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A mérés célja 

A mérés célja, hogy kellően zajcsillapított audiológiai fülkében egy PC-s audiométer 

segítségével minden hallgató ki tudja mérni mindkét fülének hallásküszöbét. Hasonló 

mérést végeztünk már a Semmelweis Egyetem Biofizika Intézet laborjainak keretén 

belül is, az ottani mérés azonban a megfelelően zajcsillapított mérőhelység hiányában 

nem tekinthető hitelesnek. 

A mérés második felében a hallásküszöb vizsgálatán keresztül meg fogjuk mérni, 

hogy mekkora a különböző frekvenciákon egy átlagos zajvédelmi füldugó 

zajelnyomása. 

 

A mérés helyszíne 

A mérést a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TMIT Beszédakusztikai 

Laboratóriumában (LSA) végeztük, a Beszéd és Hallásdiagnosztika tantárgy keretében.  
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A méréshez felhasznált eszközök 

 Audiológiai fülke 

 Linearizált fülhallgató 

 PC-s audiométer program 

 Zajvédelmi füldugó (szivacsszerű) 

 

A korábbi, hanggátlás mérésnél láttuk, hogy az LSA audiológiai fülkéje nagyjából 250 

Hz-es frekvenciatartomány felett tudja biztosítani a hiteles hallásküszöb méréshez 

szükséges 30-35 dB-es zajelnyomást, azonban ez alatt is a hanggátlás legalább 15 dB. 

Így joggal várhatjuk, hogy a hallásküszöb mérés klinikai diagnosztikai értékű legyen. 

 

A hallásküszöb mérés során dB HL-t használunk intenzitás mértékegységként. A dB 

HL (Hear Level) 0 pontja minden frekvenciára az egészséges populáció átlag 

hallásküszöbe. 
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A mérés menete 

Az audiométeres hallásküszöb mérés egy szubjektív módszer, mely erősen épít a 

páciens kooperációjára. Ez problémát jelenthet olyan esetekben, amikor a páciens a 

minél rosszabb eredmény elérésében érdekel (pl. rokkant állományba történő felvétel 

érdekében). Mivel én mindenképp hiteles eredményt szerettem volna saját 

hallásomról, ezért a mérés során a tőlem telhető módon együtt működtem a mérést 

végző társammal. A megfelelően elvégzett méréssel a valóságosnál jobb eredményt 

nem lehet kimutatni, így a mérés során felvett hallásküszöb görbémet hitelesnek 

tekintem. 

 

A mérés lényege, hogy a mérést felügyelő fél adott frekvenciájú és intenzitású hangot 

ad ki PC-s audiometriai szoftverrel, mely az audiológiai fülkében ülő személyhez egy 

linearizált fülhallgató segítségével légvezetéssel jut el. Ha az alany hallja az adott 

hangot, azt kézfeltartással jelzi. 

 

A hallásküszöböt frekvenciánként, egyesével határoztuk meg, előbb az egyik, majd a 

másik fülre. A mérést az alábbi frekvenciákon és sorrendben végeztük: 

1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 6 kHz, 8 kHz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz. 

Ez a beszéd értése szempontjából kritikus tartomány felmérését jelenti. A sorrend a 

szakirodalmi adatok alapján fontos, ennek a sorrendnek a használata biztosítja a 

hiteles eredményt. 

 

A mérést mindig egy 30 dB HL-es hang kiadásával kezdtük, hogy az alany fel tudjon 

készülni az adott frekvenciára. Ezután 5 dB-es lépésközökkel csökkentettük az újabb 

hangjelek intenzitását mindaddig, amíg olyan hangot nem adtunk ki, amit a vizsgált 

alany már nem hall. Ekkor 2,5 dB-es lépésközökkel dolgoztunk tovább, és az 

intenzitást ciklikusan emelve és csökkentve jártuk körbe a hallásküszöb határát. Akkor 

fogadtunk el egy szintet hallásküszöbnek, ha azt 2,5 dB HL-es lépésközökkel felfelé és 

lefelé 3-szor végigjárva az adott hangot az alany mindig hallotta, de a 2,5 dB-lel alatta 

lévőt már nem. (Például 0 dB HL a hallásküszöb, ha a 0 dB HL → 2,5 dB HL → 0 dB HL 

→ -2,5 dB HL sorozatot háromszor végigmérve a 0 dB HL-t az alany mindig hallotta, 

míg a -2,5 dB HL-t egyszer sem.) 
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A mérés során fontos volt, hogy az audiométer hangjeleit nem adjuk ki ritmusosan, 

mert a vizsgált alany agya ráállhat erre, ami hamis pozitív eredményt adhat. 

