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A tarifa és az önköltség.
Irta: KÓNYA SÁNDOR m. kir. posta műszaki tanácsos.
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Le tarif et le prix de revient.
Par M. Alexandre Kónya, conseiller technique des Postes Royales de Hongrie.
Résumé: Apres avoir déduit mathématiquement, l’auteur, dans son present 

article, pose le eritérium du cas oú un rendement devient lucratif par rapport de 
son prix de revient. — Puis il examine comment peut on atteindre dans le cas sus- 
dit le maximum du gain.

En connexion des questions susmentionnées, il traite aussi la mesurc du 
degré d’efficaeité relatif.

Megelőző cikkeimben a tarifának olyan összefüggéseit tárgyaltam, 
amelyek az igénybevett teljesítmények számával, továbbá a bevételek 
nagyságával kapcsolatosak. A meggondolások ennélfogva főképen an�
nak a tárgyalására szorítkoztak, hogy mi módon, illetőleg milyén tari�
fával lehetséges a bevételek bizonyos abszolút értékét (pl. maximumát) 
megközelíteni és ezáltal a tarifát egy bizonyos abszolút értékű jósági 
fokra emelni.

A jósági foknak az abszolút mértékű mérése azonban nem nyújt 
tiszta képét a szóbanlevő teljesítmények rentabilitásáról, mert hiány�
zik belőle az önköltséghez viszonyított re’ativ kapcsolata.

Az önköltség tekintetbevétele végeredményben három fogalom re�
lativ szempontból való megvizsgálására vezet, ú. m.:

1. a szóban lévő teljesítmény relativ hasznossági fokának;
2. a relativ bevételekkel kapcsolatos haszon nagyságának, és
3. az egyes tarifák relativ jósági fokának a vizsgálatára.
Maga az önköltség, melyhez e fogalmakat viszonyítani akarjuk 

általában képrészből áll: egy állandó részből (K J és egy, az igénybe-  
vételek számától (n) függő részből. Ha az egy drb igénybevétellel kap�
csolatos önköltségi kiadást „ki “- vei jelöljük, úgy az igénybevételek
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számától függő rész nagyságát az

(nXkj)
szorzat adja.

A „K,“- val jelzett állandó önköltségi kiadás akkor is fennáll, ha 
egy bizonyos időn át egyáltalán nincs igénybevétel a szóbanlévő telje-  
sitménnyel kapcsolatban, míg a „k*" költségek csakis az igénybevétel 
esetén merülnek fel.

Példa: Az interurbán távbeszélőforgalom lebonyolításával kapcsolatban mint 
állandó költség (Ka) szerepel a helyközi távbeszélő hálózat fenntartási költségének, 
a távkábelek amortizációs költségének, a központi épületrészek és gépi berendezések 
amortizációs költségének, továbbá a központokat kiszolgáló műszaki és kezelő sze�
mélyzet illetményeinek az összege, mert ezek a kiadások akkor is fennállanak, ha a 
távbeszélő hálózatban, mondjuk, egy héten át egyetlen beszélgetés sem bonyolít - 
tatnék le.

Az egyes igénybevételekkel kapcsolatos önköltségi kiadások azok, melyek a le�
bonyolított beszélgetések után az érkezéssel, indulással és tranzitálással kapcsolatban 
a szerződéses viszonyban álló postai szervek javára felmerülnek.

Ha a teljes önköltségi kiadásokat ,,Ka“ jellel jelöljük, akkor az az 
eddigiek szerint a következő összefüggés alapján számítható ki:

Ke — K. +  n ki . . .  14)

Ha az igénybevételek számát (n) mint a tarifa függvényét fogjuk 
fel, akkor az „n“ helyébe a megfelelő (lásd az 1. sz. egyenletet) formu�
lát helyettesítve, magát az önköltségi kiadást is, mint a tarifa függvé�
nyét fejezhetjük ki:

K5 =  Ka+  [(ty — t) A +  n] к. . . . 1 5 )

Ebben az egyenletben „ty“ a tarifát mint független változót, „t“ a 
tarifát, „n“ az ezzel kapcsolatos igénybevételi számot, „A“ pedig a 
tarifa grafikon irányhatározóját jelentik.

Ha olyan teljesítményekről van szó, melyeknél az egyes igénybe�
vételek külön önköltségi kiadásokkal nem járnak, (vagyis amikor 
„ki“ =  0), a 15. alatti egyenlet

Kö =  K«
alakba megy át.

Az önköltségi kiadásoknak a tarifa függvényében való ábrázolását 
a 6. ábrában láthatjuk.

Az önköltségi kiadásokhoz hasonló módon ugyancsak a tarifa 
függvényében lehet a bevételeket is kifejezni, aminek levezetését az 
optimális tarifáról szóló közleményben adtuk meg. Ha „B“ betűvel je�
löljük a tarifától függő bevételek nagyságát, úgy az a következőképen 
fejezhető ki:

В =  ty [(ty — t) A +  n] . . .  16)

Az egyenletben szereplő jelzések az előbb körülírt fogalmakat je�
lentik.
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A 6. számú ábrában e bevételi értékek ábrázolása is fel van 
tüntetve.

