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Tóm tắt 

Mối liên hệ giữa tai nạn giao thông với các bộ phận của tuyến đường được trình bày trong bài báo 

này để từ đó thấy rõ tầm quan trọng của cải thiện thiết kế trong giảm thiểu tai nạn giao thông. Bài báo 

cũng nêu lên sự cần thiết phải đưa vào qui trình thiết kế các tiêu chí cần phải đạt được cho một số hồ sơ 

thiết kế hình học đường ô tô trên quan điểm về an toàn giao thông. 

 

Abstract 

The relationship between traffic accidents and highway facilities is presented in order to highlight 

the important role of better designs for traffic collision reduction. The importance and necessity of 

standardizing traffic safety criteria for geometric highway design are also noted. 

 

Giới thiệu 

 

Theo ước tính trên thế giới hàng năm có khoảng nửa triệu người chết vì tai nạn giao thông. Ở Việt Nam, 

con số này vào khoảng 12.000, tương đương với 30 người chết mỗi ngày [1]. Tai nạn giao thông xảy ra 

do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể có một phần là do khiếm khuyết  trong thiết kế hình học tuyến 

đường. Thống kê ở nước Anh [2], cho thấy các tai nạn giao thông liên qua đến đến những khiếm khuyến 

do đường gây ra chiếm vào khoảng 26%, ở nước ta chưa có con số công bố chính thức, tuy nhiên một con 

số trên cũng đủ để thấy ngăn ngừa tai nạn giao thông ngay từ khâu thiết kế có vai trò quan trọng như thế 

nào. 

  

Thiết kế hình học tuyến là một công tác quan trọng trong thiết kế một công trình đường ôtô. Sản phẩm của 

nó là các kích thước hình học của các bộ phận cơ bản của tuyến: bình đồ, trắc dọc và trắc ngang. Mỗi bộ 

phận của tuyến và sự kết hợp giữa chúng đều có những ảnh hưởng đến quá trình khai thác của tuyến 

đường một khi chúng được xây dựng. Bài báo này nhằm nêu lên các   mối liên hệ giữa các yếu tố hình 

học tuyến đến tai nạn giao thông và kiến nghị sự cần thiết phải xét đến các tiêu chí về an toàn giao thông 

trong thiết kế hình học đường ôtô 

Đoạn tuyến thẳng quá dài và tai nạn giao thông 

 



Tai nạn giao thông thường xảy ra trên các đoạn đường thẳng và dài. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, với đoạn 

đường thẳng, dài không có hạn chế về điều kiện tầm nhìn, và mật độ dòng xe thấp, người lái có xu hướng 

chạy với tốc độ mong muốn, cao hơn nhiều so với tốc độ vận hành an toàn cho phép của một đường cong 

ở phía trước. Tai nạn có thể xảy ra do người lái không kịp thời điều chỉnh tốc độ khi vào đường cong. 

 

Một nguyên nhân khác dẫn đến tai nạn giao thông là do các đoạn đường thẳng và quá dài với các cảnh 

quan lặp lại đơn điệu làm cho người lái dễ rơi vào trạng nhàm chán, dần dần mất kiểm soát điều khiển 

phương tiện. Thêm vào đó, về ban đêm, tuyến thẳng làm cho người lái bị chói mắt liên tục trong thời gian 

dàI cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn 

 

Trong thiết kế, một đoạn tuyến quá dài không được khuyến khích. Chiều dài lớn nhất của đoạn đường 

thẳng, theo [3] chỉ nên là 

                                          L = 20. Vd                                                                        (1) 

Trong đó  

L = chiều dài đoạn tuyến thẳng (m) 

Vd = tốc độ thiết kế cho đoạn đường đó (km/h). 

 

Trên quan điểm về an toàn giao thông, người ta chia đoạn tuyến thẳng nằm giữa hai đường cong ra làm 

hai loại: đoạn tuyến thẳng dài độc lập; và đoạn tuyến ngắn phụ thuộc.  

