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تمهيـد
يضطلع قطاع االتصاالت الراديوية بدور يتمثل يف تأمني الرتشيد واإلنصاف والفعالية واالقتصاد يف استعمال طيف الرتددات الراديوية يف مجيع ددمات
االتصاالت الراديوية ،مبا فيها اخلدمات الساتلية ،وإجراء دراسات دون حتديد ملدى الرتددات ،تكون أساسا إلعداد التوصيات واعتمادها.
ويؤدي قطاع االتصاالت الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من دالل املؤمترات العاملية واإلقليمية لالتصاالت الراديوية ومجعيات االتصاالت الراديوية
مبساعدة جلان الدراسات.

سياسة قطاع االتصاالت الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية

)(IPR

يرد وصف للسياسة اليت يتبعها قطاع االتصاالت الراديوية فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية يف سياسة الرباءات املشرتكة بني قطاع تقييس االتصاالت
وقطاع االتصاالت الراديوية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية ) (ITU-T/ITU-R/ISO/IECواملشار إليها
يف القرار  . ITU -R 1وترد االستمارات اليت ينبغي حلاملي الرباءات استعماهلا لتقدمي بيان عن الرباءات أو للتصريح عن منح ردص يف املوقع
اإللكرتوين  http://www.itu.int/ITU -R/go/patents/enحيث ميكن أيضا االطالع على املبادئ التوجيهية اخلاصة بتطبيق سياسة الرباءات
املشرتكة وعلى قاعدة بيانات قطاع االتصاالت الراديوية اليت تتضمن معلومات عن الرباءات.

سالسل توصيات قطاع االتصاالت الراديوية

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

البث الساتلي
التسجيل من أجل اإلنتاج واألرشفة والعرض؛ األفالم التلفزيونية
اخلدمة اإلذاعية (الصوتية)
الخدمة اإلذاعية (التلفزيونية)
اخلدمة الثابتة
اخلدمة املتنقلة وددمة االستدالل الراديوي وددمة اهلواة واخلدمات الساتلية ذات الصلة
انتشار املوجات الراديوية
علم الفلك الراديوي
أنظمة االستشعار عن بعد
اخلدمة الثابتة الساتلية
التطبيقات الفضائية واألرصاد اجلوية
تقاسم الرتددات والتنسيق بني أنظمة اخلدمة الثابتة الساتلية واخلدمة الثابتة
إدارة الطيف
التجميع الساتلي لألدبار
إرساالت الرتددات املعيارية وإشارات التوقيت
املفردات واملواضيع ذات الصلة

مالحظة  :متت املوافقة على النسخة اإلنكليزية هلذه التوصية الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية مبوجب اإلجراء املوضح
يف القرار .ITU-R 1
النشر اإللكرتوين
جنيف،

2018

 ITU 2018

مجيع حقوق النشر حمفوظة .ال ميكن استنساخ أي جزء من هذه املنشورة بأي شكل كان وال بأي وسيلة إال بإذن دطي من
االحتاد الدويل لالتصاالت ).(ITU
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قيم معلمات الصور ألنظمة التلفزيون ذات المدى الدينامي الواسع
من أجل االستعمال في إنتاج البرامج وتبادلها دوليا
)(2017-2016

مجال التطبيق
يوفر التلفزيون ذو املدى الدينامي الواسع ) (HDR-TVللمشاهدين جتربة مرئية حمسنة من دالل توفري الصور اليت أنتجت لتبدو صحيحة
على شاشات أنصع ،تربز املعامل بقدر أكرب من الوضوح ،وتوفر تفاصيل حمسنة يف املناطق املظلمة .وحتدد هذه التوصية معلمات صور
التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع الستخدامها يف عمليات اإلنتاج وتبادل الربامج الدولية باستخدام طريقة التكميم اإلدراكي )(PQ
وطريقة لوغاريتم غاما اهلجني ).(HLG
مصطلحات أساسية
املدى الدينامي الواسع ،HDR ،التلفزيون ،HDR-TV ،معلمات نظام الصور ،اإلنتاج التلفزيوين ،تبادل الربامج الدويل ،التدرج
اللوين الواسع ،التكميم اإلدراكي ،PQ ،لوغاريتم غاما اهلجني.HLG ،
إن مجعية االتصاالت الراديوية لالحتاد الدويل لالتصاالت،

إذ تضع يف اعتبارها
أن قطاع االتصاالت الراديوية قد حدد أنساق صور التلفزيون الرقمي من أجل التلفزيون عايل الوضوح
أ)
والتلفزيون فائق الوضوح ) (UHDTVيف التوصيتني  ITU-R BT.709وITU-R BT.2020؛