Az ökonómia és rentabilitás szempontjából a leglényegesebb kér�
dés az, hogy az egyes tarifa értékeknek megfelelőleg a bevételek és ki�
adások differenciája milyen értékű és milyen irányú változásnak van 
alávetve.

Jelöljük a bevétel (B) é9 az önköltségi kiadások (K8) differenciáját 
„H“ betűvel, akkor írhatjuk, hogy valamely teljesítményből származó 
haszon

H =  В — Ka

A „B“ és „K3“ helyébe a 15. és 16. alatti kifejezéseket helyettesítve, 
a „H“ részére egy szintén a tarifától függő formulát nyerünk, mely 
rendezve a következő alakot nyeri:

H =  (ty — ki) [(ty — t) A +  n] — К» . , 17)

A bevétel és kiadások differenciájának az ábrázolása a 6. ábrában, 
vonalkázással van feltüntetve. A ritkább vonalkázás azt az állapotot 
tünteti fel, amikor a kiadások értéke nagyobb a bevételek értékénél, 
tehát ezek magasságának megfelelő tarifáknál a szóbanlevő teljesít�
mények ráfizetéssel járnak. A vastagabb vonalkázás az ezzel ellenkező 
állapotot tünteti fel.
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Van a bevételek és kiadások grafikonjának két közös pontja (H, 
és H2), melyek azáltal vannak jellemezve, hogy a magasságuknak meg�
felelő tarifák esetén a bevételek és kiadások nagysága egymással ép�
pen egyenlő. Másik és még fontosabb tulajdonsága e pontokkal össze�
függő két tarifának az, hogy határt szabnak a pozitiv haszonnal járó 
tarifaértékek számára, melyek értéke kell, hogy kettőjük közé essék: 
értékben a kisebb alatt, vagya magasabb fölött álló tarifák — amint azt 
a 6. ábra szemléltetően mutatja — ráfizetéssel járnak.

Nevezzük e tarifákat a „hasznot határoló tarifáknak“ (thi és th2) és 
határozzuk meg ezek értékét.

E tarifákra nézve áll az alanti egyenlőség:

В =  K6

Behelyettesítve a 15. és 16. alatti kifejezéseket:

th [(th — t) A +  n] =  Ka +  [(th — t) A +  n] ki 

egyenletet nyerjük.
Ez egy másodfokú egyenlet a t h (hasznot határoló tarifák) szá�

mára, melyet megoldva és rendezve, a következő két értéket nyerjük:

f _ M S . Ki )
thi t0pt i 2 * / 2 1 ' A  f

- - - - - - - - - - - - - - r,- - - - - - - - -  / . . .  18)
th2 =  top, +  - f ~  I  [topt -  - y j “ +  )

Látjuk, hogy a hasznot határoló tarifák értékei is komplex érté�
kek, mert egy másodfokú egyenlet megoldásának két gyökeként nyer�
hetők.

A formulákban szereplő (topt) kifejezés az optimális tarifáról szóló 
közleményben levezetett abszolút optimális tarifa értéket jelenti, mely�
nek képlete a következő:

t = _ I ___ÍL
2 2 A

A  formulákból látható, hogy a hasznot határoló tarifák értékeinek 
a jellegét a képletek négyzetgyök alatti kifejezése határozza meg.

A négyzetgyök alatti kifejezés lehet pozitiv szám, zérus, vagy 
negativ szám.

Pozitiv szám esetén, vagy matematikailag kifejezve, ha

— A |t op, — - ^j)2 >  Ka . . . 1 9  a)

egyenlőtlenség esete áll fenn, úgy a két hasznot határoló relatív kom�
plex tarifa számára két valós értéket nyerünk, amelyek között lévő 
tarifáknál a bevétel nagyobb, mint a kiadás.

Ha a szóbanlevő négyzetgyök alatti kifejezés zérus, ami annyit 
jelent, hogy a

-  A  ( t opt -  % ] 2 =  K . . . .19b)



egyenlőség esete áll fenn, akkor a két relatív komplex tarifa értéke 
összeesik. Ebben az esetben a kiadások grafikonja az M pontban 
érinti a bevéslek grafikonját, tehát az M pontnak megfelelő tarifa

I topi. +  I mellett a kiadások és a bevételek egymást kompenzál�

ják (sem veszteség, sem nyereség), minden más tarifa azonban veszte�
séggel, illetve ráfizetéssel van összekötve.

Ha a négyzetgyök alatti kifejezés negatív szám, vagy ha a

— A (t„p, — <  Ka . . . 19c)

egyenlőtlenség esete áll fenn, akkor nincsen olyan valós két pont, 
amely a két grafikonnal közös volna és a két relatív komplex tarifa 
számára imaginárius értékek adódnak. Ebben az esetben a kiadások 
minden tarifánál nagyobbak a bevételeknél.