Một đoạn tuyến thẳng dài được coi là độc lập khi chiều dài của nó đủ để người lái có thể tăng tốc từ tốc 

độ vận hành trong đường cong  đầu tiên lên tốc độ mong muốn trên đoạn thẳng, trước khi phải giảm tốc 

để vào đường cong thứ  hai. Các đoạn tuyến thẳng độc lập này thường tạo ra sự khác biệt lớn về tốc độ 

vận hành trên các yếu tố tuyến liên tiếp cụ thể là: đường cong-đường thẳng-đường cong. Đây là một trong 

những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn. Vì vậy, trong quá trình thiết kế và khai thác, cần phải đưa các đoạn 

tuyến độc lập vào phân tích an toàn giao thông.  

 

Ngược lại, đối với các đoạn ngắn tuyến phụ thuộc tức là chiều dài của chúng ngắn không đủ cho xe tăng 

tốc tới tốc độ mong muốn, vì vậy sự chênh lệch tốc độ giữa các đoạn tuyến là nhỏ, do đó có thể không 

cần phải xét đến chúng trong quá trình thiết kế. Nghiên cứu của Kenneth và các cộng sự [4] trên 1126 

đường cong nối với ba dạng cánh tuyến thẳng dạng dài, trung bình, và ngắn cho thấy cường độ tai nạn 

trên các cánh tuyến thẳng dài cao hơn nhiều so với các cánh tuyến trung bình, và ngắn. Ảnh hưởng của 

cánh tuyến dài đến tai nạn giao thông càng rõ rệt với các đường cong nằm bán kính nhỏ. 

Bán kính đường cong nằm và tai nạn giao thông 

 



Đường cong nằm và tai nạn giao thông có mối quan hệ phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố thiết kế.  

 

Khi vào đường cong, xe phải chịu một lực ly tâm. Lực này có thể gây ra mất ổn định cho xe như gây trượt 

hoặc lật xe. Để cân bằng với lực này, cần cấu tạo siêu cao và lựa chọn hệ số lực ma sát ngang thích hợp. 

Bán kính đường cong nằm tối thiểu có thể xác định theo công thức: 
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     (2) 

Trong đó:  V=tốc độ thiết kế (km/h); fsmax= hệ số lực ma sát ngang lớn nhất; Emax= siêu cao 

lớn nhất (%) 

 

Đây là công thức quen thuộc trong các qui trình thiết kế đường của các nước và thường được lập thành 

các bảng tra sẵn. Về mặt ly thuyết, việc lựa chọn bán kính đường cong nằm theo các qui trình là đủ để 

đảm bảo một giới hạn an toàn về mặt ổn định động lực học khi xe vào đường cong. Tuy nhiên tại sao thực 

tế khai thác, đường cong vẫn là nơi tập trung nhiều tai nạn giao thông? Thống kê của các nước chỉ ra 

cường độ tai nạn tại các đường cong thường cao gấp từ 1,5  đến 1,7 lần   so với cường độ tai nạn trên 

đoạn thẳng [5], cá biệt ở Nam Phi lên đến hơn 3 lần [6]. 

 

Cường độ tai nạn tại các đường cong còn phụ thuộc vào độ cong của đường. Cường độ tai nạn giao thông 

sẽ giảm đi khi tăng bán kính đường cong và giảm độ cong của đường cong, thể hiện qua công thức  theo 

[7]: 

 

 ln(AR + 0,1) = - 2,2 + 0,064 (DC)    (3) 

hoặc: ln(AR + 0,1) = - 2,2 + 11,8/Rtb    (4) 

 

Trong đó: AR=  cường độ tai nạn (vụ/triệu xe) ; DC=độ cong của đường cong (độ/100 ft)

 Rtb: bán kính  cong trung bình (m) 

 

Tai nạn giao thông cũng còn phụ thuộc vào suất biến đổi độ cong CCR với tổ hợp các đường cong bao 

gồm đường cong tròn và  các đường cong chuyển tiếp. Đường cong có suất CCR lớn hơn 360 gon/km và 

bán kính nhỏ hơn 175 m có cường độ tai nạn cao gấp 2 lần so với các đường cong có CCR = 180 - 360 

gon/km và bán kính đường cong từ 175 - 350 m, cao gấp 4 lần so với các đường cong có CCR nhỏ hơn 

180 gon/km và bán kính lớn hơn 350 m. 

