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Az ásványvagyongazdálkodás egyik alap
vető feladata az ásványi nyersanyagok gazda
sági értékelése. A gazdasági értékelés során bi
zonyos esetekben abszolút mérőszámok megal
kotása, konkrét értékek meghatározása, máskor 
pedig az egyes előfordulások összehasonlítása 
vagy rangsorolása érdekében relatív  m utatók 
képzése a feladat. A gazdasági értékelések so
rán, így m űrevalósági minősítésnél is általában 
kettős feladattal állunk szemben. Meg kell ha
tározni egyrészt a szóbanforgó ásványi nyers
anyag társadalm i hasznosságát, illetőleg értékét, 
m ásrészt pedig a kiterm eléshez szükséges költ
ségek nagyságát. A tényleges minősítések so
rán az elsőként em lített jellemző m utatót a 
költséghatár, a ráfordítások összegét pedig a 
reálköltség értéke képviseli. A reálköltség egyes 
tételeinek és összegének m eghatározásánál alap
vető szerepe van a költségfüggvényeknek.

Az ásványvagyongazdálkodás alapvető tu 
dományos feladatainak kijelölésével, a  gyakor
lati feladatok során jelentkező általános kérdé
sek megoldásával a bevezető tanulm ányok fog
lalkoznak. Az alapvető tézisek lefektetése, a 
főbb kérdések tisztázása a feladat lényegének 
elvi megoldását jelenti. Az ásványi nyersanya
gok gazdasági minősítése, a rangsorolás azon
ban nagyon szerteágazó és bonyolult feladat, a 
végleges megoldás érdekében számos részkér
dést is m egnyugtatóan tisztázni kell.

A költségfüggvények megalkotásának alap
vető célja az, hogy azokat az ásványi nyers
anyagok kiterm elésénél fellépő reálköltségek 
számbavételénél, m eghatározásánál felhasznál
juk. A költségfüggvények segítségével kíván
juk m inősíteni a m egkutatott ásványvagyont, 
külön-külön m inden szám bavételi egységet. 
Olyan függvényeket kell tehát felírni, konkrét 
form ában m eghatározni, amelyek a m egjelölt 
feladat m egoldására alkalmasak. A m űrevaló
sági minősítés m űvelési töm bönként történik, a 
költségfüggvényekkel tehá t az egyes tömböknél 
várható reálköltséget kell tudni jellemezni, 
konkrétan m eghatározni.

A műrevalósági minősítés realitásának, si
keres m egvalósításának egyik jelentős feltétele 
a művelési tömbök — minősítési egységek — 
helyes kialakítása, azok nagyságának ésszerű 
megválasztása. A szám bavételi egységek kiala
kításánál minél nagyobb tömb m éretre (kiter
jedésre) kell törekedni, szem előtt tartva  azt az 
alapvető elvet, hogy csak olyan geológiailag 
és m űveléstechnikailag homogén terü let alkot
hat egy szám bavételi egységet, am elynél a

nyersanyag értékét és kiterm elési költségét 
meghatározó term észeti adottságok nem  térnek 
el jelentősen. Az egyes tömböket természetes 
vagy mesterséges határok választják el, a mi
nősítés céljából kialakíto tt tömbök több szom
szédos vagyonszámítási egységet (háromszög, 
sokszög, geológiai tömb) is összefoghatnak. A 
költségfüggvények felírása szempontjából a na
gyobb tömbök kialakítása látszik célszerűnek. A 
beruházási, illetőleg létesítési és az üzemi költ
ségek m eghatározásának pontossága is Csökken 
az egységek m éretének csökkenésével, m ivel a 
költségek becslése a részletek felé haladva ál
talában bizonytalanabb, nagyobb hibát re jt ma
gában.

A földtani kutatás során — ez a kutatás 
célja — m egism erjük az ásványi nyersanyag- 
előfordulások alapvető term észeti param étereit, 
illetőleg azok közül a  leglényegesebbeket. A 
gazdasági és műrevalósági minősítések során a 
term észeti param éterek függvényében kell meg
adni az ásványvagyon értékét, a kiterm elési 
költségek nagyságát. A költségfüggvények füg
getlen változói tehát az ismert, vagy becsült 
term észeti param éterek, a függő változó a reál
költség vagy annak egyes elemei, összetevői.

