
 

 

HAZIRLIK 

İlk durumda: 

1. Uçağımız 330° uçuş başında ve 5500 feet yükseklikte UHWW Knevichi Vladivostok 
havalimanı yakınlarında uçmaktadır. 

2. Radyo istasyonu olarak Non-Directional Beacon - (NDB) > MURAVEYKA BG 
kullanılmakta ve frekansı 920 kHz bağlanmıştır. 

3. Amacımız ise BG NDB’sine 240 radyalinde inbound (önden yol takibi, yaklaşmak) 
olmaktır. (Yön kırmızı renkle gösterilmiştir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDB RADYALI YAKALAMA VE TAKIP ETME     



KOKPIT ALETLERI 

ALET TANIMLARI 

Kullanmakta olduğumuz kokpit aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 
ekipmanlara bakınız. 

 Radyo-Manyetik gösterge (Radio Magnetic Indicator – RMI) 

 

NAVIGASYON CIHAZINI AYARLAMA 

Yakalama manevrası yapabilmek için, yakalayacağımız NDB Frekansını doğru bir 
biçimde girmemiz gerekmektedir:  

1. Uçağımızdan NDB Frekansını 920 kHz olarak ayarlıyoruz. 

 

NDB RADYALINI YAKALAMAK 

Alet ayarlamasını yaptıktan sonra, RMI yani Radyo Magnetik Gösterge’nin iğnesinin 
hareketini gözlemleyerek yakalama süreci takip edilir. 

1. Aşamalı olarak RMI'nin iğnesi istenen seyir yönüne veya ters seyir yönüne doğru 
dönecektir. (course±180°) 

2. Hedefi alet üstünde gözlemleyin. 240 inbound radyalini kesmek istediğimiz için, 
iğnenin ucu uçuş başı değerimiz olan 060° dereceyi göstermelidir. (060°=240°-
180°) 

 

 



Eğer ki NDB’nin size göre olan mesafesini bilmiyorsanız, kesintili dönüşler yapmayın. Bu 
durumda NDB Radyalini konumunuza göre çok uzak noktalarda kesebilirsiniz. 

 

 

 

HAT (TRACK) YAKALAMA 

Normalde bu aşamada uçuş başınızı koruyarak belirtilen radyali katedebilirsiniz. 

1. RMI aletindeki iğne, NDB rotasına veya zıt rota yönüne işaret etmelidir. 

 

Bu örnekte, 240° Hat’tını (TRACK) yakalamak için RMI iğnesinin 060°’ı göstermesi gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi olarak, NDB’ye göre 240 track outbound hattını takip etmek istiyorsanız, uçağınızı 
240° uçuş başına döndürmeniz gerekir. 

   
  

Radyali en efektif biçimde yakalamak için, verilen radyali önce kat etmenizi öneririz.  

Bu aşamada, NDB’ye göre 240 track inbound hattını takip etmek istiyorsanız, uçağınızı 060° 
uçuş başına döndürmeniz gerekir. 



NDB HATTINA (TRACK) ESTABLISH OLMA DÖNÜŞÜ 

Uçuş başı 060°’a dönüyoruz. 

Dönüşten sonra, NDB’ye inbound olarak 240° hattını (Track) takip etmek istiyoruz.  

1. Eğer istediğimiz track üzerindeysek, dönüşten önce muhtemelen bu track’ten 
taşacağızdır. İğne tam olarak istenen açının önünde olmayacaktır. 

2. Böyle bir durumda track yönüne geri dönerek tekrar yakalamamız gerekir. 
3. Uçuş başımızı ayarlayarak istenilen Track’e tekrar establish olmamız gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer uçağımız saat yönüne (sağa) dönüyorsa, uçuş başımıza 15° den 30° dereceye kadar 
eklemeler yaparız. Ya da, uçak saat yönünün tersine (sola) dönüyorsa, uçuş başımızdan 
15° den 30° dereceye kadar çıkarmalar yaparız. 