)(HDTV

أن أنساق الصور التلفزيونية هذه كانت حمدودة يف املدى الدينامي للصور اليت ميكن أن توفرها حبكم اعتمادها على
ب)
دصائص أنبوب األشعة الكاثودية ) (CRTالتقليدية اليت حتد من نصوع الصورة والتفاصيل يف املناطق املظلمة؛
أن شاشات التلفزيون احلديثة قادرة على عرض الصور بدرجة نصوع أعلى ونسبة تباين أكرب وتدرج ألوان أوسع مما توفره
ج)
أساليب إنتاج الربامج التقليدية؛
أن املشاهدين يتوقعون أنظمة تلفزيونية مستقبلية توفر دصائص حمسنة مقارنة بأنظمة التلفزيون عايل الوضوح
د)
وفائق الوضوح ) (UHDTVاملتاحة حاليا ،من حيث تعزيز اإلحساس بالواقعية وزيادة الشفافية للعامل احلقيقي وتوفري معلومات مرئية
أكثر دقة؛
)(HDTV

ه)

أن التلفزيون ذا املدى الدينامي الواسع ) (HDR-TVأثبت أنه قادر على زيادة استمتاع املشاهد بالصور التلفزيونية؛

أن التلفزيون  HDR-TVيوفر "دطوة" حتسن يف جتربة املشاهد من دالل زيادة النصوع إىل حد كبري والتفصيل يف إبراز
و)
املالمح وانتثار األجسام العاكسة ،بينما يوفر املزيد من التفصيل يف املناطق املظلمة؛

ز)

أن اجلمع بني املدى الدينامي املوسع والتدرج اللوين املوسع يعطي التلفزيون  HDR-TVقدرا أكرب بكثري من عمق األلوان؛

أن أنساق صور التلفزيون
ح)
والبىن التحتية الراهنة؛

HDR-TV

ينبغي أن تتمتع ،حسب االقتضاء ،بدرجة من التوافق مع أساليب سري العمل

____________________
1

التعديالت املددلة على قيم املعلمات الواردة يف هذه الوثيقة ينبغي مقارنتها بالقيم الواردة يف الصيغ املنشورة سابقا من هذه التوصية.
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أنه ينبغي حتديد بيئة مشاهدة مرجعية تشتمل على معلمات الشاشة ألنساق صور التلفزيون ،HDR-TV

وإذ تضع يف اعتبارها أيضا
أنه نظرا للتطورات السريعة يف تكنولوجيا املدى الدينامي الواسع ) ،(HDRقد يرغب االحتاد يف أن يستعجل النظر يف إجراء حتديثات
وحتسينات يف هذه التوصية،

وإذ تالحظ
أن التقرير  ITU-R BT.2390حيتوي على معلومات كثرية عن طريقتني لتحقيق مواصفات التلفزيون ،HDR-TV

توصي
باستعمال املواصفات الواردة يف هذه التوصية من أجل إنتاج برامج التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع ) (HDR-TVأو التكميم
اإلدراكي ) (PQأو لوغاريتم غاما اهلجني ) (HLGوتبادهلا دوليا.
مالحظة  -تسمح مواصفة التكميم اإلدراكي ) (PQبتحقيق مستويات نصوع واسعة املدى من أجل عمق معني للبتات باستعمال وظيفة التحويل
الالدطي اليت يتم ضبطها بدقة من أجل مواءمتها مع اجلهاز البصري البشري .وتوفر مواصفة لوغاريتم غاما اهلجني ) (HLGدرجة من التوافق مع
شاشات العرض التقليدية من دالل مواءمة أدق مع منحنيات التحويل التلفزيوين املعدة سابقا .ويقدم التقرير  ITU-R BT.2390معلومات إضافية
بشأن التكميم اإلدراكي ولوغاريتم غاما اهلجني ،والتحويل بني هذين النسقني وتوافقهما مع األنظمة السابقة.

اجلدول

1

الخصائص المكانية والزمانية للصورة
المعلمة
شكل حاوية الصورة1a
عد بيكسالت
رأسي × أفقي

احلاوية1b

شبيكة أدذ العينات
النسبة الباعية للبيكسالت
ترتيب البيكسالت
تردد الرتل )(Hz
نسق الصورة

القيم
16:9
7 680 × 4 320
3 840 × 2 160
1 920 × 1 080

متعامد
( 1:1بيكسالت مربعة)
ترتيب البيكسالت يف كل صف من اليسار إىل اليمني ،ويكون ترتيب الصفوف من أعلى إىل أسفل.
24/1,001 ،24 ،25 ،30/1,001 ،30 ،50 ،60/1,001 ،60 ،100 ،120/1,001 ،120
تدرجيي

المالحظة  - 1aتستخدم احلاوية لتحديد القيود األفقية والرأسية لنسق الصورة.
المالحظة  - 1bينبغي أن تستخدم عمليات اإلنتاج نسق الصورة األعلى استبانة إىل أقصى حد ممكن عمليا .ومن املسلم به أن العينات يف كثري
من احلاالت تنحدر من املنتجات عالية االستبانة إىل أنساق أقل استبانة للتوزيع .ومن املعروف أن اإلنتاج يف نسق استبانة أعلى ،مث احندار العينات
إلكرتونيا للتوزيع ،يفضي إىل نوعية متفوقة من اإلنتاج يف االستبانة املستخدمة للتوزيع.
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القياس اللوني للنظام
القيم
المعلمة

األلوان
األساسية

إحداثيات اللونية

الطيف البصري
(إعالمي)