Ha a két „hasznot határoló tarifát“ egymással elosztjuk, úgy megkapjuk azt a 
viszonyszámot, mely megmutatja, hogy a nagyobbik hasznot határoló tarifa hány�
szorosa a kisebbiknek.

Ez a viszony, melyet „hasznossági viszonynak“ (Qh) nevezhetünk, akként ké�
pezendő, hogy mindig a nagyobbik tarifaérték kerüljön a számlálóba, tehát tulajdon�
képen nem egyéb, mint a hasznot határoló tarifák jósági fokának a reciprok értéke.

^  t ,  +  з + ] / ~ ( и , — + - | f ^

A hasznossági viszony minden esetben jó jellemzője bármilyen tárgyú teljesít�
mény rentabilitási állapotának, illetve ökonomikus voltának. A 6. ábrából láthatjuk, 
hogy minél inkább balfelé tolódik el a kiadások grafikonja (vagyis haszon szem�
pontjából minél kedvezőbb a helyzeti, annál nagyobbra, ellenkező esetben pedig 
annál kisebbre fog a viszony értéke adódni.

Ha a hasznossági viszony értéke valamilyen tárgyú teljesítménynél az egységgel 
egyenlő, úgy ez annyit jelent, hogy a két határolótarifa egymással összeesik, amely 
állapot az ábrában M ponttal megjelölt helyen következik be. Az egységnyi hasz�
nossági viszony értékű teljesítménynél tehát csak az M pontnak megfelelő tarifa 
esetén nincs ráfizetés (de haszon sem), minden más tarifa ráfizetéssel fog járni.

Ha pedig a 20.) képletben lévő négyzetgyökös kifejezések imaginárius értékeket 
.szolgáltatnak, akkor ez annyit jelent, hogy a szóbanlévő teljesítménynek imaginárius 
a hasznossági viszonya (nincs hasznossági viszonya). Ebben az esetben bármely tarifa 
mellett ráfizetéssel kell számolni.

Amennyiben a hasznot határoló tarifák értékei számára két pozitiv valós érté�
ket nyerünk, úgy az ilyen állapotot pozitiv rentabihtású, az ellenkezőt (imaginárius 
értékekkel) negativ rentabilitásé állapotnak nevezhetjük.

Gyakran megtörténhet az az eset, hogy a hasznot határoló tarifák 
kisebbikénél már nem az a nagyságú állandó önköltségi kiadás (K J  
áll fenn, mint a nagyobbik tarifánál, hanem annál egy bizonyos A KM
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összeggel nagyobb. Sőt előfordulhat az is, hogy a két tarifa közötti 
értékeknél több lépcsőben is megnagyobbodik, Д K„2. Д K»3 stb. ér�
téknövekményekkel az állandó önköltségi kiadás.

Ily esetben a kisebb értékű hasznot határoló tarifát (ti,2) az alábbi 
formulával lehet számítani:

t h í = u .  +  % —y ( t .Pt — % ) +  •• ]  • • ■2, )

A négyzetgyök alatti [ ] zárójelben lévő kifejezés nem egyéb, mint az 
alsó határoló tarifa esetén fellépő állandó jellegű önköltségi kiadások 
summájának és a tarifa grafikon irányhatározójának a hányadosa.

Azok a tarifák, amelyeknél az állandó önköltségi kiadásnak ilyen lépcsöszerű 
megnövekedései előfordulhatnak, e tarifával kapcsolatos igénybevételi számoknak 
(ezeket az előzőkben kritikus igénybevételi számoknak neveztük) a függvényei, és 
értékük az alanti formulából nyerhető:

tkr =  (Пкг —• n) ~  +  t.

E formulában nb  jelenti azt a kritikus igénybevételi számot, melynek lebonyo- 
líthatására már bizonyos beruházásokat kell eszközölni, ami végeredményben áZ 
állandó költségeknek bizonyos ДК^ értékkel való megnövekedését vonja maga után.

A hasznot határoló tarifákon kívül igen fontos tarifa az, amely 
mellett a maximális haszon érhető el.

Ennek a tarifának a meghatározására 17.) egyenletből indulhatunk 
ki, mely nem egyéb, mint a haszon (H) értékének mint függő változó�
nak a tarifa függvényében való kifejezése.

A függvényt a tarifa szerint differenciálva, a következő összefüg�
gést nyerjük:

dH
j  = 2  ty A — A t +  n — A k i

Ezt az összefüggést zérussá téve kiszámíthatjuk a tarifának azt 
az értékét, melynél a „H“ maximuma bekövetkezik. Nevezzük ezt a 
tarifát „optimális haszonnal járó tarifának“ és jelöljük „th „Pt“"al, ak�
kor a levezetés alapján felírhatjuk:

th opt — topt 4-  ~2 ■ ■ ■ 22) *

Mint a képletből látható, az eddigiekben tárgyalt optimális tarifa 
általában nem esik össze az optimális hasznot hajtó tarifával, mert ez 
utóbbi minden oly esetben, amikor az egyes igénybevételeket is terhe -  
lik önköltségi kiadások, e kiadások fél értékével amazt meghaladja.