 

Mivel a mérés hosszú, amennyiben az alany pihenőt kért, úgy a mérést 

felfüggesztettük. Folytatáskor az éppen vizsgált frekvencia 30 dB HL-es szintjéről 

indultunk. 

 

Miután elvégeztük a hallásküszöb kimérését, ugyanezt megismételjük a füldugó 

behelyezése után is. Fontos, hogy a füldugó pontosan legyen a fülkürtbe helyezve, és 

azt teljesen kitöltse, ellentétes esetben a zajcsillapítása nem lesz megfelelő. 

  

A mért értékek 

A mérés alapján az én jobb és bal hallásküszöb görbém az alábbi: 

 

 

1. ábra: bal fül hallásküszöb görbéje 
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2. ábra: jobb fül hallásküszöb görbéje 

Összehasonlításként közlöm a 2012 ősze során a Biofizika Intézetben mért 

hallásküszöb görbét: 

 

3. ábra: hallásküszöb mérése nem audiológiai fülkében (2012) 

Látható, hogy a régi mérés során jelentősen rosszabb hallásküszöb görbét kaptam, 

melynek legvalószínűbb oka, hogy a nem zajszigetelt helyiség jelentősen rontotta a 

mérési eredményt. 
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Időhiány miatt a füldugós mérést nem tudtam saját magamon elvégezni, ezért egy 

hallgató társam mérési adatait foglalom a jegyzőkönyve: 

 

 

4. ábra: egy másik hallgató jobb fülének hallásküszöb görbéje füldugó nélkül 

 

5. ábra: egy másik hallgató jobb fülének hallásküszöb görbéje füldugóval 
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A mérés értékelése 

Az audiométeren alapuló kooperációs hallásvizsgálat az előző század eleje óta a 

legegyszerűbb és legnépszerűbb mérési lehetőség, ha a páciens képes és hajlandó 

együttműködni a mérést végző személlyel. A jelenlegi mérés összevetése a régivel 

azonban megmutatta, hogy a nem megfelelő körülmények közt elvégzett mérés 

rendkívül torz eredményt ad. Emiatt nagyon fontos, hogy bár elégségesnek tűnhet, a 

mérést vezető személy ne érje be egy csendes szobával mérési helyszínként, 

amennyiben pontos kvalitatív eredményt kíván kapni. 

 

A mérés második feléből az derül ki, hogy a mért füldugó alacsony frekvenciákon (< 1 

kHz) nagyjából konzekvensen 20 dB-es zajcsillapítást biztosít, míg a magasabb 

frekvenciákon ennél jóval nagyobbat. Ez összhangban áll eddigi ismereteinkkel, 

miszerint a magas frekvenciák mechanikai szűrése sokkal egyszerűbb, mint az 

alacsony frekvenciáké. 

 

A mérés egy másik aspektusa, hogy a pácienstől hosszú időn át magas koncentrációt 

igényel, amit együttműködési készség esetén is nehéz fenntartani. A mérés során 

többször szükségem volt arra, hogy egy-egy percre megszakítsuk a mérés és 

kiléphessek az audiológiai fülkéből, mert az októberi időjáráshoz képest szokatlan 

meleg, a fülkében jelenlévő extrém alacsony zajszint, és a gépi „berregések és 

sípolások” folyamatos hallgatása együttesen annyira fel tudtak őrölni, hogy az pihenő 

nélkül a mérés rovására ment volna. Emiatt a mérési csoportunk hamar átállt arra a 

módszerre, hogy egy embernek egyszerre egy fülét mérjük ki, ez ugyanis még 

elviselhető ideig tart. 

 

Ezzel együtt a mérés érdekes volt, és örülök annak, hogy megfelelő körülmények 

között sokkal biztatóbb eredmények születtek a hallásom állapotáról, mint azt a 

2012-es mérés alapján vártam. A két mérés viszont annyiban rokon, hogy a bal fülem 

mindkettő alapján kicsivel rosszabb, de szerencsére semmiképp nem nevezhető 

kórosnak, ami egy korábbi, búvárkodásból származó fülsérülésemet figyelembe véve 

bíztató. 


