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Tento dokument (EN 1330-9:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
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, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.
Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci kterékoliv nebo všech
takových patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 1330-9:2000.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu.
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, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy
Tato evropská norma se zabývá pouze termíny, které se specificky používají při zkoušení akustickou
emisí (AT) a jsou rozděleny do čtyř částí:
●
●
●
●

termíny, které se vztahují k fyzikálním jevům;
termíny, které se vztahují k detekci akustické emise;
termíny, které se vztahují k měřeným signálům akustické emise;
termíny, které se vztahují k používání akustické emise.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

