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RNAV ROTA YAPISINDA YENİLİKÇİ BİR METOT: 
TOPLAMA NOKTASI SİSTEMİ

ÖZET
Hava trafik talebinin giderek büyümesiyle birlikte Terminal Kontrol Sahası (TMA-Terminal Control 
Area) içindeki trafik operasyon sayısı artmaktadır. Emniyetli, düzenli ve hızlı trafik akışının sağlan-
ması için havaalanına iniş yapacak geliş trafiklerinin sıralanmasında etkin ve verimli sıralama teknik-
lerinin kullanılmasını gerektirmektedir. 

Bu çalışmada Toplama Noktası Sistemi (PMS-Point Merge System) tekniği kullanılarak uzantıları 
kesişen pistler için Saha Seyrüseferi (RNAV-Area Navigation) Standart Aletli Geliş (STAR-Standart 
Instrument Arrival) yollarına dayalı geliş trafiği sıralama modeli geliştirilmiştir. Bu model, mevcut 
sıralama teknikleriyle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Saha seyrüseferi, standart aletli geliş, toplama noktası sistemi, uzantıları kesişen 
pistler

ABSTRACT
With the growth of air traffic demand, the number of traffic operations in Terminal Control Area 
(TMA) is increasing. In order to ensure a safe, orderly and expeditious flow of air traffic, there is a 
need to use effective and efficient sequencing techniques while ordering arrival traffic. 

In this study, a sequencing model for converging runways, by using Point Merge System which is ba-
sed on Area Navigation (RNAV) Standard Instrument Arrival (STAR) routes is developed. The model 
is compared with available sequencing techniques.
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1. GİRİŞ

Hava trafik kontrolörleri, sorumluluk sahalarındaki 
geliş trafiği sıralamasında uçakları beklemeye alıp, 
ya vektör tekniği kullanarak ya da hız kontrolü ya-

parak ayırma minimumlarını muhafaza etmekte ve emniyet-
li trafik akışını sağlamaktadır. Ancak hava trafiğindeki artış, 
hava sahası içerisinde daha fazla sayıda trafiğe hizmet ver-
meyi gerekli kılmaktadır. Bu durumda bekleme, vektör ve hız 
yöntemleri, emniyetli trafik akışına imkan tanıyor olmakla 
birlikte hava sahasına verimlilik açısından bazı sınırlamalar 
getirmektedir. Bu nedenle, özellikle terminal kontrol sahasın-
da (TMA-Terminal Control Area) sıralamayı standart ve en 
verimli şekilde yapılmasına olanak tanıyacak yenilikteki me-
tot ve sistemlerin kullanımı ihtiyacı bulunmaktadır.

Günümüzde gelişmekte olan Performansa Dayalı Seyrüsefer 
(PBN-Performance-based Navigation) uygulamasıyla hava 
sahasının daha verimli şekilde kullanılması hedeflenmekte-
dir. PBN içinde yer alan Saha Seyrüseferi (RNAV-Area Na-
vigation) ve Gerekli Seyrüsefer Performansı (RNP-Required 
Navigation Performance); uçaklara, yere dayalı seyrüsefer 
yardımcıları üzerinden uçmak yerine direkt rotalar kullanarak 
operasyonlarını gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır. Aynı 
zamanda direkt uçuşlarla uçuş mesafesi kısalmakta, yakıt ve 
zaman tasarrufu sağlanarak çevresel etkiler de minimuma in-
dirilmiş olmaktadır. Buna ilave olarak hava trafik kontrolörle-
rinin uçağı yönlendirmek için çok fazla sayıda vektör talimatı 
vermesine gerek kalmamaktadır. Kontrolörler ve pilotlar ara-
sındaki iki yollu frekans meşguliyet süresi azalmakta ve bu-
nun sonucunda kontrolör ve pilot iş yükünde önemli derecede 
azalma hedeflenmektedir.  

Bu nedenlerle, özellikle yoğun havaalanlarında TMA içindeki 
geliş trafikleri arasında en verimli iniş sıralamasını gerçekleş-
tirmek amacıyla, Eurocontrol tarafından Point Merge System 
(PMS) olarak ifade edilen yeni bir teknik, RNAV kabiliyetli 
uçaklar ve RNP hava sahaları için geliştirilmektedir. Point 
Merge System,  çalışma içerisinde Toplama Noktası Sistemi 
ifadesi ve TNS kısaltmasıyla kullanılacaktır. 

Bu çalışmada, uzantıları kesişen konfigürasyondaki pistler için 
TNS model önerisi geliştirilmiştir. Önerilen TNS modelle ge-
liş trafik sıralaması amaçlanmıştır. Aynı zamanda TNS sırala-
ma modeli, mevcut sıralama yöntemleriyle karşılaştırılmıştır.

2. KAYNAK TARAMASI
İniş yapacağı havaalanının terminal kontrol sahası içerisinde 
bulunan trafiklerin iniş sıralamasının atanmasında en yaygın 
ve basit yaklaşım, ilk gelene ilk hizmet sıralamasını (FCFS-
First in First Service) muhafaza etmektir. FCFS ile uçaklar, 
piste olan tahmini geliş zamanına göre iner ve birbirlerini ta-
kip eden uçakların ağırlık sınıflarına bağlı olarak belirlenen 
ayırma minimumlarını korumak için, sadece uygun gecikme 
zamanlarını ekleme işleminde kontrolörlere ihtiyaç duyarlar. 

