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Резюме
Вступ. Оцінка функціонального стану спортсменів у спокої та прогнозування його змін у динаміці тренувань та змагань потребують створення методів і моделей, які дозволяють отримувати і обробляти інформацію, обчислювати відповідні показники,
класифікувати стани і розробляти заходи профілактики та реабілітації.
Мета роботи. Наукове обґрунтування та розроблення індивідуалізованих моделей прогнозу зміни функціонального стану
спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, під впливом тестового тренувального навантаження.
Результати досліджень. Для побудови математичних моделей прогнозування змін ФС спортсменів під дією тренувальних
навантажень була використана нечітка логіка. У перший моделі для прогнозування зміни функціонального стану спортсменів
використано показники статодінамічної стійкості, у другій — показники стану ЦНС. Верифікація оцінки функціонального стану
спортсменів проведена за показниками варіабельності серцевого ритму.
Висновки. Моделі прогнозу, побудовані з використанням нечіткої логіки та психофізіологічних показників, дозволяють
прогнозувати зміни функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, під впливом тренувального
навантаження з загальною точністю у 95,5%.
Ключові слова: модель прогнозу, нечітка логіка, психофізіологічні показники, варіабельність серцевого ритму, рукопашний бій.
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Вступ
Сучасний спорт високих досягнень пред’являє значні вимоги до функціонального стану (ФС) організму спортсменів.
В процесі удосконалення спортивної майстерності тренувальні
та змагальні навантаження на фізіологічні системи організму
постійно зростають. Це сприяє не тільки підвищенню рівня
адаптаційно-компенсаторних реакцій, спортивної результативності та успішності спортсменів, але й може викликати
негативні зрушення в функціональних системах організму,
привести до перетренованості, виникнення донозологічних
та патологічних станів.
Оцінка ФС у спокої та прогнозування його змін у динаміці
тренувань та змагань потребують створення методів і моделей,
що дозволяють отримувати і обробляти інформацію, обчислювати відповідні показники, які можуть слугувати маркерами
несприятливих зрушень в організмі, дозволяти класифікувати
стани і розробляти заходи профілактики та реабілітації.
Для розроблення моделей прогнозу зміни ФС спортсменів
в динаміці тренувань можуть бути використані різні показники:
серцево-судинної системи та варіабельності серцевого ритму
[1–8], центральної нервової системи [9], статодинамічної стійкості [10], комплекси біохімічних показників [11–15] тощо.
У сучасному спорті існує значна потреба у прогнозуванні
успішності спортсменів у тренувальній або змагальній діяльності, та ціни цієї успішності, яка може бути визначена за змінами ФС спортсменів під впливом тренувальних або змагальних
навантажень. В теперішній час прогнозування успішності
базується на визначенні модельних характеристик видатних
спортсменів певних видів спорту, їх морфофункціональних

показників, вивченні зміни психофізіологічних та психологічних показників в динаміці тренувань та змагань. На жаль
у більшості випадків самого механізму прогнозування або
реальної математичної моделі прогнозу немає. Зазвичай наявний вербальний опис прогнозу або таблиця з визначеними
інтервалами показників, які відповідають тому чи іншому стану
спортсмена. Тобто для отримання прогнозу необхідно оцінити
велику кількість показників у гіршому випадку у ручному режимі, у кращому — з використанням комп’ютерної програми.
Передбачення можливих наслідків використання різних тренувальних технологій з урахуванням індивідуальних можливостей
спортсменів дозволяють тренеру добиватися значних результатів.
Але таке прогнозування суто суб’єктивне, засноване на особистому досвіді та інтуїції тренера і притаманно лише йому.
Для об’єктивізації процесу прогнозування повинні бути визначені відповідні критерії та розроблені з їх використанням
математичні моделі прогнозу, а також автоматизовані системи підтримки прийняття рішень тренером або спортивним
лікарем.
Рукопашний бій (РБ) має значне розповсюдження у різних
сферах життєдіяльності людини, що пов’язане з його ефективністю як засобу розвитку фізичних та психічних якостей,
а також з професійною підготовкою співробітників силових
структур та спецпідрозділів армії [16, 17]. Головна мета підготовки у РБ — це досягнення спортсменом максимального рівня
техніко-тактичної, фізичної і психологічної підготовленості.
Успішніcть у РБ потребує силової та і швидкісно-силової підготовленості, швидкості ударних і кидкових рухів та реагування
на раптові атакуючі дії з боку супротивника, спеціальної витривалості і стійкості до відволікаючих факторів, гнучкості,
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що забезпечують успішне застосування технічних дій і прийомів [18]. Врахування особливостей РБ дозволило визначити
системи організму, які забезпечують успішність тренувальної
та змагальної діяльності. До цих систем відносяться центральна нервова, серцево-судинна та вестибулярна системи.
Метою роботи було наукове обґрунтування та розроблення
індивідуалізованих моделей прогнозу зміни функціонального
стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, під
впливом тестового тренувального навантаження.

