
 

 

بالنطاق األساسي من أجل توزيع  نسق تصوير
 لمعدةا ةالشاش عريضة ةالرقمي الصورطبيقات ت

 بيئة مسرحية للعرض في

 ITU-R  BT.1680-1التوصيـة  
(2014/06) 

 BTالسلسلة 
 الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(



ii التوصية  ITU-R  BT.1680-1 

 تمهيـد
يع ددمات مجيضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف 

 وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات، تكون أساساً إلعداد التوصيات واعتمادها.االتصاالت الراديوية، مبا فيها اخلدمات الساتلية، 
التصاالت الراديوية ا ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات

 مبساعدة جلان الدراسات.

 (IPR)سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية 

س االتصاالت وقطاع ييرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقي
 1 واملشار إليها يف امللحق (ITU-T/ITU-R/ISO/IEC) اسي واللجنة الكهرتقنية الدوليةاالتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القي

. وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع اإللكرتوين R-ITU 1 بالقرار
R/go/patents/en-http://www.itu.int/ITU  حيث ميكن أيضاً االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات املشرتكة وعلى قاعدة

 بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.
 
 

 قطاع االتصاالت الراديوية توصياتسالسل 

 (en/REC-R/publ/int.itu.www://http)ميكن االطالع عليها أيضاً يف املوقع اإللكرتوين 

 العنـوان السلسلة

BO البث الساتلي 

BR التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية 

BS  الصوتية(اخلدمة اإلذاعية( 

BT )الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية 

F اخلدمة الثابتة 

M  الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة االستداللاخلدمة املتنقلة وددمة 

P انتشار املوجات الراديوية 

RA علم الفلك الراديوي 

RS   عدأنظمة االستشعار عن ب 

S اخلدمة الثابتة الساتلية 

SA التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية 

SF تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة 

SM إدارة الطيف 
SNG التجميع الساتلي لألدبار 

TF إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت 

V املفردات واملواضيع ذات الصلة 

 
 

عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح  ةالصادر  هلذه التوصيةعلى النسخة اإلنكليزية متت املوافقة : مالحظة
 .ITU-R 1 القرار يف

 النشر اإللكرتوين
 2015جنيف، 

 
  ITU  2015 

 إال بإذن دطي منمجيع حقوق النشر حمفوظة. ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة 
 .(ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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  ITU-R  BT.1680-1التوصيـة  
ة لشاشا عريضة ةالرقمي الصورطبيقات بالنطاق األساسي من أجل توزيع ت نسق تصوير

 بيئة مسرحية للعرض في المعدة
 (ITU-R 15/6)املسألة 

(2014-2004) 

 مجال التطبيق
(LSDI عريضة الشاشة ةالرقمي الصورمن أجل توزيع تطبيقات بالنطاق األساسي حتدد هذه التوصية أنساق التصوير 

1
 املعدة )

 .بيئة مسرحيةللعرض يف 
 الكلمات الرئيسية

 بيئة مسرحية، (HDTV)التلفزيون العايل الوضوح ، (UHDTV) التلفزيون الفائق الوضوح، (LSDI)الصور الرقمية عريضة الشاشة 

 إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،
 إذ تضع يف اعتبارها

ج تقنية من أجل توزيع برامج الصور الرقمية  ITU-R 15/6املسألة أن  ( أ  ريضة عتشدد على املنافع املكتسبة من بلورة ُن 
 ؛الشاشة، املتسقة مع الن هج القائمة من أجل توزيع برامج التطبيقات األدرى

النطاق بأن هذه املنافع ميكن احلصول عليها على أفضل وجه ممكن إذا ما است عملت أنساق موحدة للتصوير الرقمي  ب(
 ؛ومن أجل التطبيقات األدرى (LSDI)الصور الرقمية عريضة الشاشة من أجل توزيع تطبيقات األساسي 

لصور اتوفر استبانة تفي مبتطلبات تطبيقات   720 280 1و   1 080 920 1أن خمططات البكسل الرقمية اليت تعادل  ج(
 ؛للعرض يف بيئة مسرحية املعدةالرقمية عريضة الشاشة 

أن من األفضل استعمال األنساق ذاهتا دالل عملية اإلنتاج والتوزيع والعرض برمتها، للحد من احلاجة إىل حتويل النسق  (د 
 ؛مما يضمن أفضل جودة للصور

، يلزم أن يتخذ قطاع االتصاالت الراديوية تدابري عاجلة بشأن ITU-R 15/6ملسألة أنه نظراً إىل احلاجة العاجلة لدراسة ا ( ه
صور الرقمية عريضة البشأن تطبيقات  حاًل تقنياً من دالل املوافقة على توصيات جديدة تتضمن  الصور الرقمية عريضة الشاشة

، مع إمكانية اإلسهاب يف هذه التوصيات لتتضمن حلواًل أدرى حسب احلاجة بعد تطوير التكنولوجيا الضرورية وتنفيذها الشاشة
 ،والتثبت منها يف املستقبل

 توصـي
لرقمية عريضة ا، بصفتها تشكل جزءاً من جمموعة أنساق الصور األساسي بالنطاقلالستعمال  احملددة فيما يلينساق األباستعمال 

 املعدة للعرض يف بيئة مسرحية: الرقمية عريضة الشاشةالصور من أجل توزيع برامج تطبيقات ، (LSDI) الشاشة

____________________ 
أنظمة الصور الرقمية املطبقة على برامج مثل املسلسالت واملسرحيات واألحداث الرياضية  أسرة "عريضة الشاشةالصور الرقمية " ميثل مصطلح 1

هزة جبودة استبانة عالية يف مسارح وقاعات وأماكن أدرى جم عريضةواحلفالت املوسيقية، إخل، بدءًا من االلتقاط حىت العرض على شاشات 
 .جيداً هلذا الغرض
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 ؛دولياً  تبادهلاو  الربامج إنتاج أجل اخلاصة مبعايري التلفزيون عايل الوضوح منقيم املعلمات  - ITU-R BT.709التوصية  -
من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا دولياً   9 16و  720 280 1 نسق الصور امللتقطة تدرجيياً  - ITU-R BT.1543التوصية  -

 ؛Hz 60البيئة  يف
 .دولياً إلنتاج الربامج وتبادهلا  (UHDTV)فائق الوضوح القيم معلمات أنظمة التلفزيون  - ITU-R BT.2020التوصية  -
عاجلة بغية العرض اخلاص به، ينبغي االنتباه أثناء امل مبثابة نسقددل الصورة يف حالة جهاز عرض ال يستخدم نسق  - 1مالحظة ال

 احلد من األدطاء.
مع معدالت األرتال  (x 1 080 920 1)ميغا بكسل  2أنظمة ذات استبانة تعادل  ITU-R BT.709تصف التوصية  - 2مالحظة ال

 .Hz 23,98و Hz 24و Hz 25وHz 29,97 وHz 30 وHz 50 وHz 59,94 و Hz 60التالية: 
مع معدالت األرتال التالية:  (x 720 280 1)ميغا بكسل  1أنظمة ذات استبانة تعادل  ITU-R BT.1543 تصف - 3مالحظة ال

Hz 60 و Hz 59,94و Hz 30وHz 29,97. 
واالستبانة اليت تعادل  (x 2 160 840 3)ميغا بكسل  8االستبانة اليت تعادل  ITU-R BT.2020تصف التوصية  - 4 مالحظةال

 .(x 4 320 680 7)ميغا بكسل  33

____________ 
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