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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 389-7:2019) vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 Akustika, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2020 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2020.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN ISO 389-7:2005.
Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní
Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
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Oznámení o schválení
Text ISO 389-7:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 389-7:2019 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT) viz
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika.
Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 389-7:2005), které bylo technicky
revidováno tak, aby zahrnovalo změnu ISO 389-7:2005/Amd.1:2016. Hlavní změny oproti
předchozímu vydání jsou tyto:
? referenční prahy slyšení při 20 Hz v podmínkách poslechu ve volném poli a v difuzním poli
a referenční práh poslechu při 18 000 Hz v podmínkách poslechu ve volném poli byly
přepočítány s použitím dalších experimentálních dat;
? byla aktualizována bibliografie.
Seznam všech částí řady ISO 389 lze nalézt na webových stránkách ISO.
Jakákoli zpětná vazba nebo dotazy týkající se tohoto dokumentu by měly být směrovány na národní
normalizační orgán uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

Úvod
V některých audiologických aplikacích jsou zkušební signály šířeny pomocí reproduktorových
soustav buď ve volném zvukovém poli, nebo difuzním zvukovém poli. Tento dokument stanovuje
referenční nulu pro kalibraci audiometrických přístrojů užívaných pro audiometrii ve zvukovém poli.
Odpovídající audiometrické vyšetřovací metody jsou stanoveny v ISO 8253-1 a ISO 8253-2.
Stejně jako u jiných subjektivních jevů se u jednotlivých osob práh slyšení v detailech liší, ale pro
skupinu otologicky normálních osob v ohraničeném věkovém rozsahu, mohou být určeny střední
hodnoty charakterizující skupinu. Tento dokument i ostatní části ISO 389 specifikují prahové
hodnoty použitelné pro otologicky normální osoby ve věkovém rozsahu od 18 let do 25 let.
Údaje stanovené v tomto dokumentu se vztahují:
a) k čistým tónům slyšených v podmínkách binaurálního poslechu volně se šířících rovinných vln
s osobou tváří přímo ke zdroji zvuku (čelní dopad) a s hladinou akustického tlaku měřenou ve
volně se šířící vlně za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy.
b) k třetinooktávovým pásmům (bílého nebo růžového) šumu slyšených v podmínkách
binaurálního poslechu v difuzním zvukovém poli s hladinou akustického tlaku měřenou ve
zvukovém poli za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho hlavy.
Pro kmitočty až do 8 kHz může být rovnocenně použit každý soubor dat pro jakákoliv jiná pásma
(bílého nebo růžového) šumu, pro které je šířka pásma menší než kritická.
Údaje jsou založeny na technických informacích, poskytnutých laboratořemi různých zemí
reprezentujících nejspolehlivější údaje dosažitelné v současné době. V příloze A jsou pro informaci
uvedeny poznámky ohledně odvození referenčních hodnot a původu použitých údajů.

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje referenční práh slyšení pro kalibraci audiometrického přístroje
používaného za těchto podmínek.
a) Zvukové pole v nepřítomnosti posluchače sestává buď z volně se šířící rovinné vlny (volné
pole), nebo z difuzního zvukového pole, jak je specifikováno v ISO 8253-2. V případě volného pole je zdroj zvuku
přímo před posluchačem (čelní dopad).
b) Zvukové signály jsou čisté (sinusové) tóny v případě podmínek volného pole a třetinooktávová
pásma (bílého nebo růžového) šumu v případě podmínek difuzního pole.
c) Hladina akustického tlaku se měří v nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed jeho
hlavy.
d) Poslech je binaurální.
POZNÁMKA 1 Korekční hodnoty prahu slyšení v podmínkách poslechu ve volném poli a pro vybrané
úhly dopadu zvuku (45° a 90°) odchylující se od čelního dopadu, jsou pro informaci uvedeny v ISO
8253-2.
POZNÁMKA 2 Další podmínky jsou uvedeny v citaci [1].
Data jsou uvedena v číselné formě pro vyvolené kmitočty v třetinooktávové řadě od 20 Hz do 16 000
Hz včetně, v souladu s ISO 266, a navíc pro některé mezilehlé audiometrické kmitočty do 18 000 Hz.
Prahová data se liší od audiometrické nuly specifikované v ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5 a ISO
389-8, protože ta se týkají monofonního poslechu sluchátky s hladinami akustického tlaku
vztaženými ke konkrétní spojce a simulátoru ucha. Přímé srovnání dat v částech ISO 389 uvedených
výše a dat v tomto dokumentu proto není vhodné.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

