
 

 

Pasta de informação 

 

2014-06 www.cyclus2.com 



 

2 2014-06 

 

 

Conteúdo 

Caraterísticas marcantes do Cyclus2

Diagnósticos de desempenho na sua própria bicicleta com o Cyclus2

Teste do degrau com avaliação de lactato

Teste do degrau com lactato: foto da tela

Teste do degrau com lactato: avaliação

Teste PWC 

Teste PWC: foto da tela 

Teste PWC: avaliação 

Teste senoidal segundo Richter 

Teste senoidal e teste do degrau, uma
Leipzig, Prof. Neumann 

Teste senoidal segundo Richter: Avaliação

Treinamento senoidal segundo Richter

Treinamento senoidal segundo Richter: foto da tela

Treinamento senoidal: Avaliação, método 

Treinamento senoidal: Avaliação, método intervalado extensivo

Teste anaeróbico de Wingate 

Teste anaeróbico de Wingate: Foto da tela

Teste anaeróbico de Wingate: Avaliação

Teste de frequência de pedalada máxima

Teste de frequência de pedalada máxima

Teste de frequência de pedalada máxima

Teste isocinético de força máxima

Teste isocinético de força máxima

Teste isocinético de força máxima

Teste de torque: Avaliação 

Teste CPI 

Teste CPI: Avaliação 

A análise com TrainingPeaks ou WKO+, Web4Trainer e outros programas de 
software 

ww w .cy clu s2 .c om

Caraterísticas marcantes do Cyclus2 

na sua própria bicicleta com o Cyclus2 

de lactato 

com lactato: foto da tela 

com lactato: avaliação 

, uma comparação – em colaboração com IAT 

segundo Richter: Avaliação 

segundo Richter 

segundo Richter: foto da tela 

: Avaliação, método intervalado intensivo 

: Avaliação, método intervalado extensivo 

: Foto da tela 

: Avaliação 

Teste de frequência de pedalada máxima 

Teste de frequência de pedalada máxima: Foto da tela 

Teste de frequência de pedalada máxima: Avaliação 

Teste isocinético de força máxima 

xima: Foto da tela 

ste isocinético de força máxima: Avaliação 

A análise com TrainingPeaks ou WKO+, Web4Trainer e outros programas de 

ww w .cy clu s2 .c om  

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

em colaboração com IAT 13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

A análise com TrainingPeaks ou WKO+, Web4Trainer e outros programas de 31 



 

ww w .cy clu s2 .c om  

 

Caraterísticas marcantes do Cyclus2

O Cyclus2 responde às várias exigências de um dispositivo de testagem e

variação. Destacamos as seguintes caraterísticas:

 Resultados de treino e testes exatos por meio da utilização de sua própria bicicleta (de corrida, 

pista, Mountainbike, Triathlonbike, Handbike ou bicicleta de mão)

 A suspensão elástica

em pé possível) 

 Transferência de altas resistências de frenagem até 3000 W, sem deslizamento

 Possibilidades de simulação natural de rotas de treinamento e de competição

 Simulação de corridas (por ex. 4000 m de perseguição por equipes, corredores de meio fundo)

 Importação de perfis de rota esboçados (TCX

 Mudança eletrónica permite simulação de rota realística com aclives com até mais de 15%

 Treinamento senoidal inovad

 Criação fácil de qualquer perfil de carga para testes individuais e treinamento

 Extensas configurações de carga: Potência (independente do número de rotações), força de 

pedalada (dependente do número de rotações), aclive (simulação da força peso, resist

rolagem, resistência de ar) e isocinético

 Testes integrados (teste do degrau, teste anaeróbico Wingate, teste isocinético de força 

máxima, teste de pedalada máxima, teste PWC, teste CPI ou indicador de desempenho cardíaco)

 Avaliação cómoda e automa

 Importação direta dos valores medidos de lactato, por dispositivos de análise de lactato 

BIOSEN e Lactate SCOUT da empresa EKF

 Unidade de controle de fácil utilização com int

 Apoio de vários idiomas de utilização (atualmente Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, 

Polaco, Russo e Português)

 Duas entradas USB (por ex. Para Pendrive, impressora ou teclado adicional)

 Avaliação direta de treinos e 

 Impressão em ficheiros PDF ou TIF em Pendrive

 Implementação de uma logomarca própria na impressão

 Salvar dados de treinamento e teste, incluindo 

(USB) ou em unidade de rede, sendo possível o recarregamento de dados para avaliação 

recorrente 

 Função de exportação cómoda (PWX para TrainingPeaks, CSV

CSV livremente configurável, por ex. 

 Upload direto pela internet para a plat

 Utilização do Cyclus2 com espiroergometria existente, ou seja, sistemas ECG (controle remoto)

 Controle por meio de TCP/IP ou interface serial (RS232) via protocolo uniforme

 Integração fácil do Cyclus2 em redes existentes por meio de ut
modernas de comunicação (WLAN, Ethernet)

 Monitoração e controle remoto do Cyclus2 através de computadores da rede com grátis VNC 
Viewer 

 Impressão na impressora de rede possível
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O Cyclus2 responde às várias exigências de um dispositivo de testagem e treinamento, rico em 

Resultados de treino e testes exatos por meio da utilização de sua própria bicicleta (de corrida, 

da sua própria bicicleta possibilita cargas de longa duração (pedalagem 

Transferência de altas resistências de frenagem até 3000 W, sem deslizamento 

Possibilidades de simulação natural de rotas de treinamento e de competição 
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Criação fácil de qualquer perfil de carga para testes individuais e treinamento 
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pedalada (dependente do número de rotações), aclive (simulação da força peso, resistência à 

Testes integrados (teste do degrau, teste anaeróbico Wingate, teste isocinético de força 
máxima, teste de pedalada máxima, teste PWC, teste CPI ou indicador de desempenho cardíaco) 

vários modelos de limiar 

Importação direta dos valores medidos de lactato, por dispositivos de análise de lactato 

gráfica do utilizador 

Apoio de vários idiomas de utilização (atualmente Alemão, Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, 

Duas entradas USB (por ex. Para Pendrive, impressora ou teclado adicional) 

testes por meio de impressões oticamente atraentes 

na memória interna, em Pendrive 
de de rede, sendo possível o recarregamento de dados para avaliação 

CycleOps para Web4Trainer e 

Utilização do Cyclus2 com espiroergometria existente, ou seja, sistemas ECG (controle remoto) 

Controle por meio de TCP/IP ou interface serial (RS232) via protocolo uniforme 

Integração fácil do Cyclus2 em redes existentes por meio de utilização de tecnologias 

Monitoração e controle remoto do Cyclus2 através de computadores da rede com grátis VNC 
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Diagnósticos de desempenho
na sua própria bicicleta 

 Teste do degrau com avaliação de lactato 

Modo de carga 

Carga inicial (Watt) A 
Altura do degrau (Watt) S 
Duração de degrau (min) D 

Disciplinas de resistência 
Estrada, Triathlon, Duathlon, MTB–CrossCountry, perseguição em Pista, Corrida por pontos

Jniores, amadores, profissionais 
Mulheres, juventude h/m 

Disciplinas de curta duração 

Sprint de pista, 1.000 m  

Frequência de pedalada 
Medição de lactato 

 Teste de limiar 

Modo de carga 
Frequência de pedalada 

 Teste de torque (teste de força de tração)

Modo de carga 

 
Resistência (estrada, triathlon, MTB) 
Resistência (pista – homens) 
Resistência (pista, mulheres) 
Sprint, 1.000 m (homens) 
Sprint (mulheres) 

 Wingate teste anaeróbico 

Modo de carga 

Duração do teste 

 Teste anaeróbico segundo associação de ciclistas alemães

Modo de carga 

 
Resistência (estrada, triathlon, MTB) 
Resistência (pista) 
1.000 m 
Sprint 
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Diagnósticos de desempenho 
na sua própria bicicleta com o Cyclus2 

