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ممانعة صوتية
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صوتيات

alternating flow

انسياب متناوب

anechoic room
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توهين

auditoriums

قاعات استماع

average sound pressure
level
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disturbance
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صدى
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environment
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واجهة
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flanking transmission

انتقال جانبي

floor covering
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floors

ارضيات
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frequency

تردد
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تردد االنتقال
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معايير مخاطرة تلف السمع

impact noise

ضجيج صدمي

impact sound insulation

عزل الصوت الصدمي

impact sound insulation
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impulsive noise

صنف عزل الصوت الصدمي
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integrating time

زمن التكامل

interference pattern

نمط التداخل

intergating sound level
meter
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جهاز قياس منسوب ضغط الصوت التكاملي

level

منسوب

level recorder

جهاز تسجيل المنسوب
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ترددات حدية
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ضجيج نبضي

ضجيج متقطع

loudness

علو

loudness level

منسوب العلو
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وسيط
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سابين متري
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معاير
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عقدة
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سرعة الجسيم
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قيمة عظمى
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مدرك
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اشارة دورية
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physiological

فسيولوجي

pitch

درجة
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درجة النغمة

plane progressive waves

امواج تدرجية مستوية

poisson's ratio

نسبة بواسون

كمية اهتزازية
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مفضل

progressive waves

امواج تدرجية

pure tone

نغمة نقية
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ورود عشوائي

rating method

طريقة المعايرة

reduction

تخفيض

reference direction

اتجاه مرجعي

relative frequency
response
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استجابة التردد النسبية

reverberant field

[[ حقل ترديدي

reverberation

ترديد

reverberation room

غرفة ترددية

reverberation time

زمن الترديد

room acoustics

صوتيات الغرفة

rotating microphone

ميكروفون دوار
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سابين

semi - classical

شبه تقليدي

sensitivity of microphone
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استجابة بطيئة

sone

صون

sound

صوت

sound absorption

امتصاص الصوت

sound absorption
coefficient
sound energy flux

معامل امتصاص الصوت

sound insulation

عزل الصوت

sound intensity

شدة الصوت

sound loudness

علو الصوت

sound power
sound pressure

تردد الرنين
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دفق الطاقة الصوتية

قدرة الصوت
ضغط الصوت

sound reduction index
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sound transmission

انتقال الصوت

sound transmission class

صنف انتقال الصوت

sound transmission
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sound transmission loss

معامل انتقال الصوت
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speech interference level
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standard tapping machine

مكنة دق قياسية

steady

مستقر
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رموز
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نطاق ثلث الجواب

traffic noise

ضجيج المرور

unobstructed

غير معترضة
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السرعة الحجمية

warble tone

نغمة متأرجحة
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wave front

مقدمة الموجة
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ضجيج ابيض

young's modulus
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