أمحر أساسي
أدضر أساسي )(G
أزرق أساسي )(B
)(R

أبيض مرجعي

)(CIE, 1931

وحيد اللون
وحيد اللون nm 532
وحيد اللون nm 467
 D65حبسب املعيار
nm 630

ISO 11664-2:2007

وظائف مواءمة األلوان

x

y

0,708

0,292

0,170

0,797

0,131

0,046

0,3127

0,3290

CIE 1931

حيدد اجلدول  3املعلمات الستحداث بيئة مشاهدة مرجعية من أجل املشاهدة الناقدة ملواد برامج املدى الدينامي الواسع
أو الربامج الكاملة اليت يمكنها توفري نتائج قابلة للتكرار من مرفق آلدر عند مشاهدة نفس املواد .ومن املمكن إنشاء مرافق
املشاهدة بأساليب عديدة ،بل سوف يستمر ذلك ،من جانب الكيانات املعنية باملونتاج وتصحيح األلوان وعرض األفالم وما شابه
ذلك ،وال يقصد من املواصفات الواردة يف هذا اجلدول اإلحياء باحلاجة إىل التوحيد املطلق يف هذه املرافق.
)(HDR

اجلدول

3

بيئة المشاهدة المرجعية من أجل المشاهدة الناقدة لمواد برامج المدى الدينامي الواسع
المعلمة
حميط وحد دارجي3a
نصوع احمليط
نصوع احلد اخلارجي
اإلضاءة احمليطة
مسافة املشاهدة3b

)(HDR

القيم
رمادي حمايد عند D65
cd/m2 5
≥ cd/m2 5

ذروة نصوع
نصوع الشاشة األدىن (سوية السواد)

جتنب سقوط النور على الشاشة
لنسق  :1 920 × 1 080ارتفاع الصورة 3,2
لنسق  :3 840 × 2 160ارتفاعات الصور  1,6إىل 3,2
لنسق  : 7 680 × 4 320ارتفاعات الصور  0,8إىل 3,2

الشاشة3c

≤ cd/m2 1 000
3d

≥ cd/m 0,005
2

المالحظة  - 3aيشري مصطلح "حميط" إىل املنطقة احمليطة بالشاشة اليت ميكن أن تؤثر على تكيف الرؤية .ويتعلق األمر عادة حبائط أو رواق
يوجد وراء الشاشة .ويشري مصطلح "حد دارجي" إىل البيئة املتبقية ،دارج املنطقة احمليطة.
المالحظة  - 3bعندما يتناول تقييم الصورة مسألة االستبانة ،ينبغي استخدام القيمة األدىن ملسافة املشاهدة .وعندما ال يتناول مسألة االستبانة،
ميكن استخدام أي مسافة مشاهدة يف املدى املبني.
المالحظة  - 3cهذا ال يعين ضرورة حتقيق مستوى النصوع لكامل بياض الصورة وإمنا إبراز معامل مناطق صغرية.
المالحظة  - 3dيتحدد مستوى السواد الفعلي باستخدام إشارة جتهيزات توليد ضبط الصورة )( (PLUGEقيد التطوير) وقد خيتلف عن
القيمة املبينة.
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يصف اجلدوالن  4و 5وظائف التحويل من أجل نسق التكميم اإلدراكي ) (PQونسق لوغاريتم غاما اهلجني ) ،(HLGعلى التوايل.
وينبغي أن يؤدي إنتاج التلفزيون ذي املدى الدينامي الواسع وشاشة عرضه إىل االستخدام املتسق لوظائف التحويل ألحد النظامني
ولكن ال جيوز اجلمع بني اإلثنني .ويوضح امللحق  1اإلعالمي معاين خمتلف وظائف التحويل وأين تستخدم يف سلسلة نقل اإلشارة.
ويوفر امللحق  3اإلعالمي معلومات عن املعادالت البديلة اليت من شأهنا أن تيسر تنفيذ وظائف التحويل هذه.
اجلدول

4

وظائف النقل الالخطي المرجعية لنظام التكميم اإلدراكي
المعلمة
إشارة الددل إىل وظيفة التحويل
اإللكرتوين-البصري )(EOTF
للتكميم اإلدراكي
 PQ EOTFاملرجعية 4a

)(PQ

القيم

القيمة املشفرة  PQالالدطية.
الوظيفة  EOTFتنقل اإلشارة  PQالالدطية إىل ضوء الشاشة.
FD  EOTFE   10000 Y
1 m1





 max E 1 m2  c1 ,0 

Y  
1 m2
 c2  c3 E 


حيث:
' Eتشري إىل قيمة اللون الالدطية }' {R', G', Bأو }' {L', M', Sيف حيز [0,1] PQ
 FDهي نصوع مكونة دطية معروضة } {RD, GD, BDأو  YDأو  ID,بوحدة 4b.cd/m2
حبيث عندما تكون ' ،R'=G'=Bيكون البيكسل املعروض عدمي اللون.
 Yتشري إىل قيمة لون دطية معايرة ،يف املدى ][0:1
m1 = 2610/16384 = 0,1593017578125
m2 = 2523/4096  128 = 78,84375
c1 = 3424/4096 =0,8359375 = c3 − c2 + 1
c2 = 2413/4096  32 = 18,8515625
c3 = 2392/4096  32 = 18,6875

