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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Способи представлення функціональних залежностей і підбір 

емпіричних формул 

Мета: Вивчити способи представлення функціональної залежності між 

двома змінними і методи відшукання виду емпіричних формул 

Час: 2 год. 

 

1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину; 

- виконати домашнє завдання. 

 

2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1) Що таке експеримент і яка його мета? 

2) Наведіть вимоги, які пред'являються до експерименту. 

3) Надайте перелік етапів експериментальних досліджень. 

 

3 Практична частина 

 

3.1 Загальні положення  

 

Узагальнення експериментальних даних. 

Експериментальні дані узагальнюються в такій послідовності: 

– знаходяться функціональні зв'язки; 

– встановлюються основні закономірності; 

–розкривається фізична сутність закономірностей; 
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–математично описуються закономірності; 

–проводиться теоретичне узагальнення і розвиток.  

Використовуються наступні способи представлення функціонального 

зв'язку між змінними: табличний, графічний і аналітичний. 

 

Табличний спосіб 

Результати вимірювань в початковий період записуються у вигляді 

таблиць. В таблиці спочатку виділяється по фізичному значенню аргумент 

(незалежна змінна), а потім функція (залежна змінна). При складанні 

таблиці указується її номер і коротка, точна назва. В першому стовпці 

розташовується значення аргументу, а в інших - значення функцій. В 

таблиці декілька стовпців можна об'єднувати в один розділ із загальною 

заголовною частиною і підзаголовками в кожному стовпці. Аргумент 

розташовується строго логічно по основній істотній ознаці (по величині, в 

зростаючому або убиваючому порядку). Всі стовпці повинні мати короткі, 

ясні заголовки з вказівкою розмірності величин, що поміщаються. При 

табличному способі представлення експериментальних даних функціональні 

зв'язки стають набагато яснішими. Проте більш точно характер зміни функцій 

по таблицях визначити важко. 

 

Графічний спосіб 

При обробці результатів вимірювань і спостережень широко 

використовуються методи графічного зображення, оскільки результати 

вимірювань, представлені в табличній формі, іноді не дозволяють достатньо 

наочно характеризувати закономірності процесів, що вивчаються. 

Графічне зображення дає найнаочніше уявлення про результати 

експерименту, дозволяє краще зрозуміти фізичне єство досліджуваного 

процесу, виявити загальний характер функціональної залежності змінних 

величин, що вивчаються, встановити наявність максимуму або мінімуму 

функції. Графіками користуються для різної мети: для визначення деяких 

величин, для наочності, а також для встановлення емпіричного 

співвідношення між двома величинами. Графіки дають можливість 

спостерігати закономірності зміни функцій як на площині так і в просторі. 

Графіки краще викреслювати на щільному папері, що дозволяє стирати і знов 

наносити лінії і користуватися нею неодноразово. Іноді необхідно 

застосовувати папір з нерівномірними шкалами - логарифмічною, 

вірогідності. У багатьох випадках краще користуватися щільною 
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міліметрівкою. 

Для графічного зображення результатів вимірювань (спостережень), як 

правило, застосовується система прямокутних координат. Звичайно по 

абсцисі відкладаються значення аргументу, а по ординаті - значення функції. 

Перш ніж будувати графік, необхідно знати хід (направлення) 

досліджуваного явища. Крапки на графіку необхідно сполучати плавною 

лінією так, щоб вона по можливості проходила ближче до всіх 

експериментальних точок. Якщо з'єднати крапки прямими відрізками, то 

виходить ламана крива. Вона характеризує зміну функції за даними 

експерименту. Звичайно функції мають плавний характер. Тому при 

графічному зображенні результатів вимірювань слід проводити між крапками 

плавні криві. 

Іноді при побудові графіка одна-дві крапки різко віддаляються від 

кривої. В таких випадках спочатку слід проаналізувати фізичне єство 

явища, а потім повторити вимірювання в діапазоні різкого відхилення 

даних виміру. 

Масштаб по координатних осях повинен бути прямим, а 

експериментальні крапки на графіку не повинні зливатися один з одним. 

В деяких випадках будуються номограми, істотно полегшуючі 

застосування для систематичних розрахунків складних теоретичних або 

емпіричних формул в певних межах вимірювання величин. Номограми 

можуть відображати вирази алгебри і тоді складні математичні вирази можна 

вирішувати порівняно просто графічними методами. Номограма може бути 

використана для знаходження будь-якої із змінних, що входять в 

номограммоване рівняння.  