COURSE UÇUŞ BAŞINA VARIŞ AŞAMASI 

Bu aşamada ise 15° dereceden 30° dereceye yakalama açısını kullanarak, radyali 
yumuşak biçimde kesmemiz gerekir. 

 Eğer trackten taşacağınızı öngörüyorsanız bu önemli bir durum değildir, bunun 
için 30 derecelik yakalama açısı yerine 15 derecelik yaklaşma açısını tercih 
edebilirsiniz. Son dönüşün tam zamanını bilmek bazen zor olabilir. NDB'ye 
yakınsanız, dönüşü istasyondan çok uzakta olduğunuz duruma göre daha erken 
başlatabilirsiniz. 

 

Bir sonraki resme göre:  

1. İstediğimiz track’e tekrar oturabilmek için 30° derecelik bir oturma uçuş başına 
ihtiyacımız olacaktır. (060°+30°=90°) 

2. RMI’daki sapmayı gözlemleyerek istediğimiz track’e yani 060° radyaline establish 
olmak için doğru zamanda dönüşe başlamamız gerekir. 

 

 

 

- Uçuş başımıza 15° ekleyip yada çıkararak elde ettiğimiz yeni uçuş başımız bu 15 
dereceden daha az olursa istediğimi radyali geç yakalama yada şiddetli rüzgardan ötürü hiç 
yakalayamama durumuna girebiliriz.  

-15 dereceden daha fazla olursa ise tekrar bir taşma durumu gerçekleşebilir ve tekrar 
yukardaki yakalama sürecine girmemiz gerekebilir. 

 



 

YAKALANAN RADYALİN TAKİBİNİ SÜRDÜRME 

 

 

Bu resimde, istediğimiz NDB’ye göre 240° radyalini yakalayıp, bu radyali takip etme 
sürecine girdiğimizi görebilirsiniz. 

1. RMI göstergesi NDB’yi göstermektedir. Inbound bir uçuş yaptığımız için, ibrenin 
ucu kuzey yönü yani tam önümüzü göstermektedir. 

2. Radyali takip ederken yan rüzgarın etkisini takip edip gerekli rüzgar önlemesini 
yaparak uçuşu sürdürmeliyiz. Eğer uçuş başımız 060° derece değilse RMI 
iğnesini bu örnekte 060° trackte tutmak için gereken uçuş başı değişmelerini 
yapmamız gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INBOUND NDB HATTI YAKALAMASI İÇİN SON HARİTA GÖSTERİMİ 

Aşağıdaki resimde, yaptığımız sürecin son durumunu görebilirsiniz: 

1. İlk uçuş başımızı koruyarak 240° NDB radyalini kat etme. 
2. 240° NDB radyalini kesmek için 30 derecelik yakalama dönüş açısına girme. 
3. 240° NDB radyalini takip etme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAZIRLAYAN 

 

Dosyanın orjinali; 

http://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Intercept_and_follow_a_NDB_radial  

adresinde yer alıp Türkçe diline çevirme işlemi, IVAO Türkiye Divizyonu eğitim departmanı 
adına 

TR-TA3 Barış ÇETE tarafından yapılmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------- 

Bu belgenin içeriği sadece havacılık simülasyonu içindir ve gerçek havacılık operasyonları 
için kullanılmamalıdır. 

---------------------------------------------------------------------------- 

TR-TC> Serdar ÖZDEN 

TR-TAC> Gökhan PEKER 

TR-TA1> Mehmet DİNÇ 

TR-TA2> Murat TÜRKASLAN 

TR-TA3> Barış ÇETE 

TR-TA4> Özgür ORHON 

TR-TA5> Mert AKÇAKAYA 

TR-T01> Orkun TERZİOĞLU 

TR-T02> Serhat KARANLIK 

TR-T03> Taha BEDİR 

---------------------------------------------------------------------------- 

  


