 
effekten P ud ad 1.aksen og pulsen ud ad 2.aksen. Man 
kan sagtens lade personen arbejde ved i alt 4 – 5 belast-
ninger. Det vil give fl ere punkter til bestemmelse af den 
bedste rette linje.

  Forsøgspersonens maximale arbejdspuls 
    sættes til 220 minus alderen.

Den maksimale arbejdspuls er altså  220 – 18 = 202. På 
grafen indtegnes nu denne pulsværdi. Den maksimale ef-
fekt Pmax = 308 W bestemmes ud fra det punkt på gra-
fen, der svarer til den maksimale arbejdspuls.

  Nyttevirkningen ved cykling er 23 % .

Den samlede effekt, som forsøgspersonen yder, er derfor
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Der er altså et spild på 1.032 W.

  Hvilestofskiftet sættes til 1,2 W pr. 
    kg legemsvægt.

Ud over de 1.340 W, som cyklingen kræver, skal krop-
pens øvrige funktioner selvfølgelig også fungere, så hvi-
lestofskiftet skal adderes til Pperson.
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