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IVAO PİLOT YAZILIMINDA TRANSPONDER 
KULLANIMI

GİRİŞ

Bir uçakta transpoder cihazının bulunduğu durumlarda, pilot bu transponder cihazını tüm uçuş boyunca 
ATC'lerin radarı hizmet vermek amacıyla kullandığı bölgelerde, kontrollü ya da kontrolsüz hava sahasının 
içinde olup olmamasına bakılmaksızın kullanmalıdır. (ikincil gözetim radarı SSR).

Pilotlar, uçakta bulunan transponder cihazının özelliklerini, uygun harflerin kullanımı ile uçuş planında bulunan 
10 numaralı kutucukta  belirtmelidir.

Özel durumlar dışında (özel prosedürleri okuyunuz), pilot şunları yapmalı:
Transponder'ı kullanmayı bilmeli ve iletişim kurulan ATC tarafından verilen transponder kodunu 
girmelidir.
Bölgesel Hava Navigasyon  Anlaşmalarınca belirlenmiş olan transponder kodlarını kullanmalıdır.

Herhangi bir ATC ünitinin aktif olmadığı durumlarda, transponder kodunu 2000 olarak ayarlamalıdır.

ATC tarafından pilota verilen squawk (kod)'ın teğidi istendiği durumlarda pilot:

ATC tarafından talep edilmediği sürece pilotlar SQUAWK IDENT yapmamalıdır.

TRANSPONDER MOD

IVAO ağında, IvAp programı "S" modu ayarlı olarak açılır.

Diğer modlar, uçuş planı doldururken uygun harf ile gösterilebilir.

TRANSPONDER DURUMU

IVAO'da transponderın şu iki modu kullanılır:

STBY (turuncu renkli nokta ile gösterilir)
TX (yeşil renkli nokta ile gösterilir) ALT gerçek modu olarakta bilinir

1. Ayarlanan transponder kodunu doğrulamalı
2. Gerekli durumlarda verilen transponder kodunu tekrar ayarlamalı
3. Transponder kontrolleri üzerinde görüntülenen kodu ATC'ye okuyarak doğrular



Aşağıda bulunan resimde, transponder modunun "STBY" olarak ayarlandığını 
görebilirsiniz.

Tüm pilotlar:
IVAO ağına bağlanmadan önce transponder modlarını "STDBY" olarak ayarlamalıdır
Apronda ya da taksi sırasında transponder modunu "STDBY" olarak ayarlamalıdır
Kalkış yapılacak piste giriş esnasında ya da en geç kalkıştan hemen önce transponder modunu "TX" 
olarak ayarlamalıdır
Tüm uçuş boyunca "TX" transponder modunu kullanmalıdır 
İniş yapılan pisti terk ettikten hemen sonra transponder modunu "STDBY" olarak ayarlamalıdır

Sorumlu pilot olarak, kendi transponder kodunuzu kendiniz ayarlamalısınız.

Formasyon (Kol) uçuşlarında, sadece formasyon(kol) lideri transponder modunu "TX" olarak ayarlamak 
zorundadır. Diğer uçaklar lider ile göz teması kurarak kendi ayrımlarını yapmak  zorunda olup transponder 
modlarını "STDBY" olarak ayarlamak zorundadır. 

IVAO' da kullanılan transponder ekipmanlarında "OFF" modu bulunmaz. Ekipmanlarda kullanılan en düşük 
mod standby'dır. Sonuç olarak, IVAO radar ekranlarından kaybolmanız mümkün değildir. TA ve TA/RA 
modları IVAP üzerinde bulunan TCAS sistemlerinin kullanımı ile simule edilir.

TRANSPONDER IDENT

Bir Hava Trafik Kontrolörü konumuzu hızlı bir şekilde bulmak istediğinde, pilota "transponder ident" talebinde 
bulunabilir. Pilot, ATC' talebi üzerine IvAP arayüzünde bulunan "IDENT ya da ID" butonunu kullanabilir.

Pilotlar, "IDENT" butonunun yalnızca ATC 'nin "transponder IDENT ya da SQUAWK IDENT" talimatı 
üzerine kullanıldığını unutmamalıdır.

Aşağıda bulunan resimde, transponder modunun "TX" olarak ayarlandığını görebilirsiniz.



Aşağıda bulunan resimde, "ID" butonunun açık gri bir renk ile yandığını yani aktif olduğunu görebilirsiniz. (ATC 
talebi üzerine "IDENT" butonu kullanılır.

TRANSPONDER KOD

Pilotlar, IvAP arayüzü üzerinde (.x komutu) kullanarak  ya da kokpitte bulunan transponder cihazından   
transponder kodlarını ayarlamalıdır. Hava trafik kontrolörü IvAp arayüzünde görüntülenen transponder 
kodunu  teğit eder.

Aşağıda bulunan resimde transponder kodunun 2000 olarak ayarlandığını görebilirsiniz.

Aşağıda bulunan resimde transponder kodunun 4641 olarak ayarlandığını görebilirsiniz.

Aşağıda bulunan resimde transponder kodunun 2000 olarak ayarlandığını ve transponder modunun "STBY" 
olduğunu ayrıca "ID" butonunun aktif olduğunu görebilirsiniz. (ATC' nin "IDENT" talebi üzerine aktif 
edilmiştir.)

Freyzolojide, kontrolörler "squawk" terimini transponder kodunu gondermeden önce kullanırlar.

Örnek: “Squawk 2103”.

Kontrollü bir hava sahasına giriş yaparken, pilot aktif ATC ile iletişim kurmalıdır. İlk temasın ardından ATC 
yeni bir transponder kodu gönderebilir. Pilot gecikmeden mevcut transponderını gönderilen transponder 
kodu ile değiştirmelidir.

Aşağıda bulunan resimde, "ID" butonunun aktif olmadığını görebilirsiniz.

Örnek:
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. 
Uruguay'da kontrollü olmayan bir hava sahasında IFR uçarken; hava sahanız dışında bulunan Brezilyalı bir 
kontrolör size 0535 transponder kodunu verir    

transponder kodu => 2000 transponder kodunu kullanmaya devam etmeli, unuttuysanız transponder kodunuzu 
2000 olarak ayarlamalısınız.

Uruguay'da kontrollü olmayan bir hava sahasında IFR uçarken; hava sahanız dışında bulunan Brezilyalı bir 
kontrolör size 2000 transponder kodunu verir  

transponder kodu => kontrollü olmayan transponder kodu 2000'i kullanmalısınız
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