
VOR - VERY HIGH FREQUENCY OMNI DIRECTIONAL RANGE

Tanım

VOR - VHF frekansında çalışan çok yönlü radyo seyrüsefer cihazı.

VOR,  ICAO  tarafından  tavsiye  edilmiş  kısa  ve  orta  menzilli  uçaklara  rehberlik  etmek  üzere
uluslararası kullanıma sunulmuş bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır. VHF frekans bandında çok
yönlü radyo yayını olarak bilinen VOR, uluslararası standartta orta ve kısa mesafe seyrüsefer
cihazı olarak tanımlanır.¹ 

(Ercan VOR) 



VOR istasyonu kendi etrafında birer derecelik aralıklarla 360 adet “Radyal” adı verilen doğrusal
hat üretir.² Pilota manyetik kuzeye göre  açı ve  yön,  seçilen radyale  göre de  pozisyon bilgisi
sağlar. 

Frekans Aralığı

VOR, VHF frekans bandında ve  108.000 – 117.975 MHz aralığında yayın  yapar.  Bu bandın
108.00 – 111.975 MHz frekanslarındaki bölümü Localizer yayınları için tahsis edildiğinden VOR
yayınları için genellikle kullanılmaz.¹

Tanıtma işareti

VOR cihazlarında, standart 1020 Hz  ± 50 Hz tanıtma frekansı kullanılır.
Tanıtma işareti bulunduğu bölge, coğrafi yer adı, meydan adı gibi yerlerden
belirlenir. Tanıtma grubu genellikle üç harften oluşur. Tanıtma işaretinin hızı dakikada 7 kelimedir
ve  mors kodu ile  yayınlanır.¹  Tanıtma işaretleri,mors kodları  ve istasyon ile  ilgili  diğer  bilgiler
meydan veya seyrüsefer haritalarında gösterilir.  

Çalışma Prensibi

VOR cihazının  çalışma prensibi,  30 Hz frekansındaki  iki  radyo sinyalinin  faz farkına dayanır.
Bunlardan bir  tanesi  “referans”  diğeri  ise “değişken”  sinyal  olarak adlandırılır.  Uçaktaki  VOR
anteni bu faz farkını hesaplayarak VOR göstergesine yansıtır.¹

VOR çeşitleri

AFISVOR : Havaalanı, terminal sahası ve uçuşlar ile ilgili bilgileri yayınlar.

BVOR (Broadcast VOR) : VOR tanıtıma yayını arasında hava durumu ve meydan ile ilgili bilgileri
yayınlar.



DVOR (Doppler  VOR)  : Yayın  hassasiyeti  ve  doğruluğu  geliştirilmiş  ikinci  nesil  istasyondur.
Çalışma prensibi diğerlerine göre daha farklıdır.

NVOR (Normal VOR) : Seyrüsefer sırasında kullanılan, 112.000 – 118.000 frekansları arasında
çalışan,  yaklaşık  200  NM  menzili  olan  ve  daha  kuvvetli  verici  gücüne  sahip  seyrüsefer
yardımcısıdır.

TVOR (Terminal VOR) : Ana meydanlarda ve yaklaşmalarda kullanılır. Sadece verici gücü daha
düşüktür. Menzili 25 NM civarıdır.

VOT (Test VOR) : Bazı meydanlarda uçakların VOR göstergelerinin doğruluğunu kontrol etmesi
için kullanılan test amaçlı istasyonlardır. IFR uçuşlar için, hata miktarı maksimum +/- 4° derece
olabilir.

VORTAC (VOR TACAN) : VOR ve TACAN cihazları eşleştirilmiş veya yan yana belirli bir mesafe
ile yerleştirilmiş istasyondur.

Kullanım amacı

VOR istasyonları, havayollarının başlangıç, bitiş ve merkez hatlarının belirlenmesinde, meydan
yaklaşma prosedürlerinde, bekleme paternlerinde ve seyrüsefer planlamalarında kullanılır.

