
SEYRÜSEFER ALETLERİ 
 

ADF - Automatic Direction Finder 
 
Uçakların yayın yapan yer istasyonlarına bağlı olarak yön bulması imkanını sağlayan bir seyrüsefer 
yardımcısıdır. LF ve MF bandında çalışan bu sistem uçaktaki göstergeler (RMI=Radio Magnetic 
Indicator) vasıtasıyla, uçağın bulunduğu pozisyona göre istasyonun yönünü gösterir. NDB (Non 
Directional Beacon) ve L (Locator) olmak üzere iki tür yer istasyonu vardır. Sistemin çalışma frekansı 
200-1750 kHz. arasında değişir. Avrupa da genelde kullanılan 200-420 kHz. frekans aralığıdır. İletimde 
genlik modülasyonu kullanılır. Çalışma prensibi VDF ile aynıdır. Her yer istasyonu mors kodunda iki-üç 
harfli tanıtım sinyali gönderir. NDB için dakikada 2 defa, L için dakikada 6 defa tanıtım sinyali 
yayınlanır. ADF sistemi normal uçuşta, yaklaşmada ve her uçuş seviyesinde kullanılabilir. NDB daha ;ok 
seyrüsefer sırasında, L ise yaklaşmalarda kullanılır Locator' un verici gücü) 10-50 W, NDB 'nin ise 1-5 
kW mertebelerindedir. Buna bağlı olarak da locator' un menzili 15-25 NM., NDB' nin 50-100 NM 
düzeyindedir. Sistem hatası ±10° dır. Özellikle geceleri hata miktarı yukarıda belirtilen değerlere 
ulaşabilir.  

Avantajları:  

• Sistemin basitliği ve ucuzluğu  

Dezavantajları:  

• Meteorolojik şartlara duyarlı  
• Fading olayı sebebiyle özellikle geceleri alınan bilgiye güvenilememesi  
• Dikey olarak ±45° lik bölgede sessizlik konisi.  

 
DME - Distance Measuring Equipment 
 
Pilota yer istasyonu ile uçak arasındaki uzaklığı veren ve UHF bandında yayın yapan bir sistemdir. 
Genelde VOR ile birlikte kullanılır. Böylece pilot aynı anda hem yön hemde uzaklık bilgisini elde etmiş 
olur. Bu tür bir sistemde pilotun VOR frekansını seçmesi otomatik olarak ona bağlı DME frekansını da 
seçmesini sağlar (V0R/DME). Sistem yaklaşmalarda kullanılıyorsa iki istasyon arasındaki uzaklık 100 ft. 
ten fazla, seyrüsefer için kullanılıyorsa 2000 ft.ten fazla olmamalıdır.  

Çalışma Prensibi: Hem uçakta hem de yer istasyonunda (transponder) alıcı ve verici anteni vardır. 
Uçağın gönderdiği soru sinyalleri yer istasyonunda değerlendirilir ve farklı bir frekansta cevap sinyali 
olarak uçağa gönderilir. Yer istasyonunda soru sinyalinin değerlendirilmesi 50 msn de gerçekleşir. Soru 
ile cevap sinyali arasında 63 MHz. lik frekans farkı vardır. Çalışma prensibi, sinyalin gidiş-dönüş 
süresinin ölçülmesine dayanır.  

İletişimde darbe modülasyonu kullanılır. Pilot, DME frekansını seçtikten sonra ilk soru sinyalleri darbe 
çiftleri şeklinde yer istasyonuna gönderilmeye başlanır. Uçak bu durumda arama aşamasındadır. DME 
istasyonunun cevap sinyalleri yakalanıncaya kadar uçak, saniyede 150 defa darbe çifti göndermeye 
devam eder. Cevap sinyali yakalandıktan sonra ise izleme aşaması başlar. Gönderilen darbe çifti sayısı 
bu aşamada saniyede 10-30 düzeylerine düşer.  

Yer istasyonu her soru sinyaline cevap sinyali göndermez Ortalama 10 soru sinyalinden 5' ine cevap 
sinyali gönderir. Her DME istasyonunun belirli bir kapasitesi vardır. Yer istasyonunun gönderebileceği 
darbe çifti sayısı ortalama saniyede 2700' dür. Bu da yaklaşık 100 uçağa aynı anda hizmet verebileceği 
anlamına gelir. (95 uçak izleme, 5 uçak araştırma aşamasında varsayımı ile). İstasyon, öncelikle en iyi 
aldığı soru sinyallerini değerlendirmeye alır. Kapasitesinin üzerindeki soru sinyallerini değerlendirmeye 
almaz, yani cevap sinyali göndermez.  

 



Çalışma Frekansı: UHF bandında 962-1213 MHz. aralığında seçilir. Bu aralıkta toplam 252kanal 
mevcuttur. (X modunda 126, Y modunda 126 kanal olmak üzere). Soru ile cevap sinyali. arasında X ve 
Y moduna bağlı olarak ± 63 MHz. fark vardır. Her yer istasyonu 1350 Hz' te mors kodunda tanıtım 
sinyali yayınlar.  

