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MINIMUM SEKTÖR YÜKSEKLİĞİ

1. Tanım
Minimum sektör yüksekliği (MSA), radyo navigasyon yardımı merkezli 46 km (25 NM) yarıçaplı bir daire 
içindeki bir alanda bulunan tüm nesnelerin üstünde 300m (1 000 ft) minimum boşluk sağlayacak şekilde
kullanılabilen en düşük irtifadır .

Bazen MSA Minimum güvenli Yükseklik olarak alınabilir.Minimum güvenli irtifa, arazinin veya engellerin 
varlığı nedeniyle uçmanın güvensiz olduğu bir rakımı belirtmek için çeşitli durumlarda kullanılan genel bir
ifadedir. ICAO'da "Minimum güvenli yükseklik" teriminin temel bir tanımı yoktur.

Minimum sektör yüksekliği (MSA) plan görünümünde aşağıdaki chartlarda bulunur
 Aletli Yaklaşma Prosedürü (IAC),

 Standart Aletli Kalkış (SID)

 Standart Meydan Varış Rotası (STAR)

2. Açıklama
MSA aşağıdaki öğeleri içerebilir

 Referans noktası  (VOR, NDB, DME…)

 Bir veya birkaç sektör
 Uygun seyir fonksiyonları sağlayan, yakındaki arazi ve insan yapımı engellerden yeterli

Dikey Boşluk sağlayan ortalama deniz seviyesi MSL ile ifade eden bir grafik tasviri.

Chartlarda bulunan MSA Örneği
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3. Uygulanış

Bir pilot olarak, bir terminal alanında IFR uçarken, hava trafik kontrolöründen gelen vektör talimatlarını takip 
ederken veya yayınlanan rotanın yükseklik kısıtlamalarını takip ederken herhangi bir engelden
uzaklaşmanızı sağlayacak olan bu MSA değerini kullanmanız gerekir.

Bir hava trafik kontrolörüyseniz, terminal alanında yayınlanan bir rota dışında bir yeri kontrol ederken, bazı 
MRVA (minimum radar vektör yüksekliği) değerleri dışında MSA irtifa kısıtlamalarını da dikkate almalısınız.

Bir uçak, kullanılan rota için grafiklerde yayınlanan irtifa kısıtlamalarını takip etmesi veya flied sektörü için 
 yayınlanan MRVA grafikleriyle uyumlu aktif bir hava trafik kontrolör tarafından daha düşük bir irtifa verilmesi 
durumunda MSA irtifasının altında olabilir.

4. Diyagram açıklaması
MSA'nın yapısı:

 Minimum sektör yüksekliği bir daire olarak tasvir edilir.
 Dairenin merkezi bir radyo navigasyon yardımcısıdır: bu pilotun referansıdır.
 MSA uygulanabilir bölge bu referans etrafında 25 NM'dir.
 Her sektörde irtifa (ortalama deniz seviyesi MSL olarak ifade edilir) değeri yazılır.
 Sektörler, işarete giden manyetik giriş yolu kullanılarak oluşturulur.

Bazı havaalanları karmaşık olduğu için, MSA her yönde sabit değildir ve her yöne çok yüksek bir 
yükseklik ayarlamamak için birçok sektör oluşturulabilir.

4.1. Örnek n°1

Radyo navigasyon yardımı SPL ve tipi  VOR/DME 

Minimum Sektör İrtifası 1700ft.

Farklı irtifaya sahip bir sektör (1700ft olandan başka) var .
 Bu sektörün, 310° ile 353° arasındaki uçuş başlarını kapsadığı belirtilmiş

Belirtilen alanda minimum sektör yüksekliği (MSA) 2300ft olarak belirtilmiş

Bu minimum sektör yüksekliğinin uygulanabilir mesafesi 25NM'dir (tanım).
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4.2. Örnek n°2 – Alt Sektör 

Bazı havaalanlarında, mesafeye bağlı olarak alt sektörler vardır.

Sağdaki örnekte, 3 sektörde özel bir işaret bulunmaktadır. ()

 ile gösterilen kısmı , Miminimum sektör yüksekliğinin radyo 
navigasyon yardımı olan KBO'dan 15 NM içinde 2800 ft'e indirildiği 
tanımlandığını belirtmektedir.

15 NM ve 25 NM arasında, sektörde yazılan irtifa değeri hesaplanması
gereken minimum sektör yüksekliğidir

Dikkatli olun,  de yazan kısıtlama 4 sektörün sadece 3'ü için geçerlidir.

Bunun alt sektör (090 ° ile 155 ° arasında 2100 ft'te bulunan sektör) için geçerli olmadığını unutmayın.

Bu minimum sektör yüksekliğinin uygulanabilir mesafesi 25NM'dir (tanım).

4.3. Örnek n°3 – Çift MSA Kısıtlamaları

Bazı havaalanlarında farklı sektörlerde birkaç radyo navigasyon yardımcısı bulunmaktadır.

Dağlık bölgeye bağlı olarak, her radyo navigasyon yardımcısına sahip 2 MSA kısıtlaması bulunan bazı 
havaalanları olabilmektedir.

Uçuş sektörünüzün ve / veya baz alınan radyo navigasyon yardımcısının işlevindeki doğru MSA
 diyagramını seçmelisiniz

LJLJ havaalanı için 2 MSA diyagram örneği.