A költségfüggvény független változói kö
zött a következő alapvető term észeti param éte
rek  szerepelhetnek: az ásványvagyon k iterjedé
se (területe), nagysága (mennyisége), a külszín
től m ért távolsága (mélység), a vastagsága, a 
vízszint a la tti mélysége, tűzveszélyessége, a fa j
lagos gáz- és vízhozam nagysága, a vízvédőré
teg vastagsága, a te rü le t tektonizáltsága, a vár
ható kőzethőm érséklet, az ásvány, a fedő és a 
fekü szilárdsága, a telep dőlése, stb. A felsoro
lás itt nem jelent minőségi vagy fontossági sor
rendet, a  reálköltség egyes elem einél ugyanis 
más-más param éterek, változó súllyal szerepel
hetnek.

A költségfüggvények felírásánál szerepel 
még egy param éter, ez a term elési kapacitás. A 
beruházási és az üzemi költségek fajlagos ér
tékének alakulásánál is döntő szerepe van en
nek a mutatószámnak, bár form álisan nem so
rolható a term észeti param éterek közé. A do
log lényegét tekintve m egállapítható azonban, 
hogy a term elési kapacitást (optimális, tervezet, 
tényleges) döntő módon a term észeti param éte
rek, elsősorban az ásványvagyon mennyisége, 
határozzák meg. A későbbiek során kissé rész
letesebben foglalkozunk m ajd az ásványvagyon 
és a kapacitás közötti kapcsolat m eghatározásá
val, konkrét összefüggés felírásával.
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Az ásványvagyon kiterm elésénél jelentkező 
reálköltség költségösszetevőkre bontható. A fel
bontás a költségek jellege vagy a költségek fel
merülési (jelentkezési) helye szerint történhet. 
A reálköltség tehát több összetevőből írható fel, 
alakítható ki.

A költségek jellege szerinti csoportosítás
ban két alapvető téte l különböztető meg, a be
ruházási (létesítési ráfordítás) és az üzemi költ
ségek. A beruházási költségek döntő része a 
term elő kapacitás létesítésének (az építésnek) 
időszakában, a term elés m egindulása előtt je
lentkezik. Az üzemi költség, illetőleg annak 
egyes összetevői a term eléssel párhuzamos nap- 
ról-napra, évről-évre folyam atosan m erülnek 
fel. Az egyik alapvető különbség a két költség 
között tehát az, hogy más-más időpontban kell 
velük számolni. A bányászati tevékenység sa
játos körülm ényei m iatt viszonylag hosszú 
üzemidővel, 20—30—40 évvel kell számolni, 
ezért a beruházási és üzemi költségek reális 
szám bavételénél az időtényező szerepe igen je
lentős. A beruházási költségek között meg kell 
különböztetni, el kell választani a m ár megtör
tén t beruházásokat és a még hátralévő, a későb
biek során keletkező költségigényeket. Az utób
biak jelentősége, súlya lényegesen nagyobb.

A reálköltség m eghatározása céljából két 
alapvető költségfüggvényt kell tehát felírni. A 
beruházási költségfüggvény'

B =  [Ft] alakban, az üzemi költség
függvénye pedig

Ü =  n [Ft/év] általános form ában ír ■ 
ható fel.

A függvényekben a h  az egyes független 
változókat, az alapvető term észeti param étere
ket képviseli, a függvény form ájáról a követ
kezőkben még szólunk. A fajlagos költségekre 
(Ft//1) való áttérés nem jelent nehézséget, a be
ruházási költségeknél az ásványvagyonnal, az 
üzemi költségeknél pedig az időegység alatti 
term eléssel való osztás ú tján  ju thatunk  ered
ményre.

A beruházási és az üzemi költség is tovább 
bontható összetevőkre a költségek felm erülési 
helye szerint. Elméletileg m indkét költségnél 
számos összetevő különböztethető meg, az ész
szerűség azonban azt kívánja, hogy a részkölt
ségek száma a lehető legkisebb legyen.

A beruházási (kapacitáslétesítési) ráfordítá
sok célszerűen három  részre bonthatók: 1. ku
tatási költség, 2. bányalétesítési költség és 3. 
töm bfeltárási költség.