Ha ezt a formulát a 18. alatti képletekkel összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy 
az optimális haszonnal járó tarifa a hasznot határoló tarifák számtani középértéké�
vel egyenlő. Azonban ez a középarány csak abban az esetben áll fenn, ha úgy a felső,
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mint az alsó határoló tarifánál ugyanaz az állandó önköltségi kiadás (Ka). Ebben az 
esetben azonban természetesen nemcsak a két hasznot határoló tarifára, hanem bár�
mely két relatív komplex tarifára nézve fennáll az optimális haszonnal járó tarifával 
kapcsolatos számtani középarány esete.

Legyen két tetszőleges relativ komplex tarifa értéke t rl és t r2, akkor az előb�
biek értelmében:

trl +  tr2 __, , kj ,
 ̂ topt 1“ 2  ЯПОППЕП

tr2 2 I topt +  - -  trl . . .  23)

Ha az uralkodó tarifa (t) relativ komplex tarifáját „tlr “-rel jelöljük, akkor a 
23.) értelmében

t,r =  2 |t„p, +  — t

A topt értékét ide behelyettesítve és rendezve, azt nyerjük, hogy

t.r =  - | - + k ,  . . . 2 4 )

Vagyis a relativ komplex tarifa egyenlő az abszolút komplex tarifának ^— A -j

az igénybevételenkénti önköltségi kiadással (k.) megnagyobbított értékével.
A relativ komplex tarifák jósági fokát ugyanazon meggondolás alapján számít�

hatjuk ki, mint azt az abszolút komplex tarifák esetében tettük. A tarifa jósági fokát 
általában akként állapítjuk meg, hogy értékét elosztjuk a komplex tarifájának érté�
kével, s ha az ekként nyert V viszonyszám valódi tört, akkor а V egyszersmind a 
jósági fokot (G) adja,ellenkező esetben a jósági fok а V  reciprok értékével lesz 
egyenlő:

v = — ——
k _  JL . . .  25)
k‘ A

На V <C 1, úgy G =  V 

На V >  1, úgy G =  ^ -

Ha az eddigiek alapján bármely tárgyú teljesítményt vizsgálat tár�
gyává teszünk, legelsősorban annak az eldöntése fontos, hogy a szó-  
banlévő teljesítmény pozitív, vagy negatív rentabilitású- e, matemati�
kailag, hogy a 19,'a. vagy a 19/c. alatti egyenlőtlenség esete áll- e fenn.

Pozitív rentabilitású teljesítménynél ezután meg kell állapítani az 
optimális haszonnal járó tarifa értékét (th0p̂  , mely az uralkodó ta�
rifával (t) való összehasonlítás szempontjából bír fontossággal.

Ha az uralkodó tarifa (t) nagyobb, mint az opt. haszonnal járó ta�
rifa (th „рЛ úgy a tarifát egészen a komplex tarifa értékéig leszállít�
hatjuk anélkül, hogy jövedelem kiesés állana elő, sőt az alsó komplex

Kónya Sándor: A tarifa és az önköltség. 7
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tarifa értékénél nagyobb értékek esetén haszon növekedés fog előál 
lani.

A tarifa leszállítása ilyen esetben tehát mindenképen előnyös és 
a határok, amelyek közül az új tarifa (tü) jövedelmi kiesés veszélye 
nélkül tetszőlegesen illeszthető, a következők:

th o p t ^  tó ^  tt r

hehelyettesítve a meghatározott kifejezéseket:

(t„p. +  y ) >  tü>  . . . 26)

A „tu“ tarifát a szerint kell az egyik, vagy másik határhoz köze�
lebb megállapítani, hogy milyen szempontot kívánunk inkább érvé�
nyesíteni az új tarifa bevezetésével. A nagyobb értékű határhoz köze�
lebb választva nagyobb hasznot nyerünk, a kisebb határ felé közelebb 
megállapítva pedig a gazdasági helyzetre hatunk előnyösen.

A „t0p,“ értékének kiszámítása negativ rentabilitású esetekben 
is fontos, mert a legkevesebb ráfizetés e tarifa értékének környezeté�
ben érhető el.

Példa: Példaképen az előző közleményekben már többízben felhozott igénybe 
vételi esetet hozzuk fel. amelynél t =  100 filléres tarifa mellett n =  3.500 drb igény- 
bevétel éretett el.

A vonatkozó meggondolások arra az eredményre vezettek, hogy ta — 20 filléres 
alsó határtarifa mellett na =  14.000 drb igénybevétel volna elérhető.