إشارة ددل إىل وظيفة التحويل
البصري-البصري )(OOTF
للتكميم اإلدراكي
 PQ OOTFاملرجعية

الضوء اخلطي املشهدي.
الوظيفة  OOTFتنقل الضوء اخلطي املشهدي إىل الضوء اخلطي على الشاشة.
]]FD = OOTF[E] = G1886 [G709[E

حيث:
 RS{ = Eأو  GSأو  BSأو  YSأو  }ISهي اإلشارة اليت تتحدد بضوء املشهد ومقياس تعرض الكامريا
توجد القيم  IS ،YS ،BS ،GS ،RS ،Eتقع يف املدى ]4c[0:1
 E′هي التمثيل الالدطي لإلشارة E
 FDهي نصوع مكونة دطية معروضة ( RDأو  GDأو  BDأو  YDأو )ID

FD = G1886 [G709[E]] = G1886 E′

E′ = G709[E] = 1,099 (59,5208 E)0,45 – 0,099 for 1 > E > 0,0003024
for 0,0003024 ≥ E ≥ 0

= 267,84 E
2,4

إشارة الددل إىل وظيفة التحويل
البصري-اإللكرتوين )(OETF

FD = G1886[E'] = 100 E′

الضوء اخلطي املشهدي.
الوظيفة  OETFتنقل الضوء اخلطي املشهدي النسيب إىل قيمة إشارة  PQالدطية.

التوصية
المعلمة
 PQ OETFاملرجعية
يفضي استخدام هذه الوظيفة OETF
حيث:
إىل الوظيفة  OOTFاملرجعية عندما
تعرض على شاشة عرض مرجعية
تستخدم  EOTFاملرجعية.
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القيم

E  OETFE   EOTF1OOTFE   EOTF1FD 
m2

 c1  c2Y m1 

EOTF FD   
m1 
 1  c3Y 
Y  FD 10000
1

 E′هي اإلشارة الالدطية الناجتة (' )B' ،G' ،Rيف املدى
 ،E ،FDحمددتان يف وظيفة التحويل البصري-البصري
 c3 ،c2 ،c1 ،m2 ،m1حمددة يف وظيفة التحويل اإللكرتوين-البصري
][0:1

المالحظة  - 4aينبغي أن تستخدم هذه الالدطية (وعكسها) بالذات عندما يكون من الضروري التحويل بني التمثيل الالدطي والتمثيل اخلطي.
المالحظة  - 4bيف هذه التوصية ،عند اإلشارة إىل نصوع مكونة لون واحدة ) ،(RD, GD, BDيعين ذلك نصوع إشارة عدمية اللون مكافئة يكون
فيها ملكونات اللون الثالث نفس القيمة.
المالحظة  - 4cتبعا ملدى تعرض الكامريا ،قد يكون من املستحسن إنتاج مدى أصغر من النصوع ميكن متثيله بواسطة التكميم اإلدراكي .وميكن
حتقيق ذلك خبفض مدى التعرض اخلطي األويل للكامري  0-1إىل مدى أصغر قبل تطبيق الوظيفة .OOTF

اجلدول

5

وظائف التحويل الالخطي المرجعي لنظام لوغاريتم غاما الهجين
المعلمة
إشارة الددل إىل HLG OETF
الوظيفة املرجعية
لنظام

OETF

5a HLG

)(HLG

القيم

الضوء اخلطي املشهدي.
الوظيفة  OETFتنقل الضوء اخلطي املشهدي النسيب إىل قيمة إشارة الدطية.

3E
0  E  112
E   OETFE   
a  ln12E  b   c 112  E  1

حيث:
 Eهي اإلشارة لكل مكونة لون { }BS ،GS ،RSنسبة إىل ضوء املشهد ومقياس تعرض الكامريا ،معايرة
إىل املدى ].[0:1
' Eهي اإلشارة الناجتة الالدطية {' }B' ،G' ،Rيف املدى ].[0:1
b  1 4a , c  0.5  a  ln 4a  5b

إشارة الددل إىل
الوظيفة HLG EOTF

قيمة مشفرة  HLGالدطية.
الوظيفة  EOTFحتول اإلشارة  HLGالالدطية إىل ضوء شاشة العرض.

a = 0,17883277,

التوصية
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اجلدول ( 5تابع)
القيم

المعلمة





FD  OOTFE   OOTF OETF1E

وهكذا،
RD  YSγ 1RS  β
GD  YSγ 1GS  β
BD  YSγ 1BS  β

حيث:
 BS ،GS ،RSهي إشارات الضوء اخلطية املشهدية ،E ،لكل مكونة لون معايرة يف املدى ].[0:1

E 2 / 3
0  E  1 2

E  OETF E   
{exp E   c  / a   b} / 12 1 2  E   1
YS  0.2627 RS  0.6780GS  0.0593BS
1

الوظيفة املرجعية
لنظام HLG

EOTF

α  LW  LB 

و:

