
Lucrarea practică Nr. 4, Clasa a X-a 
 

(Suport metodic) 

Verificarea și aplicarea legii de conservare a enrgiei mecanice cu ajutorul 
senzorului digital wireless de mișcare PS-3219 la mișcarea unui cărucior pe 

plan înclinat 
 

Probleme experimentale directe și inverse la mișcarea rectilinie a căruciorului pe plan înclinat.  
Mișcare cu rezistență neglijabilă. Mecanisme ideale. Forțele de rezistență sunt infim de mici, așa 

încăt nu influențează mișcarea căruciorului pe plan înclinat 

Obiective:  

- Verificarea LEGII CONSERVĂRII ENERGIEI MECANICE cu ajutorul senzorului digital de mișcare 
liniară PS-3219 la mișcarea căruciorului pe plan înclinat. 
- Aplicarea LEGII CONSERVĂRII ENERGIEI MECANICE la mișcarea unui cărucior pe plan înclinat. 

Formula Galilei. Determinarea unghiului planului înclinat. Determinarea constantei 

gravitaționale. 

- Obiective complimentare din lucrarea practică Nr. 1, Sarcina experimentală 1.4 din § 1 

”Măsurări unghiulare” sau respectiv Lucrarea practică § 5 ”Mișcare pe plan înclinat”.  

Scop: A forma deprinderi practice STEM prin măsurări de cântărire a masei, de măsurare a 
mărimilor unghiulare, viteză în funcție de poziție, accelerația gravitațională cu ajutorul 

senzorilor digitali PASCO, SUA și aplicând legea conservării energiei mecanice la mișcarea 
căruciorului pe plan înclinat de însușit problema directă și problema inversă la investigații 
experimentale. 

Problema experimentală 1. Verificarea LEGII CONSERVĂRII ENERGIEI MECANICE cu ajutorul 
senzorului wireless de mișcare liniară PS-3219 la mișcarea căruciorului pe plan înclinat. 
Accesorii: Cărucior. Plan înclinat. Senzor wireless de mișcare liniară PS-3219 pentru a măsura 
v(x). PC (Calculator cu sistem de proiecție – pentru grup de elevi). Cântar electronic pentru 

cîntărirea căruciorului. Protactor sau senzor unghiular pentru măsurarea unghiului de înclinare 
a planului. 

În această problemă experimentală vom analiza două situații de mișcare a căruciorului pe 
planul înclinat: a) coborâre, și b) urcare. Folosind senzorul de mișcare liniară selectați 
eșantionarea periodică potrivită mișcării căruciorului pe planul înclinat. 

Măsurați unghiul de înclinare a planului, masa căruciorului și v(x) pentru ambele situații de 
mișcare. Folosiți graficul v(x) și calculați valorile energiei potențiale și a energiei cinetice iar prin 
coincidența valorilor numerice obținute constatați respectarea legii conservării energiei mecanice 
indiferent de situațiile de mișcare.  

Facem măsurările{ 𝛼,  𝑚, g,  𝑣(𝑥) } și investigăm experimental: 

1.1: [0, 𝑡], ∆𝐸𝑐 = ∆𝐸𝑝;  

1.2: [𝑡𝑖, 𝑡𝑓], ∆𝐸𝑐 = ∆𝐸𝑝;  

1.3 Verificați prin metoda grafică egalitatea 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 = ∆𝑣2∆𝑥 = 𝑡𝑔𝜃, unde 𝑡𝑔𝜃 este panta de 

înclinare a graficului 𝑣2(𝑥). 

* La dorință puteți verifica legea conservării energiei mecanice la coborârea/urcarea căruciorului 
pe planul înclinat pentru diferite unghiuri de înclinare a planului. 

** Analizați reprezentările grafice experimentale v(x), a(x), v(a) pentru ambele sensuri de 

mișcare. 
Problema experimentală 2.1 Determinarea unghiului de înclinare a planului cu ajutorul 
senzorului wireless de mișcare liniară PS-3219 aplicând legea conservării energiei mecanice 
la mișcarea căruciorului pe plan înclinat. 
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Accesorii: senzor wireless de mișcare liniară PS-3219 pentru a măsura v(x), cărucior cu masă 
necunoscută, plan înclinat. PC. (Calculator cu sistem de proiecție – pentru grup de elevi). 

Folosind doar senzorul de mișcare liniară măsurați mărimile fizice necesare pentru a 
determina accelerația gravitațională din panta graficului v2

(x).  