 

Аналітичний спосіб 

Як прості, так і складніші відносини і зв'язки бажано виразити 

математично, щоб формули відображали закономірності фізичних процесів. 

Тільки в цьому випадку математичне узагальнення результатів дослідження 

наближається до теоретичного узагальнення. Рішення практичних задач 

математичними методами послідовно здійснюється шляхом математичного 

формулювання задачі, вибору методу проведення дослідження отриманої 

математичної моделі, аналіз отриманого математичного результату. 

Математичне формулювання задачі  представляється  у вигляді  чисел, 

геометричних образів, функцій, систем рівнянь. Опис об'єкту може бути 

представлений за допомогою безперервної або дискретної, детермінованої 
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або стохастичної, і іншими математичними формулами. 

Математична модель є системою математичних співвідношень-формул, 

функцій, рівнянь, що описують ті або інші сторони об'єкту, явища, процесу, 

що вивчається. Якщо об'єкт є статичним, то побудова функціональної моделі 

здійснюється за допомогою рівнянь алгебри. При відомому характері зміни 

досліджуваного показника ставиться пошуковий експеримент. Перевага 

віддається тій математичній формулі, яка дає якнайкращий збіг з даними 

пошукового експерименту. 

Геометричні або фізичні задачі звичайно приводяться до одного з 

наступних трьох видів рівнянь: 

- диференціальні рівняння в диференціалах; 

- диференціальні рівняння в похідних; 

- інтегральні рівняння з подальшим перетворенням їх в диференціальні 

рівняння. 

Для вирішення диференціальних рівнянь використовуються: метод 

розділення змінних, метод підстановки, метод інтегруючого множника, 

метод якісного аналізу і інші. Для отримання наближених рішень 

використовуються: метод послідовних наближень, метод функціональних 

рядів, метод Рунге-Кутта, чисельні методи інтеграції. 

 

3.2 Визначення виду емпіричних формул і знаходження 

коефіцієнтів до них 

 

Необхідність в підборі емпіричних формул виникає у багатьох 

випадках. Так, якщо аналітичний вираз складний, вимагає громіздких 

обчислень або взагалі не має аналітичного виразу, то ефективно 

користуватися спрощеною наближеною емпіричною формулою. 

Емпіричні формули повинні бути по можливості найпростішими і 

точно відповідати експериментальним даним в межах зміни аргументу. 

Таким чином, емпіричні формули є наближеними виразами аналітичних 

формул. Заміна точних аналітичних виразів наближеними, більш простими 

називається апроксимацією, а функції - апроксимуючими. 

Для висновку емпіричних формул необхідно мати експериментально 

отриману функціональну залежність, узгоджену в загальному вигляді з 

законами фізики і механіки. Процес підбору емпіричних формул складається 

з двох етапів: 
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1. Дані вимірювань наносяться на сітку прямокутних координат, 

з'єднуються експериментальні точки плавної кривої і вибирається орієнтовно 

вид формули. 

2. Обчислюються параметри формул, які найкращим чином відповідали 

б прийнятій формулі. Підбір емпіричних формул необхідно починати з 

найпростіших виразів. 

Основний метод побудови емпіричних формул: підбір типа формули і 

знаходження коефіцієнтів до неї. Звичайно тип формули підбирається 

користуючись кресленнями типових кривих, для яких дані відповідні 

рівняння. При цьому широко використовуються ЕОМ, персональні 

комп'ютери. 

Порівнюючи графіки експериментальної кривої і графік типової 

формули, встановлюється їх загальна відповідність. При цьому 

експериментальна крива може відповідати лише деякій частині записаної 

кривої. Підбір типу формул головне, що визначає результативність і точність 

емпіричної формули. Чим простіше тип формули, тим простіше і швидше 

можна визначити її параметри. 

Крива зміни функції може бути представлена декількома типами 

рівнянь. В цих випадках треба вибирати такий тип формули, який в 

найбільшій мірі відповідав би фізичному значенню явищ і міг би бути 

поліпшений перетворенням формули в напівемпіричну або напівраціональну. 

Після підбору типу емпіричної формули для визначення її параметрів 

можуть бути використані наступні, способи: найпростіший - спосіб 

вибраних точок і більш точні - спосіб середніх квадратів і спосіб найменших 

квадратів. Ці способи служать для визначення параметрів вже вибраного 

типу формули. Параметри формули треба обчислювати з достатнім ступенем 

точності. 

