
 

ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.10(2)/2017.113-123 

 

Andrzej ŚLĘZAK
*
,   

Izabella ŚLĘZAK-PROCHAZKA
** 

 

 

MODEL MATEMATYCZNY RELACJI MIĘDZY 

 OBWODEM TALII, OBWODEM BIODER I  MASĄ TŁUSZCZU  

W TALII 

MATHEMATICAL MODEL OF RELATIONS BETWEEN WAIST 

CIRCUM-FERENCE, HIP CIRCUMFERENCE AND WAIST FAT MASS 

 
Streszczenie: Przedstawiono model matema-
tyczny wiążący obwód talii (lt) z obwodem w 
biodrach i masą tłuszczu w talii (mt). Ów model 
jest oparty o podstawowe zależności geome-
tryczne dla pierścienia kulistego oraz wyniki 
badań doświadczalnych polegających na po-
średnim  pomiarze całkowitej masy tłuszczu i 
masy tłuszczu wisceralnego metodą bioimpe-
dancji oraz pomiaru obwodu talii (lt) i obwodu 
w biodrach (lb) przy pomocy ergonomicznej 
taśmy mierniczej do pomiaru obwodów. Wyniki 
obliczeń  obwodu talii (lt) wykonane na pod-
stawie tego modelu są zgodne w 4% korytarzu 
błędu z wynikami pomiarów dla mężczyzny 
uczestniczącego w eksperymencie polegającym 
na redukcji masy ciała w oparciu o dietę nisko-
cukrową. Wyniki badań są istotne z biomedycz-
nego punktu widzenia. 
 
Słowa kluczowe: model matematyczny, obwód 
talii, masa tłuszczu w talii, dieta niskocukrowa. 
 

Abstract. A mathematical model that corre-
lates waist circumference (lt) with fat mass 
(mt) was presented. This model is based on 
basic geometrical dependencies for spherical 
ring and the results of experimental studies 
involving the indirect measurement of pe-
ripheral fat mass by bioimpedance method 
and measurement of waist circumference by 
means of an ergonimic measure used for 
circuit measurements. The calculated waist 
circumference (lt) based on this model signifi-
cantly correlated with the results of waist 
circumference measurement using an ergo-
nomic circumferential measuring ruler for 
four participants that followed a low-sugar 
diet in a weight reduction experiment. 
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WSTĘP 

W procesie ewolucji gatunek ludzki został wyposażony w naturalną 

skłonność do oszczędzania energii i jej magazynowania w postaci tkanki 

tłuszczowej. W okresach niedostatku pożywienia cecha ta była walorem, a w 

czasach dostatku, szczególnie smacznego pożywienia – przekleństwem.   

Mówiąc najogólniej, nierównowaga między podażą a popytem i nawykami 

żywieniowymi kreowanymi przez ogólnie rozumiane działania marketingowe, 

prowadzą do nadwagi, której apogeum stanowi monstrualna otyłość. Nara-

stanie otyłości jest  procesem globalnym, dotyczącym zarówno populacji 

ludzi dorosłych jaki i dzieci. Przyczyną chorób cywilizacyjnych do których 

zalicza się otyłość jest choroba środowiska bytowania człowieka czyli jego 

habitatu, które nie wytrzymuje obecnego poziomu presji człowieka. Skutki 

tej choroby w postaci cukrzycy typu 2, nowotworów czy chorób układu ser-

cowo-naczyniowych ponosi człowiek [Johnson i in. 2007; Symonides, Mizer-

ski 2010].  

Pewne typy powstałej nadwagi i/lub otyłości mają charakter procesu 

kwazi-odwracalnego. Oznacza to, że poprzez zmianę stylu życia (głównie 

zmiany zasad żywienia) można zmniejszyć zawartość tkanki tłuszczowej w 

organizmie. Konsekwencją tego procesu jest zmniejszenie wartości podsta-

wowych parametrów antropometrycznych  takich jak całkowita masa ciała a 

zatem i BMI, obwód ciała w pasie (obwód talii) czy obwód ciała w biodrach 

[Ślęzak i in. 2017]. Inne typy powstałej nadwagi i/lub otyłości mają charakter 

kwazi-nieodwracalny i wymagają leczenia często chirurgicznego [Czupryna i 

in. 2011].   