Teste do degrau com avaliação de lactato (OBLA – Test) 

Carga gradualmente ascendente com carga inicial de escolha 
livre e quantidade e duração de carga definidos pelo usuário

 
 
A duração de degrau pode ser definida após trabalho 
desempenhado 

CrossCountry, perseguição em Pista, Corrida por pontos

 A = 100 / S = 20 / D = 3 
A = 60 / S = 20 / D = 3 

A = 100 / S = 20 / D = 1 

100 rpm 
Cada degrau 

3 (4) x 9 minutos / S = 20 (veja explicações acima)
100 rpm 

Teste de torque (teste de força de tração) 

Desempenho máximo durante 20 segundos em diferentes 
frequências de pedaladas 

Frequências de pedaladas Pausa 
 70 - 90 - 110 - 130 rpm 4 minutos 

90 - 110 - 130 - 150 rpm 4 minutos 
80 - 100 - 120 - 140 rpm 4 minutos 
80 - 100 - 120 - 140 - 160 rpm 6 minutos 
70 - 90 - 110 - 130 - 150 rpm 6 minutos 

Potência máxima sobre um período de tempo definido com 
dados predefinidos e com torque relacionado ao peso do 
probando. 

30 segundos 

associação de ciclistas alemães 

Potência máxima sobre um período de tempo definido com 
frequência de pedalada predefinida (isocinético)

Homens Mulheres Duração
 110 rpm 100 rpm 75 segundos

140 rpm 130 rpm 75 segundos
140 rpm - 60 segundos
160 rpm 150 rpm 45 segundos
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Carga gradualmente ascendente com carga inicial de escolha 
livre e quantidade e duração de carga definidos pelo usuário 

A duração de degrau pode ser definida após trabalho 

CrossCountry, perseguição em Pista, Corrida por pontos 

(veja explicações acima) 

Desempenho máximo durante 20 segundos em diferentes 

Potência máxima sobre um período de tempo definido com 
dados predefinidos e com torque relacionado ao peso do 

Potência máxima sobre um período de tempo definido com 
frequência de pedalada predefinida (isocinético) 

Duração 
segundos 
segundos 
segundos 
segundos 
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 Teste de frequência de pedalada máxima (teste de motricidade)

Modo de carga 
Duração do teste 

 Teste senoidal segundo Richter (Teste de resistência de força)

Modo de carga 

Carga – base (Watt) 
Crescimento senoidal (Watt)
Duração senoidal (min.) 

Disciplinas de resistência

Estrada, Triathlon, Duathlon, MTB 

Júniores, amadores, profissionais
Mulheres, jóvens h/m 

Disciplinas de curta duração

Sprint de pista 1.000 m 
Todos 

 Teste linear (teste de potência máxima)

Modo de carga 

Juniores, amadores, profissionais
Mulheres, jóvens h/m 

 Teste de nivelamento de força rápida segundo Richter

Modo de carga 

 
Disciplinas de resistência

Disciplinas de curta duração

 

 Teste Conconi 

Modo de carga 

 Teste de arranque

Modo de carga 

Notas: Os testes e protocolos acima citados foram criados com base em protocolos de testes comprovados por 
médicos esportivos e treinadores famosos e servem somente de exemplos. Naturalmente, O Cyclus2 oferece 
todas as opções para protocolos 

 2014

este de frequência de pedalada máxima (teste de motricidade)

Frequência de pedalada máxima com baixa carga 
6 segundos 

Teste senoidal segundo Richter (Teste de resistência de força)

Períodos de carga em forma senoidal com carga ascendente e 
descendente sem graduação 

 G 
Crescimento senoidal (Watt) S 

 D 

Disciplinas de resistência 
Estrada, Triathlon, Duathlon, MTB – CrossCountry, perseguição de pista, corrida por pontos

Júniores, amadores, profissionais G = 100 / S = 50 / D = 5 
 G = 50 / S = 25 / D = 5 

Disciplinas de curta duração 

G = 100 / S = 50 / D = 2 

Teste linear (teste de potência máxima) 

Carga aumentada sem etapas em dependência do trabalho feito 
até à potência máxima, com  carga base (inicial) de livre escolha

profissionais A = 100 Watt – Tendência 1 W / kj 
 A = 100 Watt – Tendência 0,5 W / kj 

Teste de nivelamento de força rápida segundo Richter 

Série de testes usando a potência máxima ao longo de uma rota 
definida (200 m.) com superfície de resistência aerodinâmica do 
esportista alterada 

Superfícies de resistência 
Disciplinas de resistência 0 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 - 

Disciplinas de curta duração 0 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 
Pausas: 5 – 10 minutos conforme comrimento da rota

Carga gradualmente aumentada com carga base de livre 
escolha, altura e comprimento da etapa em minutos ou 
conforme trabalho prestado 

Teste de arranque 

Carga decrescente, controlada pela força de pedal, dependendo 
da distância percorrida enquanto a velocidade vem aumentando

Os testes e protocolos acima citados foram criados com base em protocolos de testes comprovados por 
médicos esportivos e treinadores famosos e servem somente de exemplos. Naturalmente, O Cyclus2 oferece 
todas as opções para protocolos individuais.  
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este de frequência de pedalada máxima (teste de motricidade) 

Frequência de pedalada máxima com baixa carga - base 

Teste senoidal segundo Richter (Teste de resistência de força) 

Períodos de carga em forma senoidal com carga ascendente e 

CrossCountry, perseguição de pista, corrida por pontos 

Carga aumentada sem etapas em dependência do trabalho feito 
até à potência máxima, com  carga base (inicial) de livre escolha 

Série de testes usando a potência máxima ao longo de uma rota 
superfície de resistência aerodinâmica do 

 2,0 m² 

0,8 - 1 - 2,0 - 4,0 m² 
10 minutos conforme comrimento da rota 

Carga gradualmente aumentada com carga base de livre 
escolha, altura e comprimento da etapa em minutos ou 

Carga decrescente, controlada pela força de pedal, dependendo 
a velocidade vem aumentando 

Os testes e protocolos acima citados foram criados com base em protocolos de testes comprovados por 
médicos esportivos e treinadores famosos e servem somente de exemplos. Naturalmente, O Cyclus2 oferece 
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Teste do degrau com avaliação de lactato

 
O que queremos saber

Dependendo da intensidade de carga e do treino, aumenta não somente 
a frequência cardíaca, como também o valor do nível de lactato, 
mensurável no sangue. Esse valor nos dá informações sobre o 
fornecimento de oxigênio para a geração de energia na cécula mus
permite assim uma determinação individual da intensidade de carga e da 
situação de treino. Cada frequência cardíaca resulta num valor 
correspondente do nível de lactato no sangue. Níveis elevados de lactato 
devem ser evitados. Por isso devemos desc
cardíaca o treinamento é mais efetivo, pois a concentração de lactato é 
„treinável“. 

 
Como fazemos

É naturalmente necessário que você tenha um instrumento para medir 
níveis de lactato.
lactato atual no sangue, tirando uma gotinha de sangue do dedo ou 
lóbulo da orelha do esportista durante o periodo de carga.
lactato é mostrado em mmol / l (Millimol por litro).
resistência o valor de lactato não deve ultrapassar 2
(correspondendo 
protocolo de degraus para a carga.
sangue ao fim do degrau de carga, para determ
correspondente à frequência cardíaca.
 
Duração e quantidade da carga podem ser individualmente 
determinadas. Como é mostrado um valor mínimo, máximo e médio da 
frequência cardíaca, é possível uma análise muito diferenciada do 
desempenho de um atleta. No final do teste do degrau os valores de 
lactato são introduzidos diretamente para que a curva de desempenho e 
lactato possam ser avaliadas e imprimidas
avaliação variados no Cyclus2. A curva de lactato po
polinômio ou função exponencial.

