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W artykule przedstawiono metod� klasyfikacji stylu jazdy kierowcy na podstawie chwilowej 

warto�ci poło�enia pedału przyspieszenia. Bazuj�c na wynikach bada� drogowych wyodr�bniono 

podstawowe sposoby zmian poło�enia pedału przyspieszenia wzgl�dem jego pr�dko�ci oraz 

pr�dko�ci obrotowej silnika, w odniesieniu do trzech, arbitralnie wybranych, kategorii stylów 

jazdy. Okre�lono je jako: „spokojna”, „neutralna” oraz „aktywna”. Wyniki bada� wskazały, �e 

istniej� jako�ciowe ró�nice pomi�dzy tymi charakterystykami a wyszególnionymi stylami jazdy, 

pozwalaj�c na znalezienie estymatora, za pomoc� którego mo�na by klasyfikowa� styl jazdy kie-

rowcy. W pierwszej kolejno�ci zaproponowano wyznacznik stylu jazdy (WJ) oraz przedstawiono 

algorytm jego liczenia, w oparciu o ci�głe przekształcenie falkowe (CPF). Efektem finalnym jest 

estymator stylu jazdy (SJ), a jego warto�� decyduje o przynale�no�ci aktualnego stylu jazdy do 

jednej z trzech kategorii,. Przedstawiona metoda mo�e słu�y� do opracowania algorytmów ste-

rowania wszystkich układów samochodu osobowego, które wymagaj� informacji charakteryzu-

j�cych typ kierowcy. 

1. Wprowadzenie 

Stale narastaj�ce wymagania w stosunku do sterowania coraz wi�ksz� liczb� ukła-

dów współczesnego samochodu wynikaj� z takich celów, jak: zmniejszanie poziomu 

toksyczno�ci emitowanych spalin i zu�ycia paliwa, podnoszenie bezpiecze�stwa  

i komfortu jazdy kierowcy i jad�cych z nim osób oraz poprawianie wła�ciwo�ci ma-

newrowych i jezdnych samochodu. 

W przypadku modernizacji systemów automatycznego kierowania pojazdami wy-

ra�nie widoczna jest rozwijaj�ca si� tendencja zast�powania układów mechanicznych 

układami "X-by-Wire", które odbieraj� polecenia kierowcy za pomoc� czujników, 

dokonuj�cych elektronicznej obróbki sygnałów i przekazuj�cych polecenia dalej do 

poszczególnych elementów wykonawczych. Realizowanym obecnie, coraz powszech-

niej, systemem jest "Drive by Wire" - elektroniczny pedał gazu. Równie� w dziedzinie 

układów hamulcowych oraz układów kierowniczych szereg firm intensywnie pracuje 

nad systemami elektronicznymi, takimi jak "Steer by Wire" i "Brake by Wire", które 

stanowi� podstaw� dla rozwoju nowych funkcji zwi�kszaj�cych bezpiecze�stwo  

i komfort jazdy. Systemy X-by-Wire umo�liwiaj� po��dane skoordynowanie działania 
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układu kierowniczego pojazdu z dynamik� pracy układu hamulcowego, a tak�e stwa-

rzaj� dodatkowe mo�liwo�ci integracji z innymi funkcjami podwozia, a nawet całego 

pojazdu. Nadto systemy te, w pełni programowalne, daj� mo�liwo�� optymalizacji 

wła�ciwo�ci manewrowych i jezdnych samochodu oraz funkcji bezpiecze�stwa ak-

tywnego, jak kontrola stabilno�ci ruchu pojazdu. 