 

Спосіб вибраних точок 

Порядок обчислень за цим способом полягає в наступному: 

1. На кривій побудованого графіка вибираються  п точок (по числу 

підлягаючих визначенню коефіцієнтів). Для зручності абсциси цих точок 

повинні співпадати з розподілами шкали по осі X і відстояти далі одна від 

одної. 

2. Кожна з п пар досвідчених значень X і підставляється у вибране 

рівняння, що дає систему п рівнянь з п невідомими. 
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3. Отримана система рівнянь розв'язується щодо невідомих, тобто 

шуканих коефіцієнтів формули. Якщо вибраний тип рівняння лінійний 

відносно визначуваних коефіцієнтів або його можна привести до лінійного 

вигляду, застосовуються методи, що спрощують обчислення. 

Після визначення коефіцієнтів вибраного рівняння встановлюється 

відповідність рівняння досвідченої кривої, перевіряючи ряд точок (їх 

кількість повинна бути не менше ніж кількість досвідчених точок). 

Складається таблиця відхилень результатів обчислень від досвідченої кривої 

і визначається абсолютна і відносна помилки прийнятої формули. 

Приклад. Визначити формулу для залежності максимальних 

відхилень від прямої банок, наповнюваних продукцією в тунельній 

фасувальній машині  у функції швидкості руху транспортера (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Вихідні дані до розрахунку 

Швидкість руху транспортера Відхилення від руху банки 

V, м/с d 10
-2

 м 

3,4 1,5 

3,9 2,0 

4,3 2,2 

5,4 3,1 

6,7 4,1 

7,3 4,7 

 

Розгляд графіка функції показує, що він близький до прямої і тому його 

можна представити рівнянням вигляду 

d = а + bV                                                        (1) 

Коефіцієнти формули визначаємо за способом вибраних точок. Для 

визначення коефіцієнтів а і b використовуються координати двох точок 

(наприклад, 2 і 5) і складаються рівняння: 

                                            2,00=а + 3,90b 

                                            4,10 = а +6,70b 

З них знаходимо, що а = - 0,93; b = 0,75.
 

Таким чином, остаточно емпірична формула має вигляд 

d = 0,75V – 0,93                                                    (2) 

По знайденій емпіричній формулі будується графік лінійної залежності. 

Таким чином, апроксимація експериментальних даних прямолінійними 

функціями дозволяє просто і швидко встановити вид емпіричних формул. 
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Графічний метод вирівнювання може бути застосований в різних 

випадках, коли експериментальна крива на сітці прямокутних координат має 

вид плавної кривої. Розглянемо основні випадки. 

Якщо експериментальний графік має вид рис. 1 а, то необхідно 

застосувати формулу 

у = ах
b
                                                           (3)  

Замінюючи X = lg х і Y= lg у, маємо 

Y=lg a+bX                                                (4) 

 

Рисунок 1 - Основні види графіків емпіричних формул 

При цьому експериментальна крива перетворюється на пряму лінію на 

логарифмічній сітці. 

Якщо експериментальний графік має вид рис. 1.1 б, то потрібно 

використовувати вираз  

у = ае
bх

                                                     (5) 

Замінюючи Y= lg у, маємо  

Y=lg a+xb lge                                              (6) 

Тут експериментальна крива перетворюється на пряму лінію на 

напівлогарифмічній сітці. 

Якщо експериментальний графік має вид рис. 1.1, в, то 

застосовуємо  
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y=ax
b
 +c                                              (7) 

а) b — задано.  Приймаючи   X = x
b
, маємо пряму лінію на сітці   

прямокутних   координат:   у = аХ + c; 

б) b— невідомо. Приймаючи X = lg х і Y= lg (у — х),  маємо пряму 

лінію на логарифмічній сітці  

Y=lg a+bx                                                 (8) 

В цьому випадку необхідно заздалегідь обчислити c. Для цього по 

експериментальній кривій приймають три довільні крапки: x1y1; x2y2    і 

x3= 1 2x x  і обчислюють з: 

2

1 2 3

1 2 3

y y y
c

y y 2 y




 
                                             (9) 

Якщо експериментальний графік має вид рис. 1, г, то потрібно, 

користуватися формулою  

у = ае
bх

+ c                                                   (10)  

Замінюючи Y = lg (у—с), маємо пряму на напівлогарифмічній сітці  

Y=lg a+b lgex                                            (11) 

Необхідно заздалегідь визначити за допомогою (9), але  

х3 = 0,5 (x1+x2). 

