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Egy adott vezeték adott helyen
történő terhelhetősége olyan
sok mindentől függ, hogy a kis-
szériás készülékek tervezői meg
sem kísérlik a számítással törté-
nő méretezést. E helyett tapasz-
talati úton – többnyire hasra
ütéssel – óvatosságból erős túl-
méretezéssel intézik el a kérdést.
További nehézséget okoz, hogy
a gyakorlat több ezer féle vezeté-
ket használ, és a kis darabszámú
készüléképítés/gyártás vezeték-
szükségletét többnyire nem kü-
lön rendeléssel elégítik ki, e he-
lyett a meglevő, szokásos vezeté-
kek maradékait építik be. Az ori-
ginál kötegeken rendszerint
megtalálhatók a vezetékek ada-
tai: szerencsés esetben a maradé-
kokon is. Ezen kívül minden mű-
helyben megtalálható egy tete-
mes mennyiségű, darabolt „ha-
szonhulladék” is, melyek nagy
része a kötegekből könnyelmű-
en levágott, még nem használt
darabokból áll. Jelentős mennyi-
séget képezhet, főképpen ama-
tőröknél, a márkás készülékek,
műszerek bontásából származó,
jó minőségű vezeték is. A készü-
lékeknek az elhasználódásnál
gyorsabb erkölcsi(?) avulása
meghozta az amatőranyag-ellá-
tás aranykorát! Ezek a vezetékek
érthetően régen elszakadtak az
adataiktól, s az e téren egyéb-
ként is elhanyagolt katalógusok
hiányában használhatóságuk
egyéni megítélés kérdése. Azt
azonban kevés szakember tudja
szemre megsaccolni, hogy példá-
ul a kezébe került vezetéknek
mekkora a keresztmetszete. A
gyakorlott szakembernek is csak
többnyire akkor sikerül, ha több,
e szempontból eltérő vezetékek-

ből kell kiválasztani az ismert ke-
resztmetszetűt.

A felsorolt nehézségeket áthi-
dalva, meglehetősen pazarló
módon, gyakran több száz száza-
lékos túlméretezéssel használjuk
a vezetékeket, ami nehezen el-
helyezhető, zsúfolt kábelköte-
gekre, súlytöbbletre és többlet-
költségekre, nem utolsó soban
anyagpazarlásra vezethet. Kezdő
konstruktőröknél gyakori hiba,
hogy a szépen elrendezett alkat-
részek mellett a vezetékek elhe-
lyezése igen nehéz, vagy éppen
lehetetlen. Az is gyakori tervezői
élmény, hogy a kapcsolási rajzon
igen egyszerűnek tűnő áramkör
– megépítve – meglepően sok ve-
zetéket tartalmaz.

A következőkben megkísérel-
jük áttekinteni a vezetékek meg-
választásához szükséges tudniva-
lókat. Célunk, hogy a normál hő-
mérsékleten, beltéri környezet-
ben használt készülékek vezeté-
keinek megválasztásához nyújt-
sunk segítséget, vállalva annak
kockázatát, hogy leírásunk a ve-
zetékgyártók szemszögéből túl
kevésnek, a felhasználók szem-
pontjából túl soknak fog tűnni.

A vezetékek üzemi jellemzői

Számos más méretezéshez ha-
sonlóan, a vezetékek terhelhetőségé-
nek méretezése is rendszerint a mele-
gedés megengedhető határértékének
betartása céljából történik. Vizsgála-
tánál a következő paraméterek
összefüggéseit kell figyelembe
vennünk:

1. Üzemi áram (I, amper). Álta-
lában ez a méretezés kiindulási
adata.

2. Vezeték-keresztmetszet (Q, mm2).
Az adott vezeték  adatlapjáról /
címkéjéről vagy táblázatokból vett,
illetve átmérőméréssel, majd szá-
mítással meghatározott névleges
érték.

