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FREKANS

GİRİŞ

Bir hava trafik kontrolü, hava sahasında içersinde servis verdiği tüm pilotlar ile iletişim kurmalıdır. Gerçek 
havacılıkta, tüm uçakların ve hava kontrol ünitilerinin radyo vericileri ve antenleri bulunur..

Her radyo verici özel bir frekans kullanılır ve yarı çift yönlü iletişim gerçekleştirir.(Bazı 
zamanlarda bu frekansa radi kanalı da denilebilir.)

Radyo verici, kullanıcı tarafından seçilen frekansa manuel olarak ayarlanabilir. Yarı çift yönlü iletişimlerin 
gerçekleştireleceği durumlarda, her taraf bir diğeri ile eş zamanlı olarak değil tek seferlik, ATC' den Pilota ya da 
Pilottan ATC' ye olacak şekilde iletişim kurar.

Frekansların radyo spektrumu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından belirlenen geleneksel 
isimlere sahip bantlara ayrılmıştır: Frekans bandı, frekans alanında, daha düşük ve yüksek frekans tarafından 
sınırlandırılan alandır. Bu kavram bir radyo bandına veya başka bir spektrum aralığına ait olabilir.

Frenkans bandı tanımlamaları:

Freknas bandı ITU ismi(adı) ITU kısaltması

30–300 kHz
Low frequency
(Düşük frekans) LF

300 kHz – 3 MHz
Medium frequency
(Orta düzeyli frekans) MF

3–30 MHz
High frequency
(Yüksek frekans) HF

30–300 MHz Very high frequency
(Çok yüksek frekans) VHF

300 MHz – 3 GHz
Ultra high frequency
(Ultra yüksek frekans) UHF

3–30 GHz
Super high frequency
(Süper yüksek frekans) SHF

GERÇEK HAYATTA

Gerçek hayatta, pilotlar genel olarak sesli iletişim kurmak için çok yüksek frekans (VHF) bantlarını kullanılırlar.
Okyanus üzeri bir uçuşta, ATC ve pilot arasında uzak mesafeler olduğundan dolayı yüksek frekans bandı (HF) 
kullanılır.
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Askeri uçaklar ultra yüksek frekans bandını (UHF) kullanırlar. Bu tür bantlar IVAO'da kullanılmaz. 

8.33 KHZ

Havacılık iletişimde kullanılan VHF bant aralığı  118.000MHz' den 136.995 MHz' ye kadar uzanır.

Standandart  bant aralığı, 25KHz  ya da 0.025 MHz' olacak şekilde her kanalda  kullanılırdı.

118.000 / 118.025 / 118.050 / 118.075 / 118.100 / 118.125 / 118.150 / 118.175 / 118.200

Trafiğin artması ile daha fazla kanalın yapılması gerekti. VOR ve ILS sistemlerinin 108.00' den 117.95'e kadar 
frekansları kullandığından dolayı, daha düşük kanallar kullanmak imkansızdı. Ayrıca yüksek kanalları kullanımı da 
imkansızdı çünkü uydu ve askeri operasyonlarda iletişim kurmak için bu kanallar kullanılıyordu.

Çözüm kanal aralığını 25MHz'den 8.33MHz'ye düşürmekti. Böylece, 25KHz'lik bir kanal içerisinde üç tane 8.33KHz'lik 
kanal bulunabilecekti  (25/3=8.33).

Bu yüzden, 8.33KHz aralıklı her kanal tabloda verilmiştir:

Gösterilen Frekans Gerçek frekans Frekans aralığı

118.000 118.0000 25KHz

118.005 118.0000 8.33KHz

118.010 118.0833 8.33KHz

118.015 118.0166 8.33KHz

Boeing 737'de bulunan örnek bir VHF/HF iletişim paneli örneği:
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118.025 118.0250 25KHz

118.030 118.0250 8.33KHz

118.035 118.0333 8.33KHz

118.040 118.0416 8.33KHz

118.050 118.050 25KHz

Radyo iletişimi için kullanılan yeni 8.33 kHz aralıklı sistem, IVAO' da ki sunuculara, pilot ve atc programlarına 
da entegre edilmiştir.

