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Předmluva

Text dokumentu 110/287/FDIS budoucího prvního vydání IEC 61747-5-2 vypracovaný v technické
komisi IEC TC 110 Ploché panelové zobrazovací součástky, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu
hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 61747-5-2 dne 2011-07-21.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových
práv.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2012-04-21



• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2014-07-21

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61747-5-2:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

IEC 61747-5-2 usnadňuje subjektivní vizuální kontrolu vad obrazu LCD modulů prováděných lidským
okem. Vizuální kontrola se provádí za specifikovaných podmínek a kritérií. Budou uvažovány
a normalizovány objektivní metody měření vizuálních vad obrazu pomocí přístrojů.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61747 uvádí podrobnosti o postupech hodnocení kvality a poskytuje všeobecná pravidla
pro vizuální kontrolu aktivní oblasti transmisního typu aktivních maticových barevných zobrazovacích
modulů s kapalnými krystaly pomocí lidského oka. Dále tato norma zahrnuje definice vad a metodu
pro vizuální kotrolu vad.

POZNÁMKA 1 Mura je vyloučena z této normy, jelikož v době vypracování této normy nebyla tato vada
jasně specifikována.

POZNÁMKA 2 Ve smlouvě o kvalitě (specifikace přejímky u zákazníka a specifikace vstupní kontroly)
mezi výrobci panelu a sestavy musí být specifikována omezení na typy, počet a velikost vad.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