3. Áramsűrűség (Is, A/mm2): az
egy négyzetmilliméterre jutó
áramérték: Is = I/Q.  Adott kö-
rülmények között a terhelhető-
ség általános jellemzője. Értéké-
nek megválasztásánál számos
szempontot kell figyelembe ven-
nünk, hiszen a gyakorlati értéke
1…100 A/mm2 lehet. (A na-
gyobb értékek rövid időkre, vagy
például nyomtatott áramkörö-
kön engedhetők meg.)

4. Vezeték-ellenállás (Rv, ohm).
5. Vezetékveszteség (Pv, W): a ve-

zetéket melegítő teljesítmény: Pv
= I2Rv = (IsQ)2Rv Gyakran az 1
cm-re eső értékekkel számolunk.
Például 1 A/mm2 áramsűrűség
az 1 mm2 keresztmetszetű vörös-
réz vezetéken 180 W hőveszte-
séget okoz centiméterenként.
20-szoros áramsűrűség esetén a
veszteség és a melegedés ennek
négyszázszorosa: 72 mW lesz.
(Ugyanilyen arányban növekszik
a melegedése is.)

6. Hőellenállás. Ez alatt általá-
ban az egységnyi teljesítményhez
tartozó hőmérsékletnövekedést
értjük (általában: RTH = t/P,
C/W). Vezetékek esetében en-
nek az 1 cm-re eső értékével szá-
molunk. Ennek értékével jelle-
mezhető az adott helyen felsze-
relt vezeték hőleadási képessége,
ami tehát függ a vezetéktől és az
elhelyezés körülményeitől. 100
C alatti hőmérsékleteknél érté-
ke gyakorlatilag független a hő-
mérséklettől, azaz a vezeték hő-
mérséklete az áram négyzetével
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A vezetékek megválasztásáról
Borbás István  elektromérnök

Aligha található a „gyengeáramú” áramkörtervezésnek még egy olyan elhanyagolt területe, mint a vezeték-
méretezés. Be kell ismernünk, hogy erre nem szoktunk különösebb figyelmet fordítani. „Jó vastag” veze-
téket választunk, abból nem lehet baj! E nagyvonalúság egyik oka az, hogy a méretezés megfontolásai tá-
vol esnek a kapcsolástechnikusok/amatőrök gondolkodásától.
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arányosan változik. Mielőtt el-
ijesztenénk a kedves olvasót:
nem szükséges vele számításokat
végeznünk, csak az összefüggé-
sek megértéséhez van szüksé-
günk rá! A vezeték keresztmet-
szetének növelése esetén a hőel-
lenállás is növekszik, mert körke-
resztmetszet esetén keresztmet-
szet k-szoros növekedése esetén
a hőleadó felület csak k-szoros
lesz. A hőellenállás szabadon
szerelt csupasz vezetékeknél a
legkisebb, tehát a melegedés is
ilyen esetben a legkisebb. A szi-
getelésre használt műanyagok
mindegyike jó hőszigetelő, így
jelentősen megnöveli a hőellen-
állást. Tovább romlik ez az adat,
ha a szigetelt vezeték köteg-
ben/korbácsban fut, s még rosz-
szabb, ha a köteget védőcsőben
helyezik el. A szalagkábel hőlea-

dása lényegesen kedvezőbb. A
legkisebb hőellenállása a nyom-
tatott áramköri fóliasávoknak
van. A mesterséges szellőztetés
mindegyik esetben jelentősen
javítja a hőelvezetést, csökkenti a
hőellenállást.

7. Környezeti hőmérséklet (TK,
C): A készülék üzemeltetési he-
lyén, annak kikapcsolt állapotá-
ban mérhető átlagos hőmérsék-
let. Egyezményes értéke 25 C. A
túlmelegedések elkerülése szem-
pontjából számunkra a tartósan
előforduló maximális értéke a
fontos; hazánkban e tekintetben
40 C-al számolhatunk.

