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 ** ، *R SM.1134-ITU-1ة ـلتوصيا

 يف اخلدمة املتنقلة الربية حساابت تداخالت التشكيل البيين
(2007-1995) 

 جمال التطبيق
تنشأ عند خروج مستقبل حتت  البيينتستخدم هذه التوصية كأساس حلساب أقصى تداخل من بني ثالثة تداخالت للتشكيل 

 أتثري إشارات كثيفة غري مرغوب فيها عند دخل املستقبل نتيجة عدم خطية استجابة اتساع املستقبل.

 كلمات أساسية
 خطية  ال، تداخالت التشكيل البيين، إشارات غري مرغوب فيها

 
 الحتاد الدويل لالتصاالت، يف اإن مجعية االتصاالت الراديوية 
 إذ تضع يف اعتبارها 

 تنقلة الربية هي يف معظم احلاالت:أن العوامل الرئيسية اليت تتسبب يف التداخالت يف اخلدمة امل أ (  
 نواتج التشكيل البيين يف النطاق اليت تولدها إشاراتن مسببتان للتداخل )أو أكثر( بسوية عالية؛  -
إرساالت غري مرغوب فيها حتدث يف مرسل ما عندما تقدم إشارة من مرسل آخر عند دخل طبقات الرتددات الراديوية  -

 للمرسل املتأثر؛
 ارات املفيدة واملسببة للتداخل هي متغريات عشوائية؛سوايت اإلش -

تقع نواتج تشكيلهما   معينة حبيثأن اثنتني )أو أكثر( من اإلشارات غري املرغوب فيها جيب أن تكون هلما ترددات  ب(
 البيين يف نطاق ترددات مستقبل مفيدة؛

أكثر من إشارتني بسوية عالية غري مرغوب  جودو  أن هناك احتمااًل صغريًا جدًا حلدوث تداخل تشكيل بيين انتج عن ج(
 فيهما؛ 

 أن طريقة حساب تداخالت التشكيل البيين سوف تسمح ابستعمال فعال لطيف الرتددات يف اخلدمة املتنقلة الربية، ( د
 توصي

من أجل حساابت تداخالت التشكيل البيين للخدمة  1ابستعمال منوذج التشكيل البيين للمستقبل املقدم يف امللحق  1
 املتنقلة الربية؛

 ؛1اإلجراء التايل، الذي وردت تفاصيله يف امللحق  إبتباعحلساابت تداخل التشكيل البيين  2

____________________ 
 لالتصاالت الراديوية. 5جيب أن ترفع هذه التوصية إىل علم جلنة الدراسات  *
**

 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019و 2018 يلالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  
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 ها عند دخل املستقبل؛متوسط قيمة قدرة إشارة عشوائية مفيدة وتشتت بتحديد 1.2
 متوسط قيمة قدرة إشارة عشوائية تسبب تداخالت تشكيل بيين وتشتتها عند دخل املستقبل؛ بتحديد 2.2
 احتمال أن حتدث خالل االستقبال نواتج تشكيل بيين يف املستقبل ذاته وكنتيجة للتشكيل البيين يف املرسل؛ بتحديد 3.2

بتحديد املناطق املتأثرة بتداخالت التشكيل البيين والتباعد اجلغرايف الضروري بني املرسالت واملستقبالت املسببة للتداخل  3
 . 1على أساس قيمة معطاة الحتمال التداخل، كما يصف ذلك امللحق 

 

 1 امللحق

 
 مناذج التشكيل البيين 

.  (TXIM)ومنوذج التشكيل البيين للمرسل  (RXIM)بيين للمستقبل يصف هذا امللحق منوذجي تشكيل بيين؛ منوذج التشكيل ال
 وهو مقسم إىل مخسة بنود. 

قياس التشكيل البيين  طريقةيصف  2يعرض الصيغة العامة حلساب تداخالت التشكيل البيين يف املستقبل. والبند  1البند 
يعطي صيغة  4الصيغة العامة. والبند  ابستعمالستقبال تقييم تداخالت التشكيل البيين يف االل طريقة يقدم  3للمستقبل. والبند 

حساب احتماالت التداخل ابلتشكيل البيين للمستقبل كيفية يصف  5حساب تداخالت التشكيل البيين للمرسل. والبند 
 واملرسل.

