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DEMO2000 og CoP Glider prosjekt 2017 – 2019
hovedkonklusjoner

Driftssikkerhet. Det ble demonstrert at de tre typene av autonome plattformer drevet av 
vind, bølger og solenergi kan manøvrere i henhold til plan i kyststrømmen og med sterke
tidevannstrømmer, og også i storm. 

Grenseskapende teknologi. "vi må revurdere vår forståelse av den marine økologien i de 
øverste 50 m av vannsøyla".  I motsetning til innsamling av data fra skip, så samler gliderne
informasjon om oseanografi, kjemi og biologi fra havoverflaten og ned i dypet uten
forstyrrelser av lys og støy og vannomrøring fra et skip. 

Dataplattform, KS og dataoverføing i nær sann tid. Gliderne styres fra din PC, og lagres i 
kommersielle skybaserte løsninger. Kvalitetsikrede data er tilgjengelig for operasjonell bruk i 
markedet i nær sann tid. 
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Fysiske 
• Vær data (vind, temperatur, lufttrykk)
• Oseanografi (temperatur, saltholdighet, strømstyrke og –retning, oksygen, bølger)

Biologiske
• Fiskelarver og dyreplankton (mengde og geografisk fordeling)
• Raudåte (mengde og fordeling, døgn-vandring og årsvandring)
• Algeproduksjon og havforsuring
• Marine pattedyr (identifikasjon og lokalisering)

In situ innsamling (samarbeider med Ferrybox og flere forskningstokt i samme områdene)
• "Ground truthing"
• Sensor kalibrering

Data som samles



Felt studie, mars – september 2018
Våroppblomstring av alger og gyting av 
Calanus (Raudåte)
1200 km, totalt utslipp 5 tonn CO2 
(et skip 10 tonn pr dag)

Sub sea glider

Sailbuoy

Wave glider



Ekkolodd utskrift (EK 80). Fra Bodø, 25. mai til 16. juni 2018.
Observasjoner av dyreplankton, hovedsaklig Calanus 
finmarchicus (raudåte)



Marine pattedyr



Data management platform

KS av data

Løsninger og tjenester for markedet

Web basert portal

Data i sann tid



Samarbeid med Shanghai universitet

South China Sea
20 days in 2020

Norwegian Sea
27 April – 12 Mai 2019



The picture can't be displayed.

SailBuoy fra Longyearbyen til Whalers Bay og krysning av Framstredet
August 2019
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