8. Melegedés (t, C): az a hő-
mérsékletkülönbség, amellyel a
vezeték üzemi árama, illetve
vesztesége megnöveli a vezeték
hőmérsékletét: t = PVRTHV. A
vezetékre megengedhető legna-
gyobb üzemi hőmérsékletet az
adatlapok rendszerint megad-
ják. Szokásos értékei kisfeszült-
ségű vezetékekre, C-ban:

– Pamutszigetelésű: 60
– Gumiszigetelésű (régebbi):

70
– PVC szigetelésű (régebbi): 70
– PE (Polietilén) és újabb PVC:

105…110 
– Teflon (PTFE = Politetra-flu-

or-etilén: 150…260
– Szilikongumi szigetelésű: 200
– Különleges, hőálló (üvegszö-

vet stb.): max. 1000.

9. Üzemi hőmérséklet (TÜ, C): a
környezeti hőmérséklet és a me-
legedés összege, azaz TÜ = TK+t

A vezeték azonosítása

A leggyakoribb probléma: mek-
kora a kezünkbe kerülő vezeték
keresztmetszete, illetve, tömör
huzal esetén az átmérője. Sze-
rencsénkre ezt egyrészt méréssel
könnyen meg lehet(ne)  állapí-
tani, ha kéznél van az erre szol-
gáló nagy pofaátmérőjű huzal-
mérő, esetleg fogvastagságmérő
mikrométer, másrészt nincs na-
gyon sokféle rézhuzal a különfé-
le vezetékekben. Az 1. táblázat
tartalmazza azt a 28 huzalátmé-
rőt, amelyből a különféle vezeté-
kek kombinálódnak. A kombi-

nációk sem nagyon sokfélék: a 2.
táblázat mutatja az általánosan
használatos 24 névleges kereszt-
metszetet, amely 53 változatban
kapható. Pontos azonosításuk-
hoz az említett mikrométert is
kellene használni – ami azonban
nem mindig áll rendelkezésre –
majd keresztmetszetet számolni.
Mindkettő elkerülhető táblázat
alkalmazásával. Elegendő a tö-
mör huzal vagy a sodrat átmérő-
jét tolómércével megmérni, s így
a huzalok többsége azonosítha-
tó. Néhány többeres vezetéknél
az átmérők eltérése oly csekély,
hogy a sodraton a kis különbsé-
geket nem tudjuk kimérni, ill. a
mérés alapján 2-3 keresztmet-
szet-értékre is tippelhetünk.
Ilyen esetekben elegendő meg-
számolnunk a sodrat elemi szála-
it: ennek ismeretében a tábláza-
tunk átmérői alatt megadott
szálszerkezet alapján elvégezhet-
jük az azonosítást. Ugyanitt meg-
adtuk a vezeték pontos kereszt-
metszetét is, amely eltérhet a
névleges értéktől. A legnagyobb
eltérések:
– a 0,25 mm2-es KH vezetéknél:

+10%,
– a 0,25 mm2-es LH vezetéknél: -

8,7%,
– a 0,35 mm2-es vezetéknél:

+7,7%.

A többieknél az eltérés kisebb
mint 2%.

A műhelyi gyakorlatban az azo-
nosítás tovább egyszerűsíthető
egy néhány centis darabokból
összeállított, címkével ellátott
mintakollekció elkészítésével.

A vezeték terhelhetőségének
meghatározása

Az adott helyre szerelt vezeték ter-
helhetőségének számítással törté-
nő meghatározása olyan bonyo-
lult, hogy az amatőröktől vagy az
egyedi gyártóktól ennek elvégzése
nem várható el. Igen szép dolgo-
zatokat lehet írni e témában sok-
sok levezetéssel, legtöbbünk szá-
mára azonban ez az út járhatat-
lan. Az erősáramú gyakorlatban
ilyen számításokat gyakran végez-
nek! Gyakorlati célokra kísérleti
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1. táblázat

