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TEAM IP: Mission and Timeline

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014

Turn static into elastic mobility by balancing needs.

Collaboration is the key concept. 

 It extends the cooperative concept of vehicle-2-x 
systems to include interaction and participation.
Make travellers and drivers, vehicles and 
infrastructure act as a TEAM adapting to each other 
and to the situation.
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Presenter
Presentation Notes
Ενα μικρο ιντρο για το τεαμ οτι εκτος απο το β2χ αποσκοπει να ενσωματωσει οδηγους/ταξιδιωτες και το ινφραστρακτσουρ.Σύντομο χρονοδιαγραμμα :είμαστε στο σταδιο της πρωτης ενσωματωσης κ τεσταρισματος των κομπονεντς οι εφαρμογες θα ακολουθησουν.
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TEAM IP: Workflow

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014
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Presenter
Presentation Notes
Η πρωτη εικόνα περιλαμβανει τα βασικα τμηματα του εργου. Επίκεντρο στα τρια κεντρικα τις εφαρμογες με βαση το ινφραστρακτσουρ κ τον χρηστη που υποστηριζονται απο το τμημα με τις βασικες τεχνολογιες (cooperative positioning, ldm++, communication, security). Στη συνεχεια η εικόνα με τους παρτνερς. 
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TEAM IP: Consortium 

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014
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Presenter
Presentation Notes
Η πρωτη εικόνα περιλαμβανει τα βασικα τμηματα του εργου. Επίκεντρο στα τρια κεντρικα τις εφαρμογες με βαση το ινφραστρακτσουρ κ τον χρηστη που υποστηριζονται απο το τμημα με τις βασικες τεχνολογιες (cooperative positioning, ldm++, communication, security). Στη συνεχεια η εικόνα με τους παρτνερς. 



TEAM IP: Applications

06.10.2014

Infrastructure

(1) Collaborative pro-active 
urban/inter-urban monitoring and 
ad-hoc control

(2) Collaborative co-modal route 
planning

(3) Co-modal coaching with support 
from virtual/avatar users

(4) Collaborative smart intersection for 
intelligent priorities

(5) Collaborative public transport 
optimization

(6) Collaborative dynamic corridors

Travellers & drivers

(1) Collaborative adaptive cruise 
control

(2) Collaborative eco-friendly parking
(3) Collaborative driving and merging
(4) Green, safe and collaborative 

driving serious game and 
community building

(5) Collaborative eco-friendly 
navigation
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Presenter
Presentation Notes
Μια συντομη καταγραφη των εφαρμογων ινφραστρ κ ταξιδιωτων/οδηγων, απλή εμφαση στην δικη μας που θα ακολουθησει. Στη συνεχεια το κλασικο σχημα του ΤΕΑΜ σαν κατακλειδα. Vehicles and infrastructure already communicate... Smart phones and cloud services will be connected, too.  Και τελικά: Next: Collaboration integrates and balances all stakeholder needs.Όπως φαίνεται στο σχημα. 
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Introduction (I)
TEAM IP – Collaborative Public Transport Optimisation (CPTO)

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014

 Introduce demand responsive transport solutions 
in authorised bus transport providers and higher 
passenger demand compared to existing DRT.

 Serve simultaneously passenger demand and the 
cities (optimisation of network efficiency, CO2 
emissions reduction, minimisation of operator cost).

 Include innovative use cases, such as  real time 
event based route adaptation and bus headway 
adaptation. 

Testing:
1. Realistic simulation environment, 
2. Real traffic conditions (in three European cities - under negotiation)

Presenter
Presentation Notes
Τα βασικα χαρακτηριστικα της CPTO να επανεξετασει τα σε βασικο σταδιο Demand Responsive Transport (DRT) συστηματα για χρηση σε πολεις με δικτυα δημοσιων ΜΜΜ (μεχρι τωρα αυτα ειναι πειραματικα κ αφορουν κυριως μικρες ιδιωτικες εταιρειες απομονωμενες περιοχες κλπ). Να κανουν multiobjective optimisation ψαχνοντας με εξυπνους αλγοριθμους την καλυτερη λυση που να εξασαφαλιζει κ το συμφερον του παροχου, την καλη λειτουργια της πολης κ την ικανοποιηση των επιβατων. Καποια use cases που εξεταζονται με πιο καινοτομο τροπο. Το τεστινγκ μπορει να γίνει σε πραγματικες συνθηκες, αλλά μεχρι στιμγης αυτο θα γίνει σίγουρα μονο στα Τρικαλα και σε ελεγχομενες συνθηκες, οπότε δεν το τονιζουμε κ παρα πολυ. Προκύπτουν νομικα και άλλα προβληματα που θελουν λυση, οπότε επικεντρωνομαστε κ σε προσομοιωσεις. 



