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A földtani kutatás eredménye és az eredmény megbízhatósága meghatározó értékű a 
későbbi bányászat gazdasági kockázatának értékelésében. A kockázat számításának mate
matikai-statisztikai alapjait tárgyaló dolgozat egy tematikus példa segítségével számítja a 
megkutatás szükséges mértékének meghatározását. Az elvi alapokon túlmenően feldolgo
zási metodikát is ad.

A bányászat kockázatát minimalizálni hivatott — és önmagában is kockázatos — földtani 
kutatás kezdeti szakaszában, a lelőhely alacsonyabb ismeretességi szintjén a hagyományos ma
tematikai-statisztikai feltételek empirikusan becsülhetők, de igényesebb, vagy igényesebbnek 
tűnő geostatisztikai vizsgálatokra általában nincs lehetőség; a kutatás előrehaladottabb fázisai
ban viszont egyre inkább az utóbbiak kapnak célszerűen szerepet. Ez a praktikusan célszerű 
„módszerváltás” megnehezíti a megkutatottság optimális mértékének meghatározását. Az er
re irányuló vizsgálódásokhoz kíván adalékkal szolgálni ez a tanulmány, mely az elő- és felderítő 
kutatások kockázati tényezőinek matematikai-statisztikai alapjaiból kiindulva, a „hagyomá
nyos” matematikai—statisztikai módszerekkel keresi, hogy a kitermelés kockázatának csökkenté
se érdekében milyen határig érdemes kutatási költséget kockáztatni. Az ily módon adható 
válasznál nyilván érdemibb lehet az, amit ennek a „másik oldalról” (a részletesebben megkuta
tott állapotban alkalmazható geostatisztikai módszerek felől a kevésbé megkutatott állapotban 
alkalmazható „hagyományos” módszerek felé) indított vizsgálat eredményeivel való „ütközte
tése” eredményezhet. Ezzel a kérdéssel a tanulmány most nem foglalkozik.

I.

Mindenfajta kockázat számításának alapfeltétele, hogy ismerjük a vizsgált paraméter(ek), 
vagy levezetett gazdasági jellemző(k):

— várható (legvalószínűbb) értékét,
— szórását és az alapsokaság eloszlástípusát.



Speciális eloszlások esetén kisszámú észlelés általában nem ad lehetőséget megbízható 
számításokra, ilyenkor konvenció-jellegű, de számított megközelítésekkel operálhatunk. 
Néhány alkalmazható eloszlástípus:

— binomiális. Az n -► °° esetén a Gauss-eloszlással konvergens;
— exponenciális. Igen sok esetben az erősen aszimmetrikus lognormál eloszlásokat is he

lyettesítheti. Jellemzője, hogy a várható átlag és az empirikus szórás megegyezik
---------- (-M-=-o-);-------------— -------------------------------------------------------------------------------

— egyenletes. A sok szélsőértékes eloszlás legmegfelelőbb helyettesítője. Mind a szórás, 
mind pedig az átlag a vizsgált intervallum hosszától függ:

b—a
2 x / 3

és M — -
a+ b

ahol „a” és „b” a vizsgált intervallum szélső értékei.
A  különböző eloszlások kétdimenziós ábrázolásán kívül, a normalitás-vizsgálatok mate

matikai-statisztikai módszereire hívjuk fel a figyelmet.
Az (x)2 khi eloszláshoz viszonyított hipotézis-vizsgálattal nagy valószínűséggel kiszűrhe

tők a normálistól eltérő eloszlások. A földtanban igen gyakori (mondhatnánk a leggyakoribb), 
hogy a vizsgált alapsokaság aszimmetrikus és korántsem Gauss-eloszlású. Ilyen esetekre alkal
mazzuk az exponenciális és egyenletes eloszlás formuláit, továbbá — grafikus megoldás esetén 
— az egyszerű szórás 68%-os valószínűségi szintjét. Ez esetben a Student-változó értéke: 1.

A formulák segítségével becsléseket készíthetünk. Ezek nem alacsonyabb rendűek, mint 
bármely más, korábban alkalmazott kvalitatív megbízhatósági leírás.

Hasonló szórásbecslésre ad lehetőséget a kumulatív eloszlásdiagram, az alábbiak szerint:
1. Megrajzoljuk a kumulatív eloszlásdiagramot. (Abszcisszán a paraméterérték növekvő 

vagy csökkenő sorrendben, az ordinátán a frekvencia.)
2. Megkeressük a várható értékhez tartozó ordinátát, vagyis az átlag frekvenciáját (fa).
3. Ezután keressük az egy szigmás — és szimmetrikusnak feltételezett — konfidencia-in

tervallum szélső értékeihez tartozó frekvenciákat. Ezek pedig természetszerűleg:

fa+ 34 és fa—34.