Mevcut FCFS sırasını değiştirmeksizin ortalama gecikme 
zamanını azaltmada en verimli yöntem Zaman Kazancı (TA-
Time Advanced) metodudur. Bu yaklaşımda gruptaki ilk uça-
ğın geliş tahmini zamanından (ETA-Estimated Time Arrival) 
daha erken ulaşması için hızı arttırılır, böylelikle gruptaki 
diğer uçakların gecikmeleri aynı oranda azaltılabilir. Hız ar-
tırımı daha fazla yakıt gerektirmektedir. Bu nedenle, izleyen 
uçağın gecikmeye maruz kalması halinde, ilk uçağın, orijinal 
tahmini geliş zamanından daha erken gelmesi bu gecikmeyi 
azaltması halinde ilk uçağın hızı arttırılır. Bu metot aynı za-
manda ağır (heavy) kategorideki trafiklerin olması durumun-
da, FCFS programları ile doğal olarak meydana gelen trafik 
grupları arası fazla mesafeyi de azaltır. Kısıtlı Yer Değiştirme 
(CPS- Constrained Position Shifting) metodunda ise, geliş 
uçaklarının sıralamasının değişmesiyle, hava trafik akışındaki 
uçak sayısı artabilir; çünkü birbirine yakın iki uçak arasın-
daki gerekli ayırmalar, ağırlık sınıflarına dayalıdır ve ayır-
madaki bu gibi farklılıklar iniş sıralamasını optimize etmede 
fırsat sağlayabilir. CPS belirlendiğinde uçak FCFS sırasından 
belirlenen maksimum pozisyon sayısı kadar yer değiştirebi-
lir. Maksimum yer değiştirme sayısı 2 olarak belirlenmişse; 
FCFS sıralamasında 8’inci olan uçak, son sıralamada 6, 7, 8, 
9, 10. olabilir [1]. 

Uçak sıralama problemleri için ilk araştırma 1976 yılında 
Dear tarafından yapılmıştır. FCFS’den sapmayı kısıtlayan ilk 
CPS metodunu önermiş ve optimal sırayı bulmak için bütün 
olası sıralamaları numaralandırarak uçak sıralama problemini 
çözmüştür. Bu yaklaşım çok sayıdaki uçaklar için pratik/kul-
lanışlı bir yöntem değildir. Dear ve Sherif; tek pist program-
laması için ayırma gereklilikleri ve maksimum pozisyon de-
ğiştirme parametrelerini kabul ederek sezgisel bir algoritma 
sunmuştur. Trafikler, FCFS sıralamasından, maksimum pozis-
yon değiştirme kısıtına göre belirlenen parametre değerinden 
daha fazla sayıda yer değiştirememektedir [2].

Bazı araştırmacılar, uçak sıralama problemlerini iş çizelgele-
me problemleri gibi modellemiştir. Bu noktadan bakıldığında; 
pistler ve uçaklar, makine ve işleri göstermektedir. Uçaklar 
arası ayırma gereklilikleri ise; aynı makinede birbirini takip 
eden işlere bağlı olan makinenin işlem sürecidir. Bu nedenle; 
uçak sıralama problemleri, Beasley’in gösterdiği gibi işleme 
zamanına ve zaman penceresine bağlı sıralama ile iş çizelge-
leme problemlerinin özel bir durumudur [3].

Dear’ın CPS yöntemine karşılık 1980 yılında Psaraftis, iş çi-
zelgeleme problemlerinin özel bir uygulaması olarak tek piste 
geliş uçaklarının sıralaması probleminin çözümü için dinamik 
programlama içerisine CPS dahil etmiştir. Problemi polinom 
zamanda çözmüş olmasına rağmen; geliş zaman penceresi 
olarak bilinen, uçakların belirli bir menzil içine düşmesini en-
gellemek için her bir uçağın iniş zamanındaki kısıtlarını göz 
önüne almamıştır [4].

Bianco ve arkadaşları (1987, 1997), tamsayılı programlama 
yaklaşımını kullanarak TMA içindeki geliş trafiklerinin opti-
mal sıralamasına karar vermişlerdir. Uçak sıralama problem-



Cilt: 54
Sayı: 636

Cilt: 54
Sayı: 636Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina48 49

RNAV Rota Yapısında Yenilikçi Bir Metot: Toplama Noktası Sistemi Özlem Şahin Meriç, Öznur Usanmaz

leri için iş çizelgeleme (job shop) görüşünü benimsemiştir ve 
tek piste iniş problemlerini karma tamsayılı doğrusal program 
kullanarak çözmüştür [2].

Trivizas, optimal CPS iniş sıralamasını hesaplamak için di-
namik programlama yaklaşımını amaçlamıştır; fakat uçaklar 
arasında öncelik ilişkisi göz önüne alınmamıştır. Halbuki, 
hava trafik kontrol sistemlerinde uçakların bazı durumlarda 
aynı yol üzerinde birbirini geçmelerine izin verilmemesi ve 
havayolu şirketlerinin yatırım stratejilerinden dolayı öncelik-
li olan tercihlere sahip olabilmeleri nedeniyle öncelik sırası 
önemlidir [5].

Balakrishnan ve Chandran, pist çizelgeleme problemini ağ 
üzerinde değiştirilmiş en kısa yol problemi olarak ortaya 
çıkarmıştır ve bunu dinamik programlamayla çözmüştür. 
Balakrishnan ve Chandran, bu yaklaşımın pratikte ortaya 
çıkacak tüm operasyonel kısıtların üstesinden geleceğini ve 
gerçek zamanlı uygulama için hesaplama süresinin yeterince 
küçük olduğunu göstermişlerdir [6].  