Problema experimentală 2.2. Determinarea accelerației gravitaționale cu ajutorul 
senzorului wireless de mișcare liniară PS-3219 aplicând legea conservării energiei mecanice 
la mișcarea căruciorului pe plan înclinat. 
Accesorii: senzor wireless de mișcare liniară PS-3219 pentru a măsura v(x), cărucior cu masă 
necunoscută, plan înclinat. PC. (Calculator cu sistem de proiecție – pentru grup de elevi). 

Folosind doar senzorul de mișcare liniară măsurați mărimile fizice necesare pentru a 
determina accelerația gravitațională din panta graficului v

2
(x).  
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 𝐸 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡(𝑡) 

Pentru două momente arbitrare de timp ti și tf pemtru energia mecanică avem: 𝑚𝑣𝑖22 + 𝑚𝑔𝐻𝑖 = 𝑚𝑣𝑓22 + 𝑚𝑔𝐻𝑓 12 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2) = 𝑔( 𝐻𝑖 − 𝐻𝑓) ℎ = 𝐻𝑖 − 𝐻𝑓 𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 = 2𝑔ℎ ℎ = 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼, unde 𝑑 = (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) și 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐻𝐿  ℎ = 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) ∙ 𝐻𝐿  

Formula de lucru când se măsoară atât caracteristicile mișcării cu ajutorul SM, cât și unghiul 
planului înclinat cu ajutorul instrumentului de măsură (protactor, vernier unghiular, senzor 
unghiular): 𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 = 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) 

Formula de lucru când cu ajutorul SM se măsoară atât caracteristicile mișcării, cât și 
dimensiunile liniare (L - lungimea planului înclinat; H - înălțimea) pentru aflarea sinusului 
unghiului de înclinare a planului: 𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 = 2𝑔 ∙ 𝐻𝐿 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) 𝑣2(𝑥) = 2𝑔𝐻𝐿 ∙ 𝑥 = 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑥 2𝑔𝐻𝐿 = ∆𝑣2∆𝑥 = 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 



 𝑔 = 𝐿2𝐻 ∙ ∆𝑣2∆𝑥 = 12𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ ∆𝑣2∆𝑥   

În baza rezultatelor experimentale, utilizând softul SparkVue obținem legea:  𝑣2(𝑥) = − ⋯ +. . , … ∙ 𝑥 ∆𝑣2∆𝑥 = 𝑡𝑔𝜃 = ⋯ … 𝑣2(𝑥) = 2𝑔𝐻𝐿 𝑥 

Prin comparare avem:  2𝑔𝐻𝐿 = 𝑡𝑔𝜃 = ⋯ … 

 

Suluția Problemei experimentale 1. Măsurand: 𝛼, 𝑚, g,  𝑣(𝑥).  

CI (t=0): 𝐻𝑖, 𝑥𝑖,  𝑣(0) = 𝑣𝑖 = 0.  

CF (t): 𝐻𝑓, 𝑥𝑓, 𝑣(𝑡) = 𝑣.  

 𝑑 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖, 𝐻𝑖 − 𝐻𝑓 = ℎ = 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 = (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼,        
𝑚𝑣22 = 𝑚𝑔ℎ 

1.1 Metoda numerică [0, 𝑡]: ∆𝐸𝑐 = 𝑚𝑣22 =               ∆𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ = 𝑚𝑔𝑑𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑜) =  
sau ∆𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ = 𝑚𝑔𝑑𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑚𝑔 ∙ 𝐻𝐿 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑜) = 

1.2 Metoda numerică [𝑡𝑖, 𝑡𝑓]:     ∆𝐸𝑐 =  𝑚𝑣𝑓22 − 𝑚𝑣𝑖22 = 𝑚2 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2)   ∆𝐸𝑝 =  𝑚𝑔𝐻𝑖 − 𝑚𝑔𝐻𝑓 = 𝑚𝑔ℎ =  𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) =  𝑚𝑔 ∙ 𝐻𝐿 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) 

Calcule numerice:  ∆𝐸𝑐 =  𝑚2 (𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2) =             ∆𝐸𝑝 =  𝑚𝑔(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 =     
sau  ∆𝐸𝑝 =  𝑚𝑔 ∙ 𝐻𝐿 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 

1.3 Metoda grafică, ” Verificarea egalității ”: 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 = ∆𝑣2∆𝑥 = 𝑡𝑔𝜃 

 

Suluția Problemei experimentale 2.  