Dystrybucja tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka może przyj-

mować formę równomierną lub nierównomierną. Forma równomierna w 

obrębie całego ciała występuje u osób szczupłych oraz u osób z otyłością 

ogólną, stwierdzoną już w dzieciństwie. Forma nierównomierna otyłości 

występuje zwykle w okresie dorosłości w postaci gynoidalnej lub aneroidal-

nej. Otyłość gynoidalna występuje głównie u kobiet i dotyczy głównie bioder, 

ud i pośladków. Z kolei otyłość androidalna występuje głównie u mężczyzn i 

dotyczy ramion, karku oraz brzucha [Łuszczyńska 2016]. Redukcja tego typu 

otyłości ma wskazania kardiologiczne, gdyż otyłość i brak aktywności fizycz-

nej są poznanymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych [Rana i 

in. 2011].  
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Najprostszym pomiarem pozwalającym określić typ otyłości jest po-

miar obwodu talii. Jeśli obwód talii u kobiety zawarty jest w przedziale 80÷88 

cm, a u mężczyzny w przedziale 94÷102 cm, to możliwy jest rozwój otyłości 

brzusznej i jej powikłań. Natomiast jeśli obwód talii jest większy od 88 cm u 

kobiet i większy niż 102 cm u mężczyzn, wówczas rozpoznawana jest otyłość 

brzuszna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia [Rana i in. 2011]. 

W pracy przedstawiamy model matematyczny relacji między obwo-

dem talii, obwodem biodet i masą tłuszczu oparty na procesie redukcji kwa-

zi-odwracalnej nadwagi. Ów model jest oparty o podstawowe zależności 

geometryczne dla pierścienia kulistego oraz wyniki badań doświadczalnych 

polegających na pośrednim  pomiarze całkowitej masy tłuszczu, masy tłusz-

czu wisceralnego metodą bioimpedancji oraz pomiaru obwodu talii i obwodu 

bioder przy pomocy ergonomicznej miarki do mierzenia obwodów.  

MODEL MATEMATYCZNY 

Rozróżnia się dwa podstawowe umiejscowienia tkanki  tłuszczowej: trzewne 

(VAT, visceral adipose tissue) i podskórne (SAT, subcutaneous adipose tissue). 

W związku z tym można powiedzieć, że w przypadku otyłości brzusznej moż-

na powiedzieć, że u mężczyzn tłuszcz odkłada się nad talią, a u kobiet – pod 

talią [Łuszczyńska 2016]. Zakładamy, że w przypadku otyłości brzusznej ca-

łość tkanki tłuszczowej zajmuje przestrzeń, którą w przybliżeniu można zmie-

ścić w pierścieniu kulistym o objętości V oraz promieniach R i r (R> r). Ilustra-

cję takiego pierścienia przedstawiono na rys. 1. Objętość pierścienia kuliste-

go można przedstawić przy pomocy wyrażenia 

  
 

 
        

 
                                                                              (1) 

Przyjmując, że obwód talii w sytuacji minimalnej (fizjologicznej) zawar-

tości tkanki tłuszczowej jest okręgiem o długości lto i promieniu 
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R 

r 

 

Rysunek 1. Graficzna ilustracja pierścienia kulistego, który jest różnicą kuli o promie-

niu R i walca o promieniu r<R.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablic matematycznych (tablice matema-

tyczne 1999). 