Menzil ve Hata Payı: Optik dalgalar hakimdir. FL 330'da 200 NM menzile sahiptir. İstasyonun tam 
üzerinden geçildiğinde DME istasyonu uçağın irtifasını gösterecektir. Müsaade edilen hata payı 
ortalama 0,5 NM.dir. Pratikte bu oran 0,2 NM mertebelerindedir.  

Avantajları:  

• Kısa menzilli seyrüseferlerde (<200 NM) en yaygın olarak kullanılan uzaklık ölçüm 
sistemidir.  
• Çoğu aletli yaklaşma prosedürleri VOR/DME istasyonları üzerine kurulur.  
• Yer hızı ve seyahat süresinin hesaplanmasında ana kaynaktır.  
• ILS sisteminde daha doğru uzaklık bilgisi vermesi sebebiyle markerlerin yerine 
kullanılır. MLS yaklaşma sisteminde de yine daha geliştirilmiş DME/P kullanılır. (Burada P, 
precision kelimesini simgeler)  

 
ILS – Instrument Landing System 
 
Bulut tavanının alçak, görüş faktörlerinin kötü olduğu durumlarda uçağın piste elektronik cihazlarla 
emniyetle iniş yapmasını sağlayan bir sistemdir.  

Üç ana yer tesisi şunlardır:  

1. Elektronik merkez pist hattını göstermek için ufki düzlem meydana getiren LOCALIZER  
2. İniş noktasına doğru bir açıyla (3°) yaklaşması için dikey düzlem meydana getiren              
           GLIDE PATH . 
3. Yaklaşma hattı boyunca dizilen ve dikey yayın yapan MARKERLER.  

Bu üç yer tesisi daha çok fayda sağlamak ve emniyeti için, yüksek şiddet yaklaşma ışıkları ve DME 
(Mesafe bilgisi veren sistem) ile beraber kullanılırlar.  

LOCALIZER: Bir piste ILS yaklaşması yapan uçakların, pistin merkez hattı doğrultusunda 
yaklaşmalarını sağlar. Frekans band 108.10-111.95 Mhz'dir. Taşıyıcı çıkış gücü 5-15 Watt 
mertebelerindedir.  

Localizer verici antenleri aletle iniş pistinin merkez hattı doğrultusu üzerine yerleştirilmişlerdir. Pist 
sonundan itibaren 1000 feet mesafededirler. Esas verici cihazları iniş kalkışları etkilememek için pist 
uzantısının dışına yerleştirilmişlerdir.  

Anten yayınları iki patern meydana getirecek şekildedir. Bunlardan biri 150 Hz' de modüle edilmiştir ve 
mavi sektor olarak bilinir. Haritalara da böyle işlenir. Diğer patern ise 90 Hz' de modüle edilmiştir ve 
sarı sektor olarak bilinir. Bir pilot dış marker tarafından alana alçalma yapıyorsa mavi sektor daima 
sağındadır. Bu iki paternin birbirlerini kestikleri kısımda (bu tam pist merkez hattı doğrultusundadır) bir 
Course meydana gelir. Buna Localizer Course denir. Diğer bir deyimle Centre line (Merkez hat). Bu 
Course' un içinde uçan bir uçak doğruca pist doğrultusunda yaklaşır veya uzaklaşır. Dış marker 
istikametine doğru ist üzerinden geçerek uzanan Course' a Front Course ve bunun tam tersi 
istikametine doğru uzanan Cours' a Back Course denir.  

Localizer vericileri 25 mile kadar güvenilir olarak sinyal yayınlar. Localizer Course' un kullanım açısı 3 
derecedir. Pist merkez hattına göre 1,5° sağ ve 1,5° soldadır.  



Localizer VHF bandında çalışır. ILS' in tanıtma işaretleri Localizer antenlerinden yayınlanır. İlk önce bir 
I harfini takiben 3 harfli mors kodu şeklindedir. (I ANK gibi). Localizer antenlerinden ses yayını da 
yapılabilir, talimat ve malumatlar pilota iletilebilir.  

GLIDE PATH: Pilotlara bilgi verir ve iniş yapacak uçaklara piste en uygun süzülme açısı içinde 
alçalmasını sağlar. Frekans band UHF ve 329.15-335 MHz arasındadır. Bunların anten ve verici binaları 
ILS alçalması yapılan tarafina pist başından 750-1250 feet içeriye ve 400-600 feet pist merkez hattının 
uzağına konulur. Glide path antenleri Localizerlerde olduğu gibi altlı ve üstlü olmak üzere iki adet yayın 
paterni meydana gelir.  

90 Hz. de modüle edilmiş kısım üst tarafta, 150 Hz de modüle edilmiş kısım ise bunun altındadır. Bu iki 
paternin birbirlerini kestikleri yerlerde bir course daha meydana gelir.  