 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc lựa chọn bán kính đường cong nằm tối thiểu theo 



các qui trình có thể mắc những sai lầm do sự khác biệt giữa lí thuyết và thực tế, đó là: 

 

- Trên thực tế, tốc độ khai thác V85 của các xe lớn hơn so với tốc độ thiết kế với các tốc độ thiết kế 

nhỏ hơn từ 90 - 100 km/h. Như vậy, tại các đường cong này, thực tế các xe cần thêm siêu cao và lực ma 

sát ngang để tăng cường độ ổn định. Nhu cầu thực tế này không được đáp ứng vì các số liệu thiết kế về 

siêu cao và hệ số lực ma sát ngang đã được lựa chọn cho một tốc độ thấp hơn, đó chính là tốc độ thiết kế. 

Để giải quyết được vấn đề này, một số nước châu Âu, Úc và Nam Phi đã sử dụng tốc độ khai thác V85 

trong xác định siêu cao, đoạn chuyển tiếp, hệ số lực  ma sát ngang, và thậm chí cả bán kính đường cong 

nằm. Mỹ và Canada vẫn sử dụng công thức 2 nhưng dùng tốc độ vận hành V85 để kiểm tra các điều kiện 

về an toàn giao thông. 

- Khi sử dụng công thức trên, người thiết kế có thể đã không xét sự khác biệt về kích thước của xe 

tải và xe con. Pasatianos [8] và các cộng sự đã chỉ ra rằng, với sự khác nhau của các loại xe và độ dốc dọc 

đường, bán kính đường cong nằm cũng nên được tính riêng cho các loại xe. Các nghiên cứu của họ cũng 

cho thấy khi các xe tải xuống dốc, nó cần một bán kính đường cong nằm tối thiểu lớn hơn so với các bán 

kính tối thiểu được xác định theo các qui trình. Thêm nữa, các nghiên cứu [9] và [10] cho thấy việc xác 

định bán kính đường cong nằm tối thiểu cho hai loại xe tải và xe con như sau: 
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Từ công thức trên, có thể thấy các xe tải dễ bị lật khi tốc độ xe chạy thực tế lớn hơn tốc độ thiết kế từ 8 

km/h - 16 km/h. 

Mối quan hệ giữa an toàn giao thông và bán kính đường cong nằm là tương đối phức tạp vì nó nằm trong 

các mối quan hệ liên quan khác của các yếu tố của đường cong như siêu cao, hệ số lực ngang, đoạn nối 

siêu cao. Nhưng nhìn chung tai nạn giao thông sẽ làm giảm đi khi làm thoải hơn các đường cong nằm 

nhỏ. 

 

Hệ số  lực ma sát ngang và tai nạn giao thông 

 

Mối quan hệ giữa  hệ số lực  ma sát ngang và các yếu tố khác của đường cong thể hiện qua công thức sau 
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Trong đó:  fR = hệ số lực ma sát ngang; V= tốc độ thiết kế (m/s); R= bán kính đường cong (m); E= siêu 

cao (%) 

 

Với công thức trên, ta có thể thấy cho trước một đường cong nằm có siêu cao và bán kính thiết kế theo 

quy trình, hệ số lực ngang yêu cầu sẽ không đổi. Trên thực tế, nhu cầu về lực ma sát ngang tăng lên khi xe 

vào đường cong, biến đổi theo chiều đường cong, và khi xe tăng tốc. Sự khác nhau giữa hệ số lực ma sát 

ngang do nhu cầu thực tế xe chạy và hệ số lực ma sát ngang lựa chọn trong thiết kế được gọi là giới hạn 

an toàn.  