Innym zagadnieniem, o charakterze bardziej szczegółowym, któremu ostatnio po-

�wi�ca si� sporo uwagi, jest modelowanie cech kierowcy. Zło�ono�� jego zachowania 

oraz du�a liczba czynników zewn�trznych, na nie wpływaj�cych, jest główn� przy-

czyn� tego, �e stworzenie pełnego, maj�cego szersze zastosowanie modelu kierowcy 

jest celem do�� odległym. Z tego wzgl�du zagadnienie to cz�sto ogranicza si� do jed-

nego z wybranych aspektów tego modelu, ujmuj�cego najistotniejsze cechy kierowcy, 

jak np. styl prowadzenia pojazdu. Wła�ciwa analiza sygnałów, poprzez które prowa-

dz�cy oddziałuje na samochód, daje mo�liwo�� rozpoznania typu kierowcy i stosown�
interpretacj� jego zachowa� w ró�nych sytuacjach drogowych. Na podstawie tych 

informacji system sterowania b�dzie mógł wybiera� najbardziej korzystny algorytm 

sterowania i zwi�zane z nim parametry pracy silnika oraz przekładni, dostosowuj�c si�
jednocze�nie do oczekiwa� prowadz�cego [2,5,14,17,18, 21, 22, 23]. 

W niniejszym artykule zaproponowano wykorzystanie analizy czasowo-

cz�stotliwosciowej sygnału generowanego na pedale przyspieszenia przez kieruj�cego 

samochodem. Do roli klasyfikatora stylu jazdy kierowcy zaproponowano zastosowa-

nie ci�głej transformaty falkowej (CTF), słu��cej do analizy tego typu sygnału niesta-

cjonarnego [1,4,7], b�d�cej od kilku lat narz�dziem wspomagaj�cym badania autorów. 

2. Profil pr�dko�ci – efekt działania kierowcy 

Kierowca oddziałuje na samochód przez układy steruj�ce kierunkiem jazdy 

i pr�dko�ci�, wymuszaj�c odpowiednie parametry ruchu. Z kolei ruch samochodu 

wywołuje u kierowcy odczucie obci��enia, spowodowane działaniem sił bezwładno�ci 

przy zmianie pr�dko�ci i kierunku. Te odczucia, obok obserwacji wzrokowej, sta-

nowi� podstawowe �ródło informacji o ruchu, gdy� (z wyj�tkiem pr�dko�ciomierza) 

pojazd nie jest wyposa�ony w urz�dzenia sygnalizuj�ce bezpo�rednio zmiany parame-

trów ruchu. Podobnie o ustawieniu kół kierowanych kierowca orientuje si� po�rednio, 

na podstawie obserwacji toru jazdy (rys. 1). Charakterystyczn� cech� ruchu samocho-

du s� cz�ste zmiany pr�dko�ci i kierunku narzucone przez otoczenie, głównie za�
przez własno�ci drogi i obecno�� innych jej u�ytkowników. Najwi�kszym zakresem  

i cz�sto�ci� tych zmian charakteryzuje si� jazda miejska, najmniejszym za� jazda na 

autostradzie i na wielopasmowej drodze szybkiego ruchu. Zawsze jednak, nawet naj-

lepsze drogi, składaj� si� z odcinków prostych poł�czonych łukami o ró�nej krzywi�-
nie i pochyleniu; zawsze te� w ruchu drogowym wyst�puj� okoliczno�ci zmuszaj�ce 

kierowc� do zmiany pr�dko�ci. Przebieg pr�dko�ci w funkcji czasu dla przejazdu da-

nego odcinka drogi nazywa si� profilem pr�dko�ci [20]. 

Realizowanie profilu pr�dko�ci narzuconego przez otoczenie i normy bezpiecze�-

stwa wymagaj� odpowiedniej zmiany poło�enia urz�dze� steruj�cych moc� silnika, 
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jak równie� odpowiedniej zmiany biegów. Szacuje si�, �e w ruchu drogowym o �red-

nim nat��eniu zmiana poło�enia pedału przyspieszenia jest dokonywana 120-350 razy 

w ci�gu godziny, co odpowiada 6-17 zmianom na kilometr przebytej drogi. W tym 

przypadku a� 25% ł�cznej liczby tych zmian dotyczy szybkich zmian poło�enia peda-

łu przyspieszenia zwi�zanych z intensywnym przyspieszaniem samochodu [7]. Zna-

cz�cym składnikiem ruchu samochodu jest przyspieszanie, które np. wg bada� prowa-

dzonych w USA zajmuje do 29% czasu jazdy w ruchu szosowym i a� 42% w ruchu 

miejskim. 

