
 

 

 (UHDTV)قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح 
 إلنتاج البرامج وتبادلها دوليا  

 ITU-R  BT.2020-1التوصيـة  
(2014/06) 

 BTالسلسلة 

 الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(



ii التوصية  ITU-R  BT.2020-1 

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

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

 مبساعدة جلان الدراسات.
 

 (IPR)بشأن حقوق الملكية الفكرية سياسة قطاع االتصاالت الراديوية 

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) االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية

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

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en
http://www.itu.int/publ/R-REC/en
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 *2020R  BT.-ITU-1 التوصيـة
 (UHDTV)قيم معلمات أنظمة التلفزيون فائق الوضوح 

 إلنتاج البرامج وتبادلها دوليا  

(2014-2012) 

 التطبيق مجال

فقياً أ جال ريية واسعمبأساساً  تزويدهممعززة من دالل  مرئيةللمشاهدين دوض جتربة  (UHDTV) التلفزيون فائق الوضوح سيتيح
ائق الوضوح زل ويف األماكن العامة. وتتطلب تطبيقات التلفزيون فيف املن لالستعمالمناسبة أبعاد شاشات على حد سواء مع رأسياً و 

ائق الوضوح فالنظام اليت تتجاوز مستويات التلفزيون عايل الوضوح. وحتدد هذه التوصية معلمات نظام الصورة للتلفزيون معلمات 
 من أجل إنتاج الربامج وتبادهلا دولياً.

 لعبارات الرئيسيةا
 نظام تلفزيوين، تبادل الربامج دولياً  جمال ريية واسع، ، معلمات نظام الصورة،(UHDTV)التلفزيون فائق الوضوح 

 ،الدويل لالتصاالت الحتادلإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها

برامج تلفزيونية  تقدمأن  وميكن 1997منذ  (DTTB)بعض اإلدارات أددلت اخلدمة اإلذاعية التلفزيونية الرقمية لألرض أن  ( أ 
 ذات جودة عالية من دالل أنظمة التلفزيون عايل الوضوح؛

أنظمة ب قارنةً مأنظمة تلفزيونية مستقبلية تفوق التلفزيون عايل الوضوح لتوفري دصائص حمسنة املشاهدين يتوقعون أن  ب(
مرئية لومات واقعية وزيادة الشفافية بالنسبة للعامل احلقيقي ومعبالأكثر  من حيث إحساس ،التلفزيون عايل الوضوح املتاحة حالياً 

 دقة؛ أكثر

شاشات أكرب واستبانة  نهامن بيخبصائص متاحًا يف املستقبل القريب،  أنه من املتوقع أن يصبح التلفزيون فائق الوضوح ج(
 تكنولوجيا العرض؛ يف تطوراتالعاة ، إخل مع مرادينامي أكربومدى  أوسعمكانية/زمنية أعلى وجمموعة ألوان 

وتراتب موسع  (EHRI)قطاع االتصاالت الراديوية عكف على دراسة أنظمة الصور ذات االستبانة العالية جدًا أن  ( د
، ووضع توصييت قطاع االتصاالت الراديوية التاليتني: (LSDI) الكبريةعلى الشاشات الصور الرقمية عرض أنساق  من

اليت تقدم مبادئ توجيهية بشأن دصائص الصورة املتعلقة بالصور ذات االستبانة العالية جداً،  ITU-R BT.1201-1 التوصية
 رية؛الكبعلى الشاشات الصور الرقمية عرض اليت تقدم قيم املعلمات لرتاتب موسع من أنساق  ITU-R BT.1769 والتوصية

شاهدة العامة. للم يتيح العرض على شاشات كبرية جداً  عن نظامالصور الرقمية على الشاشات الكبرية عبارة عرض أن  ( ه
وميكن استعمال ذلك يف جمموعة واسعة من التطبيقات مبا فيها عروض الربامج مثل األعمال الدرامية واملسرحيات واألحداث 

