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1. Sound visualization 
2. Formants 
3. Echolocation 
4. Weighting curves 
5. NVH (Noise, Vibration, and Harshness) 
6. RTA (Real-Time Analysis) 
7. STFT (Short Time Fourier Transform) 
8. Spectrogram 
9. Broadband 
10. Noise map 
11. Noisemap 
12. Cadna 
13. Intimacy 
14. Diffuseness 
15. Reflections interference 
16. Odeon 
17. Room Tools 
18. Sound Plan 
19. Acoustic holography 
20. Anechoic chamber 
21. Reverberation 
22. De-dopplerization 
23. De-reverberation 
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