
 مصطلحات أنظمة الصوت الداخلية في المباني

 octave st1 الجواب األول

 acoustic feedback تغذية صوتية مرتدة

 adaptors مهايئات 

 alignment مراصفة )محاذاة(

 amplifier مضخم

 amplitude modulation مناغمة االتساع

  analogue تماثلي 

 ancillary مساعد

 asynchronous غير متزامن

 attachments ملحقات

 attenuation توهين

 audibility مسموعية

 audio amplifier مضخم الصوت

 audio challenge تحذير صوتي

 automatic أوتوماتي

 balanced cables كبال متوازنة

 band width عرض خدمة التردد )عرض النطاق(

 bass منخفض التردد

 battery بطارية

 built-in مركب داخليا  

 cabinet خزانة

 call system نظام النداء

 capacity استطاعة

 category فئة

 changeover switching مفتاح التغيير 

 channel قناة

 character generator مولد األحرف

 characteristic impedance ممانعة مميزة

 charger شاحن

 clarity نقاء 

 classification تصنيف

 client عميل



 coaxial cable كبل محوري

 coding ترميز

 combustion احتراق

 commercial building مبنى تجاري

  commissioning قبول 

 components مكونات

 conference مؤتمر

 configuration تشكيل

 control panel لوحة تحكم 

  criteria معايير 

 delegates مندوبين

 detector كاشف

 device نبيطة

 disc drive مشغل قرص

 distortion تشوه

 downwind معاكس التجاه الريح

 dynamic دينامي

 earth أرضي

 earth fault current تيار العطل األرضي

 earthing terminal طرف التأريض

 echo صدى

 elastomer مواد مطاطية

 electronic tubes صمامات كهربائية

 elements عناصر

 equalizing amplifier مضخم التعديل

 evacuation إخالء

 extra-low voltage فولطية منخفضة جدا  

  fault current تيار عطل

 feedback تغذية مرتّدة

 feeder cable الكبل المغذي

 fire alarm إنذار من الحريق

 fittings لوازم تثبيت

 fixed مثبت



 flash light مؤشر ضوئي متقطع

 frequency response تردديةاستجابة 

 gain كسب

 goose neck عنق اإلوزة )البطة(

 handover استالم

 horn برق

 hum طنين )دوي(

 induction loop حلقة محاثية )حثية(

 intelligibility وضوح

 interface بينية )حلقة وصل(

  interference تداخل

 interlocking إقفال تداخلي )تعشيق(

 interpreter مترجم

 joint وصلة

 lay out مخطط توزيع

 lead aced batteries بطاريات رصاصية حمضية

 lightning صاعقة )برق(

 line voltage فولطية خط

 listeners مستمعون

  load حمل

 loudness علو الصوت

 loudspeaker سماعة

 main feeder مغذ رئيسي

  marking وسم

 metal fatigue وهن معدني

 microprocessor معالج إلكتروني دقيق

  mineral insulated cables كبل معزولة باألمالح المعدنية

 mismatching عدم تناظر

 modulation مناغمة 

 name plate لوحة اسمية

 noise pollution تلوث ضجيج

 nominal voltage فولطية اسمية

 octave equalizer موازن نغمات



 operation current تيار تشغيل

 overload current تيار حمل زائد

 owner مالك

 paging system نظام مخاطبة

 parameters متغيرات

 phantom feeding تغذية وهمية

 photo electric detector كاشف كهروضوئي

 pilot lamp مصباح إشارة

 ports منافذ

 power factor عامل القدرة

 preamplifier مضخم أولي

  protection وقاية

 protective multiple earthing تأريض مضاعف الوقاية
(PME) 

 public address مخاطبة عامة

 racks خزائن )رفوف(

 rectifier ُمعّدل التيار

 regulator منظم

 residential building مبنى سكني

 retention period فترة الصالحية

 reverberation زمن الترديد

 root mean square (rms) جذر وسط المربع

 scheduling device نبيطة جدولة

 schematic diagram مخطط تمثيلي

 scope مجال

 screened cable كبل مغلف

 sealing إغالق

 semiconductor شبه موصل

 service pole عمود الخدمة

 signal carrier اإلشارةحامل 

 simultaneously في آٍن واحد

 supplier مزّود

 supply مصدر تزويد

 suppression filtering ترشيح مخمد



  surge تمور

 switching on إعمال

 synchronous generator مولد متزامن

 tags لوحات مميزة

 test leads قيادات فحص

 thyristor الثايروستور

 time lag تأخر زمني

 token ring حلقة معلّمة

 tone signal generator مولد النغمة

 treble عالي التردد

 trunk قناة صندوقية

 twin مزدوج

 twisted pairs أزواج مجدولة

 type test فحص النوع

 un shielded غير مغلف

  uninterruptible غير متقطع )غير معترض(

 user مستخدم

 verification تحقق 

 voice evacuating system نظام إخالء صوتي

 warning signals إشارات تحذيرية

 windings لفات

 