 الرياضية واحلفالت املوسيقية وما إىل ذلك؛
وح وميكن استعماله عايل الوض بالتليفزيون مقارنةً  نظام يوفر استبانة أعلى أن الصور ذات االستبانة العالية جدًا عبارة عن ( و
 الرسوم البيانية احلاسوبية والطباعة والتطبيقات الطبية(؛كل من التطبيقات اإلذاعية وغري اإلذاعية )مثالً  يف

____________________ 
  R-ITU 1 طبقاً للقرار 2015 فربايرلالتصاالت الراديوية تعديالت صياغية على هذه التوصية يف  6أددلت جلنة الدراسات  *
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يغطي  أوسع للريية الجمبأساساً  متزويدهمن دالل  خبوض جتربة مرئية معززةيسمح للمشاهدين التلفزيون فائق الوضوح أن  ( ز
 ؛زل ويف األماكن العامةمناسبة لالستعمال يف املن مع أحجام شاشات الطبيعي البشرياجملال البصري جزءاً كبرياً من 

نظرًا إىل أهنا  ،أن أنساق اإلشارة اليت تساهم يف زيادة كفاءة االنضغاط مرغوبة من أجل أنظمة التلفزيون فائق الوضوح ح(
 التلفزيون عايل الوضوح،بأنظمة  مقارنةً عدد أكرب من عناصر الصورة تتمتع ب

 توصي

 ،1وتبادهلا دولياً فائق الوضوح  من أجل إنتاج برامج التلفزيون الواردة يف هذه التوصيةاملواصفات استعمال ب
 وتوصي أيضاً 

 وسيعت، عندئذ، ينبغي دطريةوفر فوائد كبرية دون فرض أي عيوب تس (EOTF)التحويل الكهربصري البديلة  دالة اتضح أنإذا  بأنه
 .التحويل الكهربصري البديلة احملسنة دالةمع  هذه التوصية إلتاحة استعماهلا

 ينبغي النظر مستقبالً يف توسيع هذه التوصية بطريقة تكميلية لتشمل معلمات موسعة للصورة. - ةـمالحظ

 1دول ـاجل
 المكانية للصورة الخصائص

 القيم المعلمات

 16:9 النسبة الباعية للصورة

 كسالتيالبعدد 

 رأسي ×أفقي 
7 680 × 4 320 3 840 × 2 160 

 متعامد أدذ العيناتشبيكة 
 مربعة( كسالتيب) 1:1 كسالتيللبالنسبة الباعية 

 .ىل أسفلترتيب الصفوف من أعلى إمن اليسار إىل اليمني، ويتم كسالت يف كل صف يالبترتيب  كسالتيالبتوجيه 

 

____________________ 
 للتلفزيون فائق الوضوح تطبيقاهتما الرئيسية من أجل توصيل الربامج التلفزيونية إىل املنازل 7 680  ×4 320و 3 840  ×2 160سيحدد كال النظامني  1

أكثر  من األمتار أو 1,5"بالتواجد يف عني املكان" وإحساس أكرب بالواقع باستعمال شاشات يبلغ قطرها بإحساس أكرب  ينحيث سيزودان املشاهد
 الكبرية يف املسارح والقاعات وأماكن أدرى كاملالعب الرياضية واحلدائق.وتقدمي عروض للصور الرقمية على الشاشات 

 كما أن العرض على شاشات احلواسيب اللوحية مع استبانة عالية للغاية سيكون جذاباً بالنسبة للمشاهدين.
 جمموعة أوسع من بيئات املشاهدة. خبصوص 160 2 × 840 3النظام ب مقارنةً جتربة مرئية معززة بصورة أكرب  320 4 × 680 7وسيتيح النظام 

ذه الربامج بواسطة ه املستخدمة حالياً، ضرورية لتوصيل بتلك قنوات اإلرسال، مقارنةً سعة املرجح أن تكون زيادة كفاءة تشفري املصدر الفيديوي و/أو ومن 
الت أو هذه الربامج ممكنًا يف البداية بواسطة الكبوصيل تزل. وجيري البحث لتحقيق هذا اهلدف. وسيكون إذاعة األرض أو اإلذاعة الساتلية إىل املن

 .البصرية األلياف
عدالت إطار أعلى م وقد يتأثر ديار تردد اإلطار برتدد القدرة الكهربائية ومنط إضاءة املشهد املستخَدم وكذلك باعتبارات متصلة بتحويل مادة الربنامج بني