 
Quem precisa?

A resposta é sempre a mesma, todos aqueles que 
eficiência. Pertencem a esses os atletas profissionais e esportistas de 
lazer como também os praticantes de fitness.

 
Como utilizo o teste?

O teste do degrau com determinação dos níveis de lactato 
correspondentes não é em si um teste de desempenho, serve muito mais 
para que o atleta se prepare o melhor possível para as cargas variadas de 
treinamento.
eficiência, tendo em conta as concentrações de lactato correspondentes 
no sangue. 
 
Apresentaremos
seguintes, para que você obtenha uma ótima „afinação“ no que respei
ao nosso produto.
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do degrau com avaliação de lactato 

O que queremos saber? 

Dependendo da intensidade de carga e do treino, aumenta não somente 
a frequência cardíaca, como também o valor do nível de lactato, 
mensurável no sangue. Esse valor nos dá informações sobre o 
fornecimento de oxigênio para a geração de energia na cécula mus
permite assim uma determinação individual da intensidade de carga e da 
situação de treino. Cada frequência cardíaca resulta num valor 
correspondente do nível de lactato no sangue. Níveis elevados de lactato 
devem ser evitados. Por isso devemos descobrir a qual frequência 
cardíaca o treinamento é mais efetivo, pois a concentração de lactato é 
„treinável“. Para tirar sangue deverá obter o consentimento do atleta.

Como fazemos? 

É naturalmente necessário que você tenha um instrumento para medir 
s de lactato. Com esse instrumento você determina o nível de 

lactato atual no sangue, tirando uma gotinha de sangue do dedo ou 
lóbulo da orelha do esportista durante o periodo de carga.
lactato é mostrado em mmol / l (Millimol por litro). 
resistência o valor de lactato não deve ultrapassar 2
(correspondendo à intensidade). Como o nome indica, é escolhido um 
protocolo de degraus para a carga. Geralmente, é tirada uma gota de 
sangue ao fim do degrau de carga, para determinar o nível de lactato 
correspondente à frequência cardíaca. 

Duração e quantidade da carga podem ser individualmente 
determinadas. Como é mostrado um valor mínimo, máximo e médio da 
frequência cardíaca, é possível uma análise muito diferenciada do 

enho de um atleta. No final do teste do degrau os valores de 
lactato são introduzidos diretamente para que a curva de desempenho e 

possam ser avaliadas e imprimidas. Você pode utilizar modelos de 
avaliação variados no Cyclus2. A curva de lactato pode ser calculada como 
polinômio ou função exponencial. 

Quem precisa? 

A resposta é sempre a mesma, todos aqueles que desejam 
eficiência. Pertencem a esses os atletas profissionais e esportistas de 
lazer como também os praticantes de fitness. 

Como utilizo o teste? 

O teste do degrau com determinação dos níveis de lactato 
correspondentes não é em si um teste de desempenho, serve muito mais 
para que o atleta se prepare o melhor possível para as cargas variadas de 
treinamento. Força, resistência e velocidade podem ser treinadas com 
eficiência, tendo em conta as concentrações de lactato correspondentes 

 

Apresentaremos-lhe os novos testes possíveis no Cyclus2 nas páginas 
seguintes, para que você obtenha uma ótima „afinação“ no que respei
ao nosso produto. 
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Dependendo da intensidade de carga e do treino, aumenta não somente 
a frequência cardíaca, como também o valor do nível de lactato, 
mensurável no sangue. Esse valor nos dá informações sobre o 
fornecimento de oxigênio para a geração de energia na cécula muscular e 
permite assim uma determinação individual da intensidade de carga e da 
situação de treino. Cada frequência cardíaca resulta num valor 
correspondente do nível de lactato no sangue. Níveis elevados de lactato 

obrir a qual frequência 
cardíaca o treinamento é mais efetivo, pois a concentração de lactato é 

Para tirar sangue deverá obter o consentimento do atleta. 

É naturalmente necessário que você tenha um instrumento para medir 
Com esse instrumento você determina o nível de 

lactato atual no sangue, tirando uma gotinha de sangue do dedo ou 
lóbulo da orelha do esportista durante o periodo de carga. O valor de 

 No treino de 
resistência o valor de lactato não deve ultrapassar 2-4 mmol/l 

Como o nome indica, é escolhido um 
Geralmente, é tirada uma gota de 

inar o nível de lactato 

Duração e quantidade da carga podem ser individualmente 
determinadas. Como é mostrado um valor mínimo, máximo e médio da 
frequência cardíaca, é possível uma análise muito diferenciada do 

enho de um atleta. No final do teste do degrau os valores de 
lactato são introduzidos diretamente para que a curva de desempenho e 

. Você pode utilizar modelos de 
de ser calculada como 

desejam treinar com 
eficiência. Pertencem a esses os atletas profissionais e esportistas de 

O teste do degrau com determinação dos níveis de lactato 
correspondentes não é em si um teste de desempenho, serve muito mais 
para que o atleta se prepare o melhor possível para as cargas variadas de 

e velocidade podem ser treinadas com 
eficiência, tendo em conta as concentrações de lactato correspondentes 

os novos testes possíveis no Cyclus2 nas páginas 
seguintes, para que você obtenha uma ótima „afinação“ no que respeita 
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Teste do degrau com lactato: fotos de tela

Diálogo para ajustar um teste de degrau no Cyclus2

Avaliação de limiar de um teste de degrau

 2014

Teste do degrau com lactato: fotos de tela

Diálogo para ajustar um teste de degrau no Cyclus2 

Avaliação de limiar de um teste de degrau 
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Teste do degrau com lactato: avaliação

Impressão da avaliação de limiar de um teste do 
Dickhuth) 
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Teste do degrau com lactato: avaliação 

Impressão da avaliação de limiar de um teste do degrau do Cyclus2 (aqui o modelo segundo 
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Teste PWC 

 

 

 

 
 

 2014

O que queremos saber? 

Sabe se que, em caso de esquemas de carga em degraus/etapas a 
frequência cardíaca aumenta de forma linear. Nisso, a quantidade de 
inclinação no aumento da frequência cardíaca depende da capacidade de 
desempenho do probando. Vale a regra: Quanto maior for a
de desempenho de resistência do probando, mais raso será o aumento da 
frequência cardíaca. O objetivo do teste é a determinação da potência 
com uma frequência cardíaca definida. Essa forma de avaliação foi 
introduzida já em 1948 por um sueco chamado Wahlund. 
suas investigações, o limiar de frequência cardíaca, de 170 batidas por 
minuto. Hoje, dependendo da idade e do condicionamento físico, o teste 
é aplicado às frequências cardíacas 130,150 e 170, 
PWC130, PWC150 e PWC170 respetivamente. A avaliação dos resultados do 
teste resulta da comparação dos valores obtidos, com dados de tabelas 
de norma publicadas. Pesquisas em corte longitudinal, nos quais os 
resultados dos testes anteriores são consultados, possibilitam afi
sobre o desenvolvimento do desempenho. Pesquisas mostraram que o 
teste pode ser implementado independentemente de idade. 

Como fazemos? 

Não poderia ser mais fácil: colocamos a cinta peitoral para medição da 
frequência cardíaca, programamos o esquema de carga e o limiar de 
frequência cardíaca a ser investigado e começamos a ergometria.
PWC, como teste padrão, faz parte da gama de funções presentes no 
Cyclus2. A ergometria termina automaticamente, assim que obtiver um 
resultado de teste. A avaliação é imediatamente m
Cyclys2, se desejar, pode ser impressa em uma impressora a cores 
conectada ao Cyclus2. 

Quem precisa? 