Her Glide Path vericisi beraber çalıştıkları Localizer frekansları ile eşlendirilmiştir. (Şayet kombine UHF-
VHF alıcı cihazları var ise) Yani pilot VHF alıcı cihazında Localizer frekansı bağladığında glide path da 
otomatik olarak devreye girer.  

MARKERLER: ILS' de kullanılan markerler alçalma yapan uçakların pilotlarına ist başına ne kadar 
mesafede olduklarını bildirir. 75 MHz' de çalışırlar. Dış marker (OM=Outer Marker), Orta marker 
(MM=Middle Marker) ve İç; marker (IM=Inner Marker) olmak üzere üç adettir. İç marker günümüzde 
pek fazla kullanılmaz.  

Dış Markerler: Pist başına 4-7 NM mesafeye yerleştirilirler. Saniyede iki hat olarak kendilerini 
tanıtırlar. Bu sinyaller 400 Hz' de modüle edilmiştir. Uçak Markerin yayın sahası içinden geçerken, alet 
paneli üzerinde mavi bir lambayı, tanıtma hatlarının duyulma süresince yakarlar.  

Orta Markerler: Pist başına 3500 feet mesafeye yerleştirilmişlerdir. 1300 Hz'de modüle edilmiş hat 
ve nokta olarak kendilerini tanıtırlar. Uçak markerin yayın sahasından geçerken alet paneli üzerinde 
amber renkli bir lambayı hat ve noktaların duyulma süresince yakarlar.  

İç Markerler: Bazı konfigürasyonlarda ILS CAT II için yükseklik bilgisi sağlar. Pist başından 50 ft. 
uzaklığa yerleştirilir. 3000 Hz.de modüle edilmiş, saniyede 6 nokta olarak kendilerini tanıtırlar. Marker 
üzerinde beyaz renkli lamba yanar.  

ILS Kategorileri: Performanslarına göre 3 tip ILS kategorisi vardır ve bu kategoriler karar yüksekliği 
(DFI=Decision Height) ile görüş menzili (RVR=Runway Visual Range) kavramlarıyla tanımlanırlar.  

1. Cat I: DH=60 m., RVR ³ 800 m. (60 m. irtifaya kadar aletli yaklaşma, 60 m.'nin altında  
           görerek şartlarda yaklaşma yapılacak, görüş ise 800 m.'den fazla olacak anlamındadır.)  
2. Cat II: DH=30 m., RVR ³ 400 m.  
3. Cat III: Kendi içersinde üçe ayrılır. Bunlar:  
a. Cat III a: 0 £ DH £ 30 m., RVR ³ 200 m.  
b. Cat III b: 0 £ DH £ 30 m., RVR=0 (inişten sonra taksi yolunda RVR ³ 50m. olmalı)  
c. Cat III c: 0 £ DH £ 30 m., RVR=0 (Taksi yolunda da RVR=0).  

 

NDB (NON-DIRECTIONAL RADIO BEACON) 

Havada taşınan yön bulucularla bağlantılı olarak çalışan , ADF cihazına Low (LF , 30 kHz -300 kHz) ve 
Medium (MF , 300 kHz – 3 mHz) frekans bandlarında her yönde elektromanyetik enerji gönderen yer 
istasyonlarına NDB (non-directional radio beacon) yani Radyo Far denir. 
   
Yer mühendislerinin görüşüne göre NDB ; omnidirectional (her yönde) düşey kutuplandırılmış bir anten 
içinde çalışan ve günümüzde kullanılan en eski , basit radyo seyrüsefer yardımcısıdır.  



Kaynaklardaki değişik bilgilere rağmen NDB yer cihazı , uluslararası mors alfabesinde radyo farı arama 
sinyalinin ses tuşu tarafından düzenli aralıklarla kesintisiz ve taşıyıcı ayarlı yayın yapan , 200 – 500 kHz 
frekansta çalışan konvansiyonel MF vericisidir. 
  
Otomatik yön bulucular radyo dalgaları ile havaalanına iniş yapabilirler , bu istasyonları bulabilirler 
veya kendi konumlarını belirleyebilirler. Ayrıca ticari radyo istasyonları da yön bulmakta kullanılabilir ; 
fakat bunları tanımlamak zordur , çünkü pilotların , istasyonun kendisini tanıtıcı anonsunu yapması için 
beklenir.  
 
Bir NDB , hava yollarında hava meydanı veya ILS yerleştiricisi olarak , yada VOR ile birlikte veya yalnız 
başına bir havalimanının civarında kullanılabilir. Günümüzde havayollarında kullanılan NDB , basit bir 
yaklaşma yardımı sağlamak için DME ile birlikte kullanılır. 
  
Cihazın güç çıkışı sağlanan hizmet için gerekli alandan bağımsızdır. Bir havayolları NDB ’si bir hava 
meydanı yerleştirici radyo farı için , 10 millik servis alanında 10 metrelik bir çubuk antene 10 watt’lık 
bir güç yeterli olacakken , 200 millik bir alana ulaşabilmek için oldukça yüksek etkili bir antenle 
kilometrelerce uzağa sinyal gönderilebilir. Pasifik-Atlantik bölgelerindeki kilometrelerce uzağa yayın 
yapan NDB vericileri için okyanus üzeri uçuşları kolaylaştırmak için menzilleri 400NM (740.8km) kadar 
arttırılmıştır. 
 