Стан ЦНС спортсменів визначали за часом простої (ЧПЗМР)
та складної (ЧСЗМР) зорово-моторних реакцій (ЗМР), функціональною рухливістю (ФРНП) та силою (СНП) нервових
процесів, кількістю реакцій випередження (КРВ) та кількістю
реакцій запізнення (КРЗ), часом випередження (ЧВ) та часом
запізнення (ЧЗ) при виконанні тесту на визначення реакції
на об’єкт, що рухається (РОР). Також було розраховано індекс
реакції на об’єкт, що рухається (ІРОР) за формулою:
ІРОР = ЧВ/ЧЗ.

Матеріали і методи
Учасниками дослідження були 46 спортсменів, які займаються рукопашним боєм, серед яких було чотири майстри
спорту міжнародного класу, одинадцять майстрів спорту,
двадцять п’ять кандидатів у майстри спорту та шість першорозрядників, а також двадцять спортсменів-початківців. Вік
усіх випробуваних був у інтервалі 18–23 роки, що дозволяло
порівнювати результати досліджень.
Реєстрація психофізіологічних показників спортсменів
проводилася до та відразу після тестового тренувального
навантаження, яке було розроблено на основі вивчення професійної думки 30 експертів та відповідало рівню тренованості
спортсменів [19]. Тренування у всіх групах відбувалося протягом 1,5 годин.
У спортсменів визначалися показники стану центральної
нервової (ЦНС), вестибулярної та серцево-судинної системи
(ССС) з використанням апаратно-програмного комплексу,
який включав три пристрої (хронорефлексометр, ритмограф
та стабілограф), розроблені ТОВ «АСТЕР-АЙТІ» (Харків)
(рис. 1).

Цей індекс характеризує врівноваженість процесів збудження та гальмування у ЦНС.
Стан вестибулярної системи визначали за показниками
статодинамічної стійкості (СДС): Length — довжина траєкторії
переміщення центру тиску; AvgSpeed — середня швидкість
переміщення центру тиску; RangeX — розмах (ризниця між
максимальною та мінімальною координатою) коливань центру
тиску у фронтальній площині; RangeY — розмах (різниця між
максимальною та мінімальною координатою) коливань центру
тиску у сагітальній площині; LengthX — довжина траєкторії
переміщення центру тиску у фронтальній площині; LengthY —
довжина траєкторії переміщення центру тиску в сагітальній
площині; ЯФР — показник якості функції рівноваги [20–23].
Цей показник відображує вроджені особливості вестибулярної
системи та в нормі змінюється у невеликих межах.
Стан серцево-судинної системи визначали за показниками
варіабельності серцевого ритму (ВСР): RMSSD — квадратний
корінь з суми різниць послідовного ряду кардіоінтервалів;
pNN50 – число пар кардіоінтервалів з різницею більше
50 мс в% до загальної кількості кардіоінтервалів; deltaX —