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO- International 
Civil Aviation Organization)’nın 2010 yılında yayınladığı 
“Devamlı Alçalma Operasyonları (CDO-Continuous Des-
cent Operations)” Dokümanına göre optimum iniş eğimini 
muhafaza etmek için otomatik sıralama, hız ve vektör tekniği 
olmak üzere üç yöntem mevcuttur. Otomatik sıralama yön-
temleri; geliş zamanı, trafik yönetimi tavsiye ekranları ve 
bağıl pozisyon göstergeleri gibi yöntemlerdir. Hız yöntemi; 
prosedür uygulaması öncesinde hız kontrolünün yapılmasıdır. 
Hız kontrolü ile uçaklar arasında ayırmalar sağlanarak, farklı 
uçak performanslarında tutarlılık sağlanmaktadır. Vektör tek-
niği yöntemi; geliş trafiğinin sıralanmasında ve kapasitenin 
muhafaza edilmesinde en esnek ve en sık kullanılan yöntem-
dir. Buna rağmen, bu yöntem pilota uçuş yolunun mesafesi 
için en az tahmin edilebilirlik sağlamaktadır. 

Bu çalışmada açıklanan TNS tekniği ICAO’nun sıralama 
yöntemlerine bir yenisi olarak eklenmiştir. Bu teknikle uçak, 
toplama noktasına direkt gönderilme talimatı alıncaya kadar 
genellikle uçuş seviyeleriyle kısıtlanan daire yayı olarak belir-
lenen RNAV rotayı takip etmektedir [7]. Böylelikle önceden 
belirlenmiş sıralama bacakları üzerinde gecikmesi sağlanarak 
sırası gelen uçak, iniş için toplama noktasına gönderilecektir. 

Dünyada TNS uygulaması için Dublin, Roma ve Oslo olmak 
üzere üç aday ülke bulunmaktadır. TNS, Oslo’da Gelişmiş 
Sektörizasyon ve Otomasyon Projesi (ASAP-Advanced Sec-
torization and Automation Project) kapsamında 7 Nisan 2011 
tarihinde ilk defa uygulanmaya başlanmıştır [8]. 2012 yılı 
içinde Dublin Havalimanı’nda TNS uygulamasının başlaması 
planlanmaktadır. Bununla birlikte, Roma Fiumicino Havali-
manı’ndaki mevcut paralel pistler için de TNS uygulama planı 
yapılmaktadır [9,10].

3. RNAV STANDART TERMİNAL 
GELİŞ YOLLARI

Performansa Dayalı Seyrüsefer, RNAV ve RNP kavramların-
dan meydana gelmektedir ve performans standartları kullanı-
larak yapılan seyrüsefer için uçak kabiliyetini tanımlamakta-
dır. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO-International 
Civil Aviation Organization) Doküman 9613 Performansa 
Dayalı Seyrüsefer Manüeli tanımına göre “RNAV, istasyon 
referanslı seyrüsefer yardımcılarının erişim alanı dahilinde 
ya da uçaktaki cihazların kendi seyrüsefer limitleri dahilinde 
ya da bunların birleşimi sayesinde istenilen herhangi bir uçuş 
güzergahında uçağın operasyonuna olanak veren bir seyrü-
sefer yöntemi” olarak ifade edilmektedir; RNP ise, uçaktaki 
ekipmanla performans izleme ve uyarıyı destekleyen RNAV 
sistemidir [11].

Bu çalışmada geliş trafiği sıra-
lamasında kullanılan Toplama 
noktası sistemi, RNAV rota ya-
pısına sahiptir. Bu nedenle TNS 
modele bağlı belirlenecek olan 
geliş yolları tasarım kriterlerine 
açıklık kazandırmak için bu bö-
lümde RNAV ve RNP kavramı 
ile RNAV yol bacakları ve RNAV 
yol noktası (WP-Waypoint) kav-
ramları açıklanacaktır.

RNAV ve RNP uygulanmasıyla 
PBN esnek terminal prosedür-
leri ve rotaları sağlanmaktadır. 
Şekil 1’de yere dayalı seyrüsefer 
yardımcılarına bağlı geleneksel 
seyrüseferle kısıtlanan rotalar ve 
performansa dayalı seyrüseferin 
(hem RNAV hem RNP) özellikle 
rota muhafaza doğruluğu ve rota 

ma WP’ine ön tanımlı yol ile dahil olabileceği gibi, vektör ta-
limatıyla da dahil olabilir. Son yaklaşma noktasına dahil oluş 
şekillerine göre RNAV STAR’lar,  Açık (Open) STAR ve Ka-
palı (Closed) STAR olmak üzere iki çeşittir. Kapalı STAR’lar, 
ilgili alet yaklaşmasının son yaklaşma safhasına herhangi bir 
kontrolör müdahalesi olmaksızın belirlenen RNAV yol ile 
tanımlanır. Açık STAR ise, uçaklar son yaklaşma noktasına 
radar vektörüyle dahil olmaktadır. Kontrolör talimatı almak-
sızın uçaklar rüzgar altı bacağındaki mevcut rotalarını muha-
faza etmek durumundadır. Kontrolör talimatı olmaksızın son 
yaklaşma noktasına dönüş gerçekleştirilmez [12]. Şekil 3 ve 
Şekil 4’te açık ve kapalı STAR genel geometrisi gösterilmek-
tedir.

Kapalı STAR uygulaması, kontrolör/pilot iş yükünde azalma, 
RNAV rota yapısıyla verimli uçuş operasyonlarına olanak ta-
nıması nedeniyle kullanıcıların tercih ettiği bir yöntemdir. Bu 

etrafındaki koruma alanlarının azalması konularında getirdiği 
yararlar ve esneklik gösterilmektedir.