 منوذج حتليل التشكيل البيين للمستقبل 1
سابقاً،   CCIRللجنة  2-522ارتني ابلصيغة التالية )التقرير قدرة تداخل التشكيل البيين من الدرجة الثالثة بني إش تعنَي 

 (. 1990دوسلدورف، 
 ( ) ( ) 1,222112 KPPPino −−+−= (1) 

 حيث:
1P 2وP : 

inoP : 
2,1K : 

1  1و : 

 على التوايل  1fو   1fاإلشارات املسببة للتداخل عند الرتددين  قدرات
 2f − 1f = 2 0f(0f(قدرة انتج التشكيل البيين من الدرجة الثالثة عند الرتدد 

معامل التشكيل البيين من الدرجة الثالثة، وميكن حسابه من قياسات التشكيل من الدرجة الثالثة أو احلصول  
 عليه من مواصفات التجهيزات

 . 0fعلى التوايل، ابلنسبة إىل تردد التشغيل  f 2و 1fعند احنرايف الرتدد   RFمعلمات االنتقائية يف الرتدد 
، مثاًل، انطالقًا من معادلة حساب توهني إشارة متخالفة بعض الشيء ابلنسبة إىل تردد 2و 1ميكن احلصول على قيميت 

 التوليف.
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 للمستقبل. RFهو عرض النطاق  RFB حيث 
من قياسات التشكيل البيين من الدرجة الثالثة للمستقبالت الراديوية التماثلية املتنقلة  معينة  ابلنسبة جملموعةإلشارة أنه ابجتدر و 

ماكماهون،  [ (1)املعادلة  ميكن معاجلة (UHF)واملوجات الديسمرتية  (VHF)الربية العاملة يف نطاقات الرتدد ابملوجات املرتية 
 :التالية  إىل املعادلة وصوالً  1974]

 ( )fPPPino −++= log60102 21 (3) 

 وهي تساوي:   (MHz)هي متوسط احنراف الرتدد  fحيث 

2

  21 ff + 

 للمستقبل  البيين  التشكيل  تردد  خصائص 2
  (IS)مها مولدا اإلشارات لإلشارات املسببة للتداخل  12Gو 11G. و (WS)هو مولد إشارات اإلشارة املفيدة  sG، 1يف الشكل 

 . (RX). وتطبق هذه اإلشارات على دخل املستقبل RXIMاليت تشكل انتج 

 1الشكل 

 خمطط فدري لقياسات التشكيل البيين للمستقبل 

 

وإشارة  12Gو 11Gعند قياس خاصية التشكيل البيين للمستقبل، هناك إشاراتن مسببتان للتداخل بنفس السوية من املولدين 
تطبق عند دخل املستقبل. ويتم اختيار إزالة توليف تردد اإلشارة األوىل املسببة للتداخل مساوايً  sGمن املولد  srPمفيدة بسوية 

. وترفع سوية اإلشارتني املسببتني للتداخل عند 0f2، بينما يكون ابلنسبة لإلشارة الثانية املسببة للتداخل حوايل 0fللقيمة 
ل نوعية استقبال اإلشارة املفيدة عن قيمة حمددة. وتتوقف نوعية  عندما ال تق IP(IM)دخل املستقبل حىت احلصول على 

 . Aاالستقبال قطعاً على نسبة احلماية 
 الحظة أن: ابمل درجي

srP:  حساسية املستقبل الراديوي(dBW) 

(IM)IP :  احلساسية للتشكيل البيين مقيسة ابلنسبة للمستقبل(dBW) . 

أجهزة  
 املستقبل  القياس 
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 : (1)فإنه، ابلنسبة للمعادلة  وعلى ذلك
 1,200   )β(2  )(2β  )(3 = KffIMPP Iino −−− (4) 

 على النحو التايل:  srPهلذه القيمة عالقة ابلقيمة 
 )inoP=  A − srP( (5) 

 : 2,1Kإذاً فالقيمة 
 APffIMPK srI  +   (2  (2  3 = −−− )β)β)( 001,2 (6) 

 لطريقة حتليل التشكيل البيين يف املستقب   3
 النموذج العام 1.3

 التداخالت اليت تسببها نواتج التشكيل البيين يف املستقبل عندما يتوفر الشرطان التاليان:  حتدث
 IFRIMPIFR BFfBF +− 5.05.0 (7) 

 و:
 APP inos  <   − (8) 

 حيث:
IMPf: 