Рис. 1. Структурна схема одержання інформації про функціональний стан спортсменів.
Клінічна інформатика і Телемедицина. 2019, т.14, вип.15.
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варіаційний розмах; ІВР – індекс вегетативної рівноваги;
ВПР — вегетативний показник ритму; ПАПР — показник
адекватності процесів регуляції; ІН — індекс напруження;
LF/HF – співвідношення потужності спектрів низькочастотної
та високочастотної компоненти ВСР. Вибір показників ВСР зумовлений їх достовірними змінами, визначеними у результаті
досліджень до та після тренувань [24, 25].
Для побудови математичних моделей прогнозування змін
ФС спортсменів під дією тренувальних навантажень за психофізіологічними показниками була використана нечітка логіка
[26]. Нечіткі правила можуть бути сформовані з використанням
різних математичних методів або описані аналітиками на основі власного досвіду. Для екстракції з наборів вхідних даних нечітких правил широко використовуються методи кластеризації,
які дозволяють сформувати групи об’єктів, найбільш подібних
за різними параметрами. Методи кластеризації відповідають принципу навчання без вчителя. Для синтезу нечітких
правил на основі результатів кластеризації кожному кластеру
ставиться у відповідність одне нечітке правило виду: «ЯКЩО
х = х‘, ТО y = y’», де х — вхідний значення параметра, y — вихідне значення параметра, х‘, y’ — нечіткі терми «БЛИЗЬКО х»,
«БЛИЗЬКО y» [27].
Центрам отриманих при побудові моделей кластерів відповідали координати максимумів функцій приналежності об’єктів
до кластерів. Функції приналежності об’єктів до кластерів було
задано функцією Гауса [28].
При побудові моделі прогнозу зміни функціонального стану
нечітке логічне виведення було зроблено за нечіткою базою
Такагі–Сугено [28], яка записується наступним чином:

Відповідність першого класу динаміки СДС нормальному
ФС спортсменів підтверджена значеннями показників ВСР. Достовірні відмінності між спортсменами, віднесеними до різних
класів динаміки, виявлено з використанням критерію Манна–Уітні за показниками: RMSSD (U = 2,2; p = 0,028); pNN50
(U = 2,8; p = 0,01); deltaX (U = 2,1; p = 0,035); ІВР (U = –2,2;
p=0,03); ВПР (U = –2,9; p = 0,004); ПАПР (U = –2,3; p = 0,02);
ІН (U = –2,4; p = 0,016); LF/HF (U = –2,6; p = 0,009). Нижчі
за норму значення показників RMSSD та pNN50, та вищи — ІН
та LF/HF було виявлено у спортсменів, віднесених до другого
класу динаміки СДС, що вказує на їх гірший ФС.
Таким чином, можна зазначити, що спортсмени, яких віднесено до першого класу динаміки СДС мають значення більшості показників ВСР у межах норми. У другому кластері більшість
показників знаходяться за межами норми, що підтверджує
правильність розподілу спортсменів за значенням ЯФР.
Процес розроблення моделей прогнозу стану СДС спортсменів під впливом тренувального навантаження наведено
на рис. 2. Для отримання моделей прогнозу було використано
наступні показники СДС: Length (L); AvgSpeed (V
VAVR); LengthX
(Lx); LengthY (Ly); ЯФР(KFR). Модель прогнозу класів динаміки
показників СДС умовно записується у вигляді [30]:
(3)
Нечітка база знань нечіткої моделі записується у вигляді:
ЯКЩО

ТО

3. Результати
та їх обговорення
Перша модель прогнозу зміни ФС спортсменів під впливом
тренувального навантаження була побудована з використанням
показників СДС спортсменів. Збереження положення тіла у просторі є складним рефлекторним процесом, який контролюється
безперервним потоком імпульсів від м’язів, пропріорецепторів
сухожиль, шкірних екстерорецепторів, вестибулярної системи
і зорового аналізатора до відповідних відділів центральної
нервової системи. При втраті рівноваги ці імпульси активують
рефлекторні скорочення м’язових волокон для її відновлення,
що призводить до безперервних коливань тіла, які підтримують
положення рівноваги [20, 29]. Наші попередні дослідження показали, що у якості апріорного правила, яке дозволяє розділити
спортсменів на групи в залежності від стану СДС, є зміна ЯФР
[30]. Встановлено, що абсолютне значення зміни показника ЯФР
після навантаження по відношенню до вхідного (до навантаження) становить у першому класі динаміки 0–10,55%, у другому
класі динаміки — більше за 10,55%.
Відповідність першого класу динаміки статодинамічної
стійкості нормальному функціональному стану спортсменів
підтверджена значеннями показників ВСР.