 

Có hai cách ứng xử của người lái khi vào đường cong. Cách thứ nhất là người lái giảm tốc độ xe chạy để 

hệ số lực ngang chấp nhận được. Cách thứ hai là người lái xe chấp nhận chịu một hệ số lực ngang lớn hơn 

thay vì phải giảm tốc độ. Hình thái ứng xử nào xảy ra phụ thuộc vào nhận định của người lái xe về tình 

huống đường.  Để dự báo nhu cầu thực sự về hệ số lực ma sát ngang, có thể sử dụng công thức sau [11], 

[12] 

 

  vcaaoD IVVbVbbf )(21       (8) 

 

Trong đó  fd = hệ số lực ngang nhu cầu với suất tích luỹ 85%; Va = tốc độ xe chạy trên đoạn đường dẫn 

vào đường cong với suất tích luỹ 85% (km/h); Vc = tốc độ khai thác ứng trên đường cong ứng với suất 

tích luỹ 85% (km/h); bo, b1, b2 = các hệ số hiệu chỉnh; Iv = biến chỉ thị, Iv =1 khi Va>Vc ; Iv=0 khi Va<Vc 

Hoặc có thể xác định theo công thức: 
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85       (9) 

 

Trong đó:  V85 = tốc độ vận hành quan sát được trên đường cong ứng với suất tích luỹ 85% 

 

Trong trường hợp tính toán hệ số lực ngang nhu cầu với các thiết kế mới, có thể sử dụng công thức sau 

[7] 

062,0.10.821,2 4  

sR CCRf      (10) 

Trong đó:  Rf  là chênh lệch giữa hệ số lực ngang lựa chọn và hệ số lực ngang nhu cầu 

 

 Kết quả nghiên của Joanne [13] và cộng sự đã chỉ ra mối liên hệ giữa tần suất tai nạn và giới hạn an toàn 

như sau 



)194,2exp().303,3exp( 5847.08733,0

RfTLAt      (11) 

Trong đó: At= tần suất tai nạn trong 5 năm (vụ); L= chiều dài đoạn đường (km); T= lưu lượng xe ngày 

đêm lấy trung bình theo năm (xe/ngày đêm) 

 

Một lựa chọn hệ số lực ma sát ngang thiết kế cho một đường cong nằm sẽ chỉ được coi là  tốt khi nó phù 

hợp hệ số lực ma sát ngang phát sinh từ nhu cầu thực tế chạy xe và điều kiện hình học của đường cong,  

đồng thời nằm trong giới hạn của hệ số lực ma sát ngang  phổ biến lớn nhất có thể đạt được được từ tình 

trạng mặt đường, thời tiết, và lốp xe.  Theo quan điểm của nhiều nước, giới hạn an toàn nên nằm trong 

khoảng từ -0,03 đến +0,015 được coi là chấp nhận được. Nếu làm được như vậy, cường độ tai nạn sẽ 

giảm đi.  

 

Một biện pháp đơn giản khác là nâng thêm siêu cao. Người ta ước tính rằng nâng thêm độ dốc siêu cao 

khoảng 2% so với độ dốc siêu cao thiết kế có thể làm giảm thừ 10-11% số vụ tai nạn với hình thái ứng xử 

thư nhất của người lái. Ngoài ra với hình thái ứng xử thứ hai, thực tế cho thây việc tăng siêu cao  thêm 

2% so với quy trình không gây ra ảnh hưởng có hại nào [14]. 

 

 Độ dốc dọc và tai nạn giao thông 

 

Độ dốc dọc được chia làm hai dạng, độ dốc dọc đi lên và độ dốc dọc đi xuống. Độ dốc dọc đi lên có ảnh 

hưởng nhiều đến tốc độ vận hành của xe, đặc biệt là các xe tải nặng. Tình trạng leo dốc của các xe tải 

nặng trên các đoạn dốc dài làm các xe chạy nhanh bị cản trở, bám theo sau xe tải trong khoảng thời gian 

dàI nếu chiều dàI dốc lớn. Điều này có thể dẫn đến tâm lý ức chế, làm gia tăng tình trạng vượt xe trong 

các điều kiện nguy hiểm, dẫn đến dễ xảy ra tai nạn. Mối liên hệ giữa cường độ tai nạn và độ dốc có thể 

tham khảo qua công thức [15] 

 

   
2023,0105,0265,0 GGAR      (12) 

 

Trong đó: AR= cường độ tai nạn ( vụ/ triệu xe.km); G=độ dốc dọc của đường (%) 

