مصطلحات خصائص المباني
acrylic

أكريلي

actual room

غرفة حقيقية

altitude angle

زاوية االرتفاع

azimuth angle

زاوية الس ْمت

blind
brightness

ستارة َت ْعتيم
سطوع

building orientation

ْت ْوجيه ال َم ْبنى

clear sky

سماء صافية

clerestory (clearstory)

َم ْن َور جانبي

cloudy sky

سماء غائمة

coefficient of utilization

م َعامِل اُلفادة

colour temperature
contrast
control elements

درجة حرار ِة ال ْلون
َت َباين
عناصِ ر تحكآلم

corrugated

م َمو ج

cutoff angle

زاوية ال َق ْطع

daylight

ض ْوء النهار
َ

daylight factor

ض ْوءِ النهار
َ عامِل

diffusing

ناشِ ر

drapery

ستارة قماش

equivalent room

غ ْر َفة م َكافئة

fenestration

سق الف ْت َحات
َ َن

filtering

صفِ َية؛ َت ْرشيح
ْ َت

float glass
flux
foot-lambert
formed
fudge factor
glare
glare index

زجاج عائم
تدفآلق
(ال ْمبرت َو ْحدَة-(قدم
َ م
شك ل
الح َذر
َ عامِل
إ ْب َهار
دليل اُل ْب َهار

glazing

َت ْزجيج

illuminance

استنارة

illumination

إنارة

initial illuminance

استنارة أولية

interpolation

استِكمال داخلي

intuitive evaluation

َت ْقويم َحدْ سِ ي

landscaping

َت ْنسيق َم ْوقع

lightloss factor

عامل َف ْق ِد الض ْوء

louver (louvre)

تحة
ْ شفرة تظليل ف

lumen
luminance
luminous flux
luminous intensity

((لومن َو ْحدَة
إنارية
تدفآلق إناري
شدة إنارية

lux

((لَكس َو ْحدَة

maximum point

النقطة الع ْل َيا

middle point
minimum point
opal glass

النآلقطة الوسطى
النقطة الدآلنيا
زجاج أوبال

opaque

أ ْك َمد

optimal

األ ْم َثل

overcast sky
overhang
prediction method
prism glass
profile angle

سماء ملبدة
بروز
طريقة تنببؤ
زجاج َم ْوشوري
زاوية جانبية

quality lighting

إنارة جيدة

reflectance

انعكاسية

reflective

عاكِس

refraction

ا ْنكسار

regular transmission

إنفاذ م ْن َتظِ م

regular transmittance

إنفاذية منتظِ مة

screen
shade, lamp
shadow pattern
sheet glass

حاجبة
غطاء مصباح
نمط الظل
زجاج صفائحي

side lighting

إنارة جانبية

sky factor

عامل السماء

skylight

ض ْوء السماء؛ َم ْن َور
َ

solid angle

زاوية م َجسمة

steradian

((استريديان َو ْحدَة

sunlight

ض ْوء الش ْمس
َ

superimposition
top lighting
translucent dome system

َت َراكب
إنارة ع ْلوية
ِ نِظام القِبا
ب شِ ْب ِه الشفافة

transmittance

إ ْنفاذية

variability

متغيرية

veiling reflection

جب
ِ ا ْنعكاس حا

venetian blind

ستارة شرائحية

vertical fin

زعن َفة رأسية
ْ

visibility

إمكانية الرؤية

visible region

ِم ْن َط َقة مرئية

visual field

مجال مرئي

visual task

س ْطح مرئي
َ

well index

دليل البئر

working plane

س ْطح ال َع َمل
َ