Rys. 1. Schemat regulacyjny samochodu osobowego: 

Fn – siła nap�dowa [N], Fop – sumaryczna siła oporów ruchu [N], ib – przeło�enie skrzyni biegów,          

M – moment obrotowy [Nm], Me – moment u�yteczny silnika [Nm], vR, vD – rzeczywista, docelowa 

pr�dko�� liniowa samochodu [km/h], aR, aD – rzeczywiste, docelowe przyspieszenie wzdłu�ne samochodu 

[m/s2], � - poło�enie pedału przyspieszenia [%]. 

Fig. 1. Scheme of passenger car control: 

Fn – driving force [N], Fop – total running resistance [N], ib – transmission ratio, M –torque [Nm],          

Me – engine torque [Nm], vR, vD – real, target vehicle speed, [km/h], aR, aD – real, target longitudinal 

acceleratoin [m/s2], � – accelerator pedal position [%]. 

Profil pr�dko�ci samochodu przebywaj�cego odpowiednio długi odcinek drogi 

składa si� z podstawowych faz ruchu, do których zalicza si� przyspieszanie, jazd� ze 

stał� pr�dko�ci� i ruch opó�niony. Przyspieszanie i opó�nianie stanowi� fazy przej-

�ciowe mi�dzy ró�nymi poziomami pr�dko�ci. Do typowych przypadków zmiany 

pr�dko�ci, zwłaszcza w ruchu miejskim, zalicza si� rozp�dzanie, tj. przyspieszanie do 

okre�lonej pr�dko�ci podró�nej oraz hamowanie, a� do zatrzymania. Z reguły 

w profilu pr�dko�ci realizowanym przez samochód na odpowiednio długim odcinku 

drogi mo�na wyró�ni� powtarzaj�ce si� okresowo moduły, zło�one z trzech podsta-

wowych faz ruchu uszeregowanych w kolejno�ci: przyspieszanie, stała pr�dko��, ha-

mowanie. Profile pr�dko�ci ka�dego z modułów ró�ni� si� czasem trwania poszcze-

gólnych faz, a tak�e zakresem i intensywno�ci� zmiany pr�dko�ci. W ruchu miejskim 
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moduły te s�, z reguły, krótkie i oddzielone okresami postoju, np. na skrzy�owaniach 

[14, 20]. 

3. Podstawy teoretyczne

Analiza falkowa dekompresuje proces na składowe ortogonalne, b�d�ce przesuni�-
tymi i przeskalowanymi wersjami, tak zwanej, falki analizuj�cej. Przekształcenie fal-

kowe opiera si� na schemacie, w którym falk� analizuj�c� skaluje si� i przesuwa 

wzdłu� analizowanego sygnału zgodnie z zale�no�ci� (1), wyznaczaj�c iloczyn ska-

larny dla ka�dej skali i przesuni�cia falki analizuj�cej. 
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gdzie: )(tψ - falka podstawowa, s - skala, τ  - czas,  

s i τ - s� dziedzin� transformaty falkowej. 

W wyniku jednowymiarowego ci�głego przekształcenia falkowego otrzymuje si�
półpłaszczyzn� w układzie skala i czas. Zmienna s odpowiada skali falki przyjmowa-

nej podczas kolejnych etapów wyznaczania transformaty. Jej odwrotno�ci� jest cz�sto-

tliwo�� chwilowa [4]. 

a)   b) 

Rys. 2. Falki analizuj�ce: a) Morleta, b) „meksyka�ski kapelusz” [13] 

Fig. 2. The analyzing wavelets: a) Morlet, b) Mexican Hat [13] 

Falka analizuj�ca musi mie� sko�czon� energi� oraz warto�� �redni� równ� zeru. 