Yol bacakları ve geçişler
TMA’da prosedürler, düz çizgiler veya geçiş alanları gibi ba-
cak serilerine bölünmüştür. RNAV rotadaki her bir WP, bir 
bacaktan diğerine otomatik geçiş gerçekleştirmek için uçak 
seyrüsefer sisteminin gerekli olduğu yeri göstermektedir. Bu 
geçiş, hız ve/veya irtifa ve/veya yöndeki değişiklikleri içer-
mektedir. 5° veya daha fazla rota açı değişikliği içeren geçiş-
ler, aşağıdaki dört yöntemden biriyle belirlenebilir:
a) Geçiş noktasından (Fly-by) geçişler: Bir sonraki rota 

bacağına dönüş önceden belirlenmektedir. Pas geçme 
noktası (MAPt WP-Missed Approach Waypoint) hariç, 
tüm RNAV geçişler için tercih edilen yöntemdir. Geçiş 
noktası geçişler, öncü ve müteakip bacaklar ile ortak WP 
kullanılarak tanımlanmaktadır. Geçiş noktası geçişlerin 
başlangıç ve bitişini belirlemek için ilave WP’lere ihtiyaç 
yoktur. 

b) Uğrak nokta (Fly-over) geçişler: Bir sonraki bacağa dö-
nüşe başlamadan önce, uçak WP üzerinden uçacaktır. 
Uğrak nokta geçişler, özellikle TMA’da geçiş noktası 
veya sabit yarıçap geçişlerin kullanımının imkansız ol-
duğu ve uğrak nokta geçişle açık avantajlar kazanılacak 
durumda kullanılmaktadır. Geçiş noktası geçişinde oldu-
ğu gibi, öncü ve müteakip bacaklar ve onların ortak WP’i 
ile tanımlanmaktadır. 

c) Fiske doğru sabit yarıçap arkı (RF-Constant Radius Arc 
to a Fix): Uçak dönüşünü belirli dönüşü tanımlanan ya-
rıçap ile uçmaktadır. Bu geçiş RF yol sonlandırıcısını 
kullanmaktadır ve en doğru, tahmin edilebilir ve tekrar-
lanabilir bir dönüş sağlamaktadır. TMA içinde 5°ten daha 
fazla rota açı değişikliği olduğunda geçiş için tercih edi-
len yöntemdir. RF geçişleri, öncü bacak, son WP, dönüş 
merkezi ve sabit yarıçap dönüşle tanımlanan başlangıç 
WP’i ile belirlenmektedir. RF WP’ler için haritada sem-
bol olarak dönüşün başlangıç ve bitiş noktasında; Geçiş 
noktası sembolü kullanılmaktadır (Şekil 2). 

d) Şartlı geçişler: Belirli bir irtifaya ulaşıldığında; RNAV 
sistem geçişi başlatmaktadır. Şartlı geçişler; öncü bacak, 
müteakip bacak ve irtifa tahditiyle tanımlanan dönüşü 
içermektedir. Aynı zamanda nominal rotadaki WP’te ta-
nımlanabilir. Sonraki bacak sadece fikse uçuş yolu (CF-
Course to fix) veya direkt fiks (DF-Direct tofix) olarak 
kodlanabilir. Şartlı geçişler genellikle kalkış safhasında 
kullanılmaktadır.

Geçiş noktası geçişlerde, rota açı değişikliği 120°yi aşmama-
lıdır. Sabit yarıçap dönüş, 120°yi aşan tüm dönüşler ve müm-
kün olduğunda 90°yi aşan tüm dönüşler için kullanılabilir 
[12]. Geçiş noktasından geçişler, uğrak noktadan geçişler ve 
RF WP’ler için amaçlanan geçişler ICAO harita sembolü Şe-
kil 2’de gösterilmektedir.

Uçaklar, standart aletli geliş yollarını kullanarak son yaklaş-
 Şekil 1. Geleneksel Seyrüsefer, RNAV ve RNP [11]

Yere dayalı seyrüsefer
yardımcıları

Kısıtlı esnek 
tasarım

Arttırılmış hava sahası verimliliği Hava sahasının optimim      
kullanımı

RNPWPs
RNAV

Kıvrımlı yollar

Yol geçiş adı ICAO sembolü

Geçiş noktası

Uğrak nokta

Sabit yarıçap dönüş

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Şekil 2. Yol Geçişleri İçin ICAO Harita Sembolü [12]

 

 

 

 

Şekil 3. Açık STAR [12 nolu kaynaktan geliştirilmiştir]
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çalışmada; RNAV rota yapısına dayalı uçağın son yaklaşma 
noktasına dönüşünde vektör talimatı gerektirmeyen, genellik-
le kapalı STAR olarak tasarlanması öngörülen, TNS ve uzan-
tıları kesişen pistler için model önerisi verilecektir.  

4. TOPLAMA NOKTASI SİSTEMİ
TNS, geliş trafik akışlarını kapalı döngü yörüngelerle toplama 
noktasına yönlendirerek trafik sıralamasına olanak tanıyan bir 
tekniktir. Bu teknik, yoğun hava trafiği altında Uçuş Yönetim 
Sistemi (FMS-Flight Management System) tarafından sağla-
nan yatay rehberliği kullanarak tasarlanmaktadır ve yapısal 
özellikleri devamlı alçalmaya olanak tanımaktadır. 

TNS, daha önceden tanımlanmış, toplama noktasına eşit 
uzaklıkta olan ve yolun kısaltılması veya uzatılması için kul-
lanılan bacaklarla (sıralama bacakları) elde edilmiş özel Has-
sas RNAV (P-RNAV-Precision RNAV) yol yapısına dayalıdır 
(Şekil 5) [13]. Bu doğrultuda, RNAV STAR olarak da tanım-
lanabilir [9].

Hava trafiğinin sıralanması, geleneksel “direkt gönderme 
(direct-to)” talimatıyla toplama noktasına direkt gönderme 
sağlanmış olur. Açık döngü (open- loop) vektör sadece bek-
lenmedik durumlarda kullanılır [13].

TNS, yol safhasındaki uçağın seyir (cruise) seviyesini terk 
ettiğinde başlar ve uçağın son yaklaşma fiksine (FAF-Final 
Approach Fix) ulaşması veya meydan kontrol kulesine devre-
dilmesiyle son bulur [9].