VOR yayınını etkileyen faktörler

Verici  gücünün  yüksek  olması  VOR  istasyonunun  menzilinin  yüksek  olmasına  neden  olur.
Seyrüseferler için kullanılan VOR istasyonları 200 Watt verici gücüne ve 200 NM menzile sahiptir.
TVOR istasyonları ise 50 Watt verici gücüne ve 25 NM menzile sahiptir.

Dünyanın  şeklinden,  vericinin  kurulduğu  bölgedeki  yapılardan  ve  araziden  dolayı  vericinin
konumu ve yüksekliği istasyonun yayın menzilini etkilemektedir. 

Yukarıdaki etkenlere rağmen vericinin yolladığı yayını nerede alabileceğimizi aşağıdaki formül ile
hesaplayabiliriz.

Maximum theoretical reception range (NM) = 1.25 x (√H1 + √H2)

H1 : Alıcının irtifası (Feet AMSL)
H2 : Vericinin irtifası (Feet AMSL)

Örnek : ABC VOR istasyonu 3600 Feet irtifadaki bir araziye kurulmuş. Uçtuğumuz irtifa 36000
Feet. Maximum theoretical reception range nedir ?

x = 1.25 x (√36000 + √3600)
x = 1.25 x (249,736) 
x = 312,17 NM

Arazinin engebeli, tepelik veya dağlık olması, üzerinde yüksek yapıların inşa edilmiş olması,…vb.
VOR sinyallerinin kırılmasına, yansımasına ve yok olmasına neden olmakta ve istasyonun yayın



hassasiyetini  azaltmaktadır.  Buna benzer  durumlarda ilgili  istasyonun bulunduğu ülke sınırları
içindeki otorite bu bilgileri AIP ’de yayınlar. 

Örnek :

“CAUTION: VOR UUSABLE between R-350 and R-060 within 5 and 15 NM below 15000FT”

Designated Operational Coverage – DOC

Yukarıda  açıklamaya çalıştığımız  VOR istasyonunun çalışmasını  etkileyen  faktörlerin  yanında
VOR frekanslarının  da  birbirine  karışmaması  gerekmektedir.  Aynı  frekansa  sahip  istasyonlar,
verici gücüne ve yayın hattına göre birbirlerine belirli bir mesafede olmalıdırlar. Bu yüzden herbir
VOR istasyonu için operasyonel yayın alanı belirlenmiştir (Mesafe, irtifa). Bu bilgiler, ilgili  ülke
otoritelerince AIP ve benzeri dökümanlarda belirtilmektedir. 

Örnek :

ABC VOR : DOC 60/28000 = 68 NM ve 25000 FT içinde kullanılabilir.

Belirtilmiş alanların dışında frekans kullanılmaya devam edilirse, navigasyon hataları oluşabilir,
diğer istansyonların yayınları birbiri ile karışabilir,…vb.



Radyal (Radial)

VOR istasyonu 1° derecelik aralıklar ile 360 adet “Radyal” adı verilen doğrusal hat üretir. Radyal
(QDR), VOR istasyonundan olan pozisyonumuzu gösterir.



Radio Magnetic Indicator

Aşağıdaki şekilde  RMI – Radio Magnetic Indicator manyetik kuzeye göre VOR istasyonunun
istikametini göstermektedir. Ayrıca radyal bilgisini de bu göstergeden okuyabiliriz. Okun gösterdiği
istikamete dönüldüğünde VOR’a doğru direk uçulur. Okun ters istikameti ise radyali yani VOR’a
olan pozisyonumuzu gösterir.

• 1 numaralı uçak : 315 radyalde 315 baş ile istasyondan (FROM) uçuyor.

• 2 numaralı uçak : 360 radyalde 180 baş ile istasyona (TO) uçuyor.

• 3 numaralı uçak : 045 radyalde 225 baş ile istasyona (TO) uçuyor.

• 4 numaralı uçak : 360 başta, 225 radyalini katediyor. İstasyona uçmak için 045 başa 
dönmesi gerekiyor.