إشارة ددل  HLGإىل
الوظيفة OOTF

β  LB
5c.cd/m2

 FDهي نصوع املكونة اخلطية املعروضة { RDأو  GDأو  ،}BDبوحدة
 BD ،GD ،RDهي الضوء املعروض لكل مكونة لون ،5dبوحدة  ،cd/m2حبيث عندما تكون
' ،R'=G'=Bيكون البيكسل املعروض عدمي اللون.
 1,2 = عند نصوع ذروة العرض االمسي مبقدار 5f ،5e ،5d.cd/m2 1000
 E′هي اإلشارة الالدطية {' }B' ،G' ،Rحسبما هي حمددة من أجل الوظيفة 5g.OETF
قيم املعلمات  aو bو cحسبما هي حمددة من أجل الوظيفة .OETF
الوظيفة  OOTFمعرفة أدناه.
2
 LWهي ذروة نصوع العرض االمسية بوحدة  cd/mمن أجل البيكسل عدمي اللون.
 LBهي نصوع العرض للون األسود بوحدة .cd/m2
مدى اإلشارة االمسي  Eو RSو GSو BSو YSهو ].[0:1
الضوء اخلطي املشهدي.
الوظيفة  OOTFحتول الضوء اخلطي املشهدي إىل الضوء اخلطي على الشاشة.

التوصية
المعلمة
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اجلدول ( 5تتمة)

7

القيم
FD  OOTFE   αYSγ 1E  β
RD  αYSγ 1RS  β

GD  αYSγ 1GS  β
BD  αYSγ 1BS  β

الوظيفة املرجعية
لنظام 5hHLG

OOTF

Ys  0.2627 RS  0.6780GS  0.0593BS

حيث:
2
 FDهي نصوع املكونة اخلطية املعروضة { RDأو  GDأو  ،}BDبوحدة .cd/m
{ RDأو  GDأو  }BDحسبما هي معرفة من أجل الوظيفة  HLGللمرجع .EOTF
 Eهي اإلشارة لكل مكونة لون{ }Bs ،Gs ،Rsنسبيا إىل ضوء اخلط املشهدي وقياس التعرض
للكامريا ،معايرة للمدى ].[0:1
 YSهي نصوع املشهد اخلطي املعاير.
 αو βو γحسبما هي معرفة من أجل الوظيفة .EOTF

المالحظة  - 5aينبغي استخدام عكس الالدطية هذه عندما يكون من الضروري التحويل بني التمثيل الالدطي والتمثيل اخلطي لضوء املشهد.
المالحظة  - 5bيتم احلصول على القيمتني التاليتني  0,28466892 = bو 0,55991073 = cمن أجل القيمتني  bو.c
المالحظة  - 5cيف هذه التوصية ،عند اإلشارة إىل نصوع مكون لوين واحد ) (RD, GD, BDيعين ذلك نصوع إشارة عدمية اللون مكافئة يكون
فيها ملكونات اللون الثالث نفس القيمة.
المالحظة  - 5dهذه الوظيفة  EOTFتطبق غاما على مكونة النصوع يف اإلشارة ،بينما قد تطبق بعض العروض التقليدية غاما بشكل منفصل
عن مكونات اللون .وتقرتب بعض العروض التقليدية من الوظيفة  OOTFاملرجعية هذه.
المالحظة  - 5eأما بالنسبة للشاشات ذات ذروة النصوع االمسية ) (LWاليت تزيد عن  ،cd/m2 1 000أو اليت ينخفض فيها نصوع الذروة االمسية
الفعال باستعمال عنصر التحكم يف التباين ،فينبغي تعديل قيمة غاما للنظام وفقا للصيغة الواردة أدناه ،وميكن تقريبها إىل ثالثة أرقام ذات داللة:
γ  1,2  0,42 Log10 LW 1000
المالحظة  - 5fميكن ختفيض قيمة غاما للنظام من أجل ظروف دلفية وحولية أنصع.
المالحظة  - 5gيتوقع ،أثناء اإلنتاج ،أن تتجاوز قيم اإلشارة النطاق ] .E′ = [0,0 : 1,0وهذا يوفر فسحة للمعاجلة ويتجنب احنطاط اإلشارة أثناء
املعاجلة املتسلسلة .وينبغي أال تقتطع قيم  E′هذه ،اليت تقل عن  0,0أو تتجاوز  ،1,0أثناء اإلنتاج والتبادل.
وينبغي أال تكون القيم الواردة أدناه  0,0مقتطعة يف شاشات العرض املرجعية (حىت لو كانت متثل ضوءا "سلبيا") للسماح بتحديد املستوى األسود
لإلشارة ) (LBبشكل صحيح باستخدام إشارات االدتبار املعروفة باسم توليد ضبط الصورة ”.“PLUGE
المالحظة  - 5hيشتق عكس الوظيفة  HLG OOTFعلى النحو التايل:
 RD   


  

1  

Y  
RS   D

  

 GD   


  

1  

Y  
GS   D

  

1  

Y  
 BD   
BS   D



  
  
YD  0, 2627 RD  0, 6780GD  0, 0593BD

ألغراض املعاجلة ،عندما يكون العرض الفعلي غري معروف ،ميكن حتديد  αعند  cd/m2 1,0و βعند .cd/m2 0,0

التوصية
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ويصف اجلدوالن  6و 7خمتلف متثيالت إشارة تباين النصوع واللون ،املناسبة ألدذ العينات الفرعية للون ،وأأو تشفري املصدر.
ويستخدم نسق النصوع غري الثابت ) (NCLعلى نطاق واسع ويعترب النسق بالتغيب .وقد أدرج نسق الكثافة الثابتة ) (CIمؤدرا
يف هذه التوصية وينبغي أال يستخدم يف تبادل الربامج ما مل تتفق مجيع األطراف على ذلك.