NDB istasyonlarının menzilleri aşağıdaki faktörlere bağlıdır:  
 
1)Vericinin gücü:Bir radyo dalgasını şiddeti , verici ile alıcı arasındaki uzaklık artıkça düşer. Verici gücü 
menzilin karesi ile doğru orantılıdır. Örneğin 200 watt gücünde 100NM menzilli bir NDB vericisinin 
menzilini 200NM ‘a çıkarmak için gücü 800 watt’a çıkarmak gerekir. 
 
2)Frekans Bandı:NDB ; LF ve MF bandlarında yayın yapar. Bundan dolayı yani frekanslar farklı 
olduğundan yayınım , menzil , anten ve güçlerinde farklılıklar görülür.  
LF bandı için ; yer dalgaları ile yaklaşık 2800km ‘ye , gök dalgaları ile 6000km ‘ye ulaşılabilir.  
 
MF bandı için ; toprak üzerinde yaklaşık 600km ‘ye , su üzerinde 2000km ‘ye ulaşılabilir.  
3)Atmosferik Koşullar:LF ve MF bandlarında atmosferik koşullar (yağmur , yıldırım gibi) yüzünden ses 
kalitesi açısından gürültü mevcuttur. Ayrıca havanın çok sıcak yada çok soğuk olması durumunda 
iyonosfer katmanlarının yoğunluğu değişeceğinden menzilde değişir.  
 
Radyo farları (beacons) hatalı bearing (uçağın burnu ile istasyon arasındaki açı) değerlerini veren 
rahatsızlıklara tabidir. Bunlar yağış statiği , gün ışığı gibi faktörlerden oluşan rahatsızlıklardır. Geceleyin 
radyo farlarına (beacons) uzak istasyonlardan müdahale etmek , ulaşmak daha kolaydır. ADF (uçaktaki 
NDB alıcısı) ibresi hareketli yani düzensiz olduğunda genellikle gürültülü bir ortam vardır. Ses , müzik 
ve hatalı tanıtıcı sinyallerin olduğu , devamlı yanlış bearing değeri gösteriliyorsa anlaşılır. 
 
4)İyonosfer Etkisi:Yer atmosferinin , radyo dalgaları yayınımını etkileyecek derecede çok iyon (elektrik 
yüklü parçacık) ve elektron içeren bölgesine iyonesfer denir. Bu iyonlar ve elektronlar , yer dışından 
özellikle güneşten gelen ışınımının havadaki nötr atomları ve molekülleri etkilemesi sonucu iyonlaşma 
meydana gelir. Güneşin etkisi yüksek tabakalarda daha fazla olacağından iyonlaşma miktarı da daha 
çok olacaktır. Böylece özellikle orta dalga ve kısa dalga bandındaki dalgalar iyonosfer katmanı 
tarafından soğurulur ve bu banddaki iletim olanakları gündüzleri büyük ölçüde azalır. Geceleri ise 
güneş etkisi ortadan kalktığından iyonlaşma olayı hemen hemen tümüyle ortadan kalkar. Radyo 
dalgaları geceleri iyonosfer katmanını kolaylıkla geçerek üstteki yansıtıcı katmanlara ulaşır ve 
yansıyarak Yer ’e kolaylıkla dönebilir. Böylece iyonesfer katmanlarından yansıyarak yeryüzüne radyo 
dalgalarının menzili etkilenmiş olur. 
   
Ayrıca aynı enerjili ve frekanslı iki dalga alıcıya aynı anda ulaşırsa , alıcıda alınan işaretin gücünde 
zaman içersinde artma ve azalma yani bir dalgalanma meydana gelir. Aynı anda bir dalganın 
maksimum , diğerinin minimum değerine ulaşması (aynı fazda olması durumu) ise sinyalin 
güçlenmesine sebep olur. Örneğin , direk olarak uçağa ulaşan yer dalgası ile iyonesferden yansıyıp 
daha uzun bir yol katederek uçaktaki alıcıya ulaşan gök dalgasını aynı anda alınması Fading Olayına 



sebep olur. Bu olay özellikle geceleri ortaya çıktığından NDB gibi MF bandında yayın yapan radyo 
seyrüsefer yardımcılarının geceleri yaptığı yayına güvenilmemelidir.  
NBD ‘nin çalıştırıldığı frekans bandı bir hayli sıkışıktır ve hem frekans hem de çıkış gücü açısından 
kaçınılmaz bir şekilde sıkı tolerans gereklidir.  
Bir cihazın frekans stabilitesi , tasarımının ve frekans belirleme devresindeki kristalin kalitesinin bir 
fonksiyonudur. Günümüzdeki cihazlarda bu konuda çok az problem görülmektedir. 
   