06.10.2014 8

Introduction (II)
Demand Responsive Transport (DRT) - definitions

DRT already in practice: flexible routing and scheduling of small/medium 
vehicles operating in shared-ride mode between pick-up and drop-off locations 
according to passengers needs.

Problem: Dial-a-Ride Problem (DARP), which consists of designing vehicle 
routes and schedules for n users who specify pick-up and drop-off requests 
between origins and destinations.  

Quality of service criteria / control values: route duration, route length, 
customer waiting time, customer ride time , difference between actual and 
desired drop-off times. 

DARP solution:  (1) determining clusters of users to be served by the same 
vehicle; (2) sequencing these users into a vehicle route; (3) scheduling pick-up, 
driving and drop-off activities along each route. 

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014

Presenter
Presentation Notes
Μια σειρα απο βασικους ορισμους. Τι είναι το DRT, υπαρχει καποια κινητικοτητα τα τελυταια χρονια σε αυτο αλλα για ειδικες περιπτωσεις. Η ορολογια του επιστημονικου προβληματος DARP που υπαρχει πίσω απο τετοιου ειδους συστηματα.  Τα κριτηρια και οι τιμες ελεγχου ποικιλουν ανάλογα με τι θελουμε σ εκαθε περιπτωση, για το ΤΕΑΜ κατα προσεγγιση μας ενδιαφερουν οι παραμετροι στην παρενθεση στο τριο μπουλετ. Πως λύνεται το DARP προβλημα σε τρια βηματα....



Use Cases & Requirements

CPTO Use cases: 
1. Accident or traffic based route adaptation, 
2. Event-based route adaptation, 
3. Adding and/or skipping bus stops, 
4. Headway adaptation, 
5. En-route information to the traveller, 
6. Pre-trip information to the traveller.

CPTO Requirements (summary): 
• I/O: user input data and presentation of information. 
• Data: real-time access to PT data and road traffic conditions.
• Communication: Connectivity with end-user, PT operator, and road operator.
• Processing: Affected bus routes, Alternative route calculation, Public transport 
stops handling, PT data adaptation, Bus speed recommendation, Bus stops 
recommendation, Scheduling in case of an event, Headway adaptation, Traveller 
to bus association, Real-time information to the traveller.

06.10.2014Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014 9

Presenter
Presentation Notes
Απλή αναφορα των use cases, η πρωτη τετραδα αφορα τις τροχιες και τον διαχειριστη (operator) του ΜΜΜ που συνηθως θελουν και πολυ διαπραγματευση με νομικα θεματα κλπ. ΟΙ αλλες αφορουν τους χρηστες-επιβατες.Τα αντιστοιχα Requirements σε περιληψη και ομαδοποιημενα. 



CPTO: Concept

i) Receive as input: (a) traffic congestion data, (b) traveler data, (c) public 
transport static and dynamic data 

ii) Compute: (a) the optimal bus routes and timetables, (b) suggested bus 
speeds per line, according to some predefined criteria on delay, pollution 
and costs.

iii) Communicate them to the Transport Operator, who takes the final decision, 
informs bus drivers and sends decision back to CPTO .

iv) Communicate the final outcome to the registered travelers mobile devices in 
terms of waiting time in bus stops customized to their trip.

v) Updates dynamic public transport data in LDM++ and CPTO-DB.

