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TRANSPONDER KULLANIMI

GİRİŞ

Transponder (cevap iletici bir verici), bir radyo frekansı sorgusu aldığında yanıt üreten dahili bir elektronik 
cihazdır. ATC'nin (hava trafik kontrolörleri) bir radar kapsamı içeresindeki uçağı ve diğer hava aracı 
çarpışma önleme sistemlerini tanımlamasına yardımcı olur.

GERÇEK HAYATTA TRANSPONDER

TEKNİK TANIM

ATC radarı 1030 MHz radyo frekansında tekrarlanan bir sinyal gönderir.Uçak, bu sinyale 1090 MHz'li radyo 
frekansında tekrarlanan başka bir sinyal ile cevap verir. Mesaj okunduktan ve cevabın  gecikme süresi ölçüldükten 
sonra iletilen sinyal ATC radarında  uçağı ve uçak ile alaklaı bilgileri (çağrıa dı,kodu, yüksekliği,sürati ve uçuş rotası...) 
tanımlamak için kullanılır.

TRANSPONDER TÜRÜ

Birçok farklı RF(Radyo Frekansı) iletişim protokolleri sivil havacılık transponderları için stadandartize edilmiştir. 
Sorgulama moduna bağlı olarak transponderlar tanımlama kodu, uçak konumu, basınç yüksekliği,çağrı adı ve 
diğer bilgileri sağlar.

Farklı transponder modlarının tanımları:
Mode A : ekipman sadece tanımlayıcı bir kod iletir
Mode C : tanımlayıcı kod ve uçak basınç yüksekliği sağlar
Mode S : ("Seçiçi"için)seçici sorgulama için birden fazla formatta bilgi sağlar, (veri değişimi), çağrı adı 
dahil, aşırı sorgulamadan kaçınmaya yardımcı olmak ve otomatik olarak çarpışmadan kaçınmaya izin 
vermek için tasarlanmıştır. 

En yaygın olarak kullanılan transponder modu "S"tir.

TRANSPONDER AYARLARI
Bir transponder switch(döndürmeli ayar düğmesi)'nin genelde birden fazla konumu vardır:

OFF : "OFF"  pozisyonu transponderı kapatır.
STBY: “STBY” pozisyonu transponderı açar ve uçuş için hazır hale getirir. (Isınma)
ON : “ON” pozisyonu ("A" MODU)radara yalnızca temel bilgileri gönderir. (kodu ve konumu)
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ALT: “ALT” pozisyonu ("S" YA DA "C" MODU)ek olarak yükseklik bilgisini de iletir. 
TA : “TA” pozisyonu trafik danışmanlığı da sağlar.  
TA/RA : “TA/RA” pozisyonu trafik ayrımı danışmanlığını da sağlayacaktır.

TRANSPONDER IDENT
Tüm A, C ve S transponder modları, hava trafik kontrolörlerinin bir uçağı bulmasına yardımcı olan 
"IDENT" (tanımlama için) olarak bilinen özel bir işlevi etkinleştiren "IDENT" butonunu içerir.

IDENT tuşu sadece ATC 'nin talebi üzerine kullanılır. 

TRANSPONDER KODLARI

Transponder ileticisi  genel olarak uçuşu tanımlamak için farklı kodlar kullanır. Squawk kodları dört basamaklı 
numaralardan oluşur. Transponder üstünde bulunan kadranlar 0'dan 7'ye kadar okur.

Belirli özel durum ya da uçuşlar için özel squawk tahsis edilir.

Bu yüzden kullanımı mümkün olan en düşük squawk kodu 0000 ve en yüksek squawk kodu 7777'dir.Dört 
basamaklı bu sayı 4096 farklı squawk kodunu temsil edebildiği için "4096'lı transponder kodları" olarak 
adlandırılır. Transponder kodlarında "8" ve "9" rakamları kullanılmaz. 
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TRANSPONDER KODU TAHSİSİ

SSR transponder kodları genel olarak her ülkenin bölgesel hava navigasyon anlaşmaları sonucunda yapılan 
koordinasyonu ve komşu hava sahaları üzerinde görülen çakışan radar kapsama alanı dikkate alınarak tahsis 
edilir.

IVAO'da SSR (İkincil Gözetim Radarı) transponder kodları, bölgesel hava navigasyon anlaşmaları sonucunda yapılan 
koordinasyonu ve komşu divizyonlarda uygulanan kod tahsisi dikkate alınarak divizyonlar tarafından tahsis 
edilebilir.

7700,7600,7500 gibi uluslararası kodlar pilotların herhangi bir acil durum,telsiz arızası ya da yasa dışı bir 
eylem ile karşılaşması durumunda kullanabilecekleri  sırasıyla özel olarak tahsis edilmiş kodlardır:

7700 : Acil durum kodu 
7600 : Telsiz Arızası kodu 
7500 : Uçak kaçırma kodu

Bazı kodların tanımlanması ve kullanımı şunlardır:

TRANSPONDER 7700 : ACİL DURUM (EMERGENCY)

Bir uçak pilotu, ATC tarafından belirli bir squawk kodu tahsis edilmediği sürece squawkını 7700 olarak 
ayarlamalıdır. 