 

r, a w stanie otyłości jest okręgiem o długości lt i promieniu R (R>r), można 

napisać 

                                                                                                 (2) 

                                                                                                 (3) 

Uwzględniając, po odpowiednim przekształceniu  równania (2) i (3) w rów-

naniu (1) otrzymujemy 

   
 

 
  

 

   
   

     
   

 
 
                                                                    (4)       

Występująca w powyższym wyrażeniu Vt oznacza objętość tłuszczu brzusz-

nego. Można ją przedstawić za pomocą wyrażenia 

   
  

  
                                                                                             (5)  

gdzie:  mt – masa tłuszczu brzusznego, ρt – gęstość tłuszczu,                                                                                       

Masę tłuszczu brzusznego (mt), wyrazimy przez różnicę całkowitej ma-

sy tłuszczu (mf), masy tłuszczu wisceralnego (mv), masy tłuszczu zgromadzo-

nego na biodrach (mb), masy tłuszczu zgromadzonego na udach (mu),  masy 
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tłuszczu zgromadzonego na szyi (ms), masy tłuszczu zgromadzonego na klat-

ce piersiowej (mp), etc. przy pomocy równania 

                                                                 (6) 

Występujące w powyższym równaniu mf, mv, mb, mu,  ms i mp można stosun-

kowo łatwo wyznaczyć lub obliczyć, stosując odpowiedni model geome-

tryczny. I tak całkowitą masę tłuszczu (mf) i masę tłuszczu wisceralnego (mv) 

można oszacować metodą bioimpedancji przy pomocy analizatora składu 

ciała TANITA. Wartości mb, można oszacować na podstawie pomiaru obwodu 

bioder (lb), dla modelu pierścienia kulistego przedstawionego na rys. 1.  

Z kolei wartości mu,  ms i mp można oszacować na podstawie pomiaru odpo-

wiednio obwodu uda (lu), obwodu szyi (ls) i obwodu klatki piersiowej (lp) dla 

modelu walca wydrążonego. 

Dla uproszczenia rachunków weźmiemy pod uwagę trzy pierwsze wy-

razy prawej strony równania (6). Porównując stronami równania (4) i (5) i 

uwzględniając równanie (6) otrzymujemy 

         
  

      
     

  
 
                                                         (7) 

Korzystając z równań (4) i (5) obliczymy wartość mb dla modelu pierścienia 

kulistego przedstawionego na rys. 1. Dokonując odpowiednich przekształceń 

algebraicznych otrzymujemy 

   
  

      
     

  
 
                                                                           (8) 

Uwzględniając równanie (8) w równaniu (7) i dokonując odpowiednich prze-

kształceń algebraicznych otrzymujemy 

       
   

    

  
        

  

      
     

  
 
  

 

 

 
 

 

 
 

                              (9)          

Powyższe wyrażenie matematyczne wiąże obwód talii (lt) z masą tłuszczu 

zgromadzoną w talii (mt). Owo wyrażenie zostanie wykorzystane do obliczeń 

lt, a uzyskane wyniki obliczeń zostaną porównane z wynikami pomiarów lt, 

przy pomocy ergonomicznej miarki do mierzenia obwodów. 
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WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Obliczenia lt wykonano na podstawie równania (9), wykorzystując ta-

blicową wartość gęstości tłuszczu  ρt = 930 kg m-3, tablicowe wartości lto = 

0,74 m i lbo=0,93 (dla mężczyzn) oraz wyniki badań zawartości całkowitej 

masy tłuszczu (mc) i masę tłuszczu wisceralnego (mv) wyznaczone metodą 

bioimpedancji, przy pomocy analizatora składu ciała TANITA BC 420 SMA. 

Czasowe zależności obwodu talii (lt) i obwodu bioder (lb) zmierzono przy 

pomocy ergonomicznej miarki do mierzenia obwodów SECA 201. Otrzymane 

wyniki obliczeń lt porównano z odpowiednimi wynikami pomiarów lt.  Należy 

zaznaczyć, że pomiary czasowych zależności całkowitej masy tłuszczu (mc) i 

czasowych zależności masy tłuszczu wisceralnego (mv) były elementem szer-

szego projektu, w którym wyznaczono także  czasowe zależności całkowitej 

masy ciała (mc), masy tkanki tłuszczowej (mf), całkowitej zawartość wody w 

organizmie, czyli masa wody (mw), masy mięśni (mm) oraz masy kości (mo). 

Badaniami objęto grupę kobiet i mężczyzn w wieku od 22 do 62 lat. Badania 

te miały dwa cele.  