Már az előzőkben kiszámítottuk, hogy a tarifa-grafikon irányhatározója

A =  — 131.25,

és abszolút optimális tarifája
t =  63.36 fill.Opt

Az önköltségi kiadásokra vonatkozó, számítások azt eredményezték, hogy a 
szóbanlévő teljesítménnyel kapcsolatos állandó kiadások értéke

Ka =  2.100 pengő,

az igénybevéteienkénti önköltségi kiadás pedig

k. =  22 fillér.I
Ezeknek az adatoknak a birtokában most már kiszámíthatjuk az ú. n. hasznot 

határoló tarifákat, más szóval azokat a tarifákat, amelyek értékei közötti tarifáknál 
a szóbanlévő teljesítmény pozitiv rentabilitású.

A 18.) alatti képletet alkalmazva, nyerjük:

t h , =  108.11 fill, 
t h 2 =  40.61 fill.

Az optimális haszonnal járó tarifát a 22.) egyenlet alapján kiszámítva, a kó 
vetkező értéket kapjuk:

t, =  63.36 +  —  =  74.36 fill.
b ..opt ) .. _ , ^  _  j  ;



Láthatjuk, hogy az optimális haszonnal járó tarifa értéke (74.36) számtani kö�

zéparányosa a két hasznot határoló tarifának. | j
Mivel az optimális haszonnal járó tarifa kisebb az uralkodó tarifánál (t =  100 

fill.), itt tarifa-leszállításnak van helye. A jelenlegi tarifát a komplex tarifája érté�
kéig lehet jövedelemkiesés, illetve a relatív komplex tarifája értékéig haszonkiescs 
veszélye nélkül leszállítani.

Az abszolút komplex tarifa értékét már az előzőkben kiszámítottuk és annak 
értéke

t ( =  26.67 fillérre
adódott.

A relativ komplex tarifa értéke a 24.) egyenlet alapján 

t =  26.67 +  22 =  48.67 fillér.
t Г

A tarifaleszállítással kapcsolatban haszonkiesés veszélye nélkül ajánlható tarifa 
határok ezek szerint a következők lesznek:

74.36 >  t .>  48.67. . _

Az uralkodó tarifa jósági foka a relativ komplex tarifáját véve tekintetbe, a 
25.) alatti képlet figyelembevételével

G =  4^ b' - =  0.4867 
100

A közölt példákból láthatjuk, hogy a levezetett formulák segítsé�
gével a tarifával kapcsolatos összes lényeges kérdések megoldhatók, 
ha az önköltségi kiadások értékeit bizonyos pontossággal sikerült meg�
állapítani.

Az önköltségi kiadásokkal kapcsolatban eddig említett fogalmakon 
kívül valamely teljesítmény rentabilitási körülményeire nézve igen erő�
sen jellemző tulajdonságú a szóbanlévő teljesítmény hasznossági foka.

Értéke tulajdonképen egy viszonyszám, melynek számlálója a ha 
szón, nevezőjébe a bruttó bevétel kerül. Jelöljük a hasznossági fokot 
,.F“ betűvel, akkor írhatjuk:

F = H-
K3

Behelyettesítve a 15.), illetve a 17.) alatti értékeket és rendezve 
nyerjük:

'■ • - ( t u f o s t i r + y )
Ez a formula a tarifa függvényében adja meg a haszon és bevétel 

viszonyát a szóbanlévő teljesítmény valamennyi tarifájára ( ty) nézve.
Magára a teljesítményre, illetve a teljesítmény rentabilitására vo�

natkozó jellemző számérték akkor válik e formulából, ha a tarifa (ty) 
helyébe az optimális haszonnal járó tarifa értékét t h helyettesítjük-

A képlet szerkezetéből következik, hogy a hasznossági fok érté�
kéül pozitív rentabilitású esetekben pozitív valódi tört számot kell kap-
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nunk, negativ rentabilitású esetekben az eredmény is negatív szám lesz.
A hasznossági fok optimális értéke akkor következik be, ha úgy 

az állandó jellegű kiadás (К Д  mint az igénybevételenkénti kiadás (k,) 
értéke zérus. Ekkor a hasznossági fok értéke egyenlő az egységgel.

Az előbb közölt példa optimális haszonnal járó tarifájára vonatkozó hasznos�
sági fok értéke:

Fopt~ 1  — 070 =  0'30
Az uralkodó tarifára vonatkozó hasznossági foké pedig:

F ,~  l — 0'89 =  0 'll
A 17.) képlet alapján azt is kiszámíthatjuk, hogy a szóbanlévő tarifák esetén 

mennyi a haszon számszerű értéke. A megfelelő számokat a képletbe helyettesítve, 
azt kapjuk, hogy az optimális haszonnal biró tarifa (thopt — 74.36 fill.) esetén a 
haszon

Hopt 1480 P

az uralkodó tarifa (t =  100 fill.) esetén pedig:

H ,~ 6 30  P.
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A budapesti távbeszéld kábelhálózat 
fejlesztésének útjai.