 (.ITU-R BT.2246ومعدالت إطار أدفض )انظر التقرير 
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 2دول ـاجل
 للصورة ةالزمنيالخصائص 

 القيم المعلمات

 )1(، )2( (Hz) اإلطارتردد 
120 ،60 ،60/1,001 ،50 ،30 ،30/1,001 ،25 ،24 ،24/1,001 

 تدرجيي أسلوب املسح
 . 50Hzيف عدد من بلدان   100Hzي ستخدم معدل اإلطار اإلضايف  (1)
 يزال قيد الدراسة يف عدد من البلدان األدرى. ، فيما الHz 60يف عدد من بلدان   1,001/120Hzي ستخدم معدل اإلطار اإلضايف  (2)

 

 3دول ـاجل
 القياس اللوني للنظام

 القيم المعلمات
قبل الكهربصري دصائص التحويل 

 التصويب املسبق غري اخلطي
 )1(دطي مفرتض

ض واللون األبي ة املرجعيةساسياأللوان األ
 )2(املرجعي

 اللونيةحداثيات اإل
(CIE, 1931) 

x y 

 0,708 0,292 (R)أمحر  أساسيلون 

 0,170 0,797 (G) أدضر أساسيلون 

 0,131 0,046 (B) أزرق أساسيلون 

 0,3127 0,3290 (D65) أبيض مرجعي

 .1-0املدى  األمحر واألدضر واألزرق يفالثالثة األساسية مقياس األلوان  حفز ميكن اإلشارة إىل معلومات الصورة دطياً بواسطة )1(
 ة املرجعية واللون األبيض املرجعي.ساسياأللوان األ استناداً إىلميكن حتديد قيم القياس اللوين ملعلومات الصورة  )2(
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 4دول ـاجل
 نسق اإلشارة

 القيم المعلمات

 نسق اإلشارة
R'G'B'(1) 

 نصوع ثابت
)2(

CRC’CBC’CY’ 
 نصوع غري ثابت

)3(
RC’BY’C’ 

 )4(التحويل غري اخلطي دالة












1),1(

0,5,4

45,0 EE

EE
E




 

الضمنية اليت  اءةاإلضمع شدة تتناسب مبستوى اللون األبيض املرجعي و عبارة عن الفولطية بعد معايرهتا  E حيث
 الناجتة. هي اإلشارة غري اخلطية ’Eو ؛Bو Gو Rلأللوان األساسية  ،بقناة لونية مرجعية للكامرياعنها  ي كشف

α و β :مها حالّ املعادلتني املتزامنتني التاليتني 











 )2(45.05.4

)1(15.4

55.0

45.0

 

طاعات املنحنيني بسالسة، فتنتجان ب لتوصيل قتوفر املعادلتان املتزامنتان الشرط املطلو 
α = 1,09929682680944... وβ = 0,018053968510807.... . ومن الناحية العملية، ميكن استخدام

 القيم التالية:
α = 1,099  وβ = 0,018  بعشر بتاتمن أجل النظام 
α = 1,0993  وβ = 0,0181 من أجل النظام باثنيت عشرة بتة 

Y’  و ’CYشتقاق ا 0, 2627 0,6780 0,0593CY R G B


    0,2627 0,6780 0,0593Y' R' G' B'   

اشتقاق اإلشارات اللونية 
 املختلفة













































RC

R

C

CR

R

C

RC

BC

B

C

CB

B

C

BC

PYR
P

YR

YRN
N

YR

C

PYB
P

YB

YBN
N

YB

C

'0,
2

'

0',
2

'

'0,
2

'

0',
2

'

 
 حيث

  ...7909854,00593,01 45.0 BP

  ...9701716,019407,01 45.0 BN

  ...4969147,02627,01 45.0 RP

  ...8591209,017373,01 45.0 RN 

 ومن الناحية العملية، ميكن استخدام القيم التالية:
9702,0BN, 7910,0BP

8591`,0RN, 4969,0RP 

4746,1

8814,1

Y'R'
C

Y'B'
C

R

B
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 )تتمة( 4دول ـاجل
 :4مالحظات اجلدول 