І

І

І
(4)

(2)
де — нечіткий терм, яким оцінюється вхідна змінна xn в j-м
правилі; n — кількість правил в базі; Θj – логічна операція, яка
об’єднує фрагменти правила j-го
-го (логічна операція «І», «АБО»);
 — нечітка імплікація; bji — коефіцієнти лінійної функції (продукції), які представлено деякими дійсними числами.
Статистичне оброблення результатів досліджень проведене
з використанням дескриптивної статистики та непараметричних
критеріїв Вілкоксона та Манна–Уітні у пакеті STATISTICA 6.0.

І

(5)

де:
— нечіткі терми вхідних змінних,
ϕ — лінійна функція висновку j-го правила, b — лінійний коефіцієнт функцій, X — значення вхідної змінної, z — кількість
нечітких правил.
Моделі прогнозу зміни стану СДС під впливом навантаження було розроблено з використанням показників 24
спортсменів та випробувано за показниками 22 спортсменів,
які спеціалізуються у РБ. В результаті випробування моделі
група спортсменів була розділена на дві рівних за обсягом
підгрупи, тобто 50% спортсменів було віднесено до другого
класу динаміки, що вказує на можливе погіршення їх стану
під впливом тренувального навантаження. Ця інформація,
отримана ще до тренування, дасть змогу тренеру скорегувати
навантаження відповідно до ФС спортсменів, а у разі необхідності застосувати реабілітаційні заходи. Помилковий прогноз
класу динаміки СДС при перевірці моделі було отримано лише
у одному випадку, що склало 4,5% від усієї тестової вибірки.
Для розроблення другої моделі прогнозу зміни ФС спортсменів під впливом тренування було використано психофізіологічні показники, що характеризують властивості ЦНС.
З метою верифікації змін ФС під впливом тренування також
було використано показники ВСР. У табл. 1 наведено середні
значення психофізіологічних показників тренованих спортсменів та спортсменів-початківців до та після тренування.
За даними табл. 1 можна зазначити, що у групі тренованих спортсменів практично усі психофізіологічні показники
достовірно зменшилися у наслідок навантаження, що може
свідчити про стан мобілізації. У групі початківців лише показник
СНП достовірно знизився, що вказує на відсутність адекватної
реакції на навантаження.
Кластеризація показників зміни стану ВСР, які розраховувалися як модуль різниці між кінцевим та початковим значенням,
спортсменів та початківців за алгоритмом нечітких c-середніх
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Рис. 2. Процес розроблення моделі прогнозу зміни функціонального стану спортсменів під тренувальним впливом
навантаження за показниками статодинамічної стійкості.
Табл. 1. Значення психофізіологічних показників спортсменів до та після навантаження.
Групи

Треновані
cпортсмени
(n = 24)

Спортсменипочатківці
(n = 20)

Показники

Умови реєстрації
До навантаження

Після навантаження

ЧПЗМР (мс)

261,1 ± 13,8

242,7 ± 21,1*
Z = 3,771; p = 0,0002

ЧСЗМР (мс)

361,5 ± 21,4

337,0 ± 32,5*
Z = 3,343; p = 0,001

ФРНП (мс)

246,7 ± 57,9

212,6 ± 44,7*
Z = 2,57; p = 0,001

СНП(мс)

406,1 ± 74,7

343,6 ± 73,4*
Z=3,03; p=0,002

КРВ/КРЗ

0,18 (0,11;0,96)

0,67 (0,38; 1,22)

ІРОР

2,4 ± 0,7

0,9 ± 0,5*
Z = 2,37; p = 0,018

ЧПЗМР (мс)

261,7 ± 19,8

254,3 ± 38,9

ЧСЗМР (мс)

396,9 ± 55,6**
U = 83; р = 0,01

381,9 ± 49,7**
U = 65; р = 0,003

ФРНП (мс)

282,1 ± 45,5

203,3 ± 60,2

СНП(мс)

442,9 ± 80,2

357,1 ± 54,4*
Z = 3,03; p = 0,002

КРВ/КРЗ

0,74 (0,18; 1,22)**
U = 43; р = 0,021

0,82 (0,43; 1,22)