Átmérő
D, mm

Kereszt-
metszet
Q, mm2

tömör                sodrott
vezetékekhez

0,05 0,00196
0,07 0,00385

0,1 0,00785
0,15 0,01767

0,2 0,03142
0,25 0,04909

0,3                            0,3 0,07069
0,35 0,09621
0,37 0,10752

0,4 0,12566
0,43 0,14522
0,5                             0,5 0,19635
0,51 0,20428
0,52 0,21237
0,6 0,28274
0,64 0,3217
0,68 0,36317
0,75 0,44179
0,8 0,50266
1 0,7854
1,2 1,131
1,5 1,7671
1,8 2,5447
2 3,1416
2,5 4,9087
4 12,57
6 28,27
10 78,54
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Keresztmetszet
(Q), mm2

Fajlagos ellen-
állás, mohm/m

Tömör Hajlékony Különösen 
hajlékony, KH

Leghajléko-
nyabb, LHT H

Névleges átmérő mm-ben, felépítés  [tényleges Q, mm2]

0,02 940 – – – 0,2; 100.05
[0,01896]

0,05 376 – – 0,3; 70,1
[0,0549]

0,35; 260,05
[0,051]

0,075 250 0,3; [0,07] – – –

0,08 235 – 0,4; 50,15
[0,0833]

0,4; 100,1
[0,0785] –

0,1 188 – – 0,45; 140,1
[0,1099]

0,45; 520,05
[0,102]

0,125 150 0,4; [0,126] 0,45; 70,15
[0,1236] – 0,5; 620,05

[0,1216]

0,15 125 – – 0,5; 190,1
[0,149] –

0,2 94 0,5; [0,204] 0,6; 70,2
[0,2198]

0,65; 120,15
[0,211]

0,7; 930,05
[0,1825]

0,26 72,3 – – 0,7; 150,15
[0,2649] –

0,28 67,1 0,6; [0,283] – – –

0,3 62,6 – 0,8; 100,2
[0,3141] – 0,8; 1540,05

[0,3022]

0,35 53,7 – 0,83; 120,2
[0,3768]

0,8; 200,15
[0,3552] –

0,5 37,6 0,8; [0,503] 0,9; 70,3
[0,4947]

0,95; 160,2
[0,5024]

1,1; 2590,05
[0,5082]

0,75 25 1; [0,785] 1,1; 70,37
[0,7525]

1,13; 240,2
[0,7536]

1,3; 3850,05
[0,7555]

1 18,8 – 1,3; 70,43
[1,016]

1,33; 320,2
[1,0048]

1,4; 2590,07
[0,9962]

1,1 17 1,2; [1,13] – – –

1,5 12,5 1,56; 70,52
[1,458]

1,6; 300,25
[1,471]

1,9; 1960,1
[1,5386]

1,75 10,7 1,5; [1,767] – – –

2,5 7,52 1,8; [2,54] 2,04; 70,68
[2,54]

2,05; 500,25
[2,453]

2,4; 3220,1
[2,5277]

3 6,26 2; [3,14] – – –

4 4,7 – 2,6; 190,52
[4,033]

2,6; 560,3
[3,956]

3,9; 5250,1
[4,1212]

5 3,76 2,5; [4,909] – – –

6 3,13 – 3,26; 190,64
[6,109]

4; 840,3
[5,934]

4,5; 7840,1
[6,1544]

10 1,88 – 4,72; 490,51
[10,004]

4,85; 800,4
[10,048]

5; 13020
[10,2207]

2. táblázat
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adatokra van szükségünk. Egy
ilyen kísérlet adatai szerint 20 C-
os melegedéshez a különféle ke-
resztmetszetű vezetékekhez tarto-
zó áramok és áramsűrűségek az 3.
táblázat szerintiek.

Ezek az adatok azonban egye-
dülálló, szabadon szerelt, vízszin-
tesen kifeszített huzalokra vonat-
koznak. Annyiban mégis haszno-
sak számunkra, hogy behatárol-
ják a megengedhető értékeket
és példát adnak az arányokra.