Kokpitinizde, sadece ilk iki basamağı değiştirmelisiniz, noktadan sonraki üçüncü basamak sistem tarafından 
otomatik olarak 0 ya da 5 olarak ayarlanır.

8.33 kHz aralıklı kanallar bazı ülke ve yüksek hava sahalarında mecburidir.

IVAO pilot yazılım arayüzü 8.33 kHz ile uyumludur. Lütfen uçuş planınızda  bulunan ekipmanlar kısmında"Y" 
harfini aktif ediniz.

IVAO AĞINDA

IVAO ağında, kullanıcılar herhangi bir gerçek radyo vericisi kullanmamalıdır.
Havacılık radyo vericileri gerçek uçuşlar için rezerve edilmiştir.
 Bu vericilerin kullanımı IVAO' da yasaklanmıştır.

IVAO'da, iletişim muharebat yazılımları ile simule edilir:

Muhaberatı daha gerçekçi kılmak için VHF frekanslarını kokpit içerisinden ya da IVAO Pilot Programı arayüzünü 
kullanarak değiştirebilirsiniz.

IVAO Pilot Programı, kokpitteki pilot frekansını ve TeamSpeak'teki hava kontrolörünün kullandığı frekansı 
senkronize eder. IVAO' da sesli hizmet vermek isteyen bir hava trafik kontrolörü, açacağı pozisyonun frekansını 
IVAO ATC yazılımını kullanarak değiştirmeli ve seçilen TeamSpeak sunucunda bir kanal açıp, ATIS'ini hizmet 
vereceği pozisyona göre doldurmasından sorumludur.

IVAO'DA HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ İÇİN FREKANS KULLANIMI

Aktif bir pozisyonda hizmet vermeye başlamadan önce, IVAO ATC yazılımının radar ekranından VHF frekansınızı 
mauel olarak değiştirmeniz gerekir. Bu frekans otomatik olarak değişmez.

 118.000  ve 118.005 frekanslarının aynı gerçek frekansı farklı aralıklarla kullandığını fark etmiş olabilirsiniz. Eğer 
8.33kHz modunu 118.000 frekansı girilmiş bir radyo kanalında seçersiniz, otomatik olarak eski 25KHz modundaki gibi 
çalışacaktır. Eğer frekansı 118.005 olarak değiştirirseniz radyo kanalı 8.33kHz modunda çalışır ve sadece 8.33kHz 
modlu 118.005 frekansını kullanan kişiler sizi duyabilir.

TeamSpeak 2 yazılımı  sesli iletişim için kullanılırTeamSpeak 2 software for communication using voice
IVAO pilot ve atc program arayüzleri yazınsal iletişim ve ATIS,METAR ve TAF gibi bilgileri almak için 
kullanılır.



Gerçek radyo vericilerinden duymuş olabileceğiniz herhangi bir gerçek frekansı kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. 
Bu frekanslar, IVAO'nun kullanmadığı ve simule etmediği birçok parametrenin işlevselliğinde değişikliğe uğrar.

ATC PROGRAMINDA NASIL FREKANS DEĞİŞTİRİLİR?

Aşağıdaki prosedürleri takip edin:

IVAO ATC yazılımında COMMbox penceresinin içerisinde bulunan COM1 tabine tıklayın. 
"//"  yazdıktan sonra değiştirmek istediğiniz frekansı girin.

Örnek: //130.275

SESLİ İLETİŞİM İÇİN TEAM SPEAK PROGRAMI NASIL AYARLANIR?

TeamSpeak programını ayarlanması herhangi bir VHF frekansı gerektirmez. Sadece pozsiyon isminizi yazarak 
bir kanal açarsınız. Kanal ismi olarak bir frekans değeri kullanırsınız program çalışmaz.

Hava Trafik Kontolörü olarak aktif bir pozisyon açtığınızda ne olur?

1. IVAO ATC programı ile IVAO ağına bağlandığınızda(IVAN olarak adlandırılır), bir sunucu ağ sunucusu ve
bir TeamSpeak sunucusu seçmelisiniz.

2. Pozisyonunuz, kontroll bölgeniz  ya da havaalanı  ICAO kodu kullanılarak tanımlanır. Örnek : ICAO_POS.
3. VHF frekansı IVAO ATC Programı ile ayarlanır ve poziyonunuz ve frekanla ilişkilendirilmesi için IVAO 

ATC Programı aracılığıyla IVAN ağına gönderilir.