O teste PWC não é exclusivamente aplicável no esporte de desempenho 
ou de alto desempenho. É também muito útil na avaliação do 
condicionamento de pessoas destreinadas e pessoas que praticam 
esporte no seu tempo livre. Mesmo para a geração mais velha podem ser 
emitidos resultados de teste em conformidade.
interessante é a dos testes acompanhantes durante uma reabilitação. 
Note que o teste PWC é inadequado em indivíduos com capacidade de 
desempenho cardíaca restringida. 

Como devo utilizar o teste? 

O teste PWC é ideal para testar o estado de condicionamento físico de 
indivíduos treinados e esportistas de lazer. Durante uma reabilitação, o 
teste PWC, feito em períodos regulares, pode ajudar a analisar o 
desenvolvimento do tratamento. No esporte de alto desempenho, além 
dos limiares resultantes da curva de lactato, são também avali
limiares de frequência cardíaca, após os testes do degrau.
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Sabe se que, em caso de esquemas de carga em degraus/etapas a 
frequência cardíaca aumenta de forma linear. Nisso, a quantidade de 
inclinação no aumento da frequência cardíaca depende da capacidade de 
desempenho do probando. Vale a regra: Quanto maior for a capacidade 
de desempenho de resistência do probando, mais raso será o aumento da 
frequência cardíaca. O objetivo do teste é a determinação da potência 

Essa forma de avaliação foi 
amado Wahlund. Ele usava em 

suas investigações, o limiar de frequência cardíaca, de 170 batidas por 
minuto. Hoje, dependendo da idade e do condicionamento físico, o teste 
é aplicado às frequências cardíacas 130,150 e 170, fala-se então em 

respetivamente. A avaliação dos resultados do 
teste resulta da comparação dos valores obtidos, com dados de tabelas 
de norma publicadas. Pesquisas em corte longitudinal, nos quais os 
resultados dos testes anteriores são consultados, possibilitam afirmações 
sobre o desenvolvimento do desempenho. Pesquisas mostraram que o 
teste pode ser implementado independentemente de idade.  

Não poderia ser mais fácil: colocamos a cinta peitoral para medição da 
esquema de carga e o limiar de 

frequência cardíaca a ser investigado e começamos a ergometria. O teste 
PWC, como teste padrão, faz parte da gama de funções presentes no 
Cyclus2. A ergometria termina automaticamente, assim que obtiver um 

A avaliação é imediatamente mostrada no display do 
em uma impressora a cores 

O teste PWC não é exclusivamente aplicável no esporte de desempenho 
muito útil na avaliação do 

condicionamento de pessoas destreinadas e pessoas que praticam 
Mesmo para a geração mais velha podem ser 

emitidos resultados de teste em conformidade. Outra àrea de atuação 
acompanhantes durante uma reabilitação. 

Note que o teste PWC é inadequado em indivíduos com capacidade de 

O teste PWC é ideal para testar o estado de condicionamento físico de 
Durante uma reabilitação, o 

teste PWC, feito em períodos regulares, pode ajudar a analisar o 
desenvolvimento do tratamento. No esporte de alto desempenho, além 
dos limiares resultantes da curva de lactato, são também avaliados os 
limiares de frequência cardíaca, após os testes do degrau. 
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Teste PWC: fotos da tela

Diálogo de programação de teste PWC no Cyclys2

Avaliação de um teste PWC no Cyclus2
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Avaliação de um teste PWC no Cyclus2 
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Teste PWC: avaliação

Impressão da avaliação do teste PWC

 2014

avaliação 

Impressão da avaliação do teste PWC 
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Teste senoidal segundo Richter

 
O que queremos saber?

O desenvolvimento da resistência de força é uma medida importante 
para o desempenho de um esportista, sobretudo no ciclismo. Para 
controlar, analisar e observar tal desenvolvimento, o Cyclus2 oferece o 
novo teste senoidal segundo Richter. A alternação cont
de carga e fases de descanso é muito motivante para os esportistas, 
possibilitando assim uma maior prontidão para o desempenho, durante o 
teste como também no treinamento. 
um papel importante na otimização 

 
Como fazemos?

O teste senoidal segundo Richter compõe
carga e de descanso, os quais procedem de forma senoidal. 
períodos contêm cargas máximas sempre crescentes, partindo de uma 
carga base. O 
em forma senoidal (pequenos passos) entre as alternações de carga, 
tanto no aumento de carga como durante a redução da carga. Isso é 
somente possível no Cyclus2. A carga é definida em Watt e é assim 
independente do número de rotações por minuto. Isso em torno permite 
ao esportista pedalar com sua frequência de pedalada individual.

A observação precisa de comportamento de pulso, valores de lactato ou 
da frequência de pedalada em cargas variadas nas pau
recuperação, dá esclarecimento detalhado sobre a capacidade de força 
resistência do esportista. Atletas de desempenho chegam a picos de 
carga com mais de 700 Watt. A avaliação do valor de CPI (indicador de 
desempenho cardíaco) é a mais significativa
para controle dos resultados de teste e treinamento. Os melhores 
valores de CPI estão acima dos 200 J/batida cardíaca. O comportamento 
de pulso pode ser controlado exatamente, tanto nas fases de carga, 
como nas de recuperação, a
valores menores, com uma linha reta.

 
Quem precisa do teste?

A àrea de aplicação é grande, o teste é para todos os que treinam no 
âmbito de força
Além dos atletas do ciclismo, triatletas e ciclistas de Mountainbike, 
abrange também os patinadores de velocidade e 
no gelo. 

 
Como utilizo o teste?

O programa senoidal serve como teste senoidal como também para 
unidades de treino diárias (veja o programa montanha
as alternações entre carga e descanso geram no atleta uma motivaç
apropriada. 
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senoidal segundo Richter 

O que queremos saber? 

O desenvolvimento da resistência de força é uma medida importante 
para o desempenho de um esportista, sobretudo no ciclismo. Para 
controlar, analisar e observar tal desenvolvimento, o Cyclus2 oferece o 
novo teste senoidal segundo Richter. A alternação contínua entre fases 
de carga e fases de descanso é muito motivante para os esportistas, 
possibilitando assim uma maior prontidão para o desempenho, durante o 
teste como também no treinamento. Funções senoidais sempre tiveram 
um papel importante na otimização de sistemas biológicos. 

Como fazemos? 

O teste senoidal segundo Richter compõe-se de uma série de períodos de 
carga e de descanso, os quais procedem de forma senoidal. 
períodos contêm cargas máximas sempre crescentes, partindo de uma 
carga base. O aspeto especial desse programa são as passagens fluentes 
em forma senoidal (pequenos passos) entre as alternações de carga, 
tanto no aumento de carga como durante a redução da carga. Isso é 
somente possível no Cyclus2. A carga é definida em Watt e é assim 
independente do número de rotações por minuto. Isso em torno permite 
ao esportista pedalar com sua frequência de pedalada individual.

A observação precisa de comportamento de pulso, valores de lactato ou 
da frequência de pedalada em cargas variadas nas pau
recuperação, dá esclarecimento detalhado sobre a capacidade de força 
resistência do esportista. Atletas de desempenho chegam a picos de 
carga com mais de 700 Watt. A avaliação do valor de CPI (indicador de 
desempenho cardíaco) é a mais significativa. Esse valor é a base ideal 
para controle dos resultados de teste e treinamento. Os melhores 
valores de CPI estão acima dos 200 J/batida cardíaca. O comportamento 
de pulso pode ser controlado exatamente, tanto nas fases de carga, 
como nas de recuperação, através da ligação dos valores picos com os 
valores menores, com uma linha reta. 

Quem precisa do teste? 

àrea de aplicação é grande, o teste é para todos os que treinam no 
âmbito de força-resistência, ou seja, os que participam de competições. 
Além dos atletas do ciclismo, triatletas e ciclistas de Mountainbike, 
abrange também os patinadores de velocidade e os jogadores de hóquei 

Como utilizo o teste? 

