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Världssmästersskap i Maariehamnn
WRSC 20015 ‐Världsm
mästerskape
en i robotseggling arrange
eras den 1‐4..9.2015 i Sjöökvarteret i
Mariehaamn. Veckan
n inleds med en konferenns IRSC 2015
5 där forskarre från snartt sagt världens alla
hörn preesenterar occh diskuterarr de vetenskkapliga problem som utvecklarna av en autonom
mt styrd
segelrob
bot ställs infö
ör.
De främssta autonom
ma segelbåtarrna tävlar år ligen i robotsegling för att bli världsbbästa. Det är en
synnerliggen komplexx disciplin där man försökker lära sin båt
b att segla i en snabbt vväxlande om
mgivning.
Årets tävvling arrangeeras av Högskolan på Ålaand i Sjökvarrteret i Marie
ehamn undeer fyra dagar.. Sex lag
från Fran
nkrike, Norgee, Ryssland, Schweiz, Waales och Ålan
nd deltar i tävvlingarna so m avslutas under
u
fredagen
n med Fleet race där snabbaste båtenn vinner.
Måndagen 31.8 inled
der man med
d en konfereens där forskkare samlas för diskussionn (Se separatt
program
m). De mest låångväga gästterna komm er från Japan
n, Kina och USA,
U men äveen ryska och
h franska
forskare deltar för attt nämna någgra. Keynotee talare är Osskar Levande
er, Vice Presiident för Innovation,
ology ‐ Marine, Rolls‐Royyce som ska tala om “A vision
v
of futuure unmanne
ed ships”.
Engineerring&Techno
Inför kon
nferensen occh tävlingarn
na vill vi beräätta mera om
m vad tävlingarna egentliggen går ut på och
vad man
n vill uppnå med
m projekte
et. Vi tipsar oockså om vad
d som hände
er under veckkan och var det
d lönar
sig att vaara. Här nedan några hållpunkter.
‐ IRSC konfereens på Hotelll och restaurrangskolan må
m 31.8.2015
5 kl. 9‐17.25 Pris för bästta artikel
under konferensen avslu
utar dagen. U
Utbildningsm
minister Johan Ehn öppnaar konferensen.
a båtar 1 sepptember kl. 15‐18 och då
å kan man trräffa dem i
‐ TTeamen pressenterar sina
SSjökvarteret i Jehuset.
‐ Fredag 4 sep
ptember kl. 10
1 avslutas täävlingarna med
m Fleet racce där alla te am deltar.

Presstträff
Plats: Sjö
ökvarteret
Tidpunkkt: Fredag 28
8.8 kl 9.30
Deltar: p
projektledaree Anna Frieb
be, vicerektorr för sjöproggrammen Ronny Erikssonn, överlärare Florian
Haug.
För meraa informatio
on, kontakta
Anna Friebe, MSc, projektledare
p
e
+358 4577 344 9922

wrsc20155@uas.ax

Fakta om
m
Projekt Åland Sailingg Robots starttades på Högsskolan på Ålan
nd i januari 2013. Målsättnningen med projektet
p
d segelbåt soom ska korsa Atlanten. Prrojektledare äär MSc Anna Friebe.
är att bygga en auttonomt styrd
olan på Åland
d deltog år 2014
2
i världsm
mästerskapen
n i Galway och den konfeerens som hö
ölls där.
Högsko
Projektet involverrar studera
ande och lärare bl.a. från sjöfartsprograammen, IT
T‐ och
mmet. Seglan
nde robotar hhar potential att bli ett kostnadseffek
k
ktivt och miljövänligt
elektrotteknikprogram
alternattiv för havsmiiljöforskning, övervakning ooch vissa transporter.
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