Якщо експериментальний графік має вид рис. 1 д, то 

застосовуємо вираз  

b
y=a+  

x
                                                 (12) 

Замінюючи, одержуємо пряму лінію на сітці прямокутних 

координат  

у = а + bz. 

Якщо графік має вид рис. 1 е,  потрібно використовувати формулу 

1
y

a bx



                                                (13) 

Замінюючи 
1

y
z

 ., маємо    

z a bx                                                 (14) 

тобто пряму на сітці прямокутних координат. Аналогічно для 

рівняння 

2

1
y

a bx cx


 
                                                (15) 
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з 
1

y
z

  маємо  z = а + bx + cx
2
. Складну степенну функцію  

2
nx mx

y ae
                                              (16)  

перетворюваний в пряму лінію. При lg y z ; lg a p ; nlg e q ; 

mlge r , маємо  

2
z p qx rx                                            (17) 

За допомогою приведених на рис. 1 графіків і виразів (3 - 17) 

практично можна завжди підібрати рівняння емпіричної формули. 

 

Спосіб середніх квадратів 

Порядок розрахунку коефіцієнтів полінома зводиться до наступного. 

Визначається число членів ряду, яке звичайно приймається не більше 3-4. В 

прийнятий вираз послідовно підставляються координати X і Y m  

експериментальних точок і виходить система рівнянь. Кожне рівняння 

прирівнюється відповідному відхиленню. 

 А0  +  А1 X1  +  А2 X1
2
 + …  +  Аn X1

n
  - Y1 =  1 ; 

 А0  +  А1 X2  +  А2 X2 
2
 + …  +  Аn X2 

n
  - Y2 =  2 ; 

 …………………………………………………. 

 А0  +  А1 Xm  +  А2 Xm 
2
 + …  +  Аn Xm 

n
  - Ym =  m  . 

Число точок, тобто число рівнянь, повинне бути не менше числа 

коефіцієнтів А, що дозволяє їх обчислити шляхом рішення системи. 

Розбивається система початкових рівнянь послідовно зверху вниз на 

групи, число яких повинне бути рівний кількості коефіцієнтів. В кожній 

групі складаються рівняння і виходить нова система рівнянь, рівна кількості 

груп (звичайно 2-3). Вирішуючи систему, обчислюються коефіцієнти. 

Спосіб середніх квадратів володіє високою точністю, якщо число 

точок достатньо велике (не менше 3-4). Проте ступінь точності можна 

підвищити, якщо початкові умови згрупувати по 2-3 варіанти і обчислити для 

кожного варіанту емпіричну формулу. Перевага слідує віддати тій 

формулі, у якої min
2  . 

Способом середніх квадратів визначимо коефіцієнти емпіричної 

формули для попереднього прикладу. Шляхом підстановки у вибране 

рівняння значень вимірювань систему початкових рівнянь можна розділити 

на дві групи: 1-2-3 і 4-5-6 у вигляді: 

При найменших різницевих відхиленнях маємо 
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0
654

0
321








 

Складання рівнянь в кожній підгрупі дає 

9,11b4,19a3

7,5b6,11a3




 

З цих рівнянь знаходимо, що а = —1,2 і b— 0,8. В результаті 

отримаємо емпіричну формулу у вигляді: 

2,1V8,0d   

Оскільки спосіб середніх квадратів володіє більшою точністю в 

порівнянні з розглянутими раніше способом вибраних точок, то отримані 

коефіцієнти емпіричних формул мають відмінність. 

 

Приклад. Виконано сім вимірювань: 

4            5         6          7         8          9           10 

10,2   6,7       4,8       3,6      2,7       2,1         1,7 

 

Необхідно підібрати емпіричну формулу для полінома  

у = А0 +   + А1Х1 + А 2Х 2 

Підставимо в це рівняння крапки і розіб'ємо систему початкових 

рівнянь на три групи (1—2, 3—4, 5—7) 

А0 + 4А1 + 16А2  —10,2= 1 ;      

A0+5A1+25A2 —6,7= 2 ;     

A0 + 6A1+36A2 - 4,8 = 3 ;      

А0 + 7А1 + 49A2— 3,6 = 4 ;    

А0 + 8А1 — 64A2 —2,7 = 5 ;    

A0 + 9A1 + 81A2 — 2,1 = 6 ;     

A0 + 10A1 + 100A2 —1,7 = 7 .  