Bir radyo farının (beacon) kapsama sınırındaki alan gücü , ilgili alandaki ses seviyesine bağlıdır. 
Avrupa’daki gibi düşük ses seviyesi bulunan alanlarda metre başına 70 mikrovolt yeterlidir ; daha sıcak 
iklimlerde , 30° Kuzey ve 30° Güney enlemleri arasında kalan kısımda metre başına 120 mikrovolt veya 
daha yükseği gereklidir. Gerekli kapsama alanına ulaşılabilmek için yeterli güç seviyesi belirlendiğinde , 
ICAO yönetmelikleri , bu radyo farı güç çıkışının belirlenen güç seviyesini 2dB ‘den fazla geçmemesini 
söyler.  
   
Birçok radyo farının tanımlaması , uluslar arası mors alfabesinde istasyon tanımlaması ile ayarlanmış 
400Hz veya 1020Hz ‘lik ses dalgaları ile taşıyıcı modülasyonundan etkilenir. Kısa kapsama alanlı radyo 
farları , faydalanılan frekans açısından bir hayli kısa olan ve bundan dolayı reaktif ve oldukça keskin bir 
şekilde ayarlanma eğiliminde olan antenleri sıklıkla kullanırlar. Bu da nadiren , anten doğru bir şekilde 
taşıyıcı frekansına ayarlanmış olsa da , yan band frekanslarının ciddi bir şekilde güç kaybına uğraması 
için kafi miktarda rezonans dışı oldukları anlamına gelir. Bu konudaki testler göstermiştir ki , istisnai 
durumlarda modülasyon derinliği %50 ile sınırlı kalabilir. 
   
Kesintisiz hizmet sağlayabilmek için genel uygulama , her bir radyo farına monte edilmek üzere iki 
verici ayarlama yönünedir. Ayrıca sinyal gücü ve modülasyon derinliği için RF sinyalini analiz eden 
monitör sistemini de içerir. Eğer önceden belirlenmiş sınırların altına düşerse (normal olarak 3dB ’dir) 
işletim vericisini kapatarak ve yedek bir cihazla hizmeti yeniden kurarak bir değişim sekansı başlar.  
   
Ticari yayın yapan radyo istasyonlarının yayınları , NDB istasyonlarının yayınlarına benzer ve oldukça 
yüksek istikametlendirilmiş yayın paternine sahiptir. Bu yayınları uçaktaki ADF alıcısı ile almak 
mümkündür. Ancak bunların verici antenlerinin yerleri kesin olarak bilinmiyorsa ve hangi istasyondan 
yayın yaptığı tespit edilemez ise seyrüsefer gayesi ile kullanılmamalıdır. Ancak pilot iki NDB istasyonu 
yardımıyla yerini ve yönünü kesin olarak saptayabilir. 
 
Compass Locator diye isimlendirilen bazı düşük güçte yayın yapan NDB vericileri ILS (Instrument 
Landing System) yaklaşma yollarına yerleştilmiştir.ILS ile müşterek kullanıldığında Compass Locator 
‘lar Marker Beacon ‘lar ile beraber aynı bölgeye , seyrüsefer yardımcısı olarak yerleştirilirler. Bunlar 
alçak takatlı NDB olup 200kHz-410kHz frekansları arasında çalışırlar ve güvenilir menzilleri 15NM 
(27.780km) ’dir. Alçalma planlarında dış marker’in (outer marker,OM) veya orta marker’in (middle 
marker,MM) başına ¨L¨ ilave ederek (LMM) Locator Middle Marker , (LOM) Locator Outer Marker 
teklinde gösterilir. 
 
 
 
Aşağıdaki tabloda non-directional radio beacon ‘ların beş sınıfı listelenmiştir.    
   

Sınıf Güç (watt) Notlar 

HH 2000   

H 50-2000   

MH 25-50   

LOM 25 Outer Marker;iki harfli tanıtım kodu 
gönderir. 

LMM 25 Middle Marker;iki harfli tanıtım kodu 
gönderir. 

   



Anten ve Topraklama Tertibatı  
 
Radyo farı hizmeti için kullanılan frekanslarda , dalga boyları 1500m (200kHz) ile 600m (500kHz) 
arasında değişir. Bu genel olarak bir rezonans uzunluğuna ayarlanan bir anten kurmak için kullanılmaz. 
Bundan dolayı kaynak , rezonansa ulaşmak için ek bir indüktans ve kapasite ekleyerek uygun 
uzunlukta bir anten dikmek için kullanılır. Bu gelişme ‘yükleme’ olarak bilinir. Kullanılan tipik antenler 
25m yüksekliğinde ve 50m uzunluğundaki , 10 metrelik kapsama alanlı radyo farları için topraktan ayrı 
olarak bulunan ‘T’ antenleri ve uzunluğu 10m ile 20m arasında değişen ‘Çubuk’ antenlerdir. Çubuk 
antenlerin günümüzdeki tasarımlarının , karşısına ek bir yükleme bobininin bağlandığı ortalama bir 
orta-noktada izole bölümleri vardır ; ki bu da fark edilebilir derecede verimliliği arttırabilir.  
 