Làn xe leo dốc trong các đường có độ dốc gắt và dài và có nhiều xe tải là một biện pháp giảm tai nạn giao 

thông. Việc làm làn xe leo dốc cho đường hai làn xe ngoài thành phố có thể cho phép làm giảm số vụ tai 

nạn lên đến 25% với độ dốc leo dốc từ 3-4 % [16] 

 



Đối với các độ dốc dọc đi xuống, mức độ nghiêm trọng của tai nạn và số vụ tai nạn tăng thêm so với 

đường dốc lên. Điều này càng nguy hiểm khi có các đường cong nằm có bán kính nhỏ ở cuối dốc do lúc 

này lực ma sát bám ngang giảm đi nhiều do phần lớn lực ma sát được dùng cho theo phương dọc do xe có 

nhu cầu sử dụng phanh lớn. Lúc này giới hạn an toàn giảm đi đang kể, tới 17% với xe con và 35% với xe 

tải [17].  

 

Với bán kính đường cong đứng lồi và lõm, các nghiên cứu hiện nay cho thấy không có mối quan hệ rõ 

ràng nào giữa đường cong đứng và cường độ tai nạn. 

 

Mặt cắt ngang và tai nạn giao thông 

 

Bề rộng phần xe chạy càng nhỏ càng có khả năng gây tai nạn.Trên cơ sở số liệu của Liên xô cũ, Đức, và 

các nước châu Âu khác, Silyanov [18] thiết lập mối quan hệ giữa cường độ tai nạn và bề rộng mặt đường 

như sau 

 

   
21,0173,0

1




W
AR        (13) 

Trong đó: AR = cường độ tai nạn (vụ/ 10 triệu xe.km); W= chiều rộng mặt đường (m) 

 

Từ đó có thể thấy số vụ tai nạn sẽ tăng lên khi chiều rộng phần xe chạy bị thu hẹp. Các nghiên cứu khác 

cũng chỉ ra rằng khi mở rộng đường từ 2,7 m lên 3,7 m, số vụ tai nạn có thể giảm tới 35% [19]. Với lề 

đường, một lề đường được gia cố chắc chắn và rộng trên 2,0 m luôn là điều mong muốn vì nó có thể giảm 

số vụ tai nạn đến 34% so với lề đường hẹp hơn và không được gia cố [20] 

 

Tầm nhìn trên đường và tai nạn giao thông 

 

Tầm nhìn phụ thuộc vào tuyến trên bình đồ và trắc dọc có vai trò cực kỳ quan trọng trong an toàn giao 

thông. Các nghiên cứu của Silyanov tại Liên xô cũ cho thấy có môi quan hệ tỷ lệ nghịch giữa cường độ 

tai nạn và tầm nhìn hãm xe. Babkov cũng công bố kết quả cho thấy việc không đảm bảo tầm nhìn là 

nguyên nhân cho từ 8-10% số tai nạn tại Liên xô cũ. Các kết quả nghiên cứu của Urbanik [21], và Olson 

và các cộng sự [22] ở Mỹ cũng cho các kết luận tương tự.  

 

Cần lưu ý rằng các sơ đồ tầm nhìn hiện nay được sử dụng rất linh hoạt và phong phú. Cho đến nay, trên 

thế giới đang sử dụng là: Tầm nhìn hãm xe; tầm nhìn vượt xe; tầm nhìn xử trí, tầm nhìn thấy trước 



(preview sight distance). Trong số các tầm nhìn trên, tầm nhìn sơ duyệt phát triển năm 1995 bởi Gattis và 

Duncan [23], được dựa trên quan điểm là người thiết kế phải cố gắng làm sao cho các yếu tố thiết kế hoặc  

các tình huống khai thác không bình thường cần được hạn chế tối đa. Đến nay, Canada [24]  đã đưa quan 

điểm này vào trong thiết kế và Pháp có quy định cụ thể về chiều dài tầm nhìn này, cụ thể là điểm bắt đầu 

của đường cong nằm phải được nhìn thấy rõ 3 giây trước khi xe vào đường cong. 