اجلدول

6

نسق إشارة النصوع غير الثابت
المعلمة
اشتقاق من 'B' ،G' ،R
اشتقاق من

قيم

6aY'C'BC'R

قيم

PQ

){R', G', B'}=EOTF−1(FD

حيث

){R', G', B'}=OETF(E

حيث

}F D = { R D, G D, B D

'Y

HLG

}E = {RS, GS, BS

'Y' = 0,2627R' + 0,6780G' + 0,0593B
'B'  Y
1.8814
'R'  Y
 
CR
1.4746
 
CB

اشتقاق إشارات ادتالف اللون

المالحظة  - 6aلغرض االتساق مع االستخدام السابق للمصطلحات ،تستخدم الفتحة يف الرموز
من  Yو Bو Rالالدطية.

اجلدول

7

نسق إشارة  ICTCPذات الكثافة الثابتة
المعلمة

فضاء اللون

S ،M ،L

اشتقاق من

'S' ،M' ،L

اشتقاق من

I

قيم

'Y

و

C'B

و

C'R

لإلشارة إىل أهنا مشتقة

7b ،7a

قيم

PQ

HLG

L  1688R  2146G  262 B  4096

M  683R  2951G  462 B  4096
S   99 R  309G  3688B  4096

){L', M', S'}=EOTF−1(FD

7c

اشتقاق إشارات ادتالف اللون

حيث

}FD = {LD, MD, SD

){L', M', S'}=OETF(E

حيث

}E = {LS, MS, SS

'I = 0,5L' + 0,5M

CT  6610 L'  13613M'  7003S'  4096
CP  17933L'  17390M'  543S'  4096

المالحظة  - 7aال تستخدم الرموز  Iو CTو CPاملددلة حديثا الفتحة وذلك لتبسيط الرتميز.
المالحظة  - 7bينبغي حصر األلوان ضمن املثلث احملدد باأللوان األساسية  RGBيف اجلدول .2
المالحظة  - 7cيشري الذيالن  Dو Sإىل ضوء الشاشة وضوء املشهد ،على التوايل.

التوصية
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اجلدول
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8

أخذ العينات الفرعية لأللوان
القيم

المعلمة
إشارة مشفرة
شبيكة أدذ العينات

R', G', B' or Y', C'B, C'R, , or I, CT, CP

متعامدة ومتكررة يف اخلط والصورة ومشرتكة يف املوقع

– R', G', B', Y', I

متعامدة ومتكررة يف اخلط والصورة ومشرتكة يف املوقع.
العينة األوىل (أعلى اليسار) مشرتكة يف املوقع مع العينة األوىل ' Yأو .I

شبيكة أدذ العينات
– C'B, C'R, CT, CP

النظام

النظام

4:4:4

لكل مكونة نفس عدد
العينات األفقية كما هو احلال
بالنسبة للمكونة ' Yأو I

النظام

4:2:2

يقسم إىل عينات فرعية أفقيا
مبعامل  2فيما يتعلق
باملكونة ' Yأو I

4:2:0

يقسم إىل عينات فرعية أفقيا
ورأسيا مبعامل  2فيما يتعلق
باملكونة ' Yأو I

ويصف اجلدول  9متثيلني خمتلفني لإلشارات مها "ضيق" و"كامل" .ومتثيل املدى الضيق مستخدم على نطاق واسع وهو يعترب
التمثيل بالتغيب .وقد أدرج التمثيل الكامل يف هذه التوصية حديثا وينبغي أال يستخدم يف تبادل الربامج ما مل تتفق مجيع األطراف
على ذلك.
اجلدول

9

التمثيل الرقمي ألعداد صحيحة من  10و 12بتة
القيم

المعلمات
إشارة مشفرة
نسق التشفري

R', G', B' or Y', C'B, C'R, , or I, CT, CP

 12 ،10 = nبتة لكل مكونة

تكميم املشتقات R', G', B', Y', I

(ينبغي ادتزال القيم الناجتة اليت تتجاوز مدى
البيانات الفيديوية إىل مدى البيانات الفيديوية)
تكميم املشتقات C'B, C'R, CT, CP

مدى ضيق

مدى كامل

]D = Round [(219  E′ + 16)  2n−8

]D = Round [(2n-1)  E′

(ينبغي ادتزال القيم الناجتة اليت تتجاوز مدى
البيانات الفيديوية إىل مدى البيانات الفيديوية)

]