O programa senoidal serve como teste senoidal como também para 
unidades de treino diárias (veja o programa montanha-ritmo). 
as alternações entre carga e descanso geram no atleta uma motivaç
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O desenvolvimento da resistência de força é uma medida importante 
para o desempenho de um esportista, sobretudo no ciclismo. Para 
controlar, analisar e observar tal desenvolvimento, o Cyclus2 oferece o 

ínua entre fases 
de carga e fases de descanso é muito motivante para os esportistas, 
possibilitando assim uma maior prontidão para o desempenho, durante o 

Funções senoidais sempre tiveram 
 

se de uma série de períodos de 
carga e de descanso, os quais procedem de forma senoidal. Esses 
períodos contêm cargas máximas sempre crescentes, partindo de uma 

aspeto especial desse programa são as passagens fluentes 
em forma senoidal (pequenos passos) entre as alternações de carga, 
tanto no aumento de carga como durante a redução da carga. Isso é 
somente possível no Cyclus2. A carga é definida em Watt e é assim 
independente do número de rotações por minuto. Isso em torno permite 
ao esportista pedalar com sua frequência de pedalada individual. 

A observação precisa de comportamento de pulso, valores de lactato ou 
da frequência de pedalada em cargas variadas nas pausas de 
recuperação, dá esclarecimento detalhado sobre a capacidade de força 
resistência do esportista. Atletas de desempenho chegam a picos de 
carga com mais de 700 Watt. A avaliação do valor de CPI (indicador de 

. Esse valor é a base ideal 
para controle dos resultados de teste e treinamento. Os melhores 
valores de CPI estão acima dos 200 J/batida cardíaca. O comportamento 
de pulso pode ser controlado exatamente, tanto nas fases de carga, 

través da ligação dos valores picos com os 

àrea de aplicação é grande, o teste é para todos os que treinam no 
resistência, ou seja, os que participam de competições. 

Além dos atletas do ciclismo, triatletas e ciclistas de Mountainbike, 
os jogadores de hóquei 

O programa senoidal serve como teste senoidal como também para 
ritmo). Sobretudo 

as alternações entre carga e descanso geram no atleta uma motivação 
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Teste senoidal e teste do degrau
em colaboração com IAT Leipzig, Prof. Neumann

Dados fisiológicos durante um teste de degrau

Dados fisiológicos durante um teste senoidal

 

 2014

Teste senoidal e teste do degrau, uma comparação
em colaboração com IAT Leipzig, Prof. Neumann

ados fisiológicos durante um teste de degrau 

Dados fisiológicos durante um teste senoidal 
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comparação – 
em colaboração com IAT Leipzig, Prof. Neumann 
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Teste senoidal segundo Richter: Avaliação

Impressão de um teste senoidal com planalto do Cyclus2
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Teste senoidal segundo Richter: Avaliação 

Impressão de um teste senoidal com planalto do Cyclus2 

ww w .cy clu s2 .c om  

 



 

ww w .cy clu s2 .c om  

 
Treinamento senoidal segundo Richter

 

 

 

 

 

 2014

Treinamento senoidal segundo Richter 

O que queremos saber? 

Em paralelo e análogo ao teste senoidal foram gerados programas 
senoidais para o treino no Cyclys2. Assim, as informações ganhas pelo 
teste senoidal podem ser convertidas efetivamente para o treino e 
fraquezas podem ser vistas e  eliminadas. A motivação do atleta ocupa o 
primeiro lugar. 

Como fazemos? 

Os programas de treinamento senoidais segundo Richter contêm as fases 
de carga e recuperação, como as conhecemos do teste senoidal. Também 
aqui partimos de uma carga base. Diferente do teste senoidal, as cargas 
máximas predefinidas são constantes, quer dizer que o atleta oscila 
constantemente entre cargas em Watt crescentes fluentes e 
fluentes decrescentes (recuperação) em Watt. Ou seja, o método é 
intervalado intensivo e extensivo, e independente do número de 
rotações por minuto. 

A duração dos períodos de carga e recuperação pode ser variada 
individualmente. Durações de períodos de 5 minutos deram bons 
resultados. Nos quais o atleta acarreta até à carga máxima predefinida 
para em seguida aproximar – se da carga base no mesmo ritmo.

A observação do comportamento do pulso ou da frequência de pedalada 
durante e entre as fases individuais, permite uma ótima monitoração do 
atleta pelo treinador. Mas também o controle de treino do próprio atleta 
é um fator percebido como altamente motivador e variador. 
controle é feito por ex. através de uma frequência de pedalada 
anteriormente programada, a qual o atleta deve cumprir durante todas 
as fases de carga e descarga. 

Quem precisa do treinamento? 

A àrea de aplicação é grande, o teste é para todos os que treinam no 
âmbito de força-resistência, ou seja, os que participam de competições
Além dos atletas do ciclismo, triatletas e ciclistas de Mountainbike, 
abrange também os patinadores de velocidade e os jogadores de hóquei 
no gelo. 

Como utilizo o treinamento? 

Como treinamento de motivação na àrea de força 
variação da frequência de pedalada durante a carga independente do 
número de rotações, ajuda na procura por uma frequência ideal para 
treinamento ou competição. 

Quais os benefícios para mim? 

O controle do comportamento de pulso durante o treino permite 
afirmações exatas sobre a capacidade de potência 
aumentos de potência ocorridos. Após o treino, a observação do 
comportamento de pulso é possível através de uma linha reta pelos 
valores mínimos e máximos de pulso na impressão.
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Em paralelo e análogo ao teste senoidal foram gerados programas 
senoidais para o treino no Cyclys2. Assim, as informações ganhas pelo 
teste senoidal podem ser convertidas efetivamente para o treino e 
fraquezas podem ser vistas e  eliminadas. A motivação do atleta ocupa o 

Os programas de treinamento senoidais segundo Richter contêm as fases 
recuperação, como as conhecemos do teste senoidal. Também 

aqui partimos de uma carga base. Diferente do teste senoidal, as cargas 
máximas predefinidas são constantes, quer dizer que o atleta oscila 
constantemente entre cargas em Watt crescentes fluentes e cargas 
fluentes decrescentes (recuperação) em Watt. Ou seja, o método é 
intervalado intensivo e extensivo, e independente do número de 

A duração dos períodos de carga e recuperação pode ser variada 
de 5 minutos deram bons 

resultados. Nos quais o atleta acarreta até à carga máxima predefinida 
se da carga base no mesmo ritmo. 

A observação do comportamento do pulso ou da frequência de pedalada 
duais, permite uma ótima monitoração do 

atleta pelo treinador. Mas também o controle de treino do próprio atleta 
é um fator percebido como altamente motivador e variador. Esse 
controle é feito por ex. através de uma frequência de pedalada 

programada, a qual o atleta deve cumprir durante todas 

A àrea de aplicação é grande, o teste é para todos os que treinam no 
resistência, ou seja, os que participam de competições. 