RF: 
IFB: 
sP: 
inoP: 

A: 

 تردد نواتج التشكيل البيين قيد النظر
 تردد التوليف يف املستقبل

 IFأو عرض مرشاح النطاق األساسي يف حالة عدم وجود املرحلة  IFقيمة نطاق التمرير للمرحلة 

 (dBm)قدرة اإلشارة املفيدة 

 ( dBmالقدرة املكافئة لتداخل نواتج التشكيل البيين بعد إعادة حساهبا ابلنسبة إىل دخل املستقبل )
 . (dB)نسبة احلماية يف نفس القناة  

 كما يلي:   (8)بعني االعتبار، ميكن كتابة الشرط  (1). وأبخذ املعادلة (1)ابملعادلة    inoPتعطى 
 )0R>  sP − 2P+  1P 2( (9) 

 حيث:
 )2,1K+  2 + 1 + 2 A−=  0R( (10) 

 طريقة حساب نواتج التشكيل البيىن على أساس نقاط االعرتاض 2.3
من   لالستفادةالتشكيل البيين  نواتجتداخل  لتعينيمن املالئم ، 2,1Кلقياس العامل  فرصة فيها تتوفرال  اليت  احلاالتيف  1.2.3

 للدوائر الرتب  نفس  من iМI عوامل تكون  وحيث  5و 3و  i = 2 حيث  – iالرتبة  من االعرتاض نقاط  – iIPمثل  معلمات
من    iМIو iIP معلماتوتتوفر  احلديثة املستقبالت( يف املخالطاتاملنتقي السابق  عناصر) الدخل مراحل يف املستخدمة الدقيقة

 .املناظرة املواصفات
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"نقطة   –( 5.6، الفقرة 2002)كتيب مراقبة الطيف الصادر عن االحتاد، طبعة عام  3IP املعلم هو  ًً انتشارا املعلمات وأكثر
يتساوى عندها مستوى الرتبة الثالثة لنواتج التشكيل البيين مع املستوايت الفردية   سوية نظرية، –االعرتاض من الرتبة الثالثة" 

( بعد إعادة حساهبا خلرج عنصر غري   1f –2 f2و 2f –1 f2 لإلشارات الواردة )إشاراتن متساويتان تولدان نواتج تشكيل بيين مثل )
 (.2خطي )انظر الشكل 

درجة خطية مراحل اخلرج للمستقبل من حيث قدراهتا على توليد نواتج تشكيل بيين من الرتب املناظرة، وكلما   iIP معلماتومتيز 
ات الواردة اليت تنتج ، حتسنت خطية املستقبل واتسع مداه الدينامي، ومن مث تتحسن مستوايت اإلشار iIPارتفعت مستوايت 

 عندها نواتج التشكيل اخلطي وتتحسن محاية املستقبل من التداخالت اليت تنجم عن نواتج التشكيل البيين.
استجابة املستقبل لنواتج التشكيل البيين للرتب املناظرة. وهي متثل عالقة مستوى نواتج التشكيل البيين عند خرج  iМIومتيز عوامل 

 .املستقبل مبستوى اإلشارات الواردة عند دخله )إشاراتن متساويتان تولدان نواتج التشكيل البيين عند اخلرج(

 2الشكل 
 نقطة االعرتاض

3
IP من الرتبة الثالثة 

1134-02

a

Pout

Pe-out

PIMP

IP3

Pe-in P0 Pin

(d
B

m
)

(dBm) 
القيم املتوسطة وحدود التغري ملعلمات الدوائر الدقيقة املستخدمة كمراحل دخل للمستقبالت )عناصر  1ويتضمن اجلدول 

نتقيات السابقة واملخالطات(، اليت يوردها أشهر املوردين. وميكن احلصول على القيم الفردية هلذه املعلمات من املواصفات امل
إىل  dBcعامل التكبري للمنتقيات السابقة، وترمز  1يف اجلدول  Gاهلندسية املوجودة على األجهزة ذات الصلة. وميثل املعلم 

 وجة احلاملة غري املشكلة للبث. ابلنسبة إىل قدرة امل الديسيبل
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 1اجلدول 
 معلمات الدوائر الدقيقة ملراحل خرج املستقبالت 

G 

(dB) 

IP3 

(dBm) 

IM2 

(dBc) 

IM3 

(dBc) 

IM5 

(dBc) 