2.1  Măsurand: 𝑚, g,  𝑣(𝑥). De determinat:  𝑠𝑖𝑛𝛼 =?. 

2.2  Măsurand: 𝛼, 𝑚, 𝑣(𝑥). De determinat:  𝑔 =?. 

 

 

 Metoda grafică:  𝑣𝑓2 − 𝑣𝑖2 = 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖),  𝑣𝑓2 − 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑥𝑓 = 𝑣𝑖2 − 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑥𝑖 = ⋯ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝐶 𝑣2(𝑥) − 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑥 = 𝐶    𝑣2(𝑥) = 𝐶 + 2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑥     𝑣2(𝑥) = 𝐶 + ∆𝑣2∆𝑥 ∙ 𝑥 

2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 = ∆𝑣2∆𝑥 = 𝑡𝑔𝜃 

2.1 



𝑔 = ∆𝑣22𝑠𝑖𝑛𝛼∆𝑥 = 12𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑡𝑔𝜃 

2.2 𝑠𝑖𝑛𝛼 = ∆𝑣22𝑔∆𝑥 = 12𝑔 𝑡𝑔𝜃 

N.B. Folosind SOFT-ul SPARCvue putem utiliza tyransformările de analiză și să reprezentăm 
imediat graficul v

2
(x), iar din panta de înclinare să aflăm mărimile căutate. 

 

 

  



*** 

Date experimentale la mișcarea căruciorului pe plan înclinat (pentru lucrarea practică Nr. 
1 (1.5) și Nr.4) 

Procedeie și metote pentru determinarea unghiului de înclinare a planului 

1) Măsuranzi: măsurări unghiulare, α. Calculăm 𝑠𝑖𝑛𝛼   (Măsurări manuale cu instrumente 

clasice de măsurare a unghiurilor). Corpul de lucru este în repaus. 

2) Măsuranzi: măsurări liniare, L, H. Calculăm 𝑠𝑖𝑛𝛼=H/L (Măsurări manuale cu 
instrumente clasice); Corpul de lucru este în repaus. 

3) Măsuranzi: măsurarea accelerației. 𝑎, 𝑎𝑥, 𝑎𝑦 , 𝑎𝑧 (Măsurări digitale periodice cu Senzori: 

PS-3202; PS-3216; PS-3223). Corpul de lucru este în mișcare. 
4) Măsuranzi: măsurarea accelerației gravitaționale 𝒈, 𝒈𝒙, 𝒈𝒚, 𝒈𝒛. În cm/s2 cu afișarea 

a 4 cifre semnificative (Măsurări digitale periodice cu Senzori: PS-3202; PS-3216; PS-

3223). Corpul de lucru este în repaus. 

Caracteristicile planului înclinat: 

N.B. Metodele 1 și 2 au fost utilizate frecvent, iar în această lucrare practică recomandă să 
folosim Metoda 4 pentru determinarea lui gsinα din măsurătorii intensității câmpului 
gravitațional cu 4 cifre semnificative este necesar să poziționăm senzorul cu axa x dea lungul 
planului, axa y să fie orientată normal la plan – condiție care face ca axa z să fie orizontală, 
astfel 𝒈𝒙=gsinα, 𝒈𝒚=gcosα, 𝒈𝒛=0. 

Metoda 4. Caracteristicile planului înclinat din măsurători ai intensității câmpului 
gravitațional: 

Geometria de măsurare: Pentru oricare două componente a lui g diferite de zero și cealaltă să 
fie egală cu zero putem realiză investigații experimentale pentru a determina unghiul de înclinare 
a planului prin măsurători de intensitate a câmpului gravitațional terestru. 

a1) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥. 

a2) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑦|; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔𝑥 . 

a3) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 > 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑧𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑧; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑧𝑔𝑥. 

a4) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 < 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑧|; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔𝑥 . 

b1) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 



𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔𝑦 ; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦|𝑔𝑥|. 
b2) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥||𝑔𝑦| = 𝑔𝑥𝑔𝑦; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦||𝑔𝑥| = 𝑔𝑦𝑔𝑥. 

b3) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 > 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑧𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔𝑧 ; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑧|𝑔𝑥|. 
b4) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 = 0, 𝑔𝑧 < 0; Formule de lucru: 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 ; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑧|𝑔 ; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥||𝑔𝑧| = 𝑔𝑥𝑔𝑧; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑧||𝑔𝑥| = 𝑔𝑧𝑔𝑥. 

Amintim Exemplul de calcul utilizat la Lucrarea practică Nr.1, §1 (Exercițiu util pentru elevii 
care nu au ales această lucrare din Lucrarea practică Nr1). 