Ismerjük a villanyszerelésre
előirt adatokat is. Ezek szerint
szigetelt, vörösréz vezetékek ese-
tén a szerelési módtól függően a
4. táblázatban foglalt terhelések
engedhetők meg.

A felsorolt – és a különféle
adatlapokon talált – adatok figye-
lembevételével gyakorlati célokra,
készülékek huzalozásához elfo-
gadhatónak és szakszerűnek tart-
juk az 5. táblázat szerinti terhelési
adatokat. (A közbülső keresztmet-
szetekhez tartozó adatok interpo-
lációval határozhatók meg.)

A készülékek belső huzalozása
gyakran kábelkötegekkel törté-
nik, ami rontja a hőleadást. Ilyen
esetekben a kötegben levő veze-
tékek összkeresztmetszetét és az
összes áramot kell figyelembe
vennünk. Kivételt képeznek a
szalagkábelek, vagy az azokhoz
hasonlóan síkba rendezett veze-
tékek. Ezeknél és a hálózati csat-
lakozóvezetékeknél (a megenge-
dett legkisebb keresztmetszetük
0,5 mm2) az áramsűrűségek 1,5-
szöröse engedhető meg. Ahol a
vezetékek adatlapja rendelkezé-

sünkre áll, természetesen azt
kell figyelembe vennünk. Teker-
cselt huzalok esetén az itt meg-
adott adatok nem érvényesek.

Egyéb méretezési 
szempontok

A gyakorlati esetek többségében
elegendő az áramterhelésre tör-
ténő méretezés. Néhány esetben
azonban további szempontokat
is figyelembe kell vennünk, az
alábbiak szerint.

Feszültségesésre főleg hosszabb
tápvezetékek esetén méretezünk.
Kisjelű áramkörök, mérőkörök
esetén rövidebb vezetékek esetén
is fontos lehet a feszültségesés. Ér-
téke arányos az áramsűrűséggel:
számításához elegendő azt megje-
gyeznünk, hogy vörösréz vezeté-
kek esetén 1 A/mm2-es áramsűrű-
ség mellett méterenként 18,8, ke-
reken 20 mV esik a vezetéken.
Egyszerű számítással meghatároz-
hatjuk például, hogy 5%-os feszült-
ségesést megengedve, 10 A/mm2-
es áramsűrűség mellett egy hálóza-
ti csatlakozóvezeték hosszúsága
maximum 30 m lehet.

Szigetelési feszültséget a törpefe-
szültségű áramkörökben általá-
ban nem kell figyelembe ven-
nünk. Kivételt képeznek a jármű-
vezetékek, amelyekre 24 V-ot en-
gedélyez az adatlap (az újabban
alkalmazott, ill. alkalmazni terve-
zett 42 V-os járműfeszültség miatt
várhatóan kimegy a divatból).
Kisfeszültségen, azaz Ueff = 50…
250 V, legfeljebb 350 V-os csúcs-
feszültségig a vezetékek nagy

többsége alkalmazható. Néhány
kivétel itt is előfordul: 140 V-os
csúcsfeszültségre engedélyezett
vezetékek is léteznek. Ezeket
azonban csak különleges célokra
használják, s ott ismerik az adata-
ikat. Tudnunk kell, hogy hálózati
csatlakozókábelekhez csak megerősí-
tett szigetelésű kábelt szabad használ-
nunk! A 35 V feletti feszültségek
esetén már elkerülhetetlenül
szükségünk van az adott kábel
adatlap szerinti adataira.