W efekcie ma ona posta� krótkotrwałej oscylacji jak na rysunkach 2a i 2b. Istnieje 

wiele rodzin i odmian falek analizuj�cych, jak np.: Meyera, Morleta, Daubechies, 

Haara czy „meksyka�ski kapelusz" [13]. W zale�no�ci od u�ytej falki analizuj�cej 

mo�na okre�li� ró�ne wła�ciwo�ci badanego sygnału [7,8]. Falka „meksyka�ski kape-

lusz" jest przydatna do oceny rozkładu i warto�ci lokalnych minimów i maksimów 

sygnału, a falka Morleta do rozkładu amplitud i cz�stotliwo�ci wchodz�cych w skład 

sygnału [11÷13]. 
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4. Opis bada� eksperymentalnych

W ramach bada� do�wiadczalnych przeprowadzono 28 jazd testowych samocho-

dem osobowym w warunkach ruchu miejskiego, przy czym długo�� odcinka drogi 

wynosiła około 7 kilometrów. 
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Rys. 3. Zmiany poło�enia pedału przyspieszenia dla kierowcy: a) „aktywnego”, b) „neutralnego” 

i c) „spokojnego”. 

Fig. 3. Changes of accelerator pedal position for: a) “active”, b) “neutral” and c) “mild” drivers. 

Czternastu wybranych losowo kierowców przeje�d�ało ten odcinek dwukrotnie, 

staraj�c si� pokona� go, na ró�ne sposoby, pod wzgl�dem stylu jazdy. Dla zapewnie-

nia zbli�onych warunków pomiaru, przeje�d�ano t� sam� tras� o porze dnia (10
00

-

12
00

), charakteryzuj�cej si� minimalnym nat��eniem ruchu pojazdów. Otrzymany 

materiał poddano analizie porz�dkuj�c kierowców od najbardziej „aktywnego” do 
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skrajnie „spokojnego”. Wykorzystano do tego celu metod� rankingu, stosowan�  
w badaniach operacyjnych, do szeregowania obiektów ze wzgl�du na warto�ci zmien-

nych syntetycznych charakteryzuj�cych obiekt. Analizowanymi w przedmiotowych 

badaniach zmiennymi były: odchylenie standardowe poło�enia pedału przyspieszenia 

oraz odchylenie standardowe pr�dko�ci samochodu. 
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Rys. 4. Trajektorie poło�enia pedału przyspieszenia w funkcji pr�dko�ci obrotowej silnika dla kierowcy: 

a) „aktywnego”, b) „neutralnego” i c) „spokojnego”.

Fig. 4. Trajectories of accelerator pedal position as a function of the engine speed: for a) “active”, 

b) “neutral” and c) “mild” drivers. 

Reasumuj�c, poszukiwany kierowca najbardziej „aktywny”, to w sensie analizy 

dwukryterialnej taki, który przejechał testowy odcinek drogi najszybciej, zmieniaj�c 

przy tym najcz��ciej poło�enie pedału przyspieszenia. Analiza zmian poło�enia pedału 

przyspieszenia w czasie (rys. 3) wykazała, �e jazda kierowcy „spokojnego” charakte-
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ryzowała si� zmianami najmniejszymi. Jednocze�nie w testach kierowcy „spokojne-

go” silnik pracował z najmniejszymi obci��eniami chwilowymi a rys. 3 pojazd przy-

spieszał z najmniejsz� intensywno�ci� w porównaniu do pozostałych kierowców  

testowych. 
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Rys. 5. Zmiany poło�enia pedału przyspieszenia w funkcji zmian jego pr�dko�ci, dla kierowcy: 

a) „aktywnego”, b) „neutralnego” i c) „spokojnego”.

Fig. 5. Changes of accelerator pedal position as a function of accelerator pedal position change rate, for:  

a) “active”, b) “neutral” and c) “mild” drivers. 