A kutatási költség teljes összegét azok a 
ráfordítások képezik, amelyek ahhoz szüksége
sek, hogy az előfordulásról olyan ism eretekkel 
rendelkezzünk, amelyek birtokában a bányalé- 
tetési és a művelési tervek elkészíthetők. A 
kutatási költségek elsősorban az ásványi nyers
anyag fajtája, az előfordulás jellege, az ásvány
vagyon mélységi elhelyezkedése, a tektonizált- 
ság és a fedőrétegek jellemzői határozzák meg.

A bányalétesítési költség alapvetően a meg
kutatott terü leten  létrehozható term elési kapa
citás m egterem tésének ráfordításigényét jelen
ti. A kapcsolódó létesítm ények költsége és az 
esetleges kártalanítás is ide tartozik. Szilárd 
ásványi nyersanyagok esetében a bányalétesí
tés a  főfeltárást alkotó aknák, alapvágatok és a 
környezetükben lévő állandó jellegű, a  bánya 
egész élettartam a alatt működő létesítm ények 
kiképzését, a külszíni létesítm ények m egépíté
sét, az ezekben m űködtetett gépek és berende
zések beszerzését és felszerelését jelenti. Ezek 
a költségek alapvetően a  nyersanyag fajtájától, 
a bányaterü let optimális term elési kapacitásá
tól, az ásványvagyon elhelyezkedésétől és k iter
jedésétől, az előfordulás jellegétől, a fajlagos 
víz- és gázhozamtól, a tűzveszélytől, az ásvány
előkészítés m ódjától függnek.

A töm bfeltárási-költség azon bányatérsé
gek, gépek és berendezések ráfordításigényét 
jelenti, amelyek az egyes művelési tömbök ki
term eléséhez szükségesek. Ide tartozhatnak a 
főkeresztvágatok, a szinthez kapcsolódó állan
dó bányatérségek kiképzési és felszerelési költ
ségei, táblás művelés esetén az egyes bányam e
zők fővágatainak és állandó bányatérségeinek 
kihajtási és gépészeti jellegű költségei. Ezek a 
költségek elsősorban a művelési töm b term e
lési kapacitásától, az előfordulásnak a feltáró 
vágatok hosszát befolyásoló kiterjedésétől, a 
várható víz- és gázhozamtól függnek.

A fajlagos beruházási költségek szám ításá
nál értelem szerűen kell eljárni, az egyes költ
ségeket arra  az ásványvagyonra kell felosztani, 
amelynek feltárását, kiterm elését szolgálja. A 
kutatási költség vonatkozhat az egyes tömbök
re vagy az egész bányaterületre, a bányalétesí
tési költség az egész bányaterületre vonatkozik, 
a töm bfeltárási költség általában csak a szóban- 
forgó, illetőleg a kérdéses tömbre. Előfordulhat 
olyan eset is, hogy egy tömb képez egy bánya- 
területet. Külfejtéses bányászatban a tömbfel
tárás fogalma általában nem is értelmezhető, 
mivel azt a bányalétesítés m agában foglalja. A 
beruházási fajlagos költséget külön-külön ké
pezzük, és a  fajlagos költségeket összegezzük.

Az üzemviteli költségek felbontásánál az 
alábbi két összetevővel célszerű számolni: 1. a 
bányaüzem i költség, 2. a tömbüzemi költség.

A bányaüzem i költséget a bányalétesítés 
keretében létrehozott objektumok m űködtetése 
során fellépő szállítási, anyag- és energiaellátá
si, szellőztetési, vízemelési, ásványelőkészítési, 
felújítási, karbantartási, stb. költségek, valam int 
az üzemi és vállalati általános költségek alkot
ják. Ezek a költségek elsősorban a termelési 
kapacitástól, az ásványi nyersanyag fajtájától, 
és az előfordulás jellegétől, a szállítás módját 
és hosszát befolyásoló mélységtől és kiterjedés
től, a víz és gázhozamtól, az ásványelőkészítés 
módjától függnek. A bányaüzemi költség fel
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osztása az egyes művelési tömbökre ásványva
gyon-, illetőleg term elésarányosan történhet.