12 ± 5 28 ± 5 – 24 ± 5 – 30 ± 5 – 35 ± 5 

 

 معادالت حساب مكوانت نواتج التشكيل البيين اليت ميكن أن تقع يف نطاق مترير املستقبل واليت تتضمن: 2ويورد اجلدول 
IMPf: 

in-eP: 

 

IMPP: 

 

 ترددات نواتج التشكيل البيين من الرتب الثانية والثالثة واخلامسة املتولدة عن إشارتني واردتني أو ثالثة

إشاراتن وارداتن أو ثالثة عند دخل املستقبل مبستوايت  –قدرة اإلشارة الواردة املكافئة عند دخل املستقبل 
 . 1P، 2P ،3Pتولدان نفس نواتج دخل التشكيل البيين مبستوايت خمتلفة  in-ePمكافئة 

مستوايت نواتج التشكيل البيين من الرتب الثانية والثالثة واخلامسة الناجتة عن اثنني أو ثالثة من اإلشارات الواردة  
على التوايل. ويتم التعبري عن  1f، 2f ،3fقدرات اإلشارات الواردة عند الرتددات  – 1P، 2P ،3Pالدخل، حيث 

 . iIMو   jPIقدرات نواتج التشكيل البيين بداللة  

 2جلدول ا
 إشارات واردة غري مرغوب فيها  3أو  2تداخالت نواتج التشكيل البيين من الرتب الثانية والثالثة واخلامسة حتت أتثري 

 IMPf h± f gf، الرتدد
)h> f gf( 

hf – gf2 mf – l+ f kf h2f – gf3  m+ f l2f – kf2 

 (1 ;2 ;2) 5 (2 ;3) 5 (1 ;1 ;1) 3 (1 ;2) 3 (1 ;1) 2 رتب النواتج وأنواعها

(dBm) in-eP 2)/h+ P gP( 3)/h+ P gP2( 3/)m+ Pl + Pk P( 5)/hP2+  gP3( + l P2+ k P2(
5)/mP 

(dBm)IMP P 

–+ Gi  in-eP( 2 
2IP 

– )+ Gin-eP( 3 

3IP.2 

– )+ Gin -eP( 3 

6+  3IP.2 

– )+ G in-eP( 5 

5IP.4 

– )+ G in-eP( 5 

9.5+  5IP.4 

in-e+ P 2IM in-e+ P 3IM 6 + in-e+ P 3IM in-e+ P 5IM +  in-e+ P 5IM
9.5 

للمعامالت املتنوعة برموز خمتلفة حتت  in-ePومستوايت نواتج التشكيل البيين   IMPfIMPتعني ترددات نواتج التشكيل البيين 
 على النحو التايل.  2مستوى السطر يف اجلدول 

 حتت الشرط:  2،  1إحدى ثالث قيم  hو gابلنسبة إلشارتني واردتني: يقبل كل معامل 
g + h = 3 

 حتت الشرط:  3،  2،  1إحدى ثالث قيم  Mو Kابلنسبة لثالث إشارات واردة: يقبل كل معامل 
k+ 1 + m = 6 

لنفس توزيع املعامالت بنفس طريقة حساب  IMPملختلف مكوانت  in-ePإجراء عمليات حساب نواتج التشكيل البيين وينبغي 
 هلذه املكوانت. IMPfالرتددات 

املمكنة ملختلف الرتب حتت املستوايت املختلفة  IMPوعدد خمتلف مستوايت  IMPfعدد املكوانت  أيضاً  2ويبني اجلدول 
 IMPميكن استنتاج أنه عند املستوايت املختلفة لإلشارات الواردة فإن خمتلف مكوانت  in-ePمعادالت  لإلشارات الواردة. ومن

 مستوايت خمتلفة ميكن حساهبا هبذه الطريقة. عند اخلرج لنفس الرتبة تكون هلا أيضاً 
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 : 2يف اجلدول  IMPPبتسوية قيم   iМIو  iIPميكن إجياد العالقات بني 
2IM – G+ 2 in-eP=  2IP 