Kontrastuje z tym jazda kierowcy „aktywnego”. W jego przypadku zmiany poło-

�enia pedału przyspieszenia oraz uzyskiwane przez samochód chwilowe przyspiesze-

nia, a tym samym i szczytowe obci��enia silnika były najwi�ksze. Kierowca „neutral-

ny” plasował si� pomi�dzy tymi skrajnymi charakterystykami (rys. 4). Na rysunku 5 

przedstawiono przebiegi ilustruj�ce zmiany poło�enia pedału przyspieszenia w funkcji 
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pr�dko�ci jego zmian. Zaprezentowano przebiegi odpowiadaj�ce kierowcy „aktywne-

mu” wyra�nie charakteryzuj� si� najwi�kszymi zakresami zmian zarówno poło�enia, 

jaki i pr�dko�ci pedału przyspieszenia . 

5. Analiza falkowa

Analiz� sposobu uchylania pedału przyspieszenia przeprowadzono za pomoc�
Ci�głego Przekształcenia Falkowego (CPF) z wykorzystaniem falki „meksyka�ski 

kapelusz” do oceny rozkładu ekstremów poło�e� pedału przyspieszenia oraz za pomo-

c� falki Morleta do oceny charakteru zmian jego poło�enia. 

W przypadku kierowcy „spokojnego” i „neutralnego” zwraca uwag� wyst�powa-

nie wst�g lokalnych maksimów macierzy CPF-Morlet w pa�mie od 0,1Hz do 0,7 Hz, 

dla fragmentu testu, który odpowiada rozp�dzaniu pojazdu. Mo�na to interpretowa�
jako preferowan� przez kierowc� cz�stotliwo�� zmiany poło�enia pedału przyspiesze-

nia. Kierowcy „spokojny” i „neutralny” preferuj� cz�stotliwo�ci ok. 0,2-0,3 Hz  

i zmieniaj� poło�enie pedału rytmicznie w fazie przyspieszania (rys. 6a i 6b). Dla kon-

trastu kierowca „aktywny” nie ma ustalonej preferencji w analizowanym pa�mie i nie 

mo�na wyodr�bni� wyra�nych wst�g lokalnych maksimów, o okre�lonej stałej cz�sto-

tliwo�ci. Wst�gi wyst�puj� przy wy�szych cz�stotliwo�ciach, powy�ej 0.7 Hz, dla 

których cz�stotliwo�� jest zmienna w czasie, co mo�e �wiadczy� o „chaotycznych” 

ruchach pedałem przyspieszenia (rys. 6c). 

Analiza rozkładu i kształtu ekstremów na rysunku 7a wskazuje, �e kierowca „spo-

kojny” wykonuje krótkie szybkie ruchy o małej amplitudzie (w�skie pionowe wst�gi 

lokalnych maksimów współczynników falkowych), kierowca „neutralny” ruchy nieco 

wolniejsze i o wy�szej amplitudzie (rys. 7b), natomiast „aktywny” zarówno gwałtow-

ne, jak i o du�ej amplitudzie (rys. 7c). Na podstawie tych testów nie sposób stwier-

dzi�, �e pr�dko�� zmian poło�enia pedału przyspieszenia jest parametrem pozwalaj�-
cym okre�li� sposób jazdy kierowcy, natomiast istotnymi wydaj� si� warto�� poło�e-

nia pedału przyspieszenia oraz cz�stotliwo�� zmian jego poło�enia. 
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a)   

b)   

c) 

  

Rys. 6. Ci�głe Przekształcenie Falkowe  z wykorzystaniem falki Morleta dla sygnału uchylenia pedału 

przyspieszenia dla kierowcy: a) „aktywnego”, b) „neutralnego” i c) „spokojnego”. 

Fig. 6. Continuous Wavelet Transform with use of Morlet wavelet for accelerator pedal position signal 

for: a) “active”, b) “neutral” and c) “mild” drivers. 