A tömbüzemi költséget egyrészt a töm bfel
tárási tevékenység során létrehozott objektu
mok működésével kapcsolatos költségek, más
részt az egyes tömbökben közvetlenül felm erü
lő költségek képezik. Szilárd ásványi nyers
anyagok esetén pl. földalatti bányászatban az 
elővájási és fejtési költségeket, a feltáró bánya
térségekre vonatkozó fenntartási, szállítási, 
szellőztetési, vízemelési stb. költséget számítjuk 
ide. Ezek a költségek elsősorban a tömb ter
melési kapacitásától, az ásványi nyersanyag faj
tájától, az előfordulás jellegétől, a tömb k iter
jedésétől és mélységi elhelyezkedésétől, a tek
tonikai viszonyoktól, a telepvastagságtól, a 
dőléstől, az ásvány és mellékkőzetek szilárdsá
gától, a víz- és gázhozamtól függnek. A teljes 
üzemi költség a fajlagos költségek összegéből 
adódik.

Az ásványvagyongazdálkodás és a m űre
valósági minősítés terén  fo ly tato tt kutatási m un
ka eddigi eredményei, a bányászati üzemekben 
rendelkezésre álló, valam int m eghatározható 
gazdasági m utatók (költségadatok) figyelem be
vételével az látszik a legcélszerűbb megoldás
nak, hogy a reálköltség m eghatározásánál az 
em lített öt (három beruházási és két üzemi) 
költségtétellel számoljunk.

Alapvető feladat tehát az, hogy az egyes 
reálköltségelemeket a term észeti param éterek 
függvényében meghatározzuk. A függvény jel
lege, alapvető form ája mind az öt költségtétel
nél azonos lehet. Kívánatos ez a függvények 
meghatározása és a felhasználásuk szem pontjá
ból is. A független változók a term észeti para
méterek. Az egyes részköltségeknél más-más 
param éterek szerepelhetnek, egyes term észeti 
jellemzők term észetesen több, esetleg m inden 
függvénynél szerepet kapnak. A függvény(ek) 
a költségek abszolút értékét — a beruházási 
költségnél Ft, az üzemi költségnél Ft/nap, vagy 
Ft'év — éppen úgy képviselhetik, m int a fajla
gos (Ft/t) értékeket, mivel az átszámítás m ódja 
adott, általában egy param éterrel való osztást 
jelent. A beruházási költségeknél az osztó érté
ke az ásványvagyon, az üzemi költségeknél az 
időegységenkénti term elés mennyisége.

A költségfüggvények felírásánál az alábbi 
általános form át javasoljuk [1]:

«1  «2  «3  . a i  « n—  i  a n

k  =  ko.̂ 1 . 2̂ . h  . . . )-i . . A  )i-l i .  ̂ n 
ahol

k =  valam elyik reálköltség elem 
ko =  a függvény együtthatója (egy bázis 

érték)
=  a term észeti param éter 

« i =  a szóbanforgó term észeti param éter — 
független változó — kitevője.

A függvény m eghatározása regressziós el
járással, tényleges üzemi adatok, vagy azok

alapján képzett értékek felhasználásával tö r
ténhet. A függvényeknek szorzat alakjában való 
felírása azért szükséges, illetőleg célszerű, mi- 
vel a kitevők m eghatározására így adódik ked
vező lehetőség. Am int m ár em lítettük a fenti 
függvényforma a reálköltség elemek abszolút és 
fajlagos értékének leírására is alkalmas. A függ
vény lényegében egy hiperfelületet képvisel, a 
m atem atikai eljárás feladata a függvény para
m étereinek («J, a2, 0t3 . . . at . . . a n_ í és ko)
meghatározása. A negatív kitevők kiküszöbölése 
céljából a szorzat egyes tag jait a nevezőben 
célszerű szerepeltetni, a függvény alakjában ez 
azonban nem jelen t minőségi változást.

A független változók (h, h  h  . . . ,  1 i ,
M  a term észeti param étereket képviselik. A '■ 
értékek helyén szerepelhetnek közvetlenül az 
egyes term észeti param éterek a  tényleges di- 
menziójú mérőszámokkal, pl. a q term elési ka
pacitás t/nap-ban vagy 10l! t évben, a H külszín 
alatti mélység m-ben, az M telepvastagság ra
bén, a g gázhozam m3/t-ban, a o nyomószilárd
ság kp  cnr-ben, stb. A függvényben a para
m éterek a term észeti jellemzőket egy viszony
szám form ájában is képviselhetik, amikor is a -i 
értékek helyén a qi'qo, H/Ho, M/Mo, g/go, »u/̂  
dimenzió nélküli viszonyszámok szerepelhetnek, 
ahol a nullás jelű term észeti param éter egy bá
zis te rü let adott mutatószáma. A függvény ko 
együtthatója ebben az esetben a bázis terü let 
szóbanforgó (kiválasztott) reálköltség eleme, pl. 
a bányaüzemi költsége.