 إنتاج الربامج بأفضل جودة أمهية قصوى. يكتسيعندما  لتبادل الربامج 'R'G'Bميكن استخدام مشتقات األلوان  )1(
د أو عن قصوىأمهية  النصوععندما يكتسي احلفاظ على أقصى درجة من دقة معلومات  RC'CBC'CC'Yالثابت  النصوعميكن استخدام  )2(

 .ITU-R BT.2246)توقع كفاءة تشفري حمسنة للتسليم )انظر التقرير 
يئات ب استعمال نفس املمارسات التشغيلية كتلك املستعملة يف عندما يكون R'CB'C'Yميكن استعمال النصوع غري الثابت التقليدي  )3(

  مهية قصوى عرب السلسلة اإلذاعية )انظر التقريرذا أ (HDTV)والتلفزيون عايل الوضوح  (SDTV)التلفزيون عادي الوضوح 

(ITU-R BT.2246. 
يف عرف اإلنتاج النمطي، تعدَّل دالة تشفري مصادر الصورة حبيث تكتسب الصورة النهائية املظهر املرغوب على النحو الذي تشاَهد فيه  )4(

  ويف بيئة املشاهدة املرجعية املعرَّفة يف التوصية ITU-R BT.1886على شاشة مرجعية هلا دالة فك تشفري مرجعية ترد يف التوصية 
ITU-R BT.2035. 

 5دول ـاجل
 رقميالتمثيل ال

 القيم المعلمات

 CR', CCB', CC'Y أو R', CB', C'Y وأ B'G ,'R ,' إشارة مشفرة
 أدذ العيناتشبيكة 

C'Y ,', Y', B'G ,'R 
 ومشرتكة املوقع اخلط والصورةمتكررة يف  ،متعامدة

  أدذ العيناتشبيكة 
CR', CCB'Cor  R', CB'C –  

 .مشرتكة املوقعو اخلط والصورة متكررة يف  ،متعامدة
  . 'Y العينة األوىل )أعلى اليسار( مشرتكة املوقع مع العينات األوىل

 4:2:0النظام  4:2:2النظام  4:4:4النظام 

نفس عدد العينات  مكونلكل 
األفقية كما هو احلال بالنسبة 

 C'Y( 'Y(للمكون 

إىل عينات فرعية أفقياً  ي قسم
 فيما يتعلق باملكون 2مبعامل 

)C'Y( 'Y  

إىل عينات فرعية أفقياً  قسمي  
فيما يتعلق  2مبعامل  ورأسياً 

 C'Y( 'Y(باملكون 

 مكونبتة لكل  12أو  10 نسق التشفري

B'G ,'R ,' , للمشتقاتالتقدير الكمي 

CR', CCB', CR', CB'C,  C'Y ,'Y 

  8216219  nRINTRD 
  8216219  nGINTGD 
  8216219  nBINTBD 
  8216219  n

CC
)Y(YINT)YD(YD 

  82128224  n

BCBBCB
)C(CINT)CD(CD

 

  82128224  n

RCRRCR
)C(CINT)CD(CD

   



 ITU-R  BT.2020-1  التوصية

 

6 

 )تتمة( 5دول ـاجل
 القيم لمعلماتا

 التقدير الكميسويات 

 سوية األسود –
 C'YD, ', DY', DB', DG'DR 
 سوية ال لونية –

 CR', DCCB'DC,  R'DC ,B'DC 
 ذروة امسية –

 C'YD ,'DY ,', DB'DG ,'DR 
 CR', DCCB', DCR', DCB'DC 

 بتة باثنيت عشرةتشفري  تشفري بعشر بتات

 
 
64 

 
 
512 
 
 
940 

 960و 64

 
 
256 
 
 

2 048 
 
 

3 760 
 840 3و 256

 ختصيص سويات التقدير الكمي 
 بيانات فيديوية  -
 مرجع التوقيت -

 تشفري باثنيت عشرة بتة تشفري بعشر بتات 

 019 1إىل  4

 020 1-023 1و 3-0

 079 4إىل  16

 080 4-095 4و 15-0
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