• 5 numaralı uçak : 090 başta, 180 radyalini katediyor. İstasyona uçmak için 360 başa 
dönmesi gerekiyor.

• 6 numaralı uçak : 030 başta, 135 radyalini katediyor. İstasyona uçması için 315 başa 
dönmesi gerekiyor.



VOR/ILS Sapma Göstergesi (VOR/ILS Deviation Indicator)

VOR/ILS Deviation Indicator ve Omni Bearing Indicator (OBI) olarakta bilinir. 

Bu göstergeden seçilen başların uçuş istikametine bir etkisi yoktur. Göstergenin
ortasındaki  çubuk  (CDI  –  Course  Deviation  Indicator)  sapmayı  ,  gösterge

üzerinde bulunan noktaların herbiri ise 2° derecelik sapmayı ifade eder. 

TO/FROM penceresi, istasyona uçulacak ise “TO”, istasyondan uçulacak ise “FROM” gösterecek
şekilde ayarlanmalıdır. 

“Selected Bearing” veya “Radyal Kadranı”na önlenmek veya muhafaza edilmesi istenen uçuş
başı “Omni Bearing Selector Knob” kullanılarak girilir.

Aşağıdaki resimde de görüleceği gibi Radyal kadranı 080 ‘e ayarlanmış. Bu bilgi üzerinden;

• 1 numaralı uçak : 080 baş ile VOR’a önden yol takibi yapıyor (TO) fakat yolun soluna
kaymış. VOR/ILS göstergesinde yola dönmesi ve muhafaza edebilmesi için sağa önleme
vermesi gerektiği gösteriliyor.

• 2 numaralı uçak : 080 baş ile VOR’a önden yol takibi yapıyor (TO) fakat yolun sağına
kaymış. VOR/ILS göstergesinde yola dönmesi ve muhafaza edebilmesi için sola önleme
vermesi gerektiği gösteriliyor.

• 3 numaralı uçak :  080 başta VOR ile arkadan yok takibi  yapıyor (FROM) fakat yolun
soluna kaymış.  VOR/ILS göstergesi  yola  dönmesi  ve  muhafaza edebilmesi  için  sağa
önleme vermesi gerektiğini gösteriyor.

• 4 numaralı  uçak :  VOR’a 080 radyali  üzerinden uçmak istiyor fakat yolun solunda ve
VOR/ILS göstergesi  yanlış  girildiğinden çünkü FROM ayarlı  önleme vermesi  gereken
yönde yanlış gösteriliyor. Radyal penceresinde 260 girilmiş olsaydı veya gösterge “TO”



gösterecek  şekilde  ayarlanmış  olsaydı  gösterge  sağa  çağıracak  ve  doğru  bilgi
gösterecekti.

VOR ile istasyona direk yaklaşma (Homing)

1. Uçulacak olan istasyonun VOR Frekansı radyoya bağlanır.
2. VOR istasyonunun mors kodu dinlenir ve doğruluğu onaylanır.
3. TO/FROM penceresinde “TO” görülecek şekilde CDI ortalanır.
4. Radyal kadranındaki değer bulunur ve uçak bu başa döndürülür.

Örnek :

BUK VOR istasyonuna direk uçacağız. BUK VOR frekansı 114.300. Pozisyonumuz ise BUK 120
Radyal, 7000 Feet, 360 baş ile uçuyoruz.. 

VOR  frekansını  radyoya  girip,  mors  kodunu  dinliyoruz  (A) ve  doğruluğunu  teyit  ediyoruz.
Aşağıdaki resimde uçtuğumuz baş  (B) ile VOR Radyal kadranı  (C) 360 gösteriyor fakat VOR
göstergesinin uçtuğumuz başa bir etkisi yok. Yukarıdaki maddelerden 1. ve 2. olanı yapıyoruz.