A költségfüggvények param étereinek (ál
landóinak) és az új, m inősítendő ásvány telepü
lés term észeti jellemzőinek (q, H, M, n, g, . ..) 
ism eretében a függvények felhasználásával a 
várható reálköltség számítható, a költséghatár 
ism eretében a m űre valósági m utató képezhető.

A költségfüggvényekkel kapcsolatos álta
lános megfontolások tárgyalása u tán  vizsgál
junk részletesebben egy-két kérdést.

A függvények felírásánál m inden esetben 
jelentős szerepe van a q term elési kapacitásnak. 
Ez közvetlenül nem term észeti param éter, a 
műrevalósági vizsgálatok során értékét úgy kell 
m eghatározni, kiszámítani. A term elési kapaci
tás és az ásványvagyon (természeti param éter) 
mennyisége együttesen meghatározzák a minő
sítendő egység élettartam át is, aminek a beru
házási költségek kam atosításánál van lényeges 
szerepe.

A kapacitás és ahhoz kapcsolódva az élet
tartam  m eghatározása az új terü letek  besorolá
sánál jelent problémát. A feltárt, illetőleg a 
fe ltárt területekhez csatolható vagy csatlakozó 
tömböknél ugyanis valam ilyen korlátozó felté
tel általában m ár eleve rögzíti a tömb kapa
citását.

A fenti feladat elvi megoldása ismeretes. 
[2] A keresett param éterek m eghatározása a 
jelenlegi m űrevalósági besorolások alkalmával 
várhatólag nem végezhető el azonban, mivel az
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ásványi nyersanyagelőfordulások m inden típu
sára a költségfüggvények param éterei nem  is
meretesek. Célszerű ezért a kapacitás, ill. élet
tartam  számításához olyan egyszerű, könnyen 
kezelhető megoldási m ódszert adni, am ely biz
tosítja, hogy az ásványvagyon m ennyiségének 
ism eretében az em lített m utatókat m inden 
számbavételi helyen egységesen határozzák meg. 
A fenti cél érdekében ké t lehetséges m ódszert 
ism ertetünk. Egyszerűbb az először bem utatott 
változat.

Lineáris költségfüggvény ism eretében az 
optimális term elési kapacitás az ásványvagyon 
függvényében az alábbi összefüggésből szám ít
ható [4]:

! K „. Q
r~ [10°t/év]

letek és a szám ítási módszerek általános, egy
értelm ű alkalm azása biztosítható.

A javasolt másik módszer előkészítése va
lam ivel több szám ítást igényel, a m egadott di
agrammok alkalm azása azonban nagyon egysze
rű. Ez a megoldás azonban teljesebb, mivel a 
beruházási költségek kam atosításával is számol, 
figyelembe veszi a kapacitás m eghatározásánál 
az időtényezőt.

A számításhoz most az általános kitevőjű 
beruházási költségfüggvény alapvető param é
tereiből indulunk ki. A költségminim um  elv 
alapján szám ítható optimális kapacitás a [3] 
irodalom alapján:

1 + m

f K» . Q 
p . a

[106t/év]

ahol K =  az állandó jellegű üzemi költség 
[10i;Ft/év]

Q =  a te rü le t ás vány vagyona [ 10°t] 
d =  a beruházási költségfüggvény irány- 

tangense [Ft/t év]
Adott, megbízható átlagnak tekinthető  K n 

és d param étert behelyettesítve az évi term elés 
az alábbi képlettel számítható:

A kam atosítás nélkül szám ítható optimális 
é le ttartam  pedig:

ahol

! +,»■
í M
/ a . ,"Q 
' K n

[év]

q =  — [10' Vév]

Az ásványvagyon (Q) ism eretében egysze
rűen szám ítható az évi term elés m ennyisége. A 
képlet azonban csak aknamező, bányamező 
nagyságú előfordulásoknál, vagy nagy lelőhe
lyek aknamezőkre való bontásánál alkalm azha
tó. Kisebb területek, blokkok vagy tömbök te r
melését term észetesen nem  lehet a 30 éves bá
zisidővel számolni.

