
• Based on ECU-integrated 
engine maps 

• Input parameters are values 
from ECU (engine speed, 
torque air mass flow etc.) 

OBD Index is calculated= 
1

𝜏

𝑇

0
𝑑𝑡, 𝑻=Measured Response Time (RT) of sensor  

          𝝉=Estimated Response Time of sensor 
IOBD Index is checked at the end of accumulation: OBD Index<1  DPF not OK 
       OBD Index>1  DPF OK 

• Για την ανάπτυξή του χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό VeLoDyn της IAV. 
• Βασίζεται στους χάρτες λειτουργίας του κινητήρα οι οποίοι ελέγχουν 

παραμέτρους όπως ο ψεκασμός καυσίμου, η πίεση υπερπλήρωσης κ.α.  
• Οι παράμετροι εισόδου των χαρτών αυτών, περιλαμβάνουν πολλά μετρούμενα 

ή υπολογιζόμενα μεγέθη του κινητήρα όπως η θέση του πεντάλ γκαζιού, οι 
στροφές του κινητήρα, η παροχή και η θερμοκρασία του αέρα στην εισαγωγή 
του κινητήρα κ.α. 

• Τα απαραίτητα δεδομένα για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση αυτών των 
μοντέλων, προέκυψαν από εργαστηριακά δεδομένα και κυρίως από δεδομένα 
μετρήσεων στο δρόμο. Το πειραματικό όχημα και ο τρόπος μέτρησης των 
σωματιδίων, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Model for PM sensor 

• Η αξιοπιστία του συστήματος αυτοδιάγνωσης των οχημάτων με χρήση 
αισθητήρα καπνού, αποτελεί πρόκληση για τον αποτελεσματικό έλεγχο των 
εκπομπών σωματιδίων ενός οχήματος. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία 
ενός τέτοιου μοντέλου και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητάς του.  

• Τα βασικά δομικά στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος είναι: 
1. Το μοντέλο προσομοίωσης των εκπομπών αιθάλης. Αποτελείται από το 

μοντέλο εκπομπών πριν το φίλτρο σωματιδίων (Soot model) και το μοντέλο 
προσομοίωσης της απόδοσης φιλτραρίσματος του φίλτρου αιθάλης (DPF 
model) 

2. Το μοντέλο του αισθητήρα καπνού (Sensor and sensor model) 
3. Οι αλγόριθμοι σύγκρισης των υπολογισμένων και των μετρούμενων 

εκπομπών σωματιδίων και το μοντέλο απόφασης της κατάστασης του 
φίλτρου (OBD διάγνωση) 

 

Model for simulation of engine-out PM emissions 

• Χρησιμοποιήθηκαν 2 μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο.  
1. Το φυσικό μοντέλο που βασίζεται στους φυσικούς μηχανισμούς φόρτισης 

του αισθητήρα και τα φαινόμενα που διέπουν αυτό το μηχανισμό.  
2. Μια συνάρτηση μεταφοράς που έχει προκύψει από μετρήσεις σε σταθερά 

σημεία. 
• Και τα 2 μοντέλα μπορούν να δώσουν ως έξοδο είτε το χρόνο απόκρισης είτε τις 

εκπομπές σωματιδίων.  

Estimation of sensor Response Time based on: 

DPF Model 

• Two electrodes, the resistance of which 
decreases as soot accumulates between them. 

• When exceeded a minimum threshold resistance, 
regenerates and removes soot accumulated. 

• The measurement of resistance gives the sensor 
signal. 

Model for DPF filtration efficiency 

OBD Algorithms 

Introduction Results 

Conclusions 

+ 
Understand the 

phenomena that rule 

the sensor operation 

+ 
Assists improving the 

sensor operation 

+ 
Helps improving the 

sensor design 

+ 
Calibratable based on 

physical inputs 

- Slower than the TF 

• OBD implementation in real-time operation for DPF monitoring is a legislative 
requirement for minimizing PM emissions from diesel engines.  

• These systems are often utilizing a PM sensor, models for PM emissions 
simulation and algorithms for diagnosis. 

• In this study, a series of challenges related with the accuracy and effectiveness of 
involved models and algorithms are evaluated. 

Developed models and algorithms 

+ 
Easy to 

implement 

+ 
Very fast 

calculation 

- 
TF constants 

have no physical 

meaning 

- 
No 

understanding of 

the mechanisms 
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Estimation of sensor Response Time based on: 

• DPF filtration efficiency model 

• Constant filtration efficiency 
O
R 

Takes into account inputs from engine and exhaust system (e.g. number of DPF 
plugs removed, DPF-in soot, Exhaust flow, Temperature) 

Exception 
(Constant f.e. 
better than 
modeled f.e.) 

Sensor Model +20% 

-20% 

+20% 

-20% 
In the on-road tests, the 
calibrated physical model 
performs slightly better than 
the TF 

Soot Model 

Algorithms 

• Second-by-second input values (RTinst) 
• Average input values (RTaver) 

Response time calculation based on 
different methods was investigated: 
  

• Method RTinst results in better DPF classification. False passes (OBD Index >1), 
can be compensated by:    Calibration of OBD Index Threshold 

 Inclusion of monitoring event rejection criteria 

Simulation of f.e. on Axisuite, can improve the correlation between measurement 
and TF on Real Driving  

The distortion of signal 
synchronization by a time offset 
of 10 s, is higher on RT 

RTaver RTinst 

• A physical model of sensor operation instead of a mathematical TF can improve the 
accuracy of the model. 

• The selected scheme for Response Time calculation, can affect the accuracy of the 
soot model. 

• The use of an advanced model (e.g. Axitrap) for DPF filtration efficiency modelling, 
can improve system response.  

• IUPR allows calibration and rejection criteria to be applied and improve the 
efficiency of OBD Algorithms.  

Next generation of sensors 

Courtesy of Pegasor Oy (Finland) 
Sensor signal correlation with 
PMP PN over NEDC 
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