06.10.2014Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014 10

Presenter
Presentation Notes
Σαν ιδεα πως δουλευει το συστημα σε 5 βηματα. Συγκεντρωνει τα δεδομενα απο κυκλοφορια, επιβατες απο τα κινητα τους και απο ΜΜΜ στατικες και δυναμικες πληροφοριες. Κανει τους υπλογισμους στελνει στον Operator για να παρει το οκ. Αυτος ενημερωνει τους οδηγους του κι η εφαρμογη ενημερωνει επιβατες και βασεις δεδομενων. 
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CPTO Architecture Overview

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014
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Using ITS: Communications Architecture standard ETSI EN 302 665 V1.1.1 

Presenter
Presentation Notes
Η αρχιτεκτονικη εχει 5 θεσεις που επικοινωνουν μεταξυ τους. Ακολουθει το στανταρ του ITS που αναφερεται. Ο Operator και τα οχηματά του ειναι εκτος παρεχουν τα δεδομενα. Αναλογα τα roadside units δινουν τα κυκλοφοριακα δεδομενα εξωτερικα (όλα με κιτρινο χρωμα). Με πορτοκαλι ειναι τα κυρια τμηματα της εφαρομγης ενω με πρασινο ειναι οι συνεργαζομενοι enablers. 
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Components & Interactions

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014
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Presenter
Presentation Notes
Τα τμηματα που παρουσιαστηκαν πριν σε φυσικο επιπεδο στα 4 υποσυστηματα ΙΤΣ κλπ εδώ αναλυονται σε επιπεδο component. Παλι εχουμε τα εσωτερικα της εφαρμογης σε κεντρικο επιπεδο (σερβερ) και προσωπικο επιπεδο (κινητο του χρηστη). Φαίνοτναι τα εκτος κομματια του εργου που στελνουν δεδομενα. Αυτα με το κιτρινο χρωμα ειναι τα core components. Εκτος τη βασης δεδομενων είναι για τα τρια αλγοριθμικα πανω και αριστερα και το Real Time Information που στελνει/παιρνει πληροφορια σε επιβατες και Διαχειριστη.
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Public Transport Data

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014
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Presenter
Presentation Notes
Εδω είναι το σχημα για τα δεδομενα. Τα στατικα δεδομενα θα αποθηκευεονται στο πρωτοπορο LDM++ του ΤΕΑΜ που παρεχει cloud δυνατοτητες αποθηκευσης και χρησης ενω τα δυναμικα θα τα διαχειριζεται η εφαρμογη σε επικοινωνια με τον Διαχειριστη ΜΜΜ. Ισως μια μικρη αναφορα στον τυπο των δεδομενων αυτων για να δωθει μια ιδεα τι είναι, όπως φαινονται στις δυο λιστες της εικονας. 
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Communication: PT Operator & User

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014
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to PT Operator 

Input: PTO requests, Bus specific data 
(position, load, speed).
Output: New bus stops sequence/route for 
running buses. Suggested speed for buses. 
Suggested departure times from stops.

Traveler

CPTO - personal

To Travelers

Input: Traveler demand
Output: New bus stop timetables. PT means 
suggestion. Information on changes. 
Traveler-Bus association. 

Presenter
Presentation Notes
Το θεμα της επικοινωνιας που αφορα τον Οπερεητορ και τους Επιβατες. Συμωνα με τις εως τωρα συζητησεις θα είναι μεσω ιντερνετ (web interfaces). To input/output φαινεται στα δεξια της εικονας για τις δυο περιπτωσεις. Δίνει μια ιδεα για το πως δουλευει η εφαρμογη. 
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Algorithms - Dynamic Route 
Adaptation / Bus Stops Change / 
Bus Headway Adaptation 

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014

Dynamic Route Adaptation: 
Plans and dynamically adapts the route of a Bus of interest.
Input: Traffic situation, PT data, events- accidents-blockages of roads.
Output: New suggested routes for Bus.
Bus Stop Change: 
Recognizes problematic situations  and adds or skips bus stops. 
Input: DRA suggested routes, Traveler demands, Operator request for 
investigation.
Output: New Bus Stop Sequence. Calculation of Bus arrivals. Calculation of 
problematic timetables.

Bus Headway Adaptation: 
Dynamically adapts the distance between the buses performing the same 
routes.
Input: Traffic situation, PT data.
Output: Suggested speeds/departure times for running buses. 