ІРОР

0,86 ± 0,4**
U = 92; р = 0,021

0,87 ± 0,03

Примітки: * — відмінності в середніх значеннях показника до та після тренування, достовірні за критерієм Вілкоксона;
** — відмінності в середніх значеннях показників тренованих спортсменів та початківців достовірні за критерієм
Манна–Уітні (p < 0,05); для КРВ/КРЗ розраховано медіани та квартилі (25%; 75%); n – кількість спортсменів у групі.
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дозволила сформувати два кластери. До першого кластеру
віднесено 75% тренованих спортсменів (позначено індексом 1),
до другого (позначено індексом 2) — 25% тренованих спортсменів и 100% початківців. У табл. 2 наведено значення показників
ВСР спортсменів, віднесених до різних кластерів сприйняття навантаження до та після тренування. До навантаження показники

ВСР першого та другого кластерів достовірно не відрізнялися. Після навантаження у першому кластері практично всі досліджувані
показники достовірно змінилися, у другому кластері достовірно
змінилися лише декілька показників, що вказує на наявність
різної реакції на навантаження. Порівняння кінцевих значень
показників виявило наявність їх достовірних відмінностей.

Табл. 2. Значення показників ВСР спортсменів, віднесених до різних кластерів сприйняття навантаження,
до та після тренувального навантаження.
Кластери
Показник

Кластер 1

Кластер 2

До навантаження

Після навантаження

До навантаження

Після навантаження

ЧСС, уд/хвил

84 (77; 91)

106 (102; 122)*
Z = 3,6; p = 0,00035

84 (78; 96)

100 (88;105)*, **
Z = 4,3; p = 0,00002
U = 117; p = 0,0064

RRNN, мс

718 (666; 770)

556 (480; 599)*
Z = 3,6; p = 0,00029

704 (622; 773)

615 (567;685)*, **
Z = 4,1; p = 0,00005
U = 119; p = 0,008

SDNN, мс

48,5 (44,7; 75,6)

23 (16; 24)*
Z = 3,4; p = 0,0006

58 (42,8; 75,1)

55 (39;83)**
U = 42; p = 0,000009

RMSSD, мс

25,7 (21,4; 63,8)

9,3 (6,1; 10,1)*
Z = 3,1; p = 0,0019

33,3 (21,9; 47,0)

23,6 (14; 42,2)**
U = 65; p = 0,00017

pNN50, %

7,6 (3,7; 38,9)

0,3 (0; 0,5)*
Z = 3,1; p = 0,0023

8,4 (3,5; 15,2)

4,1 (0,4;18,0)**
U = 100; p = 0,0026

Moda, мс

725 (625; 775)

525 (475; 575)*
Z = 3,6; p = 0,00039

675 (625; 775)

625 (575;675)*, **
Z = 3,4; p = 0,0008
U = 96; p = 0,0019

AM0, %

36,5 (32,3; 50,5)

61,7 (55,5;72,9)*
Z = 3,5; p = 0,00042

36,3 (26,7; 43)

38 (30;49)**
U = 41; p = 0,000008

deltaX, мс

275 (250; 450)

150 (150; 200)*
Z = 3,2; p = 0,0015

300 (259; 400)

300 (200;400)**
U = 69; p = 0,00016

ІВР, %/с

144 (76; 206)

486 (370; 565)*
Z = 3,5; p = 0,0005

124 (67; 163)

134 (69; 202)**
U = 30; p = 0,000002

ВПР, 1/с2

5,2 (3,2; 5,9)

11,9 (11,2; 18,5)*
Z = 3,4; p = 0,0007

4,6 (3,7; 6,4)

5,6 (3,7; 7,6)*, **
Z = 2,2; p = 0,03
U = 0,0; p = 0,000000

ПАПР

51,3 (39; 65)

123,8 (107; 128)*
Z = 3,5; p = 0,0004

52,7 (36; 66,2)

63,2 (39,5; 82,5)*, **
Z=2,7; p=0,006
U=38; p=0,000005

ІН

90 (53; 121)

421 (303; 536)*
Z = 3,4; p = 0,0006

85 (49; 127)