Kısa anten sisteminin verimliliğini etkileyen en önemli parametre topraklama tertibatıdır. Kısa antenler , 
örneğin yönsüz ikaz antenlerinde kullanılanlar oldukça düşük ışınım sergilerler. Topraklama direnci 
bununla etkili bir şekilde seri bağlanmıştır. Sonuç olarak topraklama direnci verimli bir ışınım sağlamak 
için antenlerin ışınım direnci ile karşılaştırıldığında nispeten küçük olmalıdır.  
 
Topraklama direnci topraklama tertibatının boyutuna , toprağın yapısına ve nem içeriğine bağlıdır. 
Toprağın nem içeriği değişim için en hassas faktördür. Antenin ışınım direnci ve topraklama direnci 
karşılaştırılabilir olduğunda , hava koşullarındaki bir değişiklik nedeniyle olan bu tür bir varyasyon , 
gerekli hizmet alanını sağlamadaki son güçlükler ile , yayılan sinyal gücünde gözle görülür bir farka yol 
açabilir. Bu etkiyi sağlamada iki sebep söz konusudur. Verici ile ilgili , anten ve topraklama tek bir 
devredir ; ve çıkış gücü , rölatif dirençleri şeklinde oranlara bölünmüştür. Işınım ya da topraklama 
direncindeki varyasyon , sonuç olarak yayılan sinyali de etkileyecek olan güç dağılımında bir değişikliğe 
sebep olacaktır. Dahası , devrenin sabit elemanlarındaki varyasyon verici ve anten arasında meydana 
gelen ve vericinin çıkışını aşındıran bir uyumsuzluğa sebep olabilir. 
 
Bu etkileri minimize etmek için mümkün olan en etkin topraklama sistemini kurmak gereklidir. Bu da 
bir miktar iletken telin antene , antenin yüksekliği ile orantılı bir uzaklığa dışa doğru sarılmasıyla ve 
toprağa doğru bir çivi çekici ile çakılarak son bulması ile olur. Bu teller korozyon problemlerini en aza 
indirgemek için genellikle kurşundan yapılır ve I şeklini alır ; kalın kordonlar ile I genişletilir. Buna 
alternatif olarak , benzer bir alanı kapsayan metal keçe de kullanılabilir. Fakat basit bir topraklama 
kabloları tek başlarına , toprak iletkenliğinin bir hayli yüksek olduğu yerler haricinde uygun olmazlar. 
 
 
 
NDB Sinyallerinin Doğruluğu   
 
İdeal olarak uçaktaki ADF cihazı ile alınan sinyallerin doğruluğu uçağın yapısı ile indüklenen hatalar 
hariç ±2° civarındadır. Bu hatalar uçağın çerçevesinin simetrisinden dolayı minimuma inmeye eğilimli 
olduğu baş ve kıç yönler hariç önemsizdir. Bazı hatalar belirli uçak tipleri için düzeltilebilir fakat bu 
düzeltme sadece tek frekans ve tek uçak konumu için olacaktır. Sonuç olarak ; uçak yön bulucuları yer 
dalga sinyallerini alırken , normal olarak ±5° ‘den çok güvenilir olamaz. Hava dalgaları olduğunda , 
olası hata ±30° ‘ye çıkar. 
 
Buna rağmen çeşitli faktörlerden dolayı her zaman doğru sinyal bilgisi alınamaz. Bu Faktörler 
şunlardır:    
   
1)Oraj Etkisi (Elektrik Fırtınaları):Kümüloform tipi bulutlar içinde yıldırımlardan dolayı şiddetli elektrik 
alanları oluşur. Bu tip bulutlar civarında uçuş yapılırken ADF cihazı bundan etkilenir ve ADF ibresi bu 
tip bulutları sanki bir NDB vericisi gibi algılayarak bulutun merkez istikametini gösterebilir. 
  
2)Gece Etkisi : NDB istasyonunun yayınladığı radyo dalgaları iyonesferden yansıyarak tekrar NDB 
istasyonunun 30 ile 60 NM (55.56 ile 111.12 km) uzağına tekrar yansır. Bu yansıma ADF ibresinde 
salınımların meydana gelmesine sebep olur. Bu etki gün doğumu ve batımında iyonesferin 
alçalmasından dolayı meydana gelir. 
 
Hatayı minimuma indirmek için salınımların ortasını referans olarak kabul etmek , yüksek irtifada 
uçmak veya 350 kHz’in altında olan NDB istasyon frekanslarını kullanmaktır. 



3)Frekans Etkisi : Birbirine yakın NDB istasyonlarının frekansları da birbirine yakın ise , ADF ibresi 
yanlış NDB istasyonunu gösterebilir. 
 
 4)Dağ Etkisi : Keskin yüzeyli dağlık bölgelerdeki yer satıhlarından , radyo dalgalarının yansıması daha 
fazladır. Böyle bir bölgede uçulurken yansıyan dalgalar değişik işarlara sebep olabilir. Dağ etkisini 
azaltmanın yolu , çıkış gücü yüksek istasyonlar kullanmaktır. 
   