Після складання рівнянь в кожній  підгрупі маємо 

2A0 + 9A1 + 41A2= 16,9; 2A0+ 13A1 + 85A2= 8,4; 3 

A0 + 27А1 + 24A2 = 6,5. 

Визначаючи з цих виразів А0, А1 і A2, остаточно одержуємо наступну 

емпіричну формулу 

у= 26,168— 5,2168x+0,2811x
2
. 

Метод середніх може бути застосований для різних кривих після їх 

вирівнювання. 



 

 

14 

 

Приклад. Є вісім вимірювань 

3          6          9          12               15                 18           21          24 

57,6    41,9     31,0      22,7       16,6        12,2        8,9         6,5 

Аналіз кривої в системі прямокутних координат дає можливість 

застосувати формулу  у = ае
bх

. 

Проведемо вирівнювання шляхом заміни змінних Y=lg у 
x

X
2,303

 . 

Тоді У = А + ВХ, де А = lg а, В =b. 

 

Оскільки необхідно визначити два параметри, то розбиваємо всі 

вимірювання на дві групи по чотири вимірювання. Складаємо вісім рівнянь 

3
1,7604 А В

2,303
     

15
1,2201 А В

2,303
   

6
1,6222 А В

2,303
     

18
1,0864 А В

2,303
   

9
1,4914 А В

2,303
     

21
0,9494 А В

2,303
   

12
1,3560 А В

2,303
     

24
0,8129 А В

2,303
   

 

30
6,2300 4 А В

2,303
     

78
4,0688 4 А В

2,303
   

Після підсумовування по групах одержуємо систему двох рівнянь з 

двома невідомими А і В, вирішуючи яку, маємо А = 1,8952; В = —0,1037; а 

=78,56; b =—0,1037. Остаточно y=78.56e
-0,1037

. 

 

Спосіб найменших квадратів 

При визначенні параметрів заданого рівняння добрі результати дає 

використовування способу, найменших квадратів. Єство цього методу 

полягає в тому, що якщо всі вимірювання функцій проведені з однаковою 

точністю і розподілені величини помилок вимірювання відповідають 

нормальному закону, то параметри досліджуваного рівняння визначаться з 

умови, при якій сума квадратів відхилень зміряних значень від розрахункових 

приймає якнайменше значення. Для знаходження невідомих параметрів 

складається система лінійних рівнянь, рішення якої дає шукані коефіцієнти. 

Для обчислення коефіцієнтів способом найменших квадратів необхідно 

користуватися типовими програмами для ЕОМ. 
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Якщо початкове рівняння привести до лінійного вигляду 

Y a bX                                                       (18) 

то, використовуючи спосіб найменших квадратів, коефіцієнти 

рівняння визначаться по наступних формулах: 

 

2

2
2

X Y X XY
a

n X X






   

 
                                     (19) 

 
2

2

n XY X Y
b

n X X






  

 
                                         (20) 

де Y - досвідчені значення; 

п - число вимірювань (дослідів). 

В приведених формулах передбачається, що всі вимірювання 

рівноважні. 

Якщо прийнятий вид рівняння не вдається привести до лінійного, 

то слід апробовувати рівняння параболи або іншої кривої. Метод 

найменших квадратів забезпечує результати високої надійності. 

 

1.4 Послідовність виконання практичної частини і оформлення 

звіту 

 

Звіт оформляється на стандартних аркушах формату А4 з титульним 

аркушем або у зошитах для лабораторних робіт з даної дисципліни. 

Звіт повинний складатись з розділів: 

1) Назва, мета і завдання практичної роботи. 

2) Загальні відомості по способам представлення функціональної 

залежності між двома змінними і методам відшукання виду емпіричних формул 

3) Побудувати графік, та знайти аналітичну залежність за варіантами 

таблиці А.1 додатку А. 

1.5 Питання для самоперевірки: 
 

1) Які способи представлення функціонального зв’язку між 

змінними ви знаєте? 

2) Чим характеризується табличний спосіб представлення 

функціонального зв’язку між змінними, його переваги та 

недоліки. 

3) Чим характеризується графічний спосіб представлення 

функціонального зв’язку між змінними, його переваги та 
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недоліки. 

4) Чим характеризується аналітичний спосіб представлення 

функціонального зв’язку між змінними, його переваги та 

недоліки. 

5) Що таке математична модель? 

6) Що таке емпірична формула? 

7) Що таке апроксимація? 

8) Етапи підбору емпіричних формул 

9) У чому сутність способу вибраних точок, його переваги та 

недоліки. 