100 (50; 166)*, **
Z = 2,3; p = 0,02
U = 0,0; p = 0,00000

TP, мс2

1591 (1374; 2944)

423 (253; 481)*
Z = 3,6; p = 0,00028

2224 (1303; 3373)

2325 (991; 5583)**
U = 38; p = 0,000000

VLF, мс

811 (504; 915)

176 (82; 269)*
Z = 3,3; p = 0,001

720 (484; 1373)

907 (493; 2734)**
U = 53; p = 0,00003

LF, мс2

902 (576; 1414)

152 (37; 210)*
Z = 3,4; p = 0,0006

907 (552; 1323)

510 (319; 1026)*, **
Z = 2,0; p = 0,04
U = 52; p = 0,00003

HF, мс2

234 (155; 484)

26 (7; 53)*
Z = 2,8; p = 0,005

330 (224; 519)

221 (119;642)**
U = 57; p = 0,00005

LF/HF

3,0 (2,1; 6,9)

4,9 (2,9; 7,5)

2,6 (1,7; 4,5)

2,5 (1,4; 5,1)**
U = 118; p = 0,01

Примітки:* — відмінності у значеннях показника у відповідному кластері до та після навантаження достовірні за критерієм
Вілкоксона; ** – відмінності у значеннях показника між першим та другим кластером після навантаження достовірні за критерієм
Манна–Уітні.
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З іншого боку, виявлено достовірні відмінності між досліджуваними групами спортсменів за показниками стану
нервових процесів до навантаження, а саме за ЧСЗМР та ІРОР
(табл. 1). За цими двома показниками і було синтезовано
модель прогнозу функціональної реакції на навантаження
у спортсменів з різним рівнем спортивної майстерності.
На рис. 3 наведено процес розроблення моделі прогнозу
зміни ФС за психофізіологічними показниками. За результатами досліджень було сформовано базу даних (БД), з якої
виймалися показники ВСР та стану нервових процесів і роз-

раховувалися показники зміни їх абсолютних значень шляхом
віднімання початкових значень з кінцевих. Далі проводився
аналіз показників змін і висувалися гіпотези щодо зв’язку цих
змін ФС з тренувальним навантаженням. Параметри алгоритму
кластеризації задавалися у відповідності до рекомендацій пакету програм для чисельних обчислень Scilab [31, 32]. Кожному
отриманому кластеру ставилося у відповідність одне нечітке
правило, а координатам центрів кластерів були координати
максимуму функцій приналежності, у якості яких використано
функцію Гауса [28].

Рис. 3. Процес розроблення моделі прогнозу зміни функціонального стану спортсменів під впливом тренувального
навантаження за психофізіологічними показниками.
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За отриманими логічними правилами і функціями приналежності було сформовано набір лінійних функцій, що
зв’язують логічні правила та дані відповідної групи сприйняття
навантаження (1 або 2). Правила бази знань розробленої моделі відповідають системі нечітких логічних рівнянь:
µ1Група(X) = µ1ЧСЗМР (xЧСЗМР)  µ1ІРОР (x
xІРОР)
µ2Група(X) = µ2ЧСЗМР (xЧСЗМР)  µ2ІРОР (x
xІРОР)
µ3Група(X) = µ3ЧСЗМР (xЧСЗМР)  µ3ІРОР (x
xІРОР)

(6)

µ4Група(X) = µ4ЧСР (xЧСЗМР)  µ4ІРОР (x
xІРОР)
де: µ nГрупа(X) – ступень виконання правил нечіткої бази
знань для вхідного вектора показників; Х = {xЧСЗМР, xІРОР};
µnЧСР (xЧСЗМР), µnІРОР (x
xІРОР) — функції приналежності показника
стану нервових процесів.
Формальний запис системи нечітких рівнянь, набору координат центрів, параметрів стиснення-розтягування та лінійних
рівнянь утворів модель прогнозу зміни ФС під впливом навантаження. В процесі синтезу моделі виконувалася процедура
її підстроювання, яка полягала в циклічній зміні параметрів
стиснення — розтягування функції приналежності та коефіцієнтів лінійних функцій для мінімізації похибки прогнозу з використанням моделі.
Перевірка моделі прогнозу з використанням показників 22
спортсменів, які не входили у навчальну вибірку, показала
її загальну точність у 95,5%.