VOR/ILS göstergesini TO gösterecek şekilde 3. madde de bahsedildiği gibi CDI ortaya gelene
kadar ayarlıyoruz. Görüldüğü gibi Radyal kadranı 300 derecedeyken CDI ortalandı.

Son olarak, uçak radyal kadranında bulunan başa döndürülür. Uçağımız önceden belirttiğimiz gibi
360 başta uçuyordu. Bu yüzden soldan 300 (A) başa dönülür ve CDI muhafaza edilir (B).

Rüzgardan dolayı uçak yolun sağına veya soluna kayabilir. Böyle bir durumda;



• CDI tekrar ortalanarak muhazafa edilmesi gereken baş ile arasındaki fark hesaplanır. 

• Radyal kadranı muhafaza edilmesi gereken başı gösterecek şekilde tekrar ayarlanır. 

• CDI tarafına düşme miktarının iki katı kadar bir önleme verilir. 

• CDI ortalandığında tekrar eski başa dönülür veya gerektiği kadar önleme verilerek uçulur.

Aşağıdaki  resimde  daha  açıklayıcı  olabilmek  için  yukarıdaki  maddeleri  uyguladıktan  sonraki
uçağımızın eski pozisyonu ile şimdiki pozisyonu arasındaki fark gösterilmiştir.

VOR ile önden yol takibi 

1. Uçulacak olan istasyonun VOR Frekansı radyoya bağlanır.
2. VOR istasyonunun mors kodu dinlenir ve doğruluğu onaylanır.
3. Yol takibi yapılacak başa dönülür.
4. Radyal kadranı, yol takibi yapılacak başa göre ayarlanır. CDI ‘nın nereye çağırdığı tespit

edilir.
5. TO/FROM penceresinde “TO” görülecek şekilde CDI ortalanır ve yol takibi yapılacak baş

ile arasındaki fark hesaplanır. Bulunan değere 30 derece eklenerek ve CDI’nın çağırdığı
tarafa dönülür. Radyal kadranı eski değere tekrar ayarlanır.

6. Yola  yaklaşırken  CDI  ortaya  doğru  hareket  edecektir.  CDI  ortada  olacak  şekilde  yol
önlenir ve muhafaza edilir. 



Örnek :

Bir  önceki  örnekten  devam  ederek,  VOR ile  önden  yol  takibinin  nasıl  yapıldığını  anlatmaya
çalışacağız. BUK VOR’a 300 baş ile 120 Radyal üzerinden 7000 Feet irtifada uçuyoruz. 320 baş
ile öden yol takibi yapılması istendiğinde yukarıda bahsettiğimiz maddeleri uygulayacağız.



VOR ile arkadan yol takibi

1. Uçulacak olan istasyonun VOR Frekansı radyoya bağlanır.
2. VOR istasyonunun mors kodu dinlenir ve doğruluğu onaylanır.
3. Yol takibi yapılacak başa dönülür.



4. Radyal kadranı, yol takibi yapılacak başa göre ayarlanır. CDI ‘nın nereye çağırdığı tespit
edilir.

5. TO/FROM penceresinde “FROM” görülecek şekilde CDI ortalanır ve yol takibi yapılacak
baş  ile  arasındaki  fark  hesaplanır.  Bulunan  değere  30  derece  eklenerek  ve  CDI’nın
çağırdığı tarafa dönülür. Radyal kadranı eski değere tekrar ayarlanır.

6. Yola  yaklaşırken  CDI  ortaya  doğru  hareket  edecektir.  CDI  ortada  olacak  şekilde  yol
önlenir ve muhafaza edilir. 

Örnek : 

Bu örneğimizde yine yukarıda yazılmış maddeleri uygulayarak VOR ile arkadan yol takibinin nasıl
yapıldığını anlatacağız. 140 baş ile 7000 Feet irtifada BUK VOR 140 Radyal’de uçuyoruz. 120
baş  ile  arkadan  yol  takibi  yapılması  istendiğinde  yine  yukarıda  belirttiğimiz  maddeleri
uygulayacağız.
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