4.1 TNS Yol Yapısı

Geliş trafik akışının belirli bir eksende değil, belirli bir nokta 
üzerinde toplanmasını amaçlayan, kısacası toplama noktasıy-
la desteklenen yeni yol yapısı, TNS olarak tanımlanmaktadır. 
TNS, geçiş veya ilk yaklaşma prosedürü veya bunların bir 
parçası olarak tanımlanır ve aşağıdaki özelliklerle karakterize 
edilmektedir:

a) Toplama noktası (Merge point), trafiklerin toplanması için 
kullanılan tek bir noktadır.

b) Sıralama bacakları (Sequencing legs) olarak belirtilen; 
önceden tanımlanmış bacaklar, toplama noktasına bacak 
boyunca aynı mesafe uzaklıktadır (Denk mesafe-isodis-
tant). Bu durum bacakların oluşturacağı yayın merkez 
noktasının toplama noktası olmasıyla sağlanmaktadır. 
Aynı zamanda ayrı bacaklar, toplama noktasına aynı me-
safe uzaklıkta olacaktır (Eşit mesafe-equidistant).

İki akışlı basit bir konfigürasyonun (Şekil 5), aşağıdaki özel-
liklere sahip iki tane sıralama bacağından meydana geldiği 
görülmektedir. Toplama noktasında birleşen yollar üçgen şek-
linde bir alan oluşturmaktadır. Bunlar;

a) Paralel bacak, (ayrı bacaklar toplama noktasından eşit 
uzaklıkta olacaktır, örneğin yatayda yaklaşık 2 NM me-
safe) zıt yönlü ve dikey olarak ayrılmıştır.

b) Parçalı (segmented) bacak, toplama noktası merkezli ya-
rım yaylar (bacaklar, toplama noktasına bacak boyunca 
aynı mesafe uzaklıktadır) şeklindedir [9].

4.2 TNS ile Sıralama

Günümüzde kullanılan vektör ve P-RNAV rotalar dahil pro-
sedürler ile TNS modelinin operasyon yöntemi karşılaştırıl-
dığında, TNS modelinin trafiği eksen üzerine toplama yerine 
tek bir noktaya toplaması dahil önceden tanımlanmış coğrafi 
noktalarla ve sıralama bacakları boyunca yol uzatmayla (top-
lama noktasına aynı mesafedeki) ilişkilendirilen sistematik 
sıralama eylemine bağlı olduğu görülmektedir. TNS modelde 
sıralama, kontrolörün direkt gönderme talimatıyla, uçaklar 
arasındaki ayırma ise direkt gönderme talimatının verildiği 
zaman ve bunu izleyen hız kontrolüyle ilgilidir [9].

TNS ile ilgili yapılan çalışmalarda tek pist veya paralel pist 
uygulamaları görülmektedir. Bu bölümden sonra uzantıları ke-

 

 

Şekil 4. Kapalı STAR [12 nolu kaynaktan geliştirilmiştir]  
 Şekil 5. TNS Yol Yapısı Örneği [9]

sişen pistler için geliştirilen bir model önerisi açıklanacaktır. 

5. UZANTILARI KESİŞEN PİSTLER İÇİN 
TNS MODEL ÖNERİSİ

Bu çalışmada, simülasyon ortamında hazırlanan TMA’nın 
tek sektör olması ve tek kontrol ünitesi tarafından trafiklerin 
yönetilmesi öngörülmüş, aynı zamanda TMA içerisinde aletli 
uçuş şartlarının (IMC-Instrument Meteorological Conditions) 
sağlandığı ve rüzgarın sakin olduğu kabul edilmiştir. Bunun-
la birlikte, TMA içerisinde herhangi bir özel hava sahasının 
(tehlikeli, yasak, tahditli, askeri vb.) bulunmadığı ve mini-
mum radar vektör irtifa kısıtlarında (MRVA-Minimum Radar 
Vectoring Altitude) herhangi bir kısıtlamanın olmadığı kabul 
edilmiştir. Çalışma kapsamı TMA içerisinde sadece geliş tra-
fiğiyle sınırlı tutulmuştur. Kalkış trafiği ve transit uçuşlar ça-
lışmaya dahil edilmemiştir [14].

Araştırmada, uçaklar arasında gerekli olan ayırma kriterleri 
mesafeye göre belirlenmiş olup, ICAO Dokümanı 4444 Hava 
Trafik Yöntemi (ATM-Air Traffic Management) standartla-
rı gereğince radar kabiliyetinin de izin vermesi durumunda 
TMA içinde yaklaşma kontrol hizmetinde ufki radar ayırması 
asgari 3 deniz mili (NM-Nautical Miles) olarak kabul edil-
miştir.  Aynı zamanda uçakların son yaklaşma rotasında dü-
men suyu türbülans kategorileri de göz önüne alınarak Tablo 
1’de verilen ayırma kriterleri uygulanmıştır [15].

Araştırmada trafiklerce uyulması gereken tasarlanmış bir 
uçuş prosedür modeli ve aynı zamanda bu modelin getirdiği 
kısıtlar mevcuttur. Prosedürü uygulamaya başlayan her uçak 
bu kısıtlara uymak zorundadır. Böylelikle, uçuşlar arasında 
homojen bir ortam yaratılmış olmaktadır. 

TNS modelinin belirlenmesinde kullanılan tasarım kriterleri; 
toplama noktası, sıralama bacak sayısı ve uzunluğu, sıralama 
bacakları ve toplama noktası arasındaki mesafe, sıralama ba-
caklarının şekilleri ve irtifa kısıtlarının nasıl belirlendiği aşa-
ğıda açıklanmaktadır [14].