Висновки
Використання сучасних інтелектуальних методів аналізу
даних дозволяє одержувати достовірні нові результати, будувати моделі прогнозу змін ФС спортсменів під впливом
навантаження, успішності спортсменів у певних видах спорту,
визначати критерії спортивного відбору з використанням
невеликої кількості інформативних показників. У статті наведено приклади використання нечіткої логіки для побудови
моделей прогнозу зміни функціонального стану спортсменів,
які спеціалізуються у рукопашному бої, під впливом тестового
тренувального навантаження з використанням показників
статодинамічної стійкості та психофізіологічних показників.
Показано, що використання розроблених моделей дозволяє
прогнозувати зміну функціонального стану спортсменів з загальною точністю у 95,5%.
Дослідження проводилося з дотриманням національних
норм біоетики та положень Гельсінської декларації (у редакції
2013 р.). Автори статті — М. Л. Кочина,, А. А. Чернозуб
Чернозуб, О. В. Кочін, Р. Г. Адамович,, І. К. Штефюк
Штефюк, О. Г. Фірсов — підтверджують,
що у них відсутній конфлікт інтересів.
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Подходы к прогнозированию изменений
функционального состояния спортсменов,
специализирующихся в рукопашном бое,
с использованием нечеткой логики
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1

Резюме
Введение. Оценка функционального состояния спортсменов в покое и прогнозирование его изменений в динамике тренировок и соревнований требуют создания методов и моделей позволяющих получать и обрабатывать информацию, вычислять
соответствующие показатели, классифицировать состояния и разрабатывать меры профилактики и реабилитации.
Цель работы. Научное обоснование и разработка индивидуализированных моделей прогноза изменения функционального
состояния спортсменов, специализирующихся в рукопашном бое, под влиянием тестовой тренировочной нагрузки.
Результаты исследований. Для построения математических моделей прогноза изменений функционального состояния
спортсменов под действием тренировочных нагрузок была использована нечеткая логика. В первой модели для прогнозирования изменения функционального состояния спортсменов использованы показатели статодинамической устойчивости, во второй
модели — показатели состояния ЦНС. Верификация оценки функционального состояния спортсменов проведена по показателям
вариабельности сердечного ритма.
Выводы. Модели прогноза, построенные с использованием нечеткой логики и психофизиологических показателей, позволят
прогнозировать изменения функционального состояния спортсменов, специализирующихся в рукопашном бою, под влиянием
тренировочной нагрузки с общей точностью в 95,5%.
Ключевые слова: модель прогноза; нечеткая логика; психофизиологические показатели; вариабельность сердечного ритма;
рукопашный бой.
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using fuzzy logic
M. L. Kochina1, A. A. Chernozub1, O. V. Kochin1, R. G. Adamovich1, I. K. Stefiuk1, O. G. Firsov2
1

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine
2
LLC «ASTER-IT», Kharkiv, Ukraine
e-mail: kochinaml@gmail.com

Abstract
Introduction. Assessing the functional state of athletes at rest and predicting their changes in the dynamics of training and competition require the development of methods and models which allow obtaining and processing information, calculating relevant
indicators, classifying states and developing prevention and rehabilitation activities.
The purpose of the work was to scientifically substantiate and develop the individual models of prognosis of functional state
changes in athletes specializing in hand-to-hand combat, under the influence of test training load.
Research results. Fuzzy logic was used to construct mathematical models for predicting changes in functional state of athletes under
the influence of training loads. In the first model we used indicators of statodynamic stability for predicting changes in the functional
state of athletes; in the second model we used indicators of the central nervous system. Verification of the assessment of the functional
state of athletes was performed according to the indicators of heart rate variability.
Conclusion. The models of prognosis, based on fuzzy logic and psychophysiological indicators, allowed predicting changes in the functional state of athletes specializing in hand-to-hand combat, under the influence of training load with an overall accuracy of 95,5%.
Key words: Model of prognosis; Fuzzy logic; Psychophysiological indicators; Heart rate variability; Hand-to-hand combat.
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