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Let i ť denote the length and bi t h e diameter of the curve Lť. Let £lt -= 1.
Let m denote tlie distance between the two nearest nodes of the network
a the area of one panel of this network. The number <p is given by the equation
m2(<p -f* sin q> eosg?) — 2a &in%q> = . 0

W,

0 < <p < i

1
and the number c by the equation c -=- -/, .. . —rrrrrr
\'2<p + sin2#>.
Theorem: If Ž J> l* = 2(.7rc — ^.7i2c2 — n) )>]la oř 6 ^ m and if for q0 various natural numbersfy (/ «- 1, 2, ..., q0), where 1 ^ fy <[ #, the relation ífc ^> J* or 6^.. I> m
holds, then the inequality
— cl]/<í~-f {qQ — 2) a < a — wa ^ clya -f (# — 2) a
holds true.

ZPRÁVY
POLSKO-ČF.SKOSLOVJ3XSKÁ PRACOVNÍ KONFERENCE MATEMATICKÝCH STATI
STIKŮ VE VRATISLAVĚ se bude konat ve dnech od 13. do 18. června 1950. Před
mětem konference bude matematická statistika a její užití v průmyslu a v problémech
hospodařsko-sociálních.
Práce bude rozdělena do tří sekcí:
A. Užití matematicko statistiky ve výrobo a obchodu.
B. Užití matematické statistiky v problémech demologických, zvláště užití methody
výběrové (representativní) v problémech úmrtnosti a nemocnosti.
C Prostředky numerického počítání, hlavně matematické stroje elektronkové a jejich
užití v badáních statistických.
V těchto třech sekcích se budou projednávati jednak sdělení s časovým vy
mezením ISminutovým, jednak referáty, stanovené na 30 minut. Jednacími jazyky
bude čeština, slovenština, polština a jazyky, jichž se užívá n a mezinárodních
sjezdech matematických.
Přihlášené referáty a sdělení československých účastníku budou pojednávat
o problémech péče o jakost s hlediska matematické statistiky, o rozhodovacích
funkcích, pro které m a x i m u m jistých risikových funkcí je minimální, o jejich apli
kaci n a výběrové postupy a kontrolní diagramy, o statistickém sledování a kontrole
plánovaných jevů ve všech úsecích socialistického hospodářství, o prvcích kontrol
ních diagramů s hlediska hospodárnosti. V dalších pracích se pojednává o užití
výběrových method při zpracování sčítání lidu, o theorii kontroly přejímací i ply
nulého procesu, o otázkách statistiky v národních podnicích obchodních a jejím
vztahu k plánování a podnikovému početnictví, o souvislosti řetězových testů
výběrových se stochastickými procesy a o užití nomografických pomůcek při
numerickém počítání.
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