Pierwszy cel to zademonstrowanie, w jaki sposób dieta, z której zosta-

ną wyeliminowane produkty zawierające syrop kukurydziany, słodycze, na-

poje alkoholowe, rafinowane węglowodany (biała mąka, biały cukier) i boga-

te w fruktozę owoce (śliwki, gruszki, winogrona) oraz ograniczone do nie-

zbędnego minimum bogate w skrobię warzywa (ziemniaki, fasola) wpływa na 

wartość podstawowych wskaźników antropomorficznych.  

Drugim celem było pokazanie, że przestrzeganie reżimu ostatniego 

posiłku przed godziną osiemnastą oraz przyjmowania 4-5 posiłków w prze-

dziale od godziny 700 do 1800 redukuje masę ciała, a w dalszej perspektywie 

pomaga  zachować akceptowalną masę ciała. Wyniki tych badań były przed-

miotem prac [Ślęzak i in. 2017; Jasik-Ślęzak i in. 2017]. W celu wersyfikacji 

opracowanego w pracy modelu matematycznego  wiążącego obwód talii (lt) 

z obwodem w biodrach (lb) i masą tłuszczu w talii (mt), w obecnej pracy pod-

dano analizie wyniki pomiarów dla 37-letniego zdrowego mężczyzny posia-

dający wzrost h=1,82 m. W chwili rozpoczynania eksperymentu jego para-

metry antropometryczne były następujące: całkowita masa ciała m=104,8 kg, 

indeks masy ciała (body mass index) BMI= 31,64 kg m-2,  obwód talii lt=1,1 m,  
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obwód bioder lb=1,15 m oraz stosunek obwodów talii i bioder (wist-hip ratio) 

WCR=0,96.  

Na rys. 2 przedstawiono wyniki pomiarów zależności         i 

       .  Z rysunku tego wynika, że przedstawione zależności są ekspo-

nentami, które można zapisać w postaci 

           
                                                                         (10) 

           
                                                                         (11) 

gdzie: mf0 – całkowita masa tłuszczu po czasie t, mfa – amplituda mf, kf – stała 

redukcji masy tłuszczu całkowitego, mv0 – masa tłuszczu wisceralnego po 

czasie t, mva – amplituda mv, kv – stała redukcji masy tłuszczu wisceralnego. 

 

Rysunek 2. Graficzna ilustracja zależności         i        .  Symbole □ ○ 

ilustrują wyniki pomiarów a krzywe – wyniki dopasowań do równań (10) i (11) przy 

pomocy pakietu Orygin  6.0. Źródło: opracowanie własne. 

O eksponencjanym charakterze redukcji całkowitej masy tłuszczu (mf) i 

tłuszczu wisceralnego (mv) świadczą linie ciągłe zamieszczone na tym rysun-

ku, które są wynikiem dopasowań na podstawie równań (10) i (11). W przy-

padku równania (10) mf0=(5,684±0,215) kg, mfa=19,867±0,313) kg, 
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kf=(0,303±0,001) (miesiąc)-1. W przypadku równania (11) 

mv0=(3,037±0,081) kg, mva=8,068±0,124) kg, kv=(0,315±0,001) (miesiąc)-1. 

Z analizy przeprowadzonej przy pomocy oprogramowania Orygin 6.0 wynika 

także, że wyniki pomiarów zależności         i         oraz, że wyniki 

dopasowań dla zamieszczonych zależności mieszczą się w 5% korytarzu nie-

pewności pomiarowej.  

Na rys. 3 przedstawiono wyniki pomiarów zależności        .  Z ry-

sunku tego wynika, że przedstawiona zależność jest eksponentą 

 

Rysunek 3. Graficzna ilustracja zależności        . Symbol  ○ ilustruje wyniki po-

miarów lt a linia ciągła – wyniki dopasowań do równania (12) przy pomocy pakietu 

Orygin 6.0. Źródło: opracowanie własne. 