ATC tarafından aksi belirtilmediği sürece pilot belirlenen transponder kodunu kullanmaya devam etmelidir. Eğer 
pilot, aciliyet gerektirmeyen bir arıza yaşıyorsa bu kodu kullanmamalıdır.

Pilotlar acil durumlar dışında 7700 kodunu kullanmamalıdır.

Acil ya da bir arıza durumunda ATC, pilottan squawkı 7700 olarak değiştirmesini isteyebilir (MAYDAY).

Uçak inişi yaptıktan sonra, hava trafik kontrolörü pilottan acil durumun sonlaması durumunda squawk kodunu 
değiştirmesini istemelidir. Pilot olarak, acil durumun sonlamasının ardından squawk 2000 olarak ayarlayabilir 
ya da hava trafik kontrolöründen yeni squawk kodu isteyebilir.

TRANSPONDER 7600 : TELSİZ ARIZASI

Bir uçak pilotu iki yönlu iletişimi kaybettiği durumlarda 7600 transponder kodunu kullanmalıdır.T
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Bu kod temel olarak pilotun, eğitim, sınav amacıyla ya da normal uçuşlar esnasında sesli ve yazınsal olarak iletişim 
kurarken karşılaştığı ciddi teknik problemlerde kullanır.

Arıza kodunu fark eden bir kontrolör, trafiğe "SQUAWK IDENT" talimatı vererek ya da squawk kodunu değiştirterek 
arızanın boyutunu belirler. Bu işlemle, uçak alıcısının çalışabilirliği belirlenirse, uçağı yönlendirmeye başka bir squawk 
kodu kullanılarak devam edilir ya da verilen talimatların alındığını teğit etmek amacıyla "IDENT" talimatı verilir. 

 Bu kod, ATC kleranslarını görmezden gelmek ya da ATC ile kontak kurmak için kullanılmamalıdır.

TRANSPONDER 7500 : UÇAK KAÇIRMA

Gerçek hayatta, uçuş sırasında meydana gelebilecek her türlü yasa dışı bir olayda, pilot transponder kodunu 
7500 olarak ayarlayarak uçak içerisinde yaşanılan durumu göstermelidir.

IVAO ağında  bu kodun kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır. (R & R 6.4.1)
“savaş ve terörizm gibi olayların simule edilmesi kesinlikle yasaktır.
Gerçek hayatta bu tür silahlı olayların var olmasına rağmen, IVAO ağında herhangi bir şiddet ya da 
agresiflik içeren olayları simule etmeyiz."

Hava Kontrolörü olarak servis verirken,  hava sahanız içerisinde ya da dışında 7500 kodunun kullanıldığını 
gözlemlediğiniz durumlarda, kodu kullanan pilota transponder kodunu acil bir şekilde değiştirmesini ve bu 
kodun kullanımının IVAO' da yasak olduğunu belirtmelisiniz.

Eğer bir pilotun bu kodu kullandığını görürseniz ".wallop." kombiasyonu ile bir yönetici çağırın.

KONTROLLÜ OLMAYAN VFR KODLARI

 Yerel yönetmeliklere bağlı olarak, kontrollü olmayan VFR kodları değişkenlik gösterir. 

En sıklıkla kullanılan squawk kodları şunlardır:

1200 : Amerika ve Kanada için standart squawk kodu 
7000 : Avrupa'da VFR uçuşlar için kullanılan standart squawk kodu 
2000 : ICAO standart squawk kodu

Diğer kodlar yerel yönetmeliklerine bağlı aktif edilebilir. (Örn: 1400,3000).

KONTROLLÜ OLMAYAN IFR KODLARI

Dünya üzerinde kontrollü olmayan IFR trafikleri için kullanılan özel squawk kodu 2000'dir.

IVAo ağında, hava trafik kontrolörü ile iki yönlü sesli iletişim kuramazsa, pilot ve atc en aşırı durumlarda bile 
yazınsal olarak iletişim kurmalı ve 7600 squawk kodunu kullanmamalıdır.
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DİĞER KODLAR

Mevcut olan diğer kodlar şunlardır:

0000: Karşılığı olmayan bu kod kullanılmamalıdır. Belirli teknik problemlerin meydana geldiği 
durumlarda bu kod görüntelenir.
7777: Karşılığı olmayan bu kod transponderların testlerinde ve radar istasyonları doğruluğunun kontrolü 
için kullanılır
74xx: Bu kod Nato'nun bazk özel operasyonlarında kullanılır

AYRICA

Transponder_with_IVAO pilot software, Transponder_with_IVAO ATC software

KAYNAK

ICAO Documentation 4444 - Air Traffic Management - 16th Edition 2016 - Chapter 8.5
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ÖZLÜK HAKLARI

Bu döküman, Uluslararası Sanal Havacılık Organizasyonu'nun fikri mülkiyetinin bir parçası olarak telif hakkıyla
korunmaktadır.

UYARI

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