Szilárdságra (mechanikai
igénybevételre) legfőképpen a
mozgatott vezetékek esetén kell
méreteznünk. Gyakran rögzített
és sodrott vezetékekkel célszerű
növelnünk a megbízhatóságot.
Különleges esetekben a húzási és
hajtogatási igénybevételeket is fi-
gyelembe kell vennünk. Ilyen cé-
lokra különleges vezetékek kap-
hatók. Például mérővezetékek-
hez („mérőzsinórokhoz”) külö-
nösen hajlékony vezetékeket cél-
szerű alkalmaznunk. Ezenkívül a
100 mA alatti áramok esetén az
áramterhelés helyett rendszerint
a kezelhetőség érdekében a szi-
lárdsági szempontokat vesszük fi-
gyelembe.

Szigetelési ellenállás (átvezetés)
a kisáramú (nano-…mikroam-
peres) áramköröknél lehet fon-
tos. A korszerű félvezetős jela-
dóknál egyre gyakoribb. Néhány
gyengeáramú vezetéknél az átve-
zetési ellenállás 100 Mohm/m
vagy még kisebb is lehet. Így 100
V-os tartományban már mikro-
amperes vagy nagyobb átvezeté-
sek lehetségesek. (Ez lehet az
oka annak az ismert jelenség-
nek, hogy a gyakorlott szakem-
berek kézfejjel megsimogatva a
hálótati kábelt vagy akár a fém-
házat, meg tudják mondani,
hogy van-e benne hálózati fe-
szültség. Az átvezetés „érdessé”
teszi a különben sima felülete-
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Keresztmetszet (Q)
mm2

Áramerősség (I)
A

Áramsűrűség (Is)
A/mm2

1 10 10
0,25 4 16
0,15 3 20

3. táblázat

4. táblázat

5. táblázat

Q, mm2 SZERELÉSI MÓD

Védőcsőben Kapcsolószekrényben Szabadon

I, A Is, A/mm2 I, A Is, A/mm2 I, A Is, A/mm2

1 12 12 16 16 20 20
4 28 7 36 9 45 11,25

10 48 4,8 65 6,5 78 7,8

Q, mm2 I, A Is, A/mm2

0,1 2 20
0,33 5 15

1 10 10
3,3 20 6
10 50 5
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ket.) Különlegesen jól szigetel-
nek a drágább szilikongumi vagy
teflon szigetelésű vezetékek.

Vezetékkapacitás a nagysebessé-
gű, vagy hosszabb, többeres,
vagy árnyékolt vezetékeknél le-
het fontos: értéke általában 25…
500 pF/m. Egyeres vezeték ese-
tén is fontos lehet annak a
„nagyvilághoz” (környezethez)
mért kapacitása, például az au-
tók gyújtókábeleinél. Csökkenté-
sére nincs más mód, mint az át-
mérő csökkentése.

Különleges esetekben fontos
lehet még a vezeték induktivitá-
sa, hullámellenállása, a skin-ha-
tás miatti ellenállás-növekedése,
a szigetelés permittivitása (ko-
rábban dielektromos állandó-
nak nevezték), illetve veszteségi
szöge, kémiai ellenállóképessé-
ge, meleg-, vagy hidegállósága,
tömege, ill. súlya is. Ezekben az
esetekben semmiképpen sem
mellőzhetjük a vezeték gyári
adatainak figyelembevételét.

Végül megadjuk az „amerikai”
huzaltáblázatot (AWG) is (6.táb-
lázat).

Az 1., a 2. és a 6. táblázat –
amelyek a Magyar Kábelművek
1974-ben kiadott Kábel-Zsebköny-
vében található táblázatok fel-
használásával készültek – egyéb
hasznos adatokat tartalmaznak.
(A szerkesztő megjegyzése: igaz,
hogy már a nevezett gyártó sem
létezik, de a táblázatokban sze-
replő vezetékekből vélhetően
még nagy mennyiség található
az amatőrök anyagtároló fiókjai-
ban, és hasonló paraméterekkel
mai gyártóktól is forgalmaznak
ilyeneket.)

Az elmondottaktól azt remél-
jük, hogy ösztönzi szaktársainkat
a vezetékek gazdaságosabb hasz-
nálatára és a maradékokból,
bontásból nyert – gyakran kido-
básra szánt – „haszonhulladé-
kok” felhasználására.