4. Az így kapott frekvenciákat visszavetítjük az abszcisszára és a kapott két minőségadat 
lesz a konfidencia-intervallum becsült két szélső értéke.

5. A két szélső érték különbségét osztva kettővel kapjuk a becsült (abszolút) szórást.
A szórás és a várható érték (mindkettő még erősen empirikus!) ismeretében már számíthatjuk a 
várható érték (empirikus) szórását, vagyis a hibát: (m).

o
m ---------- 1,

aholo =  a négyzetes szórás, n =  az észlelések száma, t =  a Student-változó az n függvényében. 

Ez utóbbi változó alkalmas a valószínűségi szint rögzítésére:

n ->■ 120 esetén t =  1, a valószínűségi szint: 68%.

Eddig csak egyetlenegy természeti paraméter meghatározási hibájáról beszéltünk, ugyan
akkor a döntések alapjául szolgáló változók rendkívüli módon összetettek. A matematikai 
összetettség az egyes hibák halmozódását jelenti a komplex paraméterben.



II.

Egyszerűen bizonyítható, hogy az ásványvagyon várható népgazdasági (in situ) értékének 
hibája meghaladja a számoláshoz alkalmazott elemi paraméterek hibáját.

A hiba halmozódásának klasszikus elmélete szerint a Z  =  f(xy) függvény „eredő” hibáját 
a függvénykapcsolat x, y paramétereinek szórása, ill. középhibája determinálja.

Első megközelítésben:

ahol Ef(x, y) =  az f(x, y) függvény várható hibája, 

df(x’ y) _  x szennti parciális differenciálhányados,

9f(x,y) y szerinti parciális differenciálhányados,

mx és mv =  x és y paraméter várható értékei meghatározásának hibája.

A számított megközelítés mindig arra a feltételre alapul, hogy az „eredő hiba” minden 
esetben nagyobb, mint a legnagyobb egyedi hiba. Valós függvények (pl. költségfüggvények) 
szimulációja esetén ettől eltérő eredményre is juthatunk. Ez utóbbinak az aszimmetrikus elosz
lások esetén van nagy jelentősége.

A  komplex paraméter hibabecslése egyértelműen szükségessé teszi, hogy az ún. megbíz
hatósági mérőszámokat ne csak az ásványvagyon mennyiségére (bár a mennyiség már komplex 
fogalom), hanem az egyéb — költségeket és értéket befolyásoló — számtalan paraméterre is al
kalmazzuk.

Mindennemű rizikószámítás feltétele, hogy a javasolt becslések segítségével meghatároz
zuk a kérdéses komplex paraméter empirikus szórását (o) és várható hibáját (m).

A rizikószámítás algoritmusa:
Legyen a lelőhely potenciális népgazdasági értéke: E,

— várható szórása: oE (abszolút szórás),

— észlelések száma: n

— várható érték hibája: m =  -—  • t,
Vn

ahol a t =  Student-szórás.

Kérdés, hogy a bányászat kockázatának csökkentése érdekében szabad-e k Ft (egyelőre 
hibamentesnek feltételezett) továbbkutatási költséget n számú, újabb kutatási objektum létre
hozására megkockáztatnunk?

Az eddigiekből egyértelműen kitűnik bizonyításunk azon alapfeltétele, mely szerint a vár
ható érték hibája eltérő lesz a kutatás elvégzése előtt (me) és után (mu):

mu <m c
(mu és me előjelek nélkül!)



A továbbkutatással járó kockázatvállalás feltétele:

P
100

(me—mu) > k,

ahol p =  valószínűségi szint.

Lássuk ezt egy sematikus példán.
Legyen a lelőhely várható in situ jelen-értéke („mára” diszkontált tőkeértéke):

E =  450 • 106 Ft.
Az in situ jelen-érték várható szórása:

°E =  ±450 • 106 Ft,

(abszurdan magas szórás a példaszerűség és az alacsony elsajátítási fok miatt!)

Az észlelések száma a kutatási rizikószámítás időpontja előtt:

ne =  4 db.
Utána pedig:

nu =  16 db.

A 16—4 =  12 db űj kutatási objektum létrehozási költsége (ha több év alatt merül fel, akkor 
ugyancsak „mára” diszkontáltan):

k =  48 ■ 106 Ft.

A számítás menete (95%-os valószínűségi szintet feltételezve):

me =
450 • 106

t/4
• 3,18 =  715,5 • 106,

mu
450 • 106

n 6
• 2,13 =  239,6 • 106.

