
ELHUYAR 11/11

IPARRORRATZ 
BIRTUALA

CMI Compass du izena tresna berriak. Itsason-
tziko nabigazio-sistema guztien seinaleak jaso-
tzen ditu, banaka edo denak batera, eta, softwa-
re integratu baten bidez, bakoitzari dagokion
zuzenketa egiten dio automatikoki, eta ipar
geografikoaren norabide zuzena ematen du.
Norabide zuzenaren seinalea pilotu automati-
kori bidaltzen dio.

Orain arte, itsasontzietan norabidea erakusten
zuten tresnak hiru ziren: iparrorratz-kutxa, gi-
rokonpasa eta GPS-konpasa. Lehenengoa ipa-
rrorratz tradizionala da, eta iman-sorta bati es-
ker seinalatzen du iparra. Iparrorratzen arazo
nagusia bere oinarrian dago; izan ere, imanek
ipar magnetikoa seinalatzen dute, baina Lu-
rrean ipar magnetikoa  ez dator bat ipar geogra-
fikoarekin. Bien artean aldea dago: deklinazio
magnetikoa.

“Txinatarrek sortu zuten  iparrorratza eta baze-
kiten ipar magnetikoaren eta ipar geografikoa-
ren artean aldea zegoela, baina ez zekiten nola
zuzendu akatsa iparrorratzean”, azaldu du Ai-
tor Martinez EHUko Nautika eta Itsasontzi Ma-
kineria Goi Eskola Teknikoko irakasleak.

1873 eta 1878 bitartean, William Thompson-ek
(Lord Kelvinek) iparrorratzak itsasontzietan zi-
tuen beste arazo batzuk konpondu zituen. Ipa-
rrorratzaren arrosa, olioz betetako ontzi batean
kokatu zuen, itsasontziaren kulunken eragina
txikitzeko. Eta, burdinazko itsasontziek iparro-
rratzaren imanean zuten eragina ezeztatzeko,
Thompson esferak deituriko burdina gozozko bi
esfera gehitu zizkion.
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Gaur egun, iparrorratz-kutxak, Thompson esfe-
rez gain, konpensazio-imanak ditu, ipar magne-
tikoaren eta ipar geografikoaren aldea gutxitze-
ko, baina, hala ere, ez dute lortzen bien arteko
aldea erabat ezabatzea. Deklinazio magnetikoa,
handiagoa edo txikiagoa, hor dago beti; eta, gai-
nera, aldatu egiten da latitudearen arabera.

Puntu bakoitzeko deklinazioa ematen duen ze-
rrenda ofizial bat erabiltzen dute marinelek: des-
bideraketa-taula. CMI Compassak datu horiek
integratuak ditu. Iparrorratz-kutxaren seinalea
jaso, eta denbora errealean sortzen eta aplika-
tzen du desbideratze-taula, itsasontziaren bene-
tako norabidea edo branka-norabidea lortzeko.

Iparrorratz-kutxaz gain, XX. mendearen hasie-
ran, beste nabigazio-sistema bat erabiltzen hasi
ziren: girokonpasa. Giroskopioaren teoria oina-
rritzat hartuta, 1908an Elmer Ambrose Sperry
eta Herman Anschütz-Kaempfek patentatu zu-
ten Estatu Batuetan eta Britainia Handian. Gi-
rokonpasa abiadura handiz biratzen duten
eraztunez osatuta dago, eta, minutuko 20.000
biratik gora jartzen denean, abiadurari esker
haren ardatzak beti norabide bera mantentzen
du. Nabigaziora aplikatzeko, fabrikatzeko unean
ipar geografikoa seinalatzen jartzen dute. Dena
den, ez da fidagarria latitude guztietan.

“Girokonpasak benetako iparra seinalatzen du
—dio Martinezek—, baina zuzenketak behar
ditu latitudearen arabera. Oso iparrean edo oso
hegoan gaudenean, edo itsasontziaren abiadu-
raren arabera, motorra ez dabil behar bezala,
eta desbideraketak izaten ditu”.

Eta, azken urteotan erabiltzen den beste sistema
bat GPS-konpasa da. GPS sistemak sateliteek bi-
dalitako seinalea jasotzen du, eta pilotu automa-
tikoari bidaltzen. Hala ere, GPS-konpasak minu-
tu batzuetako atzerapenarekin bidaltzen du
seinalea, eta, gainera, errepidean gertatzen den
bezala, seinalea galdu egiten da batzuetan.

AKATSIK GABE ETA UNE ORO
Ohiko hiru nabigazio-sistemen akatsei irtenbi-
dea ematen die Martinezek patentatutako ipa-
rrorratz birtualak. Bihurgailu bat besterik ez du
behar nabigazio-sistemek bidalitako seinale ana-
logikoa digitalizatzeko eta irakurri ahal izateko.
Ondoren, zuzenketak aplikatu eta benetako no-
rabidea, errorerik gabekoa, denbora errealean eta
une oro bidaliko dio pilotu automatikoari.

“Informatika-sistemak eta teknologia berriak
baliatuz, eta, girokonpasak bezala  satelite-kon-
pasak ere benetako norabidea ematen duela
kontuan izanik, seinale horiek diskriminatu
egin ditugu, eta orratz magnetikoaren desbide-
raketan errorea ehunenetan jakitea lortu dugu”,
azpimarratzen du Martinezek.

Gaur egun, itsasontzien pilotu automatikora
seinaleak bidaltzen dituzten ekipoak arazorik
gabe integratzen dira CMI Compassarekin; hala,
irtenbide orokor sendo eta fidagarriago bat es-
kaintzen du.

Nabigazio-arazoak konpontzeaz gainera, iparro-
rratz birtualak administrazio-tramiteak ere
errazten ditu. Itsasontzi batzuei —merkataritza-
ontzi, arrantzontzi, atoiontzi, yate handi eta la-
ketontziei— administrazioak desbideratze-tau-
laren ziurtagiria izatea eskatzen die. Kapitainak
puntuz puntu markatu behar ditu norabide-zu-
zenketak desbideraketa-taulan. Ziurtagiri hori
eskuz egiten da, eta erraza da manipulatzea 
Iparrorratz birtualak, ordea, automatikoki sor-
tuko du desbideraketa-taula, zehatz-mehatz,
eta inork ezingo du desitxuratu.•
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