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Čs. vědecko-technická společnost — strojírenská sekce spolu se Státním výzkumným ústa
vem tepelné techniky Praha pořádají 

KONFERENCI O APLIKACÍCH MATEMATICKÉ STATISTIKY VE STROJÍRENSTVÍ 

s mezinárodní účastí ve dnech 15.—17, května 1962 v Domě vědeckých pracovníků J. E. Purkyně 
v Lib l i cích. 

Konference bude věnována řešení vybraných aktuálních problémů strojírenského průmyslu 
pomocí teorie náhodných procesů a matematické statistiky se zaměřením zejména na statis
tické problémy z oborů: hodnocení vlastností materiálů, rozbor výrobních pochodů a statis
tická regulace strojních zařízení včetně automatické regulace a zkoušení a kontrole strojních 
součástí a výrobků. Cílem konference je podat technické veřejnosti ucelený obraz současného 
stavu aplikací matematicko-statistických metod ve strojírenském výzkumu, vývoji a výrobě. 

Přihlášky a veškerou koicspodenci týkající se konference vyřizuje přípravný výbor konfe
rence, SVÚTT, Husova 8, Praha 1 (tel. 241603). 

Apl ikace mat e m a t i k y . Ročník 7 (1962). — Vydává Československá akademie věd v Nakla
datelství ČSAV, Praha 1 — Nové Město, Vodičkova 40, dod. pú 1. — Redakce: Matematický 
ústav ČSAV, Praha 2 — Nové Město, Žitná 28, dod. pú 1. —• Tiskne Knihtisk n. p. závod 5, 
Praha 8 — Libeň-Kobylisy, Rudé armády 171, dod. pú 8. — Rozšiřuje Poštovní novinová 
služba, objednávky a předplatné přijímá Poštovní novinový úřad — ústřední administrace PNS. 
Praha 1 — Nové Město, Jindřišská 14. Lze také objednat u každého poštovního úřadu nebo 
doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Poštovní novinový úřad — vývoz tisku, 
Praha 1 — Nové Město, Jindřišská 14. — Cena jednotlivého sešitu Kčs 7,50, v předplacení 

(6X ročně) Kčs 45,—; $ 7,- ; £ 2,10,2. 

Toto číslo vyšlo v dubnu 1962. 
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