Além dos atletas do ciclismo, triatletas e ciclistas de Mountainbike, 
abrange também os patinadores de velocidade e os jogadores de hóquei 

Como treinamento de motivação na àrea de força – resistência. A 
frequência de pedalada durante a carga independente do 

número de rotações, ajuda na procura por uma frequência ideal para 

O controle do comportamento de pulso durante o treino permite 
potência do atleta ou sobre 

ocorridos. Após o treino, a observação do 
comportamento de pulso é possível através de uma linha reta pelos 
valores mínimos e máximos de pulso na impressão. 
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Treinamento senoidal segundo Richter: foto da tela

O gerador de programas serve para o ajuste de qualquer programa senoidal

Display durante um treinamento senoidal
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senoidal segundo Richter: foto da tela

 

O gerador de programas serve para o ajuste de qualquer programa senoidal 

 

Display durante um treinamento senoidal 
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Treinamento senoidal:
Avaliação, método intervalado intensivo

Impressão de um treinamento senoidal

 2014

Treinamento senoidal: 
Avaliação, método intervalado intensivo 

de um treinamento senoidal (método intervalado intensivo) do Cyclus2
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(método intervalado intensivo) do Cyclus2 
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Treinamento senoidal:
Avaliação, método intervalado extensivo

Impressão de um treinamento senoidal (método intervalado extensivo) do Cyclus2
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Treinamento senoidal: 
Avaliação, método intervalado extensivo 

Impressão de um treinamento senoidal (método intervalado extensivo) do Cyclus2 
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Teste anaeróbico de Wingate

 

 

 

 
 

 2014

Teste anaeróbico de Wingate 

O que queremos saber? 

O teste anaeróbico de Wingate (WanT), na linguagem comum chamado 
de teste Wingate, pertence aos métodos de teste anaeróbicos e é
mais comum entre esses. No diagnótico de desempenho O atleta recebe 
uma carga de curta duração (normalmente 30 segundos) dependente de 
seu peso corporal e do número de rotações por minuto. 
máxima (Peak Power PP) começa assim na frequência de pedalada 
máxima fornecida. Depois de atingir a potência máxima, um decréscimo 
constante da carga é visto até ao final do teste. 
potência máxima deve ser idêntica à capacidade de desempenho alática. 
Na implementação do teste, deve se prestar atenção ao fato de que os
resultados do teste dependem muito da duração do mesmo como 
também da carga programada. 

Como o fazemos? 

O atleta deve completar o teste quando estiver bem aquecido. O atleta 
deve conduzir com a máxima frequência de pedalada possível, desde o 
primeiro ao último segundo, para que os resultados desejados do teste 
possam ser avaliados. O Cyclus2 oferece ao atleta a possibilidade de 
começar o teste ele mesmo, quando o atleta exceder a frequência de 
pedalada inicial (programada). 

A duração do teste, normalmente é de 30 segundos, podendo porém ser 
ajustada livremente no Cyclus2. A carga programada é dependente do 
peso corporal do atleta. Você pode calcular essa carga no Cyclus2 com o 
peso corporal programado no ergômetro e um fator (torque relativo) ou 
você pode determinar a carga programada externamente segundo um 
modelo seu, inserindo - a como força de pedal absoluta. Diagnosticadores 
que já têm experiências com o teste Wingate no ergômetro da empresa 
Monark, podem programar os parâmetros de teste, como de cos
como „quilograma por quilo de peso corporal“.

Quem precisa do teste? 

O teste tem aplicação no esporte de alto desempenho em atletas 
treinados anaeróbicamente como por ex., no ciclismo, os sprinteres de 
pista, na patinação de velocidade e no hóquei no gelo. 
utilizado na reabilitação para o monitoramento da construção muscular.

Como utilizar o teste? 

Em seguida ao teste de frequência de pedalada máxima e ao teste do 
degrau, onde não é aconselhado o uso de uma carga base no teste do 
degrau. Além disso, o teste Wingate é também apropriado como carga de 
treino no treino intervalado intensivo (por ex. 6 re
de pausas ativas). 
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anaeróbico de Wingate (WanT), na linguagem comum chamado 
de teste Wingate, pertence aos métodos de teste anaeróbicos e é o teste 

o diagnótico de desempenho O atleta recebe 
uma carga de curta duração (normalmente 30 segundos) dependente de 
seu peso corporal e do número de rotações por minuto. A potência 
máxima (Peak Power PP) começa assim na frequência de pedalada 

epois de atingir a potência máxima, um decréscimo 
constante da carga é visto até ao final do teste. A „Peak Power“ ou 
potência máxima deve ser idêntica à capacidade de desempenho alática. 
Na implementação do teste, deve se prestar atenção ao fato de que os 
resultados do teste dependem muito da duração do mesmo como 

O atleta deve completar o teste quando estiver bem aquecido. O atleta 
deve conduzir com a máxima frequência de pedalada possível, desde o 

o último segundo, para que os resultados desejados do teste 
possam ser avaliados. O Cyclus2 oferece ao atleta a possibilidade de 
começar o teste ele mesmo, quando o atleta exceder a frequência de 

te é de 30 segundos, podendo porém ser 
ajustada livremente no Cyclus2. A carga programada é dependente do 
peso corporal do atleta. Você pode calcular essa carga no Cyclus2 com o 
peso corporal programado no ergômetro e um fator (torque relativo) ou 

e determinar a carga programada externamente segundo um 
a como força de pedal absoluta. Diagnosticadores 

que já têm experiências com o teste Wingate no ergômetro da empresa 
Monark, podem programar os parâmetros de teste, como de costume, 
como „quilograma por quilo de peso corporal“. 

O teste tem aplicação no esporte de alto desempenho em atletas 
o ciclismo, os sprinteres de 

pista, na patinação de velocidade e no hóquei no gelo. Também é 
utilizado na reabilitação para o monitoramento da construção muscular. 

Em seguida ao teste de frequência de pedalada máxima e ao teste do 
degrau, onde não é aconselhado o uso de uma carga base no teste do 

Além disso, o teste Wingate é também apropriado como carga de 
treino no treino intervalado intensivo (por ex. 6 repetições com formação 
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Teste anaeróbico de Wingate: fotos de tela

Diálogo para a programação do teste anaeróbico de Wingate no Cyclus2

Avaliação do teste anaeróbico de Wingate no Cyclus2
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Teste anaeróbico de Wingate: fotos de tela 

 

Diálogo para a programação do teste anaeróbico de Wingate no Cyclus2 

 

Avaliação do teste anaeróbico de Wingate no Cyclus2 
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Teste anaeróbico de Wingate

Impressão de um teste anaeróbico de Wingate do Cyclus2

 2014

Teste anaeróbico de Wingate: Avaliação 

Impressão de um teste anaeróbico de Wingate do Cyclus2 
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Teste de frequência de pedalada máxima

 
O que queremos saber?

No ciclismo profissional, é de suma importância saber qual frequência de 
pedalada máxima um atleta pode pedalar sem uso de carga. A frequência 
de pedalada máxima mostra as capacidades motóricas e de coordenação 
do atleta, que são geneticamente condicionada
sobretudo durante a adolescência. Com esse teste os ciclistas recebem 
dicas de quais disciplinas do ciclismo são mais adequadas para eles e 
quais o são menos. Frequências de pedalada médias continuamente 
crescentes, nas variadas di
da frequência de pedalada para o sucesso esportivo. Frequências de 
pedalada altas possibilitam um melhor fornecimento de oxigênio e 
nutrientes à musculatura, a evacuação dos produtos finais de 
metabolismo func
regeneração mais curto.

 
Como o fazemos?

O teste de frequência de pedalada máxima, também designado de teste 
de atividade motora, pertence ao escopo de funções do Cyclus2, sendo 
um teste padrão dos complexos diagnósticos de desempenho. Você 
insere os parâmetros do teste em uma máscara de entrada 
especialmente preparada para esse fim e começa a ergometria. 
Normalmente, o teste dura 6 segundos. A frequência de pedalada base, a 
qual é ajustável, serve o começo automático da ergometria.

 
Quem precisa do teste?

Todos os ciclistas que fazem seu esport
deveriam testar sua frequência de pedalada máxima.

 
Como utilizo o teste?

Nós recomendamos: Ofereça o teste de frequência de pedalada máxima 
em conjunto com o teste do degrau e outro procedimento de teste 
anaeróbico, como 
diagnósticos de desempenho, informações sobre sua capacidade de 
desempenho de resistência, sobre suas capacidades motóricas e sua 
capacidade anaeróbica, fatores importantes para a avaliação de seu 
estado atual de treinamento.
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Teste de frequência de pedalada máxima 

O que queremos saber? 