4. Örnek olarak TeamSpeak'e "ICAO_POS" olarak bağlanırsınız.
5. Şimdi, TeamSpeak'te pozisyonunuza uygun olarak özel bir kanal açın. Örnek: ICAO_POS

(iki farklı pozisyon aynı frekansı kullanabildiğinden kanal isminde bulunan frekansı kullanamazsınız.)
6. Pozisyon ve frekans arasındaki bağlantı, pozisyonun ATIS'i tarafından hazırlanıp IVAN ağında yayınlanır.
7. Bir pilot aktif bir hava trafik kontrolörüne bağlanmak isteyip, frekansını doğru bir şekilde ayarlarsa, IVAO

Pilot Programı arayüzüne ATI bilgisinin yazılı bir şekilde okur ve yine aynı program yardımı ile 
Teamspeak'te servis veren hava trafik kontrolörünün kanalına otomatik olarak bağlanır. 

IVAO'DA PİLOTLAR İÇİN FREKANS KULLANIMI

IVAO'da uçmak istiyorsanız ve herhangi bir havaalanının apronundaysanız, IVAN adı verilen IVAO ağına 
bağlanmalısınız. İlk adım IVAO Pilot Programı arayüzünü kullanarak UNICOM 122.800MHz frekansını aktif 
etmek olacaktır.

Bu frekanslara şu kaynaklardan ulabilirisiniz:
IVAO veritabanından (HQ veritabanından ya da divizyon veritabanından)
Veritabanı güncellenmediyse, gerçek çartlardan

122.800MHz frekansı, IVAO'daki tüm meydanlar için, dünya çapında kendi pozisyonunu bildirmede kullanılan özel 
bir hava-hava frekansıdır.  



5/8/2020 Frequency - IVAO - International Virtual Aviation Organisation

5/5

Bu frekans yazınsal olup sadece teknik ve pratik sebepler için kullanılır.

Uçmaya hazır olduğunuzda, IVAO Pilot Programı arayüzünü uçacağınız bölgede aktif hava trafik kontrolörü 
olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir harekete başlamadan önce hava trafik kontrolörü ile iki yönlü radyo iletişimi gerektiren durumlarda:

1. Eğer bir hava trafik kontrolörü mevcutsa, IVAO Pilot Programındaki VHF frekansınızı ATC frekansı ile
değiştirip aktif ederseniz, yazılı bir şekilde ATIS bilgisi alıp otomatik olarak TeamSpeak'de bulunan ATC'nin
kanalına bağlanırsınız. (Sesli iletişim modunun kapalı ya da hava trafik kontrolörünün sadece yazınsal oalrak
servis verdiği durumlar dışında.)

2. Uçacağınız bölgede bulunan herhangi bir  hava kontrolörü yoksa, UNICOM 122.800MHz frekansında kalıp
IVAO Pilot Programının arayüzünde bulunan scractchpad(yazu defteri)'ni kullanarak kendi pozisyonunuz
bildirmeye devam etmelisiniz.

TeamSpeak programında iki yönlü iletşime izin vermeyen bir problem meydana geldiğinde, IVAO Pilot 
Programı arayüzünde bulunan scratchpad(yazı defteri)'i kullanarak yazınsal olarak iletişime devam etmeniz 
gerektiğinin farkında olun. Bu durumda yazınsal olarak verilen prosedürleri göz ardı edeceğiniz anlamına 
gelmez.
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UYARI

Bu döküman içeriği simulasyon havacılığı amacıyla hazırlanıp gerçek hava operasyonları için
kullanılmamalıdır.

IVAO - TR EĞİTİM 
DEPARTMANI

Çeviri: Taha Bedir TR - T06

Serdar Özden TR - TC
Gökhan Peker TR - TAC 
Mehmet Dinç TR - TA1

Murat Türkaslan TR - TA2 
Barış ÇETE TR - TA3

Özgür Orhon TR - TA4
Mert Akçakaya TR - TA5
Berk ÇolakoğluTR - TA6 
Orkun Terzioğlu TR - T01 
Serhat Karanlık TR - T02 
Orkun Özdelice TR - T03

Anıl Uygun TR - T04
Alp Yeni TR - T05
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