 5)Sahil Etkisi : Sahil kesimlerin alçak frekanslı radyo dalgalarını engelleme etkisi vardır. Karadan 
denize doğru yayınlanan radyo dalgalarının istikameti denize geçişte değişir. Karadan denize geçerken 
veya kıyıya paralel hareket ederken radyo dalgaları kırılabilir. Her ne kadar karadan denize geçen 
radyo dalgalarının değişim açısı 30°’yi geçmiyorsa da karadan denize veya denizden karaya çıkış 
başımız radyo dalgalarına göre 30°’den daha büyük açıda olmalıdır. 
 
Ek olarak uçaklar NDB istasyonlarının üzerinden geçerken sinyalde oluşan keskin kuvvetli azalmaya 
tabi olur. Bu ± 40°-45° ‘lik bir koni şeklindedir ve bu bölgeye Sessizlik Konisi denir. 
 
NDB (ADF) Yaklaşımı 
  
Pek çok NDB sadece yaklaşma için düşünülmüştür ve uzun menzilli algılama için yeterli güce sahip 
değildir. NDB istasyonlarına yaklaşmada ilk önce doğru istasyonun ayarlanmış olup olmadığının kontrol 
edilmesi , emin olunması gerekir. Bunun da tek bir yolu vardır ; o da Mors alfabesi belirleyicisini 
dinlemektir. NDB istasyonu oldukça dar frekans bandlarına sıkıştırılmıştır. İyi görünen bir ibre işareti 
elde etmek kolaydır , ancak yanlış istasyona yaklaşmak son derece can sıkıcıdır. Bu ayrıca uçağın bir 
yamaca çarpmasına veya radyo kulesinin yüksekliğini azaltmanıza ya da her ikisine birden sebep 
olabilir.  
NDB yaklaşımı denildiğinde herkes bunu ADF yaklaşması diye bilir. Ama resmi adı NDB yaklaşmasıdır , 
çünkü ADF veya Otomatik Yön Bulucu olarak bilinen şey uçaktaki radyo alıcısıdır.   
 
Bu prosedür , belirli bir istikametteki herhangi bir noktaya belli bir irtifada uçabilmeyi ve görüş alanı 
yeterliyse bu noktadan devam ederek iniş yapılmasını sağlar. Bu havaalanını bulmak için en doğru yol 
değildir , çünkü pilotun oldukça yetenekli ve teknik sahibi olmasını gerektirir , fakat hiçbir yaklaşmanın 
olmamasından daha iyidir. Bu belirsizlikle de bile tipik bir NDB yaklaşımı sizi havaalanı yüzeyinden 500-
600 feet yüksekliğe getirecektir ve iniş için gerekli görüş mesafesi yaklaşık 1-1½ mil olacaktır. 
 

• Seyir Uçuş Aşaması  
• Ağırlık Merkezi  
• Rüzgarlar  
• Kabin Basıncı  
• Yükseklik/Hız  
• Dış Hava Sıcaklığı  

   
SEYİR  
  
Tam otomatik uçuş yönetimini, optimum uçuş performansını ve seyiri sağlar.  
 
Yanal Seyir:  
Birincil uçuş planının otomatik rotası tarafından sağlanır.  
 
Dikey Seyir:   
Uçuş planının; kalkış, tırmanma, seyir, alçalma, yaklaşma, pas geçme aşamalarını içerir. 
 
 
 
 
 
 
 



VOR - VHF Omni Range 
 
VOR istasyonu kendi etrafında birer derece aralıklarla 360 adet radyal adı verilen doğrusal hat üretir. 
VHF bandında her yönde yayın yapan verici, kullanıcıya manyetik kuzeye göre yönünü, seçilen radyale 
göre pozisyonunu bildirir. Uçakta alınan VOR bilgisi, uçağın uçuş yönünden bağımsızdır. ADF 
sistemindeki gibi uçak başını ADF istasyonuna yöneltmek amacına hizmet etmez. Sadece pilota uçuş 
esnasında yön bilgisi verir.  

Çalışma Prensibi: VOR istasyonunun yayınladığı sinyal bir taşıyıcı dalganın 30 Hz. değerinde 
birbirinden bağımsız, ancak aynı anda iletilen iki dalga tarafından modüle edilmesi prensibine dayanır.  

• Referans işaret, (30 REF)= Fazı değişmez, her yönde sabittir.  
• Değişken işaret (30 VAR) Yayılma yönüne bağlı olarak ve fazı yayılma yönünde olacak 
şekilde değişir.  