سويات التكميم
أسود
)(R' = G' = B' = Y' = I = 0

n−8

D = Round [(224  E′ + 128)  2

] D = Round [(2 -1)  E′ + 2
n

n-1

تشفري ب ـ ـ  10بتات

تشفري ب ـ ـ  12بتة

تشفري ب ـ ـ  10بتات

تشفري ب ـ ـ  12بتة

64

256

0

0

DR', DG', DB', DY', DI

ذروة امسية
)(R' = G' = B' = Y' = I = 1
DR', DG', DB', DY', DI

940

3 760

1 023

4 095

التوصية
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المعلمات

عدمي اللون
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)(C'B = C'R = 0

512

القيم

2 048

512

2 048

DC'B, DC'R, DCT, DCP

ذروة امسية
)(C'B = C'R = +0,5

3 840

960

1 023

4 095

DC'B, DC'R, DCT, DCP

ذروة امسية
)(C'B = C'R = -0,5

256

64

1

1

DC'B, DC'R, DCT, DCP

مدى البيانات

الفيديوية 9c ،9b ،9a

 4إىل

 16إىل

1 019

4 079

 0إىل

1 023

 0إىل

4 095

حيث:
) Round( x ) = Sign( x ) * Floor( | x | + 0,5

)  Floor( xأكرب عدد صحيح أقل من  xأو مساويا له
x0
x0
x0

; 1

; 0
;  1


= ) Sign( x

المالحظة  - 9aميكن أن متتد إشارات املدى الضيق أسفل اللون األسود (دون األسود) وأن تتجاوز قيم الذروة االمسية (فوق األبيض) ،ولكن ينبغي
أال تتجاوز مدى البيانات الفيديوية
المالحظة  - 9bحتجز بعض السطوح البينية للصور الرقمية قيما رقمية من أجل معلومات التوقيت مثال مما جيعل املدى الفيديوي املسموح به هلذه
الواجهات أضيق من املدى الفيديوي إلشارة املدى الكامل .ويعتمد التقابل بني صور املدى الكامل هلذه الواجهات على التطبيق املعين.

يقدم اجلدول  10متثيل إشارة النقطة العائمة من  16بتة .وال يوجد حاليا واجهات يف الوقت الفعلي هلذا النسق .ومن املتوقع أن
يبدأ استخدام هذا النسق يف سري العمل القائم على امللفات وتبادل الربامج.
اجلدول

10

تمثيل إشارة النقطة العائمة
المعلمة

متثيل اإلشارة
تشفري اإلشارة
معايرة لإلشارات القائمة على العرض
معايرة لإلشارات القائمة على املشهد

)(FP

القيم
اخلطية B ،G ،R
نقطة عائمة من  16بتة لكل معيار .IEEE 754-2008
 R = G = B = 1,0ميثل  cd/m2 1,0يف الشاشة املرجعية.
 R = G = B = 1,0ميثل احلد األقصى ملستوى انتشار األبيض.

التوصية
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الملحق
(إعالمي)

1

العالقة بين الوظائف

 OETFو EOTFوOOTF

تستخدم هذه التوصية بإسهاب املصطلحات التالية:
 :OETFوظيفة التحويل البصري-اإللكرتوين ،حتول ضوء املشهد اخلطي إىل إشارة فيديوية ،دادل الكامريا عادة.
 :EOTFوظيفة التحويل اإللكرتوين -البصري ،حتول اإلشارة الفيديوية إىل درج الضوء اخلطي يف الشاشة.
 :OOTFوظيفة التحويل البصري-البصري ،هلا دور تطبيق "التمثيل املتودى".
وهذه الوظائف مرتابطة ،ولذلك فإن اثنتني فقط من ثالثة مستقلتان .ولدى معرفة أي اثنتني منها ميكن حساب الوظيفة الثالثة.
ويشرح هذا القسم كيف تظهر هذه الوظائف يف أنظمة التلفزيون وكيفية ارتباطها.
ويف أنظمة التلفزيون ،ال يرتبط الضوء املعروض دطيا بالضوء الذي تلتقطه الكامريا .وتطبق بدال من ذلك الوظيفة الالدطية
اإلمجالية .OOTF ،وهذه الوظيفة " OOTFاملرجعية" تعوض عن التفاوت يف إدراك درجة اللون بني بيئة الكامريا وبيئة الشاشة .ومتكن
مواصفة واستخدام الوظيفة " OOTFاملرجعية" االستنساخ املتسق للصورة من طرف إىل طرف ،وهو عنصر هام يف اإلنتاج التلفزيوين.
ضوء الشاشة
المرجعي

 OOTFالمرجعية

ضوء المشهد

 OOTFاملرجعية
BT.2100-Ann1-01

وميكن إجراء تعديل فين لتعزيز الصورة .ومن شأن ذلك أن يغري الوظيفة  ،OOTFاليت ميكن عندئذ أن تسمى " OOTFالفنية".
وميكن تطبيق التعديل الفين إما قبل  OOTFاملرجعية أو بعدها.