A képlet kisebb átalakítása u tán  azonban 
általános esetben is használható. Tegyük fel pl., 
hogy hazánkban m űszaki megfontolások, a tech
nikai lehetőségek és az alapvető költségfügg
vény param éterek alapján a mélyműveléses 
ércbányászatban 50 millió tonna ércvagyonhoz 
tartozik a 30 év élettartam . Kisebb vagy na
gyobb ásványvagyon esetén az élettartam  akkor 
az alábbi összefüggésből szám ítható:

Q
50

[év]

ahol
Q =  a minősítésnél szóbanforgó egység érc

készlete [10“t]
n =  az egység élettartam a, amiből az évi 

term elés szám ítható
Az 1. táblázatban a fen ti összefüggés alap

ján szám ított élettartam  és kapacitás értékek 
találhatók az ásványvagyon függvényében.

Hasonló összefüggések, más állandókkal és 
hatványkitevőkkel (gyökkitevővel), a különbö
ző ásványi előfordulásokra is felírhatok, a kép

K„ =  az állandó jellegű üzemi költség 
[106F t'év]

Q =  a te rü le t ásvány vagyona [10°t]
a =  a beruházási költségfüggvény együtt

ható ja [Ft(évi/t),“]
,« =  a beruházási költségfüggvény kite

vője
A fen ti összefüggésekkel egyszerű am orti

zációt feltételezve a Q ism eretében könnyen ki
szám ítható a kapacitás és az élettartam  (no).

A beruházási költségek kam atosítása ese
tén, szélsőértékszámítással keresve az optimá
lis élettartam ot (n) az alábbi egyenlethez ju 
tunk:

fi
a . . Q

K„

í1 . n  . (p" — 1) 
(P— l)p a

M— 1 + _n . In p
~ p re —  1

A (3) egyenlet bal oldala a kam atosítás nél
kül szám ított optim ális élettartam  (no) (l+,«)-ik 
hatványa. A (2) egyenletet a (3)-ba helyettesít
ve az no és n  között az alábbi összefüggéshez 
ju tunk:

^  n

v . n  . (p — 1) 
l+'f* _  (p—l) p "

n ~  /j— 1+ n • ln P
P - 1

A (4) egyenlet alapján az no és n  közötti 
kapcsolat bárm ely kam attényező (p) érték m el-
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1. ábra

le tt ism eretes. M egszerkeszthető az 1. ábrán 
látható  diagram, am ely az no és p függvényé
ben m u ta tja  az ni'no hányados változását.

A m űrevalósági besoroláshoz alapadatként 
szükséges az időtényező figyelem bevételével 
szám ított kapacitáshoz teh á t az alábbi módon 
ju tunk . Ism erve a  m inősítendő egység (tömb)
Q ásványvagyonát, valam int az alapvető költ
ségfüggvények param étereit a (2) összefüggés
ből szám ítjuk az no érteket. A  sokszorosított di
agram ok alapján az előírt p értéknél leolvas
ható az ni/no arány, szám ítható az n  értéke. Az 
é le ttartam  ism eretében szám ítható a q értéke 
is.

A (4) összefüggésben Szerepel a !-1 értéke, 
a  diagram ok szám ításánál erre szükség van. A 
beruházási költségfüggvény alakjával, a kitevő 
nagyságával kapcsolatos széleskörű vizsgálatok 
alapján a m űrevalósági besorolások előzetes 
számításához javasolható értékeket a  2. táb 
lázatban ad juk  meg.