Irta: KOVATS ZOLTÁN m. kir. posta- főmérnök.

Les voies du développement du réseau de cáble de Budapest.
Par M. Zoltán Kováts, ingénieur supérieur des Postes Royales de Hongrie.
Résumé: L'auteur attire Paltemion aux diffieultés de transmission se présen, 

tant par suite du développement du réseau de cable téléphonique de Budapest. II
traite les princips de la calculation correcte des cables de jonction (trunk) servant
aux communications locales et interurbaines.

Il oblient ainsi que, dans les réseaux locaux, la pupinisation des cables de 
jonction n’est pas raisonnable, surtout au point de vue économique. Ainsi on ne 
peut employer que des cables ayant des conducteurs ä diamétres convenables. II
expose en général que sur notre territoireT dönt les limites sont données, le dia�
metre du conducteur ne doit pas dépasser 1.5 millimetre. L’augmentation du ter- 
ritoire raménerait á un diametre plus grand dönt les depenses sont déja considé- 
rables.

Dans les communications interurbaines Faffaiblissement effectif du circuit de 
connexion (trunk) ne doit pas dépasser 0.6 néper, alprs, en cas d’une p’us grande 
distance, les circuits doivent étre pupfnisés. Mais cetté méthode n’at'eint son but 
qu’en cas oú le cable de connexion sera pupinisé en toute sa longueur. Les e.ssais 
verifient que la pupinisation des tronpons ou des sections de cable ne donne pas de 
bons rcsultats.

A budapesti egységes távbeszélőhálózat legutóbbi kiterjesztése 
után — akarva, nem- akarva — sok úi kérdéssel kell szémbenéznimk. 
Ezek közül bizonvára a legfontosabbak egyike egy tetszésszerinti ösz-  
szeköttetés, továbbá az interurbán összeköttetésekben a helyi szakasz 
csillapításának, illetőleg a csillapítás legyőzésének kérdése. A meg-
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oldandó feladat nehézsége azonnal szembetűnővé válik, mihelyt meg�
állapítjuk, hogy az új egységes hálózat legnagyobb átmérője mintegy 
38 km. (Lásd az 1. ábrát.) A vezetékhossz legnagyobb méretét azonban 
a kanyarulatok miatt ennek körülbelül 15%- ka] való megnövelése adja és 
így az egész hosszúság kb. 44 km. Ha ennek az átmérőnek végein ,cvő

JDudapesti eqqseqes 

(iJÍÓzal Vázldtd -e-

Bttámnjyer

Как ospalota

M afa

Svábhegy

PashtanK

TőróJrbS/mf \ Pest siebter

két előfizető egymással beszélgetni óhajt, a helyi összeköttetésnek a 
mai állapot szerint összesen 4 központon kell áthaladnia, ez maga is 
a legjobb esetben legalább 0.4 N. csillapítást ad. Ha a vezeték végig
0.8 mm- es jóminőségű — tehát nem tömör — kábelerekből állana, a 
csillapítás körülbelül 2.9 N. volna, az egész összeköttetés üzemi csilla�
pítása pedig a számítás szerint 3.3 N. A valóságban azonban két ha�
sonló távolságban lakó előfizető közötti mérés 3.9 N - t adott. Minden�



esetre meg kell azonban állapítanunk, hogy az ilyen legnagyobb távol�
ságú összeköttetés meglehetősen ritka: az összes helyi beszélgetések
0.02 százaléka. (Naponkint 70—80 beszélgetés.)

Vizsgáljuk meg ezekután, hogy a kábelhálózatnak milyen irányban 
való fejlesztését tartsuk szem előtt, hogy az elsősorban kötelező gaz�
daságossági szempontok mellett a nemkevésbbé fontos átviteli szem�
pontok is érvényesüljenek.
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2. ábra.

Az átviteli kérdés súlypontja, akár helyi összeköttetésre, akár pe�
dig valamelv helyközi összeköttetés helyi szakaszára vonatkozik, az 
átkérő vonalak helyes méretezésén van. Azért elsősorban ezekkel kí�
vánok foglalkozni, még pedig először a helyi összeköttetések, azután a 
helyközi összeköttetések kérdésével.

Mindkét hálózat méretezésére fontos kihatással van 3 gyakorlati 
szabály, ezek a következők:

1. Valamely kábelben lévő egves émár ára annál kisebb, minél 
nagyobb keresztmetszetű a kábel. A csökkenés a kábel keresztmetsze�
tének növelésével kb. exponenciális. (Lásd a 2. ábrát.) Pl. a 7X2 eres 
kábel érpárjának egységára csaknem háromszorosa a 624X2 eres ká�
bel egységárának. Ebből a megállapításból tehát az következik, hogy a



Kováts Zoltán: A budapesti távbeszélő kábelhálózat fejlesztésének útjai. 13

hálózat szétosztásakor igyekezzünk lehetőleg sok vezetéket, lehetőleg 
hosszú szakaszon át egyetlen kábellé egyesíteni.