التوصية

12

ITU-R BT.2100-1

التعديالت
الفنية

ضوء الشاشة
المرجعي

ضوء المشهد

 OOTFالمرجعية

أو
ضوء الشاشة
المرجعي

التعديالت
الفنية

 OTFالمرجعية

ضوء المشهد

 OOTFالفنية
BT.2100-Ann1 -02

وعموما فإن الوظيفة  OOTFهي تسلسل لوظيفة  ،OETFالتعديالت الفنية ،ووظيفة .EOTF

ضوء الشاشة

EOTF

التعديالت
الفنية

ضوء المشهد

OETF

 OOTFالفنية
BT.2100-Ann1-03

وقد صمم نظام  PQمبوجب النموذج املبني أدناه ،حيث يعترب أن الوظيفة  OOTFدادل الكامريا (أو مفروضة يف عملية اإلنتاج).
ضوء الشاشة

معكوس

EOTF

OOTF

EOTF

OETF

فك تشفير
شاشة

تشفير
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وقد صمم نظام  HLGمبوجب النموذج املبني أدناه ،حيث يعترب أن الوظيفة  OOTFيف الشاشة.
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وظيفتان فقط من الوظائف الثالث الالدطية OETF ،و EOTFو ،OOTFمستقلتان .ويف الرتميز الوظيفي (حيث تشري الرموز
الذيلية إىل مكونة اللون) تكون:
OOTFR R, G, B   EOTFR OETFR R, G, B 

OOTFG R, G, B   EOTFG OETFG R, G, B 
OOTFB R, G, B   EOTFB OETFB R, G, B 

وهذا أوضح إذا كان التسلسل ممثال بالرمز  .ومبوجب هذا الرتميز ،تكون العالقات الثالث التالية بني هذه الوظائف الالدطية الثالث:
OOTF  OETF EOTF
EOTF  OETF1  OOTF
OETF  OOTF EOTF1
OOTF1  EOTF1  OETF1
EOTF1  OOTF1  OETF
OETF1  EOTF OOTF1

ويعرف هنج التكميم  PQبواسطة وظيفته  .EOTFوبالنسبة إىل  ،PQميكن اشتقاق  OETFمن  OOTFباستخدام السطر الثالث
من املعادالت الواردة أعاله .وعلى حنو تكميلي ،يعرف هنج اللوغاريتم  HLGبواسطة وظيفته  .OETFوبالنسبة إىل  ،HLGميكن
اشتقاق  EOTFمن  OOTFباستخدام السطر الثاين من املعادالت الواردة أعاله.
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تمثيل معلمات وظيفتي التحويل اإللكتروني-البصري والبصري-اإللكتروني
الغرض من هذا امللحق ،فيما يتعلق مبجموعات املعلمات املناسبة ،هو تسهيل تنفيذ وظائف التحويل البصري-اإللكرتوين
املرجعية ) (OETFوكذلك وظائف التحويل اإللكرتوين-البصري املرجعية ) (EOTFهلذه التوصية.
وميكن متثيل الوظيفة  EOTFباملعادلة ):(1
 c  V  mst 
LV   

 V ms 

1/ n

حيث:

)(1

 :Vقيمة لون الدطية
 :Lقيمة اللون اخلطية املقابلة.

وميكن حتديد جمموعة املعلمات } {s, t, c, n, mوفقا للتطبيق املرغوب.
وميكن متثيل الوظيفة  OETFباملعادلة ):(2
sLn  c
V L   n
m
L  st

وجدير باملالحظة أنه إذا أعطيت املعلمات  sو tو cو nو mقيما متماثلة يف املعادلتني ) (1و) ،(2عندئذ يكون كل من
و) V(Lاملعكوس الرياضي لآلدر.

)(2

)L(V

ومن املفيد ،يف بعض التطبيقات ،معايرة  Vيف املعادلتني ) (1و) (2وفقا للمعادلة ):(3
Vp
Vˆ 
m
k

حيث:

)(3

 :Vقيمة لون الدطية
ˆ : Vقيمة لون الدطية معايرة حتل حمل  Vيف املعادلتني ) (1و).(2

وميكن حتديد املعلمتني  kو pوفقا للتطبيق املرغوب.
ومن املفيد ،يف بعض التطبيقات ،معايرة  Lيف املعادلتني ) (1و) (2وفقا للمعادلة ):(4
Lb
Lˆ 
a

)(4
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 :Lقيمة لون دطية
̂ : Lقيمة لون دطية معايرة حتل حمل  Lيف املعادلتني ) (1و).(2

وميكن حتديد املعلمتني  aو bوفقا للتطبيق املرغوب.
ومن دالل استعمال هذه املعادالت ،ميكن إنشاء تنفيذ فعلي بتحديد القيمة اخلاصة بكل معلمة .وعلى سبيل املثال ،إلنتاج إشارة
معيارية دطية ،ميكن أن تكون معلمات املعادلة ) (3كاآليت 𝑝 = 𝑚 = 0 :و . 𝑘 = 1ومن مث ،تكون معلمات املعادلة ) (4كالتايل:
 𝑎 = 1و . 𝑏 = 0وميكن تنفيذ زوج عينات للوظيفتني  OETFو EOTFبقيمة غاما للنظام قدرها  1,0كنقطة انطالق بواسطة
املعادلتني ) (1و) (2باستعمال املعلمات التالية.𝑠 = 1, t = m = 0,2701, c = −0,0729, n = 0,4623 :