Presenter
Presentation Notes
Εδω οι τρεις βασικοι αλγοριθμοι σε αναφορα του ίδιου σχηματος του σλαιντ 11 που αναφερθηκε με την εσωτερικη αρχιτεκτονικη της εφαρμογης. Μια συντομη περιγραφη του πως δουλευει και τι ειδους δεδομενα χρησιμοποιει και δίνει σαν εξοδο. 
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Algorithm - concept

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014

• Road network is modeled as weighted graph - nodes (possible bus 
stops). 
• Each edge has weights (time to travel along ) and cost (e.g. emission 
or other). 
• Time Tk(p) for traveller k to reach intended destination, depending on 
bus path p.
• Optimal path between the selected nodes determines univocally the 
optimal succession of stops p* that the on-demand bus has to follow.

Presenter
Presentation Notes
Ο αλγοριθμος βελτιστοποιησης σε πιο θεωρητικο επιπεδο, αφορα εν μερει και τα τρια components του προηγουμενου σλαιντ. Απλα αλλαζουν οι παραμετροι εισοδου, οι κοντρολ παραμετροι, και τι θελουμε να κανουμε σε καθε τεστ σαιτ. Για παραδειγμα αν καπου οι περιβαλλοντικες συνθηκες ειναι το βασικο ζητουμενο τοτε εχουμε environmental cost αλλιως καποιου αλλου τπυου κοστος. Αρχικα εχουμε το Road network που το μεταφραζουμε σε καποιο γραφο με βαρη στο κομματι που συνδεει του βροχους του (που προφανως στην περοιπτωση μας ειναι οι στασεις του λεωφορειου). Αυτα ειναι ο χρονος που χρειαζεται το οχημα να διασχισει και το κοστος που εχουμε επιλεξει για να περασει απο το ενα η το αλλο κομματι του δρομου. Ο χρονος που χρειαζεται καθε επιβατης για να παει στον προορισμο που εχει επιλεξει.Τελικο αποελεσμα το βελτιστο μονοπατι ακολουθια στασεων που που ελαχιστοποιει τους χρονους αφιξης και το κοστος του λεωφορειου που θα μαζεψει τον περισσοτερο δυνατο κοσμο με βαση τις επιθυμιες του. Εδώ καλο είναι να τονιστει η συνεισφορα σε αυτο το κομματι της CREATENET and NUIM, coauthors of the paper.
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Progress & Next Steps

- Within the TEAM framework, selected CPTO Use Cases will be integrated and 
demonstrated in real time urban conditions in Pilot Sites while others in 
Simulation.

- Bus On Demand algorithm has been tested on a realistic scenario in the city 
of Dublin, with use of pollution cost functions.

-Real time implementation is in progress (Android mobile application for 
passengers) and a central server (that collects passenger and bus fleet data 
and runs the algorithms - optimization and passenger routing)

Road Transport Information and Control (RTIC) Conference 2014

Presenter
Presentation Notes
Καποια στοιχεια για το εργο και την πορεια της εφαρμογης. Σε φαση πρώτου ιντεγκρεησιον και συζητησεων της εκτασης που θα γινει σε πραγματικες συνθηκες ή σε σιμιουλεησιον. Μπορουμε να αναφερουμε ότι στα Τρικαλα θα τεσταρουμε καποια κομματια σε πραγματικες συνθηκες με bus on demand and headway adaptation, στο βασικο δημοσιο παροχο ΜΜΜ της πολης αν οριστηκοποιηθουν τα νομικα θεματα. CREATNET and NUIM εχουν τεσταρρει στο Δουβλίνο τους αλογριθμους τους σε ρεαλιστικες προσομοιωσεις με ενθαρρυντικα αποτελεσματα.Το implementation οσον αφορα το κινητο και τον κεντρικο σερβερ προχωραει και θα εχουμε αποτελεσματα στα τελη του επομενου χρονου. 



Thank you!

www.collaborative-team.eu

Dr. Angelos Amditis
Research Director
ICCS

Contact

9 Iroon Polytechniou str, 

Polytechnic Campus, Athens, GR-15773 

Phone: +30 210 772 1663

Fax: +30 210 772 2291

Email: a.amditis@iccs.gr
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