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Carta Marina övningssjökortet har digitaliserats
Carta Marina sjökortet, som varit grunden för navigationsundervisningen för
fritidsskeppare i hela landet har nu utkommit i digital form. Tack vare digitaliseringen kan
Carta Marina området nu navigeras med simulatorerna på sjöfartsskolan Aboa Mare för
första gången någonsin.
Carta Marina är ett fiktivt övningssjökort, som utvecklats specifikt för sjöfartsundervisningen.
I tryckt form har Carta Marina sjökortet använts sedan år 1960. Aboa Mare har tillsammans med Finlands
Navigationsförbund och Trafikverkets kartavdelning nu utvecklat den digitaliserade versionen av
övningssjökortet. Utvecklingen av sjökortet startade under hösten 2016, och det digitaliserade sjökortet var
färdigt i januari 2017.

Carta Marinas digitalisering har stor betydelse för sjöfartsutbildningen
Såväl studerande, yrkessjömän som fritidsbåtförare kan nu navigera på Carta Marina området i
simulatormiljö.
I undervisningen är fördelen att området hålls oförändrat, vilket för med sig att det är lätt att planera och
ändra förhållandena i simulatorövningarna. I Carta Marina finns mångsidigt sammanställt olika sjömärken
och omgivningar. Därmed kan studerande, yrkessjömän och fritidsbåtförare navigera med simulatorn på
ett centrerat område och utbildningen är tidsmässigt mera effektivt, istället för att man i simulatorn skulle
använda många olika geografiska områden.
Tack vare digitaliseringen är det mycket effektivare att utföra de teoretiska navigeringsuppgifterna i
simulatormiljö.
-

Digitaliseringen av Carta Marina gör undervisningen effektivare. Kursmaterialet kan tillämpas
effektivare då samma område finns både som tryckt och digital övningsomgivning, berättar
simulatorverksamhetsledaren Anton Westerlund.

Premiär för digitaliserade Carta Marina på Vene 17 Båt mässan
Aboa Mare deltar i Vene 17 Båt mässan i Messukeskus, Helsingfors, under tiden 10-19.2.2017, monter
7a130. På mässan presenteras den digitaliserade versionen av Carta Marina för första gången. Besökare på
mässan får möjligheten att navigera på Carta Marina området med en simulator som befinner sig i Aboa
Mares monter.
Ytterligare information ges av Sjökapten Peter Lindberg t+358 40 082 8856 eller maritime@aboamare.fi
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Aboa Mare erbjuder examensutbildning och fortbildningskurser inom sjöfartsbranschen. På andra stadiet
utbildar vi vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. På tredje stadiet utbildar vi sjökaptener och
sjöingenjörer vid Yrkeshögskolan Novia. Vidare erbjuder Aboa Mare fortbildning för både yrkessjömän och
fritidsbåtförare. I utbildningen och fortbildningen används förstklassiga simulatorer som Aboa Mare är med
och utvecklar. Aboa Mare erbjuder säker och miljömässigt hållbar fortbildning. Simulatorerna används
förutom i fortbildningen också i olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom sjöfartsbranschen.
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