Toplama noktası 

Geliş trafiklerinin, tek bir noktada toplanması ve bu nokta 
üzerinden kontrolör tarafından uygun olan piste yönlendi-
rilmesi amaçlanmıştır. Uçakların toplama noktasından sonra 
uçuş mesafesi açısından eşit koşullarda olması amacıyla, bu 
noktanın her iki pistin son yaklaşma fiksine eşit uzaklıkta olan 
mesafede (15NM) olmasına dikkat edilmiş ve uzantıları kesi-
şen bu pistlerin orta noktasına yerleştirilmiştir. Sıralama ba-
cağını terk eden uçak kontrolör tarafından toplama noktasına 
direkt olarak gönderilmektedir.

Sıralama bacak sayısı ve uzunluğu

İki tane sıralama bacağı ve uzantıları, kesişen pistler arasında-
ki yay uzunluğu dikkate alınıp 36 NM olarak hesaplanan sıra-
lama bacak uzunluğu kullanılarak tasarım yapılmıştır. ICAO 
doküman 9184 Havaalanı Planlama Manuel Bölüm 1’e göre 
(Airport Planning Manual, Part I)  uzantıları kesişen pistler 

için saatlik kapasite 56-60 IFR trafik operasyonudur [16]. 
Trafik sayısı belirlenirken toplama noktasına gelen trafikler 
arasında 1dk’lık zaman ayırmasının yeterli olması ve aynı 
zamanda ICAO doküman 9184’de de belirtildiği gibi mak-
simum trafik sayısının 60 olması nedeniyle öncelikli olarak 
toplam 60 trafik senaryo için hazırlanmıştır. 60 tane geliş tra-
fiğinden oluşan senaryo, TNS modeli kullanılarak simülasyon 
ortamında denenmiş ve toplama noktasında 1dk’lık ayırma-
nın yeterli olmadığı ve maksimum 50 trafik ile 1 saatlik pe-
riyodun sonlandığı görülmüştür. Hazırlanan bu senaryodaki 
mevcut iki tane sıralama bacağının gerekli hizmetin verilme-
sinde yeterli olduğu görülmüştür. Sıralama, bacak sayısının 
ikiden fazla sayıda olması incelendiğinde; bu senaryo için 
saatte 50’den fazla trafiğe hizmet verilememesi, kontrolörün 
daha fazla izleme yapmasını gerektirmesi ve aynı zamanda 
TNS modeli tasarım kriterlerinde belirtilmiş olan TMA sınır-
larının dışına çıkabilme ihtimali de göz önüne alınarak gerekli 
görülmemiştir [14]. 

Sıralama bacakları ve toplama noktası arasındaki mesafe

Sıralama bacakları ve toplama noktası arasındaki mesafe 
belirlenirken, trafiklerin muhafaza ettikleri seviyelerden %5 
alçalma eğimi ile son yaklaşma safhasına hazırlanmaları 
dikkate alınmıştır. %5 değeri, devamlı alçalarak yaklaşma 
(CDA-Continuous Descent Approach) çalışmalarında emis-
yon ve yakıt tasarrufu açısından önerilen 3˚lik uçuş yol açısı 
(FPA:Flight Path Angle) değerine karşılık geliyor olması ne-
deniyle tercih edilmiştir [17]. Trafiklerin %5 alçalma eğimi 
dikkate alınarak, sıralama bacakları için belirlenen uçuş sevi-
yelerinden toplama noktasına alçalma sırasında kaybedecek-
leri irtifa değerine göre hesaplama yapılmış ve içteki bacak 
için 21NM ve dıştaki bacak için 23NM mesafe belirlenmiştir. 

Aynı zamanda kontrolörün sıralama yaparken iki bacak üze-
rindeki trafikleri, radar ekranında karışıklığa sebep vermeden 
kolay şekilde izleyebilmesi ve gerekli ayırmanın oluştuğu gö-
rüldüğünde izleyen talimatın verilebilmesi için iki sıralama 
bacağı arasında 2NM yatay mesafe sağlanmıştır [14]. 

Sıralama bacaklarının şekilleri ve irtifa kısıtları

Sıralama bacak şekillerinin belirlenmesinde düz ve daire yayı 
şeklinde (parçalı) olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Düz sı-
ralama bacaklarında toplama noktasına direkt dönerken mey-
dana gelen rota açı değişikliği (β) farklı noktalardan dönen 

ÖNDEKİ 
UÇAK

TAKİP EDEN 
UÇAK

    MESAFEYE DAYALI         
DÜMENSUYU TÜRBÜLANS 

AYIRMA MİNİMASI

AĞIR

AĞIR 7.4 km (4.0 NM)

ORTA 9.3 km (5.0 NM)

HAFİF 11.1 km (6.0 NM)

ORTA HAFİF 9.3 km (5.0 NM)

Tablo 1. Dümensuyu Türbülans Ayırma Kriterleri [15]
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trafikler arasında büyük farklılıklar yaratmakta ve açıdaki bu 
farklar, trafikler arasındaki sıralamayı etkileyebilmektedir.

Bu nedenle çalışmada sıralama bacakları daire yayı şeklinde, 
birbirine paralel olarak tasarlanmış ve aralarında en az 1000ft 
dikey ayırma sağlanmıştır. Her bir sıralama bacağının şekli, 
uçağı bacak boyunca toplama noktasından aynı mesafe uzak-
lıkta tutacak şekilde tasarlanmıştır. Sıralama bacaklarının dai-
re yayı şeklinde olması, trafiklerin sıralama bacağını birbirine 
yaklaşık açı değerlerinde (β1∼β2) terk etmeleri nedeniyle kont-
rolöre trafikleri ayırmada ve sıralamada kolaylık sağlamakla 
birlikte; uçakların keskin dönüşlerden kaçındırılmasını sağla-
ması açısından, en uygun tasarım şekli olarak öngörülmüştür.

