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TCAS – Traffic Alert and Collision Avoidance System

Bölüm 1 - Tanım 
TCAS – Trafik İkaz ve Çarpışma Önleme Sistemi

Otopilot,seyrüsefer  sistemleri,ATC ve  yer  istasyonlarından  bağımsız  olarak  çalışan,  çevredeki
SSR transponder cihazlarının sinyallerini sorgulayarak, SSR transponder ile teçhiz edilmiş diğer
trafikler ile potansiyel çarpışma tehlikelerine tavsiye üreten, uçuş ekibine görsel ve sesli ikazlarda
bulunarak dikey istikamette kaçınma manevrası tavsiye eden, çarpışma önleyici sistemdir.

NOT  : İlgili  trafiğin  transponder  cihazı  kapalı  veya  çalışmıyor  ise  TCAS  herhangi  bir  trafiği
algılamaz, tavsiye ve ikaz üretmez.

Bölüm 2 - Çalışma Prensibi 
TCAS, transponder ile teçhiz edilmiş tüm uçakları algılar.

NOT : Transponder açık olmalı ve doğru olarak ayarlanmalıdır.

TCAS ile teçhiz edilmiş tüm uçaklar, belirli bir mesafe içinde birbirlerini 1030 Mhz frekansından
yayın yaparak sorgular. 1030 Mhz frekansından yapılan sorguya 1090 Mhz frekansından karşılık
verilir. Bu döngü saniyede birkaç defa tekrarlanır.

Bu iletişim sayesinde TCAS cihazı diğer trafiklerin pozisyonlarını üç boyutlu bir harita üzerinde
mesafeleri, irtifaları, ve istikametleri dahil olmak üzere belirler. Mevcut irtifa, mesafe, istikamet,
pozisyon ve olması muhtemel durum bilgilerini  değerlendirerek muhtemel çarpışma riskleri  ve
tehlikelerinin olup olmadığını hesaplar.

TCAS ve aksamları sadece ama sadece doğru çalışan bir transponder ile iletişim sağlayabilir.

Bölüm 3 - TCAS Standartları
TCAS I : Sadece Trafik Tavsiyesi (Traffic Advisory – TA) verir.
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TCAS II : Trafik Tavsiyesi (Traffic Advisory – TA) ve Çözüm Tavsiyesi (Resolution Advisory - RA)
üretir. Bu cihazda verilen çözüm tavsiyesi sadece dikey istikamettedir.

TCAS III : Trafik Tavsiyesi (Traffic Advisory – TA) ve Çözüm Tavsiyesi (Resolution Advisory - RA)
üretir.  Bu cihazda verilen çözüm tavsiyesi dikey ve yatay istikamettedir fakat TCAS III  ile ilgili
çalışmalar durdurulmuştur ve kullanılmamaktadır.

Bölüm 4 - TCAS Tavsiyeleri
Traffic Advisory – TA (Trafik Tavsiyesi) : Uçuş ekibine çevredeki trafikler ile ilgili tavsiyeler verir.
Traffic Advisory – TA tavsiyelerinde uçuş ekibi kaçınma manevrası yapmak için diğer trafik ile göz
teması sağlamalıdır.

Resolution Advisory – RA (Çözüm Tavsiyesi) : Çarpışma ihtimali olan durumlarda uçuş ekibine
dikey istikamette uygulaması gereken kaçınma manevraları  ile ilgili  tavsiyeler verir.  Resolution
Advisory – RA kaçınma manevra tavsiyelerine uçuş ekibi mümkün olduğunca uymalıdır. Böyle bir
durumda  her  iki  uçakta  bulunan  TCAS  cihazları  koordineli  kaçınma  ve  çarpışmayı  önleme
tavsiyeleri üretecektir.

Bölüm 5 - TCAS ikazları
TCAS; çevredeki trafiklerin transponder sinyallerini sorgulayarak, trafiklerin rotalarını, irtifalarını,
bu değerlerdeki değişiklikleri sürat ve zamana göre analiz ederek muhtemel çarpışma noktasını
(Closest Approach Point – CPA) hesaplar. 
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Şekil 4.1

Trafik Tavsiyesi (Traffic Advisory – TA)

TCAS muhtemel çarpışma noktasına; yatay 48 saniye, dikey 48 saniye kala hem sesli hem görsel
ikazlarla Trafik Tavsiyesi (TA) üretir.

Trafik Tavsiyesi (TA) ikazı veren TCAS cihazının ekranında ilgili  trafik “SARI DAİRE”  şeklinde
görüntülenirken, sesli olarakta “TRAFFIC,TRAFFIC” ikazı verilir.

Çözüm Tavsiyesi (Resolution Advisory – RA)

TCAS II  muhtemel çarpışma noktasına; yatay 35, dikey 35 saniye kala hem sesli  hem görsel
olarak ikazlarla Çözüm Tavsiyesi (RA) üretir.

ÇözümTavsiyesi  (RA)  ikazı  veren  TCAS  II  cihazının  ekranında  ilgili  trafik  “KIRMIZ  KARE”
şeklinde görüntülenirken, sesli olarak da duruma göre birtakım ikazlar üretilir.

Çözüm Tavsiyesi (Resolution Advisory – RA) Sesli İkazları

• Climb,Climb
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• Descend,Descend

• Climb crossing climb, Climb, crossing climb 

• Descend, crossing descend, Descend, crossing descend

• Adjust vertical speed, adjust

• Don’t climb

• Climb, climb NOW, Climb, climb NOW

• Descend, descend NOW, Descend, descend NOW

• Increase climb, Increase climb

• Increase descent, Increase descent

• Maintain vertical speed, maintain

• Maintain vertical speed, crossing maintain

• Monitor vertical speed

• Clear of Conflict

İlgili trafik ile çarpışma ihtimali ortadan kalktığında TCAS, “CLEAR OF CONFLICT” şeklinde bir
ikaz verir.

Bölüm 6 - TCAS Ekranı
TCAS ekranında trafikler aşağıdaki  gibi görülmektedir.  Aşağıdaki şekli  daha detaylı  anlatmaya
çalışalım.

Diğer Trafik : Karo şeklinde içi boş olarak gösterilir. Uçağımıza göre 1000 feet yukarıda
ve yükseliyor.

Yakın Trafik  : Beyaz karo şeklinde gösterilir.  Uçağımıza  göre  1000 feet  aşağıda ve
alçalmaya devam ediyor.

İhlal Eden Trafik :  Sarı daire şeklinde gösterilir. Uçağımıza göre 200 feet aşağıda ve
düz uçuşta devam ediyor.
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Tehlikeli Trafik : Kırmızı kare şeklinde gösterilir. Uçağımıza göre 200 feet yukarıda ve
yükseliyor.

Şekil 6.1

Bölüm 6 - TCAS Freyzoloji
Uçuş ekibi aşağıda belirtildiği şekilde TCAS kaçınma manevralarını ilgili hava trafik birimine rapor 
etmelidir.

• “TCAS Climb” veya “TCAS Descend”

• “TCAS Climb, returning to [assigned clearance route]” veya “TCAS Descent, returning to 
[assigned clearance route]”

• “TCAS Climb completed” veya “TCAS Descent completed”

• “Unable to comply, TCAS resolution advisory”

NOT : Hava Trafik Kontrolleri için belirlenmiş bir frezyoloji yoktur.
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