2. Az elosztásban azt a vezeték- , illetőleg kábelfajtát választjuk a 
legolcsóbb minőségből, amely a legnagyobb mennyiségben kerül fel-  
használásra, más szóval, a kábel ára fordítva arányos a minőséggel. 
Nyilvánvalóan tehát a legnagyobb mennyiségben szükséges előfizetői 
kábelt a legolcsóbb fajtából állítjuk össze, az aránylag kevés mennyi�
ségben szükséges átkérőket pedig a legjobb minőségből. A legkedve-

3. ábra.

zőbb elosztási arányt az adott körülmények mérlegelésével kaphatjuk 
meg: az eredmény függvénye a távolságnak, az előfizetők számának, a 
hálózat területének és a fajlagos költségnek.

3. Az átviteli egyenérték (Bezugsdämfung) csökkentése nemcsak 
a vezeték csillapításának javításával, hanem a két végkészülék javítá�
sával is elérhető. És ez az olcsóbb megoldás. Mértékadó vélemény sze�
rint a mi 35- ös típusú készülékeink a hallgató és a mikrofon oldalon 
együttvéve, mintegy 0.3—0.5 N- rel javítják az átviteli egyenértéket 
valamely normál készülékhez (SFERt) képest. Ha tehát valamely nagy-  
távolságú távbeszélő összeköttetést a kellő kis csillapítás eléréséig ve�
zetékkel csak nehezen, vagy igen költségesen tudnánk áthidalni, 0.3—

tielyi osszeUoftefes-  (Nemet b írod. posta )



0.5 N- nyi csökkentést olcsóbban elérhetünk a két előfizetői készülék 
javításával. Itt azonban két körülményt kell megfontolnunk: A készü�
lék javításával párhuzamosan gondoskodnunk kell az áthallás kellő 
csökkentéséről is. Adott áthallási csillapítás mellett ugyanis a nagyobb 
beadott energiából több kerül át a szomszédos áramkörökbe. Ha az át�
szivárgó energia elég nagy, zavaró áthallást okoz. A kábel minőségét 
tehát okvetlenül javítani kell. Ezt a célt csillagnégyeses kábelek alkal�
mazásával elérhetjük, mert abban az áramkörök közt az áthallási csil�
lapítás nagyobb, mint régibb kábeleinkben. Megfontolandó továbbá
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az is, hogy a készülék javítása nem jelenti okvetlenül egyúttal az ért�
hetőség javulását, hanem csak a hangerő növelését. Ilyen esetben a kí�
vánt célt nem érhetjük el, mert hangenergiánk van ugyan bőven, eset�
leg áthallást is okozunk vele a kábelben, ide az érthetőség nem javul.

Lássuk ezekután először a helyi összeköttetések viszonyait.
A CCI. csak helyközi összeköttetésekre ad utasítást, helyi össze�

köttetésekre nem. Ha mégis útbaigazítást keresünk: a nagy nyugati
igazgatások gyakorlatát fogadhatjuk el. A német birodalmi posta pl. 
helyi összeköttetések áramköreinek üzemi csillapítására a két beszélő 
készülékének konnektorai között legfeljebb 2.2 N - t enged meg. (Lásd a



Kovát s Zoltán: A budapesti távbeszélő kábelhálózat fejlesztésének útjai. 15

3. ábrát), az amerikai és angol igazgatás 2.5 N- t. Megfigyelhetjük, hogy 
míg helyközi összeköttetésre nézve a CCI. 3.3 N- nyi csillapítást enge�
délyez, addig helyi összeköttetésekre a leginkább mértékadó igazgatás 
csak legfeljebb 2.2—2.5 N- t. Ennek az a magyarázata, hogy az inter 
urbán összeköttetéseket légvezetéken, vagy pupinozott kábeláramkö�
rökön, erősítők közbeiktatásával létesítik; ezzel a frekvencia- torzítás 
tetszésszerinti mértékben javítható. A helyi összeköttetéseket viszont 
többnyire nagy frekvenciatorzítással biró közönséges kábeláramkörö�
kön létesítjük. A frekvenciatorzítás az érthetőséget károsan befolyá�

solja (Lásd a 4. ábrát) és emiatt a 800 Hz- cel történő csillapításmérés 
számértéke a valóságosnál jobb érthetőségre enged következtetni. 
Hogy tehát az érthetőség a követelményeknek megfeleljen, a 800 Hz- re 
vonatkoztatott, még megengedhető csillapítási számértéknek kisebb�
nek kell lennie, mintha frekvenciatorzítás nem volna a kábelben. Ezért 
kell a helyi összeköttetéseket jóval kisebb üzemi csillapításra mére�
tezni, mint az interurbán összeköttetéseket.