Megjegyzések a 6. táblázathoz:

l. A huzalrácsavarásos (WW = Wire-
Wrap) kötésekhez AWG14-32-es
méretű vezetékek használatosak.

2.Az AWG45-ös és ennél magasabb
méretszámú vezetékek képezik az
ultrafinom választékot

Búcsúzunk

Urkon Ede
HA5BWW

rádióamatőr társunktól, akinek bil-
lentyűje 2019. március 29-én örökre
elnémult.

Edus Vácott kezdte az amatőr
munkát, az akkori HA7RI hívójelé-
vel. A városi rádióklubban tevékeny-
kedett és persze mindig épített vala-
mit, fejlesztette saját állomását. Bu-
dapestre kerülve kapta meg a
HA5BWW hívójelet, és ezt is világ-
szerte ismertté tette. Sokat ver-
senyzett rádióforgalmi versenye-
ken, ahol világbajnok csapat tagja is
lett. Rendszeres résztvevője volt a
gyorstávírász versenyeknek is, és
tagja volt a nagysebességű távírá-
szok klubjának. Szervezte a kitele-
püléseket belföldre és külföldre
egyaránt. Sok ezer összeköttetést
létesített a HA5KHC klub speciális
hívójeleivel. Vagy tucatszor vitte az
RH Budapest-bajnokságban a
HG5BP spec. hívójelű állomást.
Részt vett a MRASZ munkájában, és
a Rádiótechnika HA Old Timer köré-
nek is aktív tagja volt.

Szakmai tanácsaival önzetlenül
segítette rádióamatőr társait, és
mindig voltak újabb tervei, de saj-
nos ezek már csak tervek maradnak.
72 évesen hagyott itt bennünket az
elméletben és gyakorlatban egya-
ránt kiváló tudású társunk. Rádió-
amatőr barátai még sokáig fognak
emlékezni rá.

Ede, nyugodj békében!
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American
Wire Gauge:

AWG

Átmérő Kereszt-
metszet

D, mm Q, mm2

6/0 14,73 170,5
5/0 13,13 135,35
4/0 11,68 107,22
3/0 10,4 85,01
2/0 9,266 67,43
1/0 8,252 53,49

l 7,348 42,41
2 6,543 33,62
3 5,827 26,67
4 5,189 21,15
5 4,62 16,76
6 4,115 13,3
7 3,665 10,55
8 3,264 8,367
9 2,906 6,631

10 2,588 5,261
11 2,305 4,172
12 2,053 3,309
13 1,828 2,624
14 1,628 2,081
15 1,45 1,65
16 1,291 1,309
17 1,15 1,038
18 1,024 0,8229
19 0,9116 0,6527
20 0,8118 0,5176
21 0,7229 0,4104
22 0,6439 0,3256
23 0,5733 0,2581
24 0,5105 0,2047
25 0,4547 0,1624
26 0,4023 0,1271
27 0,3607 0,1022
28 0,3211 0,08096
29 0,286 0,06424
30 0,2548 0,05093
31 0,2268 0,04039
32 0,2019 0,03203
33 0,1796 0,02545
34 0,1601 0,02014
35 0,1426 0,01597
36 0,127 0,01267
37 0,1131 0,01004
38 0,1007 0,00796
39 0,0897 0,00631
40 0,0799 0,00501
41 0,0711 0,00397
42 0,0633 0,00315
43 0,0564 0,0025
44 0,0502 0,00198
45 0,0447 0,00157
46 0,0398 0,00126
47 0,0355 0,00099
48 0,0316 0,00078
49 0,0281 0,00062
50 0,0251 0,00049
51 0,0226 0,0004
52 0,02 0,00031
53 0,0178 0,00025
54 0,0157 0,00019
55 0,0139 0,00015
56 0,0124 0,00012

6. táblázat
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