Szólunk m ég arró l röviden, hogy regresszi
ós eljárással m ilyen m ódszerrel lehet a  költség-

1

függvény param étereit m eghatározni. Feladat 
az (1) összefüggéssel fe lírt függvény ko és “j, 
o-i . .., o-i . . . ,  an param étereinek m eghatározása. 
A függvény a  reálköltség bárm elyik  té te lé t 
képviselheti, a  h  h  . .., . . . ,  param éter az
előfordulás (ásványvagyon) jellem zőinek abszo
lú t vagy rela tív  mérőszám ai. A gazdasági vizs
gálato t előkészítő adatgyűjtésből az alábbi ér
téksorok (adathalm az) áll rendelkezésre a reg-
ressziós

h í

eljáráshoz:

Al . . .  h í . . . .  h l ki
Aj[2 A-)-) 2 . . . h  2 k2

\ i h j  . . . h , j k 3-
h m h m  . . ^ i m • • . '"nm km

A feladat lényegében egy hiperfelü let pa
ram étereinek szám ítása. A megoldás egyszerű
sítése m ia tt az eredeti rendszerből logaritm ikus 
rendszerre té rü n k  át, am elyben az eredeti ál
talános felü let egy sík felü letté  (hipersík) 
transzform álódik. [1] A regressziós eljárás sza
bályai szerin t e ljárva ugyanis az eredeti rend
szerben felírt, —  az egyes pontoknak a felü

48



2. táblázatlettől m ért eltéréseinek négyzetösszegét kifejező 
-— összefüggés differenciálása u tán  hatvány- 
függvényhez ju tnánk, amelyből az ai, (a ke
resett a kitevők) zárt form ában nem fejezhető 
ki. A logaritm ikus (lineáris) rendszerben pedig 
a kapott egyenletrendszer megoldható, az « íj 
számítható.

Az a kitevők regressziós eljárással történő 
meghatározásához két, egymástól alapvetően 
különböző m ódszerrel ju tha tunk  el.

Az első módszernél egyszerre csak egy te r
mészeti param éter 0  hatását vizsgáljuk, a szá
mítás során egyidejűleg csak egy független vál
tozó kitevőjét határozzuk meg. A többi param é-

1. táblázat

Ércvagyon 
Q flO'tl

É lettartam  
n [évi

Évi term elés 
q [10(it/év]

5 9 0,55
20 19 1,05
40 27 1,48
50 30 1,61
60 33 1,82
80 38 2,10

té r t  állandónak tekintjük, lényegében tehát par
ciális regressziós eljárást követünk. Az adathal
mazból egyidejűleg csak két oszlopot em elünk 
ki, pl. a h\, h i . . ., h ) , . . h m param éter ada
tokat és a ki, k a . .., k j , .. . k« költségadatokat. 
Az egyváltozós regressziós költségfüggvény is
m ert m eghatározási m ódja szerint szám ítjuk a 

kitevőt. Az egyes kitevőket egymás hatásá
tól függetlenül határozzuk meg, n számú füg
getlen változó esetén az n számú “ m eghatáro
zása céljából összesen 2n darab állandót kell ké
pezni. Az állandók m eghatározásánál az ösz- 
szegezés 1-től m-ig történik, a logaritm ikus 
rendszerben a «» m eghatározáshoz szám ított 
egyik állandó például:

m
lg "K ij • lg 1 ij

j = l
A második lehetséges módszernél egyszerre 

határozzuk meg az összes keresett ism eretlent,

M élyműveléses szénbányászat

Évi term . [10°t/év[ 0,0—0,5 0,5—1,5 1,5—3,0

fi 0,85 0,80 0,75

K ülfejtéses szénbányászat

Évi term . [10°t/évl 0,0—2,0 2,0—4,0 4,0—8,0

fi 0,80 0,75 0,70

Mélyműveléses ércbányászat

Évi term . [10(!t/év[ 0,0—0,5 ©
 j

Ol 1 to © to 0 1 ©

,u 0,90 0,85 0,80

az egyes param éterekhez tartozó kitevőket. Az 
eljárás során a param éterek együttes költség
módosító hatása ju t kifejezésre. A számítás so
rán  az n számú param éter esetén n darab line
áris norm álegyenlethez jutunk, amelyek meg
oldása vezet az «,■, . . kitevőkhöz. Az n számú 
norm álegyenlet állandóinak száma

A második m ódszerrel való számítás tehát 
bonyolultabb, a meghatározandó állandók szá
ma

értékkel nagyobb m int az első módszer esetén.
A kisebb volum enű számítási m unka mel

le tt az első módszernek más előnyei is vannak. 
A m űrevalósági minősítések jelenlegi előkészí
tő szakaszában a költségfüggvények param éte
reinek meghatározásához az első módszert ja
vasoljuk.
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