Bu çalışmada, sıralama bacaklarının seviyeleri, uçakların de-
vamlı alçalma profillerine ve uygun alçalma eğimiyle yaklaş-
malarına imkan tanıması nedeniyle FL120 ve FL100 olarak 
belirlenmiştir. FL110 söyleniş açısında FL100’a yakın olması 
nedeniyle kontrolörün pilot ile iki yollu iletişiminde herhangi 
bir karmaşıklığı önlemek ve aynı zamanda herhangi bir risk 
durumunda ilave bir seviyeye ihtiyaç duyulabileceği düşün-
cesiyle boş bırakılmıştır.

Sıralama bacaklarının yönleri modelde zıt yönlü olarak belir-
lenmiştir ve uçakların geliş yönlerine yakın olan ilk yaklaşma 
WP’inden TNS modele dahil olması istenmiştir. Tasarlanan 
bu modelde iki tane ilk yaklaşma WP’i mevcuttur ve prose-
dürün sonundaki WP’ler hariç hepsi geçiş noktası özelliği 
göstermektedir. Sıralama bacağının en sonundaki WP’ler ise 
uğrak nokta olarak belirlenmiştir. Böylece, kontrolörün hiç-
bir talimat vermediği uçak, prosedürün sonuna kadar uçuşunu 
gerçekleştirecek ve en son WP’e geldiğinde toplama noktası-
na otomatik olarak dönüşünü gerçekleştirerek, toplama nok-
tasına direkt olarak uçuşuna başlayacaktır. 

Farklı yönlerden TMA’ya giriş yapan geliş trafiklerinin özel-
likle uzantıları kesişen pistler için sıralama yapılması ama-
cıyla TNS modeli, toplama noktası ve sıralama bacaklarının 
tasarım kriterleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. Uzantıları 
kesişen pistler için tasarlanan TNS modelinin simülasyon or-
tamına aktarılmış görüntüsü Şekil 6’da verilmiştir. Uzantıla-
rı kesişen pistlere geliş trafik sıralaması için tasarlanan TNS 
modeli, aynı konfigürasyona sahip farklı meydanlara da uy-
gulanabilecek genel bir modeldir [14].

6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, TNS tekniği kullanılarak uzantıları kesişen pist 
konfigürasyonundaki pistler için RNAV rota yapısına dayalı 
ve RNAV STAR olarak da tanımlanan geliş trafiği sıralama 
modeli önerilmiştir. TNS, genellikle kontrolör müdahalesini 
azaltmak ve RNAV rota kullanımını arttırmak amacıyla kapalı 
STAR olarak tasarlanmaktadır [9]. Sıralama bacağı üzerinde-
ki uçaklar, iniş sıralamasında gerekli ayırma kriterlerini sağla-
dıklarında toplama noktasına sadece “direkt gönderme (direct 
to)” talimatıyla yönlendirilir. Sıralama bacağı sonuna kadar 
direkt gönderme talimatı almayan uçak, bacak sonuna geldi-
ğinde toplama noktasına otomatik olarak dönüş gerçekleştirir. 
TNS modelin, vektör talimatına ihtiyaç duymaması, kontrolör 
talimat sayısında azalma sağlayacağı gibi, kontrolör/pilot iki 
yollu iletişiminde ve dolayısıyla frekans meşguliyet süresinde 
azalma sağlayacaktır. RNAV STAR yapısında yaygın olarak 
kullanılan açık STAR uygulamalarına göre avantaj sağlaması 
nedeniyle TNS genellikle kapalı STAR olarak tasarlanır.  

Sıralama bacaklarının açık uçlu olmaması veya trafiklerin son 
yaklaşma noktasına vektörle döndürülmemesi, bu sıralama 
modelini her ne kadar kapalı bir prosedür yapsa da; olağanüs-
tü durumlarda (emergency, vb.) bu model open STAR olarak 
da kullanılabilir. 

TNS tasarımı yapılırken, TMA içerisindeki coğrafik yapı ve 
yüksek arazi faktörleri, prosedüre irtifa kısıtlamaları getire-
bilir. Aynı zamanda TMA’nın boyutu da model kurulumuna 
imkan tanıyacak şekilde olmalıdır. TNS modeli, sıralama ba-
cağı uçuş seviyeleri ve toplama noktasında muhafaza edilme-
si ya da kat edilmesi gereken irtifa kısıtları (sıralama bacağı 
FL120-FL100, toplama noktası 6000ft) CDA operasyonlarına 
imkan verecek şekilde tasarlandığından, trafikler optimum al-
çalma profilleriyle alçalabilmektedir. TNS modelin CDA ope-
rasyonlarına imkan tanımasıyla yakıt tüketiminden tasarruf 
sağlanacağı gibi, emisyon salınımında da azalma sağlayarak 
olumsuz çevresel etkiler azaltılacaktır. 

Geliş trafik akışının ilk yaklaşma safhasından son yaklaşma 
safhasına hazırlanmasında, TNS modelin sıralama bacakla-
rının kullanımı, pilot ve kontrolöre iniş sıralaması açısından 
öngörü sağlamaktadır. Bununla birlikte, kontrolörün trafikler 
arasındaki gerekli ayırmanın sağlandığını görsel yolla takip 
edebilmesi için mesafe halkalarının (range rings) kullanıl-
masıyla da durumsal farkındalık arttırılmaktadır. Bu durum, 

verilen sıralama hizmetinde standartlaşma getirecektir. Aynı 
zamanda, bu çalışmada uzantıları kesişen pist konfigürasyo-
nundaki pistler için önerilen RNAV rota yapısına dayalı TNS 
model önerisi, pist operasyon uyumluluğuna bağlı olarak 
kontrolör tercihli pist kullanımına imkan tanıyan bir modeldir. 

