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The InTraDE IAV: innovatie in de haven van Oostende (20/09/2013)

The InTraDE IAV: innovatie in de haven van Oostende.In de haven van Oostende zal het InTraDE autonoom
intelligente voertuig publiek getest worden op 14 Oktober 2013.
In een open event waarop sectoriële organisaties en bedrijven hartelijk uitgenodigd zijn om deel te nemen,
zullen de project technici het innovatieve concept van de RobuTAINer demonstreren op de REBO terminal.
(Zeewezendok site).
De specifieke configuratie van de omgeving van de haven van Oostende en haar multimodale verbindingen
zullen het mogelijk maken om verschillende scenarios te demonstreren, waarbij de flexibiliteit van de InTraDE
IAV en haar ITS systeem zal aangetoond worden, gebaseerd op Informatie en Communcatie Technologie
De inhoud van de testen:
• Real-time simulatiie van de operaties in de haven van Oosten via een virtuele omgeving;
• Manuele besturing van het voertuig via joystick;
• Automatische besturing van het IAV gebaseerd op GPS en sensor informatie;
• Rit van een colonne van twee voertuigen, waar de eerste (of de leider) - die mensen transporteert - manueel
bestuurd wordt en de laatste (of volger) automatisch route afhankelijk is;
• Besturen van de IAV vanop afstand door gebruik van een cockpit als supervisie platform;
• Laden en lossen van containers door gebruik van reach stackers en/of haven kranen.
Voor info, gelieve contact op te nemen: Wim.Stubbe@portofoostende.be
AGENDA (zie bijgevoegde uitnodiging)
13:30 – 14:00
Registratie – : VLIZ conferentie ruimte(Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende, naast de REBO Terminal aan het
Zeewezendok – parking beschikbaar)
14:00 – 15:00
Verwelkoming en presentaties
15:00 – 15:15
Wandeling naar de REBO-site
15:15 – 16:45
Demonstratie IAV
16:45– 17:00
Wandeling terug
17:00 – 17:30
Slotwoord en receptie
18:00
Einde evenement
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