No ciclismo profissional, é de suma importância saber qual frequência de 
pedalada máxima um atleta pode pedalar sem uso de carga. A frequência 
de pedalada máxima mostra as capacidades motóricas e de coordenação 
do atleta, que são geneticamente condicionadas e podem ser treinadas, 
sobretudo durante a adolescência. Com esse teste os ciclistas recebem 
dicas de quais disciplinas do ciclismo são mais adequadas para eles e 
quais o são menos. Frequências de pedalada médias continuamente 
crescentes, nas variadas disciplinas do ciclismo, mostram a significância 
da frequência de pedalada para o sucesso esportivo. Frequências de 
pedalada altas possibilitam um melhor fornecimento de oxigênio e 
nutrientes à musculatura, a evacuação dos produtos finais de 
metabolismo funciona mais rápida, o que tem como efeito um tempo de 
regeneração mais curto. 

Como o fazemos? 

O teste de frequência de pedalada máxima, também designado de teste 
de atividade motora, pertence ao escopo de funções do Cyclus2, sendo 
um teste padrão dos complexos diagnósticos de desempenho. Você 
insere os parâmetros do teste em uma máscara de entrada 
especialmente preparada para esse fim e começa a ergometria. 
Normalmente, o teste dura 6 segundos. A frequência de pedalada base, a 
qual é ajustável, serve o começo automático da ergometria.

Quem precisa do teste? 

Todos os ciclistas que fazem seu esporte, orientados para o desempenho 
deveriam testar sua frequência de pedalada máxima. 

Como utilizo o teste? 

Nós recomendamos: Ofereça o teste de frequência de pedalada máxima 
em conjunto com o teste do degrau e outro procedimento de teste 
anaeróbico, como pacote. Assim o atleta recebe, como resultado dos 
diagnósticos de desempenho, informações sobre sua capacidade de 
desempenho de resistência, sobre suas capacidades motóricas e sua 
capacidade anaeróbica, fatores importantes para a avaliação de seu 

ual de treinamento. 
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No ciclismo profissional, é de suma importância saber qual frequência de 
pedalada máxima um atleta pode pedalar sem uso de carga. A frequência 
de pedalada máxima mostra as capacidades motóricas e de coordenação 

s e podem ser treinadas, 
sobretudo durante a adolescência. Com esse teste os ciclistas recebem 
dicas de quais disciplinas do ciclismo são mais adequadas para eles e 
quais o são menos. Frequências de pedalada médias continuamente 

sciplinas do ciclismo, mostram a significância 
da frequência de pedalada para o sucesso esportivo. Frequências de 
pedalada altas possibilitam um melhor fornecimento de oxigênio e 
nutrientes à musculatura, a evacuação dos produtos finais de 

iona mais rápida, o que tem como efeito um tempo de 

O teste de frequência de pedalada máxima, também designado de teste 
de atividade motora, pertence ao escopo de funções do Cyclus2, sendo 
um teste padrão dos complexos diagnósticos de desempenho. Você 
insere os parâmetros do teste em uma máscara de entrada 
especialmente preparada para esse fim e começa a ergometria. 
Normalmente, o teste dura 6 segundos. A frequência de pedalada base, a 
qual é ajustável, serve o começo automático da ergometria. 

e, orientados para o desempenho 

Nós recomendamos: Ofereça o teste de frequência de pedalada máxima 
em conjunto com o teste do degrau e outro procedimento de teste 

pacote. Assim o atleta recebe, como resultado dos 
diagnósticos de desempenho, informações sobre sua capacidade de 
desempenho de resistência, sobre suas capacidades motóricas e sua 
capacidade anaeróbica, fatores importantes para a avaliação de seu 
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Teste de frequência de pedalada máxima: Foto da tela

O diálogo para programar um teste de frequência de pedalada máxima

Display da avaliação de um teste de frequência de pedalada máxima

 2014

Teste de frequência de pedalada máxima: Foto da tela

O diálogo para programar um teste de frequência de pedalada máxima 

Display da avaliação de um teste de frequência de pedalada máxima 
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Teste de frequência de pedalada máxima: Foto da tela 
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Teste de frequência de pedalada máxima.

Impressão de um teste de frequência de pedalada máxima do Cyclus2
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Teste de frequência de pedalada máxima. Avaliação

Impressão de um teste de frequência de pedalada máxima do Cyclus2 
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Avaliação 
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Teste isocinético de força máxima

 

 

 

 
 

 2014

Teste isocinético de força máxima 

O que queremos saber? 

A força dinámica máxima é determinada no modo de carga isocinético, 
em dependência da frequência de pedalada. Alguns atletas desenvolvem 
sua força máxima a 80 rpm, outros precisam de mais „ímpeto“. Pelo 
contrário da medição estática, a medição dinámica (em
muito mais orientada para a realidade. Pois durante um treinamento ou 
uma competição, um uso maior da força resulta do movimento (por ex. 
Durante um sprint). 

Como o fazemos? 

A frequência de pedalada desejada para o teste é programada. 
então aumentada durante o teste, de forma que o atleta não consiga 
ultrapassar essa, mesmo tentando. Ou expressado de outra forma: O 
atleta tenta pedalar cada vez mais rápido, o que não lhe é possível, por 
causa do aumento de carga do Cyclus2. Ou ain
atleta tenta penetrar essa „parede invisível“ é medida durante o teste.

Quem precisa? 

Ciclistas, ciclistas de Mountainbike e triathletas que dependem de um uso 
de força ideal. Assim são respondidas perguntas como „com qual 
frequência de pedalada faço um sprint?“ou „como subir uma ladeira de 
forma mais eficiente?“ 

Como utilizo o teste? 

Como complemento ao teste do degrau você recebe outro fator 
importante para a avaliação da capacidade de desempenho do atleta.

 

2014-06 25 

 

A força dinámica máxima é determinada no modo de carga isocinético, 
em dependência da frequência de pedalada. Alguns atletas desenvolvem 
sua força máxima a 80 rpm, outros precisam de mais „ímpeto“. Pelo 
contrário da medição estática, a medição dinámica (em movimento) é 
muito mais orientada para a realidade. Pois durante um treinamento ou 
uma competição, um uso maior da força resulta do movimento (por ex. 

A frequência de pedalada desejada para o teste é programada. A carga é 
então aumentada durante o teste, de forma que o atleta não consiga 
ultrapassar essa, mesmo tentando. Ou expressado de outra forma: O 
atleta tenta pedalar cada vez mais rápido, o que não lhe é possível, por 
causa do aumento de carga do Cyclus2. Ou ainda: A força, com a qual o 
atleta tenta penetrar essa „parede invisível“ é medida durante o teste. 

Ciclistas, ciclistas de Mountainbike e triathletas que dependem de um uso 
de força ideal. Assim são respondidas perguntas como „com qual 
frequência de pedalada faço um sprint?“ou „como subir uma ladeira de 

Como complemento ao teste do degrau você recebe outro fator 
importante para a avaliação da capacidade de desempenho do atleta. 
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Teste isocinético de força 

O diálogo para a programação do teste isocinético de força máxima

Display da avaliação de um teste isocinético de força máxima
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Teste isocinético de força máxima: Foto da tela 

 

O diálogo para a programação do teste isocinético de força máxima 

 

Display da avaliação de um teste isocinético de força máxima 
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Teste isocinético de força máxim

Impressão de um teste isocinético de força máxima

 2014

Teste isocinético de força máxima: Avaliação

isocinético de força máxima 
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Avaliação 
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Teste de torque: Avaliação

Impressão de um teste de torque do MS Excel com dados importados do Cyclus2
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Avaliação 

Impressão de um teste de torque do MS Excel com dados importados do Cyclus2 
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Teste CPI (Indicador de desempenho cardíaco)

 

 

 

 

 

 2014

e CPI (Indicador de desempenho cardíaco)

O que queremos saber? 

