LIETUVOS RESPUBLIKA
Phone:

+370 706 94 613

VĮ “ORO NAVIGACIJA”

Fax:

+370 706 94 614

Oro navigacijos informacijos skyrius

AFS:

EYVNYOYX

Rodūnios kelias 2, Oro uostas

URL:

http://www.ans.lt

Email:

ais@ans.lt

AIC: A 016/2013
Galioja nuo: 02-Sep-2013
Paskelbtas: 02-Sep-2013

02188 Vilnius, Lietuva

A 016. II LYGIO PATOBULINTA ANTŽEMINIO EISMO STEBĖJIMO IR KONTROLĖS
SISTEMA (A-SMGCS) VILNIAUS AERODROME
1.

Įžanga

Vilniaus aerodrome yra įrengta II lygio patobulinta antžeminio eismo stebėjimo ir kontrolės sistema (A-SMGCS).
2.

Radijo atsakiklių naudojimo tvarka orlaiviui esant ant žemės

Orlaivių naudotojai Vilniaus aerodrome turi užtikrinti, kad, orlaiviui esant ant žemės, tinkamai veiktų jo radijo
atsakikliai.
Pilotai privalo:
–

Orlaivio radijo atsakiklyje pasirinkti AUTO režimą ir nustatyti paskirtą A režimo kodą.

–

Jeigu orlaivio radijo atsakiklis neturi AUTO režimo, pasirinkti režimą ON (pvz., XPDR) ir nustatyti paskirtą A
režimo kodą:
Po prašymo stumti arba riedėti, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas pirmesnis
Nutūpus kodas turi būti įjungtas visą laiką, kol orlaivis sustos stovėjimo aikštelėje
Orlaiviui sustojus stovėjimo aikštelėje, orlaivio radijo atsakiklyje nustatyti STBY režimą

•
•
•

Tuo atveju, kai orlaivio įranga gali siųsti informaciją apie orlaivio atpažinimo kodą (t. y. skrydžio metu naudojamą
šaukinį), jį įgula taip pat turi įvesti po prašymo stumti arba riedėti, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas pirmesnis
(naudojant FMS arba atsakiklio valdymo pultą). Orlaivio atpažinimo kodui įvesti įgula privalo naudoti ICAO nustatytą
formatą (pvz., AFR6380, SAS589, BAW68PG).
Norint užtikrinti tinkamą radijo atsakiklių dažniais grindžiamų sistemų (įskaitant orlaivio TCAS įrangą ir antrinius radijo
lokatorius) veikimą, išskrendančio orlaivio TCAS neturi būti įjungiamas tol, kol orlaivis nepasieks nurodyto laukimo
taško prie kilimo ir tūpimo tako. Orlaiviui nutūpus ir atlaisvinus kilimo ir tūpimo taką, jo TCAS turi būti išjungtas.
Remonto ar techninės patikros metu aerodrome ar angare stovinčių orlaivių radijo atsakikliai turi būti išjungti arba
juose nustatytas A režimo kodas 7711 ar 7722.
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- PABAIGA -

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

