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Oprava tiskových chyb 

k článku M. Beneše a J . Likeše, Vyšetřování a určováni optimálních technolo
gických podmínek, otištěného v tomto časopise, roč. I I (1957), č. 5 a 6. 

Str. 524, řádek 23 shora: vytištěno max rj, správně má být max r\. 

Str. 525, řádek 4 zdola: vytištěno rj ^ 2, správně má být n ^ 2. 

Str. 529, vztah (3): správně má být A = ± 2 — (K)2 • 4- • 
L<-i xi J <* 

oo n 

Str. 529, řádek 8 zdola a ve vztahu (4): místo 2 m ^ být 2 • 

Str. 530, ve vztahu (6) má být druhý člen na pravé straně 

Str. 530, řádek 10 zdola: místo „kvadratické efekty" má být „kvadratické 
efekty &,". 
Str. 531, řádek 10 a 13 zdola: místo „kovariantní" má být „kovarianční", 
místo „s průměrem (11)" má být „s průměrem (10)". 
Str. 532, řádek 9, 10 a 12 shora: místo l = 1,2,.. .,£ má být l'= 1,2,.. . ,P . 

Str. 532, řádek 11 shora: vztah v řádku uvedený má být celý vytištěn tučně. 
Str. 657, řádek 12 zdola: na konci řádku má být závorka. 
Str. 660, ve vztahu (17) má být pnnx^ místo finnxn . 
Str. 660, řádek 1, 2 shora řádek 10 zdola: vektor b a matice /n + 1 a X[ mají být 
vytištěny tučně. 
Str. 661, řádek 7, 9 a 10 shora: vektory b a j8 s příslušnými indexy mají být 
vytištěny tušně. 
*Str. 662, v matici Xx má být xn% — f a xf^ — § místo xn2 — f a xM —- f . 
Str. 662, řádek 6 shora: Xx má být vytištěno tučně. 
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