TNS sıralama modeli, en yaygın ve en basit sıralama yöntem-
lerinden biri olan FCFS yöntemiyle benzerlik göstermektedir. 
FCFS yönteminde ilk gelen trafik ilk hizmet alarak piste olan 
tahmini iniş zamanına göre sıralanmaktadır. Bu duruma ben-
zer olarak TNS modelinde de, trafikler piste olan tahmini za-
manlarına göre değil, toplama noktasına olan tahmini zamana 
göre inişini gerçekleştirmektedir. TNS modelinde, zaman ka-
zancı yönteminde olduğu gibi hız tahditleri uygulanabilir; an-
cak trafiklere prosedüre giriş noktasından başlayan hız tahdit-
lerinin uygulanması, sıralama yaparken kontrolör açısından 
homojen trafik ortamı yaratacaktır.

KISALTMALAR VE SEMBOLLER

ATM : Hava Trafik Yönetimi
CDA : Devamlı Alçalarak Yaklaşma
CF : Fikse Uçuş Yolu
CPS : Kısıtlı Yer Değiştirme
DF : Direkt Fiks
ETA : Tahmini Varış Zamanı
FAF : Son Yaklaşma Noktası
FCFS  : İlk Gelene İlk Hizmet
FL : Uçuş Seviyesi
FMS : Uçuş Yönetim Sistemi
FPA : Uçuş Yol Açısı
ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
IFR : Aletli Uçuş Kuralları
IMC : Aletli Meteorolojik Şartlar
MRVA : Minimum Radar Vektör İrtifası
MAPt : Pas Geçme Noktası
NM : Deniz mili
PBN : Performansa Dayalı Seyrüsefer
P-RNAV : Hassas Saha Seyrüseferi
RF : Sabit Yarıçap Arkı
RNAV : Saha Seyrüseferi
RNP : Gerekli Seyrüsefer Performansı
STAR : Standart Aletli Geliş 
TA : Zaman Kazancı
TMA : Terminal Kontrol Sahası
TNS : Toplama Noktası Sistemi
WP : Yol Noktası
β : Rota Açısı Değişikliği

 

 Şekil 6. Uzantıları Kesişen Pistler İçin TNS Modeli [14]

KAYNAKÇA
 1. Lee, H. 2008. Trade off Evaluation of Scheduling Algorithms 

For Terminal-Area Air Traffic Control, Massachusetts Insti-
tute of Technology. 

 2. Baik, H. 2000. “Development of Optimization and Simulation 
Models for the Analysis of Airfield Operations,” PhD Thesis 
in Civil Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State 
University, USA.

 3. Beasley, J. E., Krishmamoorthy, M. Y., Sharaiha, M., 
Abramson, D. 2000. “Scheduling Aircraft Landings – The 
Static Case,” Transportation Science, vol. 34, no: 2. http://v-
scheiner.brunel.ac.uk/bitstream/2438/4769/1/Fulltext.pdf, 
son erişim tarihi: 09.04.2012.

 4. Psaraftis, H. 1980. “A Dynamic Programming Approach For 
Sequencing Groups of Identical Jobs,” Operations Research, 
vol. 28, no: 6. 

 5. Trivizas, D. A. 1998. “Optimal Scheduling with Maximum 
Position Shift (MPS) Constraints: A Runway Scheduling 
Application,” Journal of Navigation, vol. 51, no. 2, p. 250-
266.

 6. Chandran, B., Balakrishnan, H. 2007. “Dynamic Program-
ming Algorithm For Robust Runway Scheduling,” In Ame-
rican Control Conference, p. 1161- 1166. http://www.mit.
edu/~hamsa/pubs/ACC07ChandranBalakrishnan.pdf, son 
erişim tarihi: 09.04.2012.

 7. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2010. Do-
küman 9931-Continous Descent Operations (CDO) Manual, 
1st Edition.

 8. Rangnes, T. 2011. “Point Merge System Oslo ATCC,” http://
www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/
events/2011-cda-point-merge-oslo.pdf, son erişim tarihi: 
28.03.2012.

 9. Eurocontrol Experimental Center, 2010. Point Merge Integ-
ration of Arrival Flows Enabling Extensive RNAV Applicati-
on and CDA – Operational Services and Environment Defini-
tion, Version 2.0.

 10. Melvoll, J. S., Rangnes, T. 2010. “The Oslo ASAP Project,” 
http://www.avinor.no/tridionimages/ANSP_brosjyre_en-
deleg%20versjon_tcm181-130074.pdf, son erişim tarihi: 
28.03.2012.

 11. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2008.  
Doc 9613- Performance –Based Navigation (PBN) Manual, 
3 rd Edition.

 12. Eurocontrol, 2003. Guidance Material for The Design of 
Terminal Procedures For Area Navigation (DME/DME,B-
GNSS,B-VNAV&RNP-RNAV, Edition 3.0. 

 13. Hoffman, E. 2011. “Point Merge: Improving and Harmo-
nising Arrival Operations with Existing Technology,” Euro-
control.

 14. Meriç, Şahin, Ö. 2011. “Uzantıları Kesişen Pistlerde Geliş 
Trafiği Sıralaması İçin Bir Benzetim Modeli Önerisi,” Doktora 
Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. 

 15. International Civil Aviation Organization (ICAO), 2007. 
Procedures For Air Navigation Services Air Traffic Manage-
ment- 4444, 15th. Edition.

 16.  International Civil Aviation Organization (ICAO), 1987. 
DOC 9184-Airport Planning Manual, Part I, Master Plan-
ning, 2nd Edition.

 17. Turgut, E.T., Usanmaz, Ö., Canarslanlar, A.O., Sahin, 
Ö. 2010. “Energy And Emission Assessments of Continuo-
us Descent Approach,” Aircraft Engineering and Aerospace 
Technology: An International Journal 82 (1), p. 32-38.