Nincs okunk arra, hogy ne kövessük mi is, ha nem is a német, de 
az angol vagy amerikai példát. Legfeljebb annyi engedményt tehenünk 
még, hogy 35- ös típusú készülékeink nagyobb és jobb minőségű hang�
energiájára való tekintettel még további 0.4 N- t engedélyezhetünk, és
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így a helyi összeköttetések nálunk megengedhető üzemi csillapítását 
2.9 N- ben szabhatjuk meg. feltéve, hogy a két előfizetői készülék 35- ös 
típusú.

A budapesti kiterjesztett egységes hálózat területét durva meg�
közelítéssel vázlatosan 3 koncentrikus körrel helyettesíthetjük. (Lásd 
az 5. ábrát.) A legbelső kör átmérője 7 km és magában foglalja a 6, 
illetőleg majdan 7 főközpont közvetlen körzetét. Ha a valóságos vo�
nalak kanyargásai miatt az átmérő hosszát 15%- kal itt is megnöveljük, 
körülbelül megkapjuk a két legtávolabb eső előfizető vonalhosszát. Ez 
itt kb. 8.2 km. Ezen a területen létrejövő bármely összeköttetés csilla�
pítása bőségesen eleget tesz a 2.5 N- nyi követelésnek is, mert egyetlen 
összeköttetés csillapítása sem haladja meg a mai állapot szerint >z
1.0 N- t. (Folytatjuk.)

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Revue étrangére.

Irányítható antennarendszer rövid hul�
lámú vételhez (H. T. Friis és С В Feld�
man. — Proc. I. R. E. 25. évf. 7. sz. 1937.). 
Ismertet egy olyan an ennarendszert, 
amelynek minden egységének meghatáio- 
zott vertikális irányítottsága van és vi�
szont az egész rendszer vertikális eredő 
irányítottságát tetszés szerint lehet v^'toz- 
tatni. Tehát a vevőantennarendszer alkal�
mazkodni tud a rövid hullámok minden�
kori beesési szögéhez. A Bell Telephone 
Laboratories által felépített rendszer 6 
rombuszantennából áll, az egész % mér�
föld kiterjedésű tehát nagy helyet igényel 
Minden egyes antennához koaxiális kábel 
vezet és az antennák által a különböző 
vertikális irányokból felvett hullámok egy 
egyszerűen kezelhető, de meglehetősen 
bonyolult felépítésű fáziseltolóban lesznek 
úgy összehozva, hogy a vétel eredő ver�
tikális irányítottsága változtatható legyen. 
A hangfrekvenciás rész különféle késlel�
tetései gondoskodnak a különböző utakon 
beérkező hullámok terjedési időbeli kii- 
lömbségeinek a kiegyenlítéséről. A beren�
dezés megjavította a hasznos jel- és zavar 
közötti viszonyt 7—8 decibel.el (összeha 
sonlitási alapul az egy rombusszal való vé�
telt véve) és csökkentette a szelektív fa�
ding hatását is. Szerzők az eddigi ered�
mények alapján azt remélik, hogy egy 2 
mérföld hosszú rendszerrel még sokkal 
jobb eredmények lesznek elérhetők. A

nagy helyigény miatt ez a rendszer termé�
szetesen csak különleges szolgálatoknál, 
mint pl. a nagytávolságú rádiótelefon�
összeköttetések, alkalmazható, ahol azon�
ban igen fontos szerepet játszhat az ed�
digi eredmények alapján, mert egy ilyen 
nagytávolságú rádiótelefonösszeköttetés 
üzemi értéke csak akkor komoly, ha az 
mindég és megbízhatóan használható.

Az amerikai szabványintézet különlege 
ges rádiószolgálatai (Proc. I. R. E. 25.
évf. 7. sz. 1937.). Érdekes megemlíteni, 
hogy az amerikai nemzeti szabványintézet, 
a National Bureau of Standards, milyen 
külön rádiószolgálatokat lát el: Heten-
két két napon háromszor másfél óra hosz- 
szat bizonyos adókon normái rádiófrek�
venciát sugároz 5 000, 10.000 cs 20.00Ö ki- 
locikluson. Ezek a rádiófrekvenciák su�
gárzását az egyik napon pontos 1.000 pe�
riódussal modulálják. A kisugárzás fel�
használható pontos időközök mérésére, 
mert másodpercenként egy 0.005 sec tartó 
1.000 periódusu 30% modulációs lökést 
kap. Kisugározza a normál „a“ hangot ze�
nei behangolásokra. A rövid hullámok ter�
jedési viszonyaira anyira fon os ionosz�
féra viszonyairól rendszeres összefoglaló 
jelentéseket ad ki és mindjárt közli en�
nek alapján a nagytávolságú összeköttető 
sek fenntartására alkalmas hullámokat 
stb.

A bel-  és külföldi műszaki folyóiratok az egyesület VI. kér. Benczúr- utca 27. sz. 
alatti helyiségében a tagok rendelkezésére állanak.
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