30 REF sinyali 9960 Hz. lik bir alt taşıyıcıya frekans modülasyonlu o!arak bildirilir. Bu alt taşıyıcı da 
frekans değeri 108-118 MHz. arasında değişen ana taşıyıcıya genlik modülasyonlu olarak bindirilerek 
bir başka verici anten vasıtasılyla boş1uğa gönderilir. Uçaktaki alıcıda ise filtreler ve demodulatör 
vasıtasıyla 30 REF ve 30 VAR sinyalleri alt ve ana taşıyıcıdan ayrılır. Faz karşılaştırıcı vasıtasıyla 30 REF 
ve 30 VAR sinyalleri arasındaki faz farkı ölçülerek uçağın hangi. radyal üzerinde olduğu saptanır. HSI 
(Horizontal Situation Indicator) ve CDI (Course Daviation Indicator) göstergeleri vasıtasıyla da pilota 
gerekli bilgiler aktarılır. (Seçilen radyale göre uçağın pozisyonu, baş açısı, TO/FROM bilgisi, sessizlik 
konisi üzerinde uçulup uçulmadığı gibi)  

VOR çalışma Frekansı ve Kanaları:: 108-118 MHz. lik frekans bandına 0,05 MHz aralıklarla kanallar 
yerleştirilmiştir. Ancak 108.00-108.05-108.25-108.40 şeklinde 112.00 MHz.e kadar sıralanmıştır. Bunun 
sebebi ise 108.10-l08.30 gibi. 111.90 MHZ'e kadar aralarda ILS sisteminin Localizer kanallarının 
bulunmasıdır. 112.00 MHz ten itibaren 118 MHz 'e kadar ise VOR kanalları 0,05 MHz. aralıklarla 
yerleştirilmişlerdir. Toplam 160 kanal kullanıma açılmıştır.  

VOR Tipleri: Aynı amaca hizmet etmekle beraber üç tip VOR istasyonu ile karşılaşmak mümkündür. 
Bunlar NVOR (Normal VOR), TVOR (Terminal VOR) ve DVOR (Doppler VOR) şeklindedir.  

• NVOR: Genelde düz uçuşlarda, seyrüsefer esnasında kullanılır. Çalışma frekansı 112-
118 MHz arasındadır. Verici gücü 200 W, menzili 200 NM/FL 330 mertebelerindedir.  
• TVOR: Yaklaşmalarda kullanılır. Çalışma frekansı 108-112 MHz arasındadır. Verici gücü 
50 W, menzili 25 NM/FL 50 mertebelerindedir.  
• DVOR: Çalışma prensibi diğer ikisine göre daha farklıdır. Havaalanı içindeki veya VOR 
istasyonu çevresindeki metal yapıların veya araçların sebep olduğu yansımalardan 
kaynaklanan bilgi hatalarının ortadan kardırılması için geliştirilmiştir. Diğer iki tipe göre daha 
duyarlıdır ve hata payı daha düşüktür. ICAO nun müsaade ettiği kabul edilebilir maksimum 
hata payı her üç tip için de ±50 dir.  

Avantajları:  

• Yüksek frekansların kullanılması, NDB'de ortaya çıkan ve meteorolojik koşullardan 
kaynaklanan gürültü problemini minimuma indirir.  
• Uçak bordosundaki teçhizatın basitliği  
• NDB 'ye göre daha düşük güç gereksinimi  
• Sistemin hata toleransının daha düşük olması (± 5°)  

Dezavantajları:  

• Vericinin yerde kurulma zorluğu  
• Direk dalgaların iletimde hakim olması dağların maskeleme etkisini beraberinde getirir  
• Vericinin gönderdiği sinyallerin alınması irtifa le ilgilidir.  



TACAN (Tactical Air Navigation) VE VORTAC 
 
TACAN sadece askeri havacılıkta kullanılan bir radyo seyrüsefer sistemidir. VOR/DME sisteminin sivil 
uçaklar için sağladığı yön ve uzaklık bilgisini TACAN asker uçaklar için sağlar. Çalışma frekansı DME ile 
aynıdır. (UHF bandında 1 GHz. civarında). Bir DME alıcısı TACAN istasyonunun gönderdiği sinyalleri 
alabilir ve uzaklık bilgisinden faydalanabilir. Bu nedenle DME alıcısı bulunan sivil uçaklar TACAN 
istasyonunun uzaklık bilgisini kullanabilirler.  

Birbirine çok yakın yer istasyonlarının sinyallerinin birbirine karışmasını önlemek için, özellikle sivil ve 
askeri uçakların uçtuğu bölgelerde VORTAC (VOR+TACAN) radyo seyrüsefer yardımcısının kullanılması 
daha uygundur. Bu sistem hem askeri hem de sivil uçaklara aynı anda yön ve mesafe bilgisi verir. Sivil 
uçaklar VOR'dan yön, TACAN' dan mesafe, askeri uçaklarda TACAN' dan mesafe ve yön bilgisi alırlar.  

VORTAC ve VOR/DME sistemlerinin menzilleri ve toleransları aynıdır. TACAN verici antenleri üzerinde 
VOR'da olduğu gibi dikey olarak ±50° lık bölgede bir karışıklık veya sessizlik konisi bulunmaktadır. 126 
kanalı mevcuttur. 3 harfli mors kodunda tanıtım sinyali yayınlarlar. 
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