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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 8253-2:2009) vypracovala technická komise ISO/TC 43 „Akustika“ ve



spolupráci s technickou komisí CEN/TC 211 „Akustika“, jejíž sekretariát zajišťuje Dánsko.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2010 dát 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 června 2010.

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.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8253-2:1998.

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 8253-2:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 8253-2:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

ISO 8253-1 obsahuje postupy určování prahů slyšení pomocí čistých tónů prezentovaných měřené
osobě sluchátky nebo kostním vibrátorem.

Tato část ISO 8253 obsahuje postupy určování prahů slyšení ve zvukovém poli. Obecně se při měření
ve zvukovém poli předpokládá binaurální poslech měřicího signálu prezentovaného jedním nebo více
reproduktory v měřicí místnosti. Měřicí signál smí být čistý tón, kmitočtově modulovaný tón nebo
úzkopásmový šum. Akustické vlastnosti zvukového pole jsou určeny volbou měřicího signálu, počtem
a akustickými vlastnostmi použitých reproduktorů, stejně tak jako akustickými vlastnostmi měřicí
místnosti.

Audiometrii ve zvukovém poli je přípustné použít pro různé účely, např. pro hodnocení ostrosti sluchu
u malých dětí a určení funkčního zesílení sluchadla používaného konkrétním posluchačem.

1 Předmět normy

Tato část ISO 8253 stanovuje příslušné vlastnosti měřicích signálů, požadavky na volná, difuzní
a kvazi-volná zvuková pole a postupy při audiometrii ve zvukovém poli pomocí čistých tónů,
kmitočtově modulovaných tónů nebo dalších úzkopásmových měřicích signálů prezentovaných jedním
nebo více reproduktory. Primárním účelem je určení prahových hladin slyšení v kmitočtovém rozsahu
od 125 Hz do 8 000 Hz, ale tento rozsah může být rozšířen na rozsah od 20 Hz do 16 000 Hz.

Tato část ISO 8253 nezahrnuje specifikace pro reproduktory držené v ruce. Nezahrnuje řeč jako měřicí
signál.

Účelem této části ISO 8253 je zajistit, aby měření sluchu pomocí audiometrie ve zvukovém poli byla
tak vysoce přesná a opakovatelná, jak je to jen možné.

Příklady grafického znázornění výsledků jsou uvedeny v příloze A.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