  

spełniającą równanie 

                                                                                     (12) 

gdzie: lb0 – całkowita masa tłuszczu po czasie t, lba – amplituda lb, kb – stała 

redukcji obwodu bioder. W przypadku tego równania lb0=(1,0,50±0,001) kg, 



Model matematyczny relacji między obwodem talii, obwodem bioder i  masą tłuszczu w talii 

 121 

lba =0,101±0,001) kg, kb =(3,740±0,004) (miesiąc)-1. Z analizy przeprowa-

dzonej przy pomocy oprogramowania Orygin 6.0 wynika, że wyniki pomia-

rów zależności         oraz wyniki dopasowań na podstawie równania 

(12) mieszczą się w 0,2% korytarzu niepewności pomiarowej. 

Uwzględniając w równaniu (9) wyniki badań         i          przed-

stawione na rys. 2 oraz wyniki badań         przedstawione na rys. 3, 

obliczono zależności        . Wyniki tych obliczeń przedstawia krzywa 

narysowana linią ciągłą na rys. 4. Krzywe narysowane liniami przerywanymi 

(górna i dolna) ilustrują zależności         , które są rezultatem dopaso-

wań do eksponent, przedstawionych przy pomocy równania (13). Równanie 

to ma postać 

                                                                                          (13) 

gdzie: lt0 – obwód talii po czasie t, lta – amplituda lt, kt – stała redukcji obwo-

du talii.  

 

Rysunek 4. Graficzna ilustracja zależności        . Krzywa ciągła ilustruje wyniki 

obliczeń na podstawie równania (9), symbol □ – wyniki pomiarów lt, linie przerywane 

(dolna i górna) ilustrują wyniki dopasowań przy pomocy pakietu Orygin 6.0 odpo-
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wiednio do wyników pomiarów lt i wyników obliczeń, na podstawie równania (9). 

Źródło: opracowanie własne. 

O eksponencjanym charakterze redukcji obwodu talii (lt) świadczą linie 

przerywane (górna i dolna) zamieszczone na tym rysunku, które są wynikiem 

dopasowań na podstawie równania (13). W przypadu krzywej przerywanej 

dolnej lt0=(0,831±0,002) kg, lta=0,267±0,003) kg, kf=(0,249±0,006) (mie-

siąc)-1. W przypadku krzywej przerywanej górnej lt0=(0,818±0,121) kg, 

lta=0,322±0,011) kg, kt=(0,193±0,001) (miesiąc)-1. Z analizy przeprowadzo-

nej przy pomocy oprogramowania Orygin 6.0 wynika także, że wyniki pomia-

rów zależności         oraz wyniki obliczeń (krzywa ciągła) i wyników do-

pasowań (krzywe przerywane dolna i górna) mieszczą się w 5% korytarzu 

niepewności pomiarowej. Z kolei wyniki obliczeń (krzywa ciągła) dopasowań 

(krzywa przerywana górna) mieszczą się w 2% korytarzu niepewności pomia-

rowej. 

Rys. 4 pokazuje dobrą zgodność wyników pomiarów przy pomocy od-

powiedniego przymiaru i obliczeń         wykonanych na podstawie rów-

nania (9). Jak już wspomniano, ta zgodność dotyczy 5% korytarzu niepewno-

ści pomiarowej. Należy jednak podkreślić, że zgodność ta jest jednak incy-

dentalna. Dla innych badanych osób, szczególnie kobiet, korytarz niepewno-

ści przekraczał nawet 40%. Oznacza to, że do budowania modeli należy 

uwzględnić pełną postać równania (6) i/lub inny model geometryczny syl-

wetki człowieka. W związku z tym wyrażony przez równanie (9), model ma-

tematyczny wiążący obwód talii (lt) z obwodem w biodrach i masą 

tłuszczu w talii (mt), ma ograniczony zakres stosowalności.  

 

WNIOSKI 

 

1. Przedstawiony w pracy model matematyczny wyrażony przez rów-

nanie (9) wiąże w prosty sposób obwód talii (lt) z obwodem bioder 

(lb)  i masą tłuszczu zgromadzoną w talii (mt). 

2. Wyniki obliczeń  obwodu w talii (lt) są zgodne w 5% korytarzu błędu z 

wynikami pomiarów za pomocą ergonomicznej miarki do mierzenia 

obwodów. 
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3. Weryfikacja eksperymentalna przedstawionego modelu matema-

tycznego wymaga dalszych badań. 
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