 

Sự phối hợp nội bộ yếu tố tuyến và tai nạn giao thông 

 

Tai nạn vẫn có thể xảy ra mặc dù các yếu tố tuyến trong không gian hai chiều được coi là đảm bảo trên 

phương diện an toàn giao thông. Đó là do trong thực tế, tuyến đường là một hình trong không gian 3 

chiều (3D). Do vậy, tuyến đường luôn mang theo các vấn đề về mặt thị giác cho người lái. Sự bóp méo 

ảnh trên không gian 3D tạo nên những sai lầm trong nhận định của người lái, tạo nguy cơ gây tai nạn. Tác 

giả của bài báo này, dựa trên các kết quả nghiên cứu của [25], [26], và [27], tổng kết các sai lầm trong 

nhận định người lái và các dạng tai nạn có thể có như trong bảng 1. 

 

Nghiên cứu của Yasumori [28] và các cộng sự chỉ ra rằng, với các loại tuyến trong không gian trên, 

đường cong phức tạp là nhân tố gây tới hơn 70% tai nạn có liên quan đến sự nhận định sai do sự bóp méo 

của ảnh phối cảnh, trong khi, dạng đường cong phảng chỉ vào khoảng 20% và đường thẳng trong không 

gian là khoảng 10%. Để có thể khác phục được sự bóp méo ảnh phối cảnh, điều quan trọng là phải phối 

hợp tốt nội bộ các yếu tố tuyến, sau đó dựng ảnh phối cảnh trong không gian để phát hiện các khiếm 

khuyết trong thiết kế để sửa tuyến. Các phương pháp như "vùng đỏ" [29], hoặc “dải lụa tuyến" [30] nên 

được áp dụng để đánh giá tuyến trong không gian.  

 

 

 

 

 

Bảng 1:  Các dạng hình tai nạn có thể với tuyến trong không gian 
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Các tiêu chí về an toàn và sự cần thiết phải có các nghiên cứu chuyên sâu 

 

Ngăn chặn tai nạn giao thông và giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông cần được bắt đầu ngay từ khâu thiết 

kế. Qua phân tích về mối liên hệ giữa tai nạn giao thông và các bộ phận cơ bản của tuyến đường có thể 

thấy rằng rất cần thiết phải có các tiêu chí cụ thể về thiết kế tuyến đường trên quan điểm về an toàn giao 

thông. Đó là: 



 

1. Tiêu chí về tốc độ thiết kế và tốc độ khai thác 

 

Lựa chọn tốc độ thiết kế là bước đầu tiên trong thiết kế đường. Chúng ta mới chỉ chú trọng đến lựa 

chọn tốc độ thiết kế theo ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đường, lưu lượng xe chạy, địa hình mà 

chưa chú trọng đến sự khác nhau giữa tốc độ thiết kế và tốc độ khai thác thực tế một khi con đường thiết 

kế được đưa vào khai thác. Sự khác biệt càng lớn, tai nạn giao thông càng dễ xảy ra.  Nghiên cứu chuyên 

sâu về tốc độ khai thác trên các tuyến đường Việt nam là một đòi hỏi cấp bách 

 

2. Tiêu chí về tốc độ khai thác giữa các bộ phận tuyến liên tiếp trên bình đồ 

 

Sự khác biệt tốc độ khai thác giữa các các đường cong nằm liên tiếp, giữa đường cong nằm và 

đường thẳng càng lớn, tai nạn càng dễ xảy ra. Vì vậy, cần có các nghiên cứu về dự báo tốc độ khai thác 

của các tuyến đường thiết kế mới hoặc các tổng kết về  tốc độ khai thác trên các tuyến đường đang khai 

thác để có những cơ sở định ra sự khác biệt về tốc độ này. Lúc này, rất cần thiết phải có quy định về xây 

dựng biểu đồ  dự báo tốc độ khai thác dọc tuyến trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật để phát hiện khiếm 

khuyết trong thiết kế 

 

3. Tiêu chí về độ ổn định của xe khi vào đường cong nằm 

 