)3IM – G+ 0.5 (3 in-eP=  3IP 
)5IM – G+ 0.25 (5 in-eP=  5IP 

 فإنه يساوي:  inoPاملكافئ لدخل املستقبل  IMPوإبعادة حساب مستوى 
G – IMPP=  inoP 

ولتوهني إشارات التداخل الواردة غري املرغوب فيها، تركب عادة مراشح للعمل يف اجتاهني أو لنطاق التمرير عند مدخالت 
  ، RF1Bاملستقبل قبل املنتقيات السابقة. ومعلمات املراشح )حتت األشكال شبه املنحرفة خلصائصها( هي: نطاق التمرير 

  ومساوايً  يعد التوهني اثنياً  2RF·B0.5 f >Δخارج نطاق التمرير )وعند  fΔ(β( لواردة ، وتوهني اإلشارات ا2RFB حد نطاق التوهني
 (. dB FLلـ 

 ( هي: dBويف تلك احلالة تكون خسائر اإلدخال للمرشاح )

( )










+



=

fBL

BfBcfa

Bf

f

RFF

RFRF

RF

2

21

1

5.0at

5.05.0at

5.0at0

 

 القيمة املعادلة لرتدد اإلاثرة الواردة عند دخل املستقبل | Δf|حيث: 
)1RFB – 2RFB/0.5 (FL= a  

1RFB .a . 0.5  –=  c 

 تساوي:  j( jf  (3 ;2 ;1 =عند الرتدد 1Pدخل املنتقي السابق قدرة اإلشارة عند 
)fΔ( β – in-jP=  jP 

 .: قدرة اإلشارة عند دخل املستقبلin-jPحيث 
 : طريقة حساب تداخل نواتج التشكيل البيين اخلطوات التاليةتتضمن    2.2.3

 . j), jfΔ( β 3 ;2 ;1 = توهني اإلشارات الواردة اليت تؤثر عند دخل املستقبل مبراشيح الدخل ني: تعي1اخلطوة 
 .jP: حساب مستوايت اإلشارات الواردة اليت تؤثر عند دخل املستقبل 2 اخلطوة
 .IMPP: تعيني مستوايت نواتج التشكيل البيين خلرج املخالط 3 اخلطوة
 .inoPتقدير املستوى املكافئ لنواتج التشكيل البيين املعاد حاسبه لدخل املستقبل  :4 اخلطوة
 .Rالتداخل  –: حساب نسبة اإلشارة 5 اخلطوة
لتعيني شروط توافق املستقبل مع األنظمة الراديوية االلكرتونية   Aبنسبة احلماية  Rالتداخل  –: مقارنة نسبة اإلشارة 6 اخلطوة

 األخرى يف بيئة كهرومغنطيسية معينة.
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 مثال للحساابت  3.2.3
 الضار  أتثريه وتقدير املستقبليف  1f + 2f  3fمن النوع  IMPلنفرتض أنه مطلوب حساب تداخل نواتج التشكيل البيين 

 ؛in-2P = – 10 dBm in-3P = – 15 dBm ؛in-1P = – 50 dBm  ؛G = 15 dB ؛3IP = 24 dBm  :املعطيات

sP = – 114 dBm؛ A = 9 dB؛ FL = 30 dB. 

 على النحو التايل: |j f – RF| = | jfΔ |املستقبل ختالف الرتدد لإلشارات الوارد عند دخل  قيم اجعل
)2RFB| > 0.5·3fΔ|( و)2RFB| > 0.5·2fΔ; |1RFB| ≤ 0.5·1fΔ(  

تقعان خارج نطاق   –مبعىن أن إشارة واردة واحدة تقع يف نطاق مترير مرشاح الدخل للمستقبل، وأن اإلشارتني الواردتني األخريني 
 التمرير.

 يف هذه احلالة:  
) = 30 dB3fΔ( β) = 2fΔ( β) = 0; 1fΔ( β 

45 dBm–=  3P40 dBm; –=  2P50 dBm; –=  1P; )jfΔ( β – in-j= P jP 

 :2ابالستعانة ابملعادالت الواردة يف اجلدول  IMPPو  in-ePولنحسب قيمة 
Pe-in = (–50 – 40 – 45)/3 = –45 dBm 

PIMP = 3 (–45 + 15) – 2.24 + 6 = –132 dBm 
Pino = PIMP – G = –132 – 15 = –147 dBm 
R = Ps – Pino = –114 – (–147) = 33 dBm 

R  A ً( يتحقق االتساق. 8للمعادلة )  ، ولذا فإنه وفقا 

 للمرسلالبيين    التشكيل  نواتج  قدرة 4
 لنواتج التشكيل البيين للمرسل املوجودة عند دخل املستقبل ابلطريقة التالية: iPميكن كتابة القدرة 