Quanto trabalho faz uma batida cardíaca? A determinação do valor de CPI 
(indicador de desempenho cardíaco) ou, para facilitar: o trabalho por 
batida cardíaca, dá informação exata e diferenciada sobre o estado de 
condicionamento físico do indivíduo em teste
reproduzibilidade do teste permite um controle constante do 
desempenho individual, pois até as mais pequenas mudanças no estado 
de condicionamento físico podem ser documentadas com exatidão. 
Comparações transversais com outras pessoas são pos
geralmente de pouco interesse. Muito mais importante é o fato de que o 
atleta pode reconhecer seus próprios progressos de desempenho, 
mesmo sendo esses pequenos. Quanto mais diferenciadamente um teste 
destacar os progressos de um indivíduo, tanto mais motivação esse terá 
para continuar treinando. 

Como o fazemos? 

Através de um protocolo completamente novo, o qual, desta forma, só 
existe no Cyclus2. Com uma carga infinitamente variável, crescente, em 
forma senoidal, como também uma fase sem 
capacidade de desempenho do coração, mas também a capacidade de 
adaptação e de recuperação. 

 

Quem precisa? 

Todo mundo! Atletas, praticantes de fitness e esportistas de lazer 
treinam com o mesmo fim: o de consefuir algo. Perder peso, vir a ser mais 
rápido, suar menos rápido etc. etc. etc. Só o consegue por meio de uma 
motivação constante. 

Como utilizo o teste? 

Esse teste utiliza-se para aumentar a motivação. Sobretudo no âmbito do 
fitness. A fácil execução de curta duraçã0 (10 min.) e o grande valor 
informativo desse teste impõem padrões novos para testes de 
condicionamento. O condicionamento físico vira exatamente mensurável.

O valor individual de CPI (indicador de desempenho cardíaco) é o valor 
máximo de trabalho atingido por batimento cardíaco. Se você observar, 
ademais, os decursos da curva na impressão, pode constatar o seguinte: 
Quanto mais tarde a curva de trabalho/batimento cardíaco corta a curva 
de Watt, tanto melhor é o estado de condicionamento físico do indivíduo 
a ser testado. 
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e CPI (Indicador de desempenho cardíaco) 

Quanto trabalho faz uma batida cardíaca? A determinação do valor de CPI 
(indicador de desempenho cardíaco) ou, para facilitar: o trabalho por 
batida cardíaca, dá informação exata e diferenciada sobre o estado de 
condicionamento físico do indivíduo em teste. A excelente 
reproduzibilidade do teste permite um controle constante do 
desempenho individual, pois até as mais pequenas mudanças no estado 
de condicionamento físico podem ser documentadas com exatidão. 
Comparações transversais com outras pessoas são possíveis, porém 
geralmente de pouco interesse. Muito mais importante é o fato de que o 
atleta pode reconhecer seus próprios progressos de desempenho, 

Quanto mais diferenciadamente um teste 
anto mais motivação esse terá 

Através de um protocolo completamente novo, o qual, desta forma, só 
existe no Cyclus2. Com uma carga infinitamente variável, crescente, em 
forma senoidal, como também uma fase sem carga, testa-se não só a 
capacidade de desempenho do coração, mas também a capacidade de 

Todo mundo! Atletas, praticantes de fitness e esportistas de lazer – todos 
treinam com o mesmo fim: o de consefuir algo. Perder peso, vir a ser mais 

Só o consegue por meio de uma 

se para aumentar a motivação. Sobretudo no âmbito do 
fitness. A fácil execução de curta duraçã0 (10 min.) e o grande valor 
informativo desse teste impõem padrões novos para testes de 

ra exatamente mensurável. 

O valor individual de CPI (indicador de desempenho cardíaco) é o valor 
máximo de trabalho atingido por batimento cardíaco. Se você observar, 
ademais, os decursos da curva na impressão, pode constatar o seguinte: 

a curva de trabalho/batimento cardíaco corta a curva 
de Watt, tanto melhor é o estado de condicionamento físico do indivíduo 
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Teste CPI: Avaliação 

Impressão de um teste de CPI do Cyclus2
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Impressão de um teste de CPI do Cyclus2 
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A análise com TrainingPeaks ou
Web4Trainer e outros programas de software

 

 

 

 

 

 2014

A análise com TrainingPeaks ou WKO+, 
e outros programas de software

O que queremos saber? 

Havendo a possibilidade de transferência de dados de teste e 
treinamento para um PC externo, ou para um portal de treinamento na 
internet, você pode fazer suas análises da forma desejada: EM diagramas 
de curva, de blocos, análises de comparação ou cálculos específicos.

Como fazemos? 

Escolha o formato de exportação desejado e configure 
São apoiados os formatos: PWX para trabalhar com TrainingPeaks, O 
formato CSV-CycleOps para a plataforma de treinamento Web4Trainer e 
um formato de texto livremente configurável. Todas as pastas são 
gravadas em um Pendrive (USB) e podem ser facilmente transferidas para 
o seu PC. 

Você pode também fazer uso do método mais fácil, carregarando seus 
dados de treinamento diretamente do Cyclus2 para a plataforma de 
treinamento TrainingPeak, pela internet. Todos os aparelhos têm ligação 
de rede (Ethernet). Em adição, nós podemos equipar s
adaptador Wifi. Você conecta o ergômetro à sua rede, contanto que 
tenha internet, e poderá utilizar logo a função de carregamento/upload.

Quem precisa? 

Ciclistas profissionais ambicionados e triathletas são, cada vez mais, 
acompanhados pelos seus treinadores através da internet. Portais de 
treino servem de interface, nos quais o treinador submete os planos de 
treinamento e o atleta faz o balanço das unidades de treino que absolveu. 
O treino de ergômetro no Cyclus2 pode ser arquivado por
Cientistas de treino que queiram fazer pesquisas especiais com os dados 
da ergometria, têm acesso a todos os dados e têm, dessa forma, todo tipo 
de possibilidades para seus trabalhos. 
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e outros programas de software 

Havendo a possibilidade de transferência de dados de teste e 
treinamento para um PC externo, ou para um portal de treinamento na 
internet, você pode fazer suas análises da forma desejada: EM diagramas 
de curva, de blocos, análises de comparação ou cálculos específicos. 

Escolha o formato de exportação desejado e configure - o eventualmente. 
São apoiados os formatos: PWX para trabalhar com TrainingPeaks, O 

aforma de treinamento Web4Trainer e 
um formato de texto livremente configurável. Todas as pastas são 
gravadas em um Pendrive (USB) e podem ser facilmente transferidas para 

Você pode também fazer uso do método mais fácil, carregarando seus 
dados de treinamento diretamente do Cyclus2 para a plataforma de 
treinamento TrainingPeak, pela internet. Todos os aparelhos têm ligação 
de rede (Ethernet). Em adição, nós podemos equipar seu Cyclus2 com um 
adaptador Wifi. Você conecta o ergômetro à sua rede, contanto que 
tenha internet, e poderá utilizar logo a função de carregamento/upload. 

Ciclistas profissionais ambicionados e triathletas são, cada vez mais, 
pelos seus treinadores através da internet. Portais de 

treino servem de interface, nos quais o treinador submete os planos de 
treinamento e o atleta faz o balanço das unidades de treino que absolveu. 
O treino de ergômetro no Cyclus2 pode ser arquivado por „Drag&Drop“. 
Cientistas de treino que queiram fazer pesquisas especiais com os dados 
da ergometria, têm acesso a todos os dados e têm, dessa forma, todo tipo 
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