 Măsuranzi, Metoda directă 

Nr 𝒈𝒙 ± ∆𝒈, (
𝒎𝒔𝟐) 𝒈𝒚 ± ∆𝒈, (

𝒎𝒔𝟐) 𝒈𝒛 ± ∆𝒈, (
𝒎𝒔𝟐) 𝒈 ± ∆𝒈, (

𝒎𝒔𝟐) 

1 9,8±0,1 0,0±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 

2 -(9,8±0,1) 0,0±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 

3 8,9±0,1 4,1±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 

4 8,8±0,1 -(4,3±0,1) 0,0±0,1 9,8±0,1 

5 -(7,8±0,1) 6,0±0,1 0,0±0,1 9,8±0,1 

6 -(7,4±0,1) -(6,5±0,1) 0,0±0,1 9,8±0,1 
Exemplul de calcul pentru determinarea unghiurilor de înclinare: 

a1) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 3) din Tabel. Formule de lucru  𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 = 8.99,8 =;  𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 = 4,19,8 =; 𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = 8,94,1 =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = 4,18,9 =. 

a2) 𝑔𝑥 > 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0; 

Nr. 4) din Tabel. Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑥𝑔 = 8,89,8 =;  𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 = |−4,3|9,8 =;  𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑥|𝑔𝑦| = 8,8|−4,3| =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔𝑥 = |−4,3|8,8 =. 

b1) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 > 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 5) din Tabel. Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 = |−7,8|9,8 =; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔𝑦𝑔 = 6,0𝑔 =; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔𝑦 = |−7,8|6,0 =;  𝑐𝑡𝑔𝛼 = 𝑔𝑦|𝑔𝑥| = 6,0|−7,8| =. 

b2) 𝑔𝑥 < 0, 𝑔𝑦 < 0, 𝑔𝑧 = 0;  

Nr. 6) din Tabel. Formule de lucru 𝑠𝑖𝑛𝛼 = |𝑔𝑥|𝑔 = |−7,4|9,8 =; 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝑔𝑦|𝑔 = |−6,5|9,8 =; 𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑥||𝑔𝑦| = 𝑔𝑥𝑔𝑦 = −7,4−6,5 =; 𝑐𝑡𝑔𝛼 = |𝑔𝑦||𝑔𝑥| = 𝑔𝑦𝑔𝑥 = −6,5−7,4 =. 



N.B. Stimate ELEV pentru a avea o precizie de 4 cifre semnificative în această lucrare practică, Dvs veți 
substitui valorile accelerației în unități de cm/s2

 pe care le alegeți prin accesare din opțiunea unităților de 
măsură pentru accelerație a SOFT-ul SPARKvue. 

 

Formule de lucru: sinα=gx/g; cosα=gy/g: Măsuranzi g(gx, gy, gz) 

       

Nr α 𝒈𝒙 (
𝒄𝒎𝒔𝟐 ) 𝒈𝒚 (

𝒄𝒎𝒔𝟐 ) 𝒈𝒛 (
𝒄𝒎𝒔𝟐 ) 𝒈 (

𝒄𝒎𝒔𝟐 ) sinα 

1 α1 

93,2 976,5 000,0 980,9 0,0950 

93,1 976,0 000,1 980,4  

93,2 976,5 000,0 980,9  

93,0 976,5 000,0 980,9  

92,9 976,4 -000,1 980,8  

2 α2 

222,1 955,0 000,0 980,4 0,2265 

222,1 954,9 000,1 980,3  
222,0 955,4 000,0 980,8  
222,0 954,8 000,0 980,2  
222,1 955,0 000,0 980,4  
222,0 955,2 000,0 980,6  

3 α3 

319,5 926,4 -000,1 979,9 0,3260 

319,5 926,9 000,0 980,4  

319,5 926,8 000,0 980,3  

319,6 926,4 000,0 979,9  
319,5 926,5 000,1 980,0  
319,5 926,5 000,0 980,0  

4 α4      
 

Unele rezultatele experimentale v(x) cu rezoluție, precizie și incertitudine de măsurare, 
alegând din softul SPARKvue unitatea de măsură (m) și (cm) pentru poziția căruciorului 
pe planul înclinat sub unghiul α: 

 Poziție Viteza căruciorului pe plan înclinat pentru patru unghiuri 
 x, (m) x, (cm) v1, (m/s2) v2, (m/s2) v3, (m/s2) v4, (m/s2) 