 101),2(10122 LKPPi −−−−= (11) 

 حيث:

 2P: 
 

  و : 
2,1K : 
10L : 

(، الذي حتدث عنده 1f( عند سوية أطراف خرج املرسل املتأثر )برتدد 2fقدرة املرسل مسبب التداخل )برتدد 
 (dBW)فيه نواتج التشكيل البيين 

،  2fللمرسل مسبب التداخل عند الرتدد  1fتوهني انتج عن داريت خرج وهوائي املرسل املتأثر عند الرتدد 
 )(dB، على التوايل 0fولناتج التشكيل البيين عند الرتدد 

 (1)يف املعادلة  2,1Kالذي خيتلف عن  (dB)توهني حتويل التشكيل البيين يف املرسل 
 . (dB)واملستقبل   1fتوهني انتج التشكيل البيين على املسري بني املرسل ابلرتدد 
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 حتدث التداخالت اليت يسببها التشكيل البيين للمرسل عندما يكون:
 APP is − (12) 

 هي نسبة احلماية يف نفس القناة. Aحيث 

 احتمال التداخل 5

 احتمال التداخل ابلتشكيل البيين للمستقبل 1.5

تشدد على أن سوييت اإلشارتني املفيدة واملسببة للتداخل  ITU-R P.1146و ITU-R P.1057و ITU-R P.370إن التوصيات 
، املعرب عنه ابلوحدة (9)، وذلك نظرًا للتوهني. هكذا فإن اجلزء األيسر من الشرط متغرياتن عشوائيتان ذاات توزيع لوغاريتم عادي 

dBW ميثل جمموع املتغريات العادية العشوائية املستقلة ويشكل متغرية عادية عشوائية. واملتوسط ،  R  والتشتت R
للمتغرية  2

 :يساواين على التوايل sP  2+ P 1(R = 2P(العشوائية 

22
2

2
1

2

21

4

2

sR

smmm PPPR

++=

−+= 

 حيث:

m1P وm2P وmsP  متوسطات و1
و 2 2

و  2 s
هي تشتتات سوييت قدرة اإلشارتني املفيدة واملسببة للتداخل عند دخل املستقبل  2

 .ITU-R P.1146)و  ITU-R P.1057و ITU-R P.370)حمددة على أساس معطيات التوصيات 

 احتمال التداخل ابلتشكيل البيين للمرسل 2.5
 : (12)بعني االعتبار، تصبح املعادلة  (11)أبخذ املعادلة 

 0102  >     TLPP s −− (13) 
 حيث:

AKT    + β + β = 1),2(10120 − 
والتشتت   Tإن املتوسط  T

 للمتغرية العشوائية:  2

102      = LPPT s −− 
 يساواين على التوايل: 

2
1

22
2

2

102

++=

−−=

sT

msmm LPPT 
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 حيث:
P m2  وPsm وL m10: متوسطات 

 2
و  2 s

2و 2

1:  2تشتت املتغريات العشوائيةP  وPs وL10 

 البيين احتمال نواتج التشكيل  3.5
 (13)و (9)لظهور نواتج التشكيل البيين املولدة يف املستقبل نفسه وكنتيجة للتشكيل البيين يف املرسل )الشرطان  إن االحتمال 

 على التوايل(، خالل االستقبال، يساوي: 

 


−

x

t t




2

d
 e =  22 (14) 

( ) RRRx −=  ( (9)لدى حتديد احتمال ظهور نواتج التشكيل البيين يف املستقبالت )الشرط  :0/
( ) TTTx −=  (. (13)لدى حتديد احتمال ظهور التداخل املرتتب عن نواتج التشكيل البيين يف املرسالت )الشرط  :0/

أواًل من  xحتمال التداخل، يتم حتديد قيمة ال xعند حتديد املناطق املتأثرة بتداخالت التشكيل البيين على أساس قيمة معطاة 
( واملباعدات اجلغرافية m10Pو mP2 )أو m2Pو m1Pمعروفة ميكن حتديد القيمتني  smPمث، ابلنسبة لقيمة  .(14)املعادلة 

 املتأثرة ابلتداخالت.الضرورية املقابلة للمرسالت املسببة للتداخل للمستقبالت اليت تتوقف عليها املنطقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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