10) У чому сутність способу середніх квадратів, його переваги та 

недоліки. 

11) У чому сутність способу найменших квадратів, його переваги та 

недоліки. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

Вихідні дані до розрахунку практичної частини  

 

Таблиця А1 - Варіанти завдання для визначення емпіричних формул 

Номер 

варіанту 

Позна-

чення  
Повторності 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
V, м/хв  3,5 3,8 4,2 5,3 6,5 7,2 

d,10
-3

 м  1,6 2,1 2,3 3,2 4,3 4,8 

2 
V, м/хв  3,3 3,7 4,1 5,2 6,4 7,1 

d,10
-3

 м  1,4 1,9 2,1 3,0 4,0 4,6 

3 
V, м/хв  3,6 4,1 4,5 5,5 6,8 7,4 

d,10
-3

 м  1,7 2,2 2,4 3,3 4,2 4,7 

4 
V, м/хв  3,7 4,2 4 ,4  5,4 6,8 7,5 

d,10
-3

 м  1,8 2,3 2,5 3,4 4,3 4,9 

5 
V, м/хв  3,8 4,3 4,6 5,7 6,9 7,6 

d,10
-3

 м  1,8 2,4 2,6 3,5 4,4 5,0 

6 
V, м/хв  3,2 3,7 4,0 5,2 6,5 7,0 

d,10
-3

 м  1,3 1,8 2,0 2,9 3,9 4,5 

7 
V, м/хв  3,0 3,5 3,9 5,0 6,3 7,1 

d,10
-3

 м  1,2 1,7 1,9 2,8 3,8 4,4 

8 
V, м/хв  3,9 4,4 4,8 5,9 7,2 7,8 

d,10
-3

 м  1,9 2,5 2,7 3,6 4,6 5,2 

9 
V, м/хв  4,0 4,5 4,9 6,0 7,2 7,9 

d,10
-3

 м  2,0 . 2,5 2,8 3,7 4,7 5,3 

10 
V, м/хв  4,1 4,6 5,0 6,1 7,4 8,0 

d,10
-3

 м  2,1 2,6 2,9 3,8 4,8 5,4 

11 
V, м/хв  3,3 3,6 4,1 5,2 6,2 7,2 

d,10
-3

 м  1,8 2,2 2,5 3,2 4,5 4,9 

12 
V, м/хв  3,0 3,4 4,0 5,0 6,2 7,1 

d,10
-3

 м  1,5 1,8 2,3 3,0 4,0 4,4 

13 
V, м/хв  3,5 4,1 4,3 5,5 6,3 7,0 

d,10
-3

 м  1,6 2,0 2,4 3,0 4,1 4,6 

14 
V, м/хв  3,7 4,0 4 ,4  5,5 6,7 7,5 

d,10
-3

 м  1,9 2,3 2,5 3,3 4,1 4,6 

15 
V, м/хв  3,7 4,2 4,6 5,6 6,7 7,4 

d,10
-3

 м  1,7 2,2 2,4 3,3 4,1 4,8 
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Продовження таблиці А.1. 

 

16 
V, м/хв  3,2 3,5 4,0 5,1 6,1 6,8 

d,10
-3

 м  1,3 1,5 2,0 2,4 3,1 4,4 

17 
V, м/хв  3,0 3,3 3,8 4,8 5,7 6,8 

d,10
-3

 м  1,2 1,5 1,8 2,2 3,1 4,0 

18 
V, м/хв  3,9 4,5 5,1 5,9 6,9 7,6 

d,10
-3

 м  1,9 2,5 2,6 3,5 4,6 5,0 

19 
V, м/хв  4,0 4,4 4,9 6,1 7,2 7,7 

d,10
-3

 м  2,0 . 2,6 2,8 3,5 4,6 5,1 

20 
V, м/хв  4,0 4,4 5,0 6,0 7,0 8,0 

d,10
-3

 м  2,1 2,4 2,9 3,9 4,9 5,9 

21 
V, м/хв  3,5 3,9 4,4 5,3 6,6 7,7 

d,10
-3

 м  1,6 2,4 2,8 3,6 4,5 4,9 

22 
V, м/хв  3,3 3,8 4,4 5,2 6,5 7,1 

d,10
-3

 м  1,5 1,9 2,2 3,2 4,0 4,7 

23 
V, м/хв  3,9 4,9 5,5 6,5 7,8 8,4 

d,10
-3

 м  1,7 2,2 2,8 3,8 4,7 5,7 
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