1 

0,14 

0,1400 0,11 0,13 0,20 0,21 

2 0,1405 0,14 0,20 0,24 0,31 

3 0,1412 0,18 0,25 
0,30 

0,31 
0,44 

4 0,1414 0,18 0,26 0,33 0,45 

5 
0,15 

0,1473 0,29 0,42 0,46 0,53 

6 0,1475 0,29 0,42 0,46 0,53 

7 0,1535 0,35 0,47 0,59 0,61 

8 
0,16 

0,1567 0,38 0,50 0,61 0,65 

9 0,1616 0,41 0,54 0,65 0,72 

10 0,1641 0,43 0,56 0,67 0,74 

11 0,17 0,1668 0,44 0,57 0,69 0,77 

12 

0,18 

0,1758 0,45 0,61 0,75 0,85 

13 0,1776 0,45 0,62 0,76 0,86 

14 0,1793 0,45 0,62 0,77 0,88 

15 0,1832 0,45 0,63 0,78 0,91 

16 
0,19 

0,1910 0,44 0,65 0,81 0,96 

17 0,1940 0,44 0,66 0,82 0,98 

18 0,1941 0,44 0,66 0,82 0,98 



19 0,20 0,1998 0,45 0,68 0,84 1,01 

20 

0,21 

0,2055 0,47 0,70 0,87 1,04 

21 0,2106 0,49 0,72 0,89 1,07 

22 0,2123 0,49 0,73 0,89 1,08 

23 0,2140 0,50 0,74 0,90 1,09 

24 
0,23 

0,2257 0,54 0,78 0,96 1,16 

25 0,2296 0,55 0,80 0,99 1,18 

26 0,2345 0,56 0,82 1,01 1,21 

27 
0,24 

0,2386 0,56 0,83 1,04 1,23 

28 0,2392 0,57 0,84 1,04 1,23 

29 
0,25 

0,2507 0,59 0,88 1,09 1,29 

30 0,2536 0,60 0,89 1,10 1,30 

31 

0,27 

0,2663 0,63 0,93 1,16 1,36 

32 0,2665 0,64 0,93 1,16 1,36 

33 0,2692 0,64 0,94 1,17 1,37 

34 0,2734 0,65 0,95 1,19 1,39 

35 0,29 0,2855 0,68 0,98 1,22 1,42 

36 

0,30 

0,2972 0,69 1,00 1,26 1,46 

37 0,2992 0,69 1,01 1,26 1,47 

38 0,3035 0,70 1,01 1,27 1,48 

39 0,3038 0,70 1,01 1,27 1,48 

40 
0,32 

0,3208 0,70 1,04 1,31 1,53 

41 0,3243 0,71 1,04 1,32 1,54 

42 
0,33 

0,3298 0,71 1,05 1,34 1,55 

43 0,3383 0,72 1,06 1,35 1,57 

44 0,34 0,3411 0,72 1,06 1,36 1,58 

45 0,35 0,3508 0,74 1,08 1,37 1,60 

46 
0,36 

0,3567 0,74 1,08 1,38 1,61 

47 0,3639 0,75 1,10 1,40 1,63 

48 
0,38 

0,3755 0,76 1,11 1,42 1,65 

49 0,3785 0,76 1,12 1,42 1,66 

50 0,3822 0,76 1,12 1,43 1,66 

51 
0,40 

0,3954 0,77 1,15 1,45 1,67 

52 0,3999 0,78 1,16 1,46 1,67 

53 
0,41 

0,4063 0,78 1,17 1,47 1,67 

54 0,4136 0,79 1,18 1,48 1,67 

55 0,42 0,4243 0,81 1,20 1,49 1,67 

56 0,43 0,4341 0,82 1,22 1,50 1,59 

57 
0,44 

0,4364 0,82 1,23 1,50 1,57 

58 0,4365 0,82 1,23 1,50 1,57 

59 
0,46 

0,4552 0,85 1,22 1,36 1,42 

60 0,4629 0,86 1,22 1,31 1,35 

61 0,4636 0,87 1,22 1,30 1,35 

62 

0,47 

0,4665 0,87 1,22 1,28 1,33 

63 0,4680 0,87 1,22 1,27 1,31 

64 0,4700 0,87 1,20 1,26 1,30 

65 0,4702 0,87 1,20 1,25 1,29 

66 0,4709 0,88 1,19 1,25 1,28 

67 0,4715 0,88 1,18 1,24 1,26 

68 0,4723 0,88 1,18 1,24 1,25 

69 0,48 0,4758 0,88 1,14 1,17 1,21 



70 0,4763 0,88 1,14 1,16 1,21 

71 0,4768 0,88 1,13 1,15 1,20 

72 0,4788 0,87 1,11 1,11 1,16 

73 0,4791 0,87 1,10 1,11 1,16 

74 0,4795 0,87 1,09 1,11 1,15 

75 0,4798 0,87 1,09 1,11 1,15 

76 0,4799 0,86 1,09 1,10 1,15 

78 0,4800 0,86 1,08 1,10 1,14 

 