Độ ổn định của xe khi chạy vào đường cong phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn hệ số lực ma sát 

ngang dự định thiết kế. Sự lựa chọn này càng xa với nhu cầu hệ số lực ma sát ngang nhu cầu thực tế của 

xe, nhất là đối với xe tải, sự mất ổn định của xe càng lớn, tai nạn giao thông càng dễ xảy ra. Để lựa chọn 

cho đúng hệ số lực ma sát ngang đưa vào thiết kế lựa chọn bán kính đường cong nằm tối thiểu, siêu cao 

và chiều dài đoạn nối siêu cao, cần có các nghiên cứu về tình trạng tải trọng, kích thước xe, và tình trạng 

mặt đường phổ biến của các con đườnng trong hệ thống đường bộ Việt Nam. Khi cần thiết, có thể sử 

dụng tốc độ khai thác thích hợp để quyết định 

4. Tiêu chí về sự phối hợp nội bộ các yếu tố tuyến 

 

Các tiêu chuẩn  của Việt nam như TCVN 4054-05; TCVN 5729-97, đã đề cập đến các nguyên tắc 

cơ bản phối hợp nội bộ các yếu tố tuyến nhằm đảm bảo một tuyến đều đặn, rõ ràng về mặt thị giác trong 

không gian. Tuân thủ các yêu cầu này sẽ làm giảm tai nạn giao thông. 

 

5. Các tiêu chí về chỉ số tuyến  



 

Việc xây dựng các chỉ số tuyến là một việc làm cần thiết mang lại nhiều lơi ích, cụ thể là: Chúng sẽ 

giúp người thiết kế dễ dàng phát hiện và sửa chữa các khiếm khuyết trong thiết kế trên quan điểm hệ 

thống. Tức là nếu chúng ta có các chỉ số tuyến trên quan điểm về an toàn và một tuyến đường hài hoà, 

chúng ta có thể dễ dàng phát hiện và so sánh các thiết kế hình học "dị biệt” của các bộ phận đường riêng 

lẻ so với các bộ phận tương tự trên cả đoạn đường, hoặc cả hệ thống. Sự “dị biệt" này, như đã đề cập ở 

trên, thường là nơi phát sinh tai nạn. Chúng ta cần có các nghiên cứu về chỉ số tuyến trên bình đồ, trắc 

dọc, và sự phối hợp giữa chúng theo đặc thù dòng xe và điều kiện đường Việt Nam 

 

Kết luận 

 

Bài báo này, dựa trên các nghiên cứu mới trên thế giới, đã trình bày tổng quát và tìm hiểu mối liên hệ dựa 

tai nạn giao thông và các bộ phận cơ bản của tuyến đường ngoài nút giao, chủ yếu cho các đường ngoài 

đô thị. Từ việc tổng kết, có thể thấy rằng rất cần thiết phải có các tiêu chí về an toàn giao thông ngay từ 

khâu thiết kế nhằm có các các thước đo định lượng cho người kỹ sư trong quá trình thiết kế. Dưới đây là 

các kết luận: 

 

1. Xác định tốc độ khai thác ứng với một tần suất thiết kế phù hợp với điều kiện khai thác đường 

Việt nam là cơ sở cho việc xây dựng các tiêu chí về an toàn giao thông trong khâu thiết kế và cải tạo 

đường ôtô của nước ta. Đây là một nhu cầu cấp thiết. 

2. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, các đường cong nằm có tốc độ thiết kế thấp thường 

xảy ra tai nạn hơn là các đường cong nằm được thiết kế cho tốc độ cao.  Vì vậy cần chú trọng các biện 

pháp cải thiện an toàn cho các đoạn đường cong này. Tăng độ dốc siêu cao thiết kế từ 1% đến 2% so với 

quy định với các đường có tốc độ thiết kế thấp luôn là biện pháp cải thiện tốt trên quan điểm về an toàn 

giao thông. 

3. Cần thiết phải có các tổng kết và nghiên cứu đầy đủ về sức bám của mặt đường và lốp xe trên 

đoạn đường cong trong điều kiện Việt nam để có những điều chỉnh phù hợp về tốc độ hạn chế nhằm đảm 

bảo an toàn giao thông 

4. Xây dựng các tiêu chí về mức độ hài hoà về tốc độ thiết kế và khai thác, giới hạn an toàn, và chỉ 

số tuyến là việc làm cần thiết góp phần ngăn chặn tai nạn ngay từ khâu thiết kế 
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