CPF - Morlett 
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a) 

b) 

c) 

Rys. 7. Ci�głe Przekształcenie Falkowe  z wykorzystaniem falki „meksyka�ski kapelusz” dla sygnału 

uchylenia pedału przyspieszenia dla kierowcy: a) „aktywnego”, b) „neutralnego” i c) „spokojnego” 

Fig. 7. Continuous Wavelet Transform with use of “mexican hat” wavelet for accelerator pedal position 

signal for: a) “active”, b) “neutral” and c) “mild” drivers. 
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6. Propozycja wykrywania stylu jazdy z wykorzystaniem ci�głego  

przekształcenia falkowego 

Na podstawie powy�szych rozwa�a� opracowano algorytm, za pomoc� którego 

mo�na okre�li� styl jazdy kierowcy. Bazuje on na przekształceniu falkowym 

z wykorzystaniem falki Morleta.  

Kolejne kroki algorytmu to: 

1. Rejestracja warto�ci sygnału poło�enia pedału przyspieszenia, w odst�pach  

0,1s przez okres 60s (macierz 600 warto�ci). 

2. Zró�niczkowanie cyfrowe sygnału z odst�pem 0,1s i zapami�tanie go 

w osobnej macierzy. 

3. Przesuni�cie sygnału zró�niczkowanego o 0,1s w celu wyeliminowania prze-

suni�cia fazowego mi�dzy sygnałem zró�niczkowanym a zmierzonym. 

4. Obliczenie ci�głej transformaty falkowej z wykorzystaniem falki analizuj�cej 

Morleta dla sygnału zró�niczkowanego. 

5. U�rednienie po czasie warto�ci współczynników falkowych i zapami�tanie ich 

warto�ci �rednich w funkcji cz�stotliwo�ci. 

6. Wyznaczenie cz�stotliwo�ci fmax, przy której warto�� �rednia współczynników 

falkowych była najwi�ksza. 

7. Obliczenie warto�ci wska�nika jazdy za pomoc� zale�no�ci: 

srmaxmax pp*a*fWJ =                      (2) 

gdzie: WJ - wska�nik jazdy, 

fmax - cz�stotliwo��, przy której warto�� �rednia   

   współczynników falkowych była najwi�ksza, 

amax - najwi�ksza warto�� �rednia współczynników  

  falkowych w analizowanej macierzy, 

pp�r - warto�� �rednia poło�enia pedału przyspieszenia  

  w analizowanej macierzy.

8. Przypisanie warto�ci estymatora stylu jazdy SJ do przedziałów warto�ci 

wska�nika jazdy WJ na podstawie zale�no�ci 

0,6WJ ≤       SJ = (-1)  - kierowca „spokojny” 

( 1,350,6WJ ÷∈   SJ = (0)    - kierowca „neutralny”, 

1,35WJ >    SJ = (1)   - kierowca „aktywny”, 

9. Powtórzenie cyklu oblicze� od kroku 1 po upływie arbitralnie wybranego cza-

su, w tym przypadku po 5s. 

Algorytm przetestowano na zbiorach danych, które uzyskano w trakcie bada�. 
Na rysunku 8 przedstawiono warto�ci WJ oraz SJ dla zsyntetyzowanych przejazdów 

kierowcy „spokojnego”, „neutralnego” oraz „aktywnego”. 
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a) 

b) 

c) 

Rys. 8. Zmiany w czasie: a) poło�enia pedału przyspieszenia, b) warto�ci wska�nika jazdy WJ, 

c) warto�ci estymatora stylu SJ.

Fig. 8. Changes in time of: a) accelerator pedal position, b) value of indicator of driving WJ, b) value of 

style estimator SJ. 
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Przeł�czenie stylu jazdy nast�puje wówczas, gdy stwierdzona zostanie zmiana 

warto�ci SJ trwaj�ca dłu�ej ni� 1 minut�. Oznacza to, �e algorytm pozwala wtedy na 

relatywnie szybkie wykrycie zmiany stylu jazdy.  

