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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 31.080.99  Červenec 2012 

Polovodičové součástky – 
Mikroelektromechanické součástky – 
Část 10: Zkouška tlakem mikrosloupku  
pro materiály MEMS 

ČSN 
EN 62047-10 
OPRAVA 1 
35 8775 

 idt IEC 62047-10:2011/Cor.1:2012-02 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 62047-10:2012 přejímá anglickou verzi opravy IEC 62047-10:2011/Cor.1:2012-02. Má 
stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 62047-10:2012 implements the English version of the Corrigendum  
IEC 62047-10:2011/Cor.1:2012-02. It has the same status as the official version. 

V bodě e) podkapitoly Test procedure se nahrazuje znění „If necessary repeat b) and d)“ novým zněním „If necessary, 
repeat b) to d)“. 

Vlastní text originálu opravy následuje na další straně. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka 
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IEC 62047-10 
(First edition – 2011) 

 
Semiconductor devices –  

Micro-electromechanical devices –  
 

Part 10: Micro-pillar compression test for MEMS 
materials 

CEI 62047-10 
(Première édition – 2011) 

 
Dispositifs à semiconducteur –  

Dispositifs microélectromécaniques –  
 

Partie 10: Essai de compression utilisant 
la technique des micro-piliers pour les 

matériaux des MEMS 
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5.3 Test procedure 
 

Replace, in item e) of this subclause, “If 
necessary repeat b) and d)” by “If 
necessary, repeat b) to d)”. 

 

5.3 Procédure d’essai 
 

Remplacer, au point e) de ce paragraphe, 
“Si nécessaire, répéter b) et d)” par “Si 
nécessaire, répéter b) jusqu’à d)”. 
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U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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