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Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-04-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č.
EN ISO 389-9:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 389-9:2009) vypracovala technická komise ISO/TC 43 „Akustika“ ve
spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 “Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.



Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN nesmí být činěn zodpovědným za identifikování jakéhokoliv nebo všech
takových patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 389-9:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 389-9:2009 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

ISO/TC 43 Akustika je zodpovědná za tvorbu mezinárodních norem, které specifikují prahy slyšení
člověka pro použití při kalibraci audiometrických přístrojů. Komise zakládá svoji práci na datech
z nezávislých laboratoří z celého světa. V minulosti se bohužel vyskytly potíže při snaze porovnat data
z pokusů provedených různými laboratořemi v rozdílných částech světa, přestože všechny měly
předmět pokusů totožný, ale chyběl společný soubor kritérií týkajících se výběru osob, měřicích
metod, uvádění dat atd.

ISO/TC 43 vypracovala tuto část ISO 389 pro potřeby kritického porovnání dat, která jsou právě



získávána, nebo budou získávána v budoucnu a k podnícení dalších laboratoří k účasti na těchto
aktivitách. Formou podmínek měření se pracovníkům ve výzkumu předkládá pokyn, aby se zajistilo
zjednodušení porovnání budoucí práce, což má následně vést k rychlejší tvorbě příslušných norem.

1 Předmět normy

Tato část ISO 389 specifikuje podmínky měření při určování prahů slyšení osob pro účel stanovení
normalizovaných hodnot referenčních prahových hladin slyšení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