W trakcie analizy za pomoc� wska�ników WJ i SJ stwierdzono, �e sklasyfikowani, 

w trzech grupach, kierowcy zmieniaj� styl jazdy na krótkie (mniej ni� 1 minuta) okre-

sy. Z wywiadów przeprowadzonych po jazdach testowych wynikało, �e były to naj-

cz��ciej reakcje na zmienne warunki ruchu. Szczególnie dotyczy to kierowców „ak-

tywnych”, którzy zmieniali chwilowo styl jazdy na „neutralny” oraz „spokojnych”, 

których styl jazdy zmieniał si� przez krótki okres na „neutralny”, a nawet „aktywny”. 

Uznano, �e dobór przeło�e� b�d� parametrów pracy silnika nie mo�e odbywa� si�
wprost z ustale� powy�szego algorytmu, bowiem istnieje przypuszczenie, �e 

w niektórych sytuacjach drogowych mogłoby doj�� do niepo��danej reakcji układu 

nap�dowego na gwałtowne wymuszenia kierowcy reaguj�cego na zmienne warunki 

drogowe. Oznacza to, �e w rzeczywistym poje�dzie wymagany b�dzie dodatkowo 

algorytm eliminuj�cy takie przypadki, oczywi�cie za wyj�tkiem reakcji typu „kick 

down”.  

7. Podsumowanie

W zaproponowanym algorytmie wyznaczania warto�ci WJ i SJ oparto si� tylko na 

jednym sygnale –warto�ci wychylenia pedału przyspieszenia w czasie. Przedstawiony 

algorytm jest elastyczny i mo�na go dostosowa� praktycznie do ka�dego samochodu 

osobowego. Szczególn� rol� w jego adaptacji pełni� dwa parametry okre�lone 

w kroku 1 i 9, czyli rozmiar analizowanej tablicy i czas oczekiwania do nast�pnego 

cyklu oblicze�. Charakter zmian warto�ci wychylenia pedału przyspieszenia zareje-

strowany w trakcie jazdy miejskiej wskazuje, �e jest to sygnał niestacjonarny. Uznano, 

�e odpowiednim narz�dziem do okre�lenia warto�ci WJ i SJ b�dzie - ci�głe prze-

kształcenie falkowe (CPF). Przyj�te wska�niki pozwalaj� sklasyfikowa� styl jazdy na 

trzy kategorie: „aktywny”, „neutralny” i „spokojny”. 

Wykazano, �e wykorzystanie analizy falkowej nie tylko, z powodzeniem, pozwala 

na klasyfikacj� stylu jad�cego kierowcy. 	ledz�c przebieg zmian poło�enia pedału 

przyspieszenia mo�liwe b�dzie wykrywanie ewentualnych zmian stylu, np. 

z „aktywnego” na „spokojny”, w relatywnie krótkim czasie, czego nie mo�na było 

uzyska� klasycznymi metodami przedstawionymi w pracach [11,14]. 
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Estimation of driving characteristics in urban traffic 

by the application of continuous wavelet transform 

S u m m a r y  

The paper presents a method of driving style classification on the basis of acceleration pedal posi-
tion. On the basis of road investigation results, the relations between changes of the acceleration pedal 
position and its velocity as well as engine rotational speed were identified with regard to three arbitrary 
categories of driving style. The styles were defined as the mild, neutral and active ones. The results of 
testing indicate that there is a quantitative difference between the characteristics and the specified driving 
styles. The identified styles enabled the authors to find an estimator, which could be applied for the
classification of the driving style. In the first instance, the indirect indicator of driving (WJ) was pro-
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posed along with a method of calculation on the basis of continuous wavelet transform (CPF transform). 

The final effect takes the form of an estimator defined as a style estimator (SJ) and its value determines 

the category attributed to the driving style. The proposed method may serve for the development of 

control algorithms pertaining to all systems in a passenger car which apply any information concerning 

the driving style.