A  feltétel bal oldala:
[0,95 • (715,5-239,6)] • 106 =  452,1 • 106,

tehát az újonnan lemélyítendő 12 fúrás 452,1 • 106 Ft megbízhatóságnövekedést ad. (Itt most 
nem részletezzük, csak utalunk arra, hogy ezen kutatási ráfordítás az in situ értéket ugyancsak 
növeli, hiszen megvalósítása után már kisebb lesz az „időben még előttünk álló reálköltség”.) A 
becsült kutatási költség (k =  48 • 106) ennél lényegesen alacsonyabb, tehát a lemélyítésnek 
nincs kockázati akadálya.

A sematikus példával is próbáltuk igazolni, hogy az elő- és felderítő kutatások során — 
várhatóan pozitív gazdasági eredményű területek esetében — a gazdasági kockázat viszonylag 
csekély. ,

Nem ez a helyzet a gazdasági határesetekben és az erősen megkutatott területeknél. Ez 
utóbbi esetben az észlelési szám növelése nem szűkíti lényegesen a konfidencia-intervallumot, 
tehát megtörténhet, hogy a hibahatár várható csökkenéséhez tartozó eredménynövekmény ki
sebb, mint a kutatási költség.



Hasonló alapadatból kiindulva lássunk egy másik példát.

ne =  100,

nu =  120,

mc

mti

450 • 106

/lÖ Ö

450 • 10  ̂

7 U 2~

1.96 =  88,2 ■ 106,

1.96 =  83,0 • 106,

[0,95 • (88,2-83,0)] • 106 =  4,9 • 106 Ft.

4,9 millió Ft-nyi „megbízhatósági növekmény” 12 db űj kutatási objektumnak az előbbivel 
azonos k =  48 • 106 Ft költséggel — mint összeggel — történő létrehozására nem „elegendő”, 
tehát nem kockáztatandó. Nagyobb a kockázat, mint a várható eredmény.

A problémakör lényegét teljesen leegyszerűsítve tárgyaló ezen gondolatmenettel elsősor
ban a nyersanyagkutatási és bányászati szféra alapvető kockázati problémáinak kevéssé hang
súlyozott kettős voltát szerettük volna érzékeltetni, visszatérve azon bevezető utalásunkra, mi
szerint a bányászat kockázatát minimálni hivatott földtani nyersanyagkutatás maga is kocká
zatos.

m

1. á b ra . Rizikómaximum számítás a tematikus példán. m =  várható érték hibája (106 Ft), k = kutatási 
költség (106 Ft), n =  a kutatólétesítmények száma, M =  kutatási határ (rizikómaximum)

Fig. 1 An exemplitied calculation of maximum hazard. m =  ís the error factor of the expectable value 
106 HUF, k =  costs of exploration (106 HUF), n = number of explored sites, M =  exploration limit

(maximum of hazard)



Az itt vázolt gondolatmenet szerinti vizsgálat ugyanis nemcsak arra ad egyfajta közelítő 
választ, hogy meddig érdemes a bányászat kockázatának megfelelő valószínűségű csökkentése 
érdekében a földtani kutatást bővíteni, hanem (fordítva) arra is, hogy mekkora kutatási költsé
get érdemes megkockáztatnunk az ásványvagyon optimális kiaknázásának legvalószínűbb 
megvalósíthatósága érdekében. (Kockáztatjuk ui. ezt a kutatási többletköltséget, hiszen nem 
„biztos”, hogy valóban a számított mértékben lesz ezáltal kisebb kockázatú a bányászat.) Sike- 
rült ezzel talán egy további adalékkal szolgálnunk ahhoz a megfontoláshoz, hogy kifejezőbb 
külön-külön kutatási kockázatcsökkentés és bányászati kockázatcsökkentés helyett a vertiku- 
mi folyamat egészének kockázatcsökkentéséről beszélni, hiszen lényegében azt keressük, hogy 
mit érdemesebb tennünk: a nagyobb kutatási költséget, vagy a rosszabb bányászati eredményt 
érdemesebb-e megkockáztatnunk.

A félreértések elkerülése érdekében megjegyezzük, hogy a szórás vagy abszolűt szórás fo
galma alatt az észlelések számától nem  függő természeti jellemzőt értjük. Ne tévesszen meg 
senkit a szórásképlet nevezőjében jelentkező n vagy n— 1, hisz az — értelemszerűen — a szám
lálóban is „benne”van. Ezért marad változatlan a kutatás előtt és után az me és mu számlálójá
ban feltételezett érték.
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Results of the mineral exploration and their reliability are of definitive importance con
cerning the determination of geological hazards of the planned mining operations. The present 
paper discussing the mathematical-statistical bases of hazard estimation, based on a concrete 
subject example, attempts to calculate the necessary rate of investigations. In addition to the ba
sic principles, data processing is also dealt with.


