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CƠ SỞ SAN NỀN TIÊU TH ỦY 

BAØI 1 
KHÁI NI ỆM CHUNG VỀ 

MÔN HỌC SAN NỀN TIÊU TH ỦY 

I.1. Giôùi thieäu veà moân hoïc san neàn tieâu thuûy( Quy hoaïch chieàu cao) 
I.2. Nhöõng khaùi nieäm veà ñòa hình  
Ñòa hình ñaëc tröng vaø xaùc ñònh beà maët cuûa moät khu vöïc ñaát ñai naøo ñoù. Coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán giaûi phaùp 
quy hoaïch xaây döïng. 

1. Phaân loaïi ñòa hình  
a. Ñòa hình ñoàng baèng: ñoä doác beà maët nhoû i<0,4%, coù möïc nöôùc ngaàm cao, thoaùt nöôùc khoù khaên, vaø 

thöông bò ngaäp uùng.  
b. Ñòa hình trung du: ñoä cheânh cao giöõa choã cao vaø choã thaáp roõ reät, coù ñöôøng phaân löu thung luõng vaø goø 

ñoài, möông xoùi khoâng lôùn laém.  
c. Ñòa hình mieàn nuùi  

             2.  Caùch bieåu dieãn ñòa hình  
a.  Phöông phaùp ñöôøng ñoàng möùc: ñöôøng ñoàng möùc laø noái lieàn caùc ñieåm coù cuøng cao ñoä treân maët ñaát. 
- Taát caû caùc ñieåm naèm treân cuøng moät ñöôøng ñoàng möùc ñeàu coù cao ñoä ngoaøi thöïc teá baèng nhau. 
-  Taát caû caùc ñöôøng ñoàng möùc phaûi lieân tuïc trong phaïm vi bình ñoà  
-  taát caû caùc ñöôøng ñoàng möùc kheùp kín trong bình ñoà bieåu dieãn cho moät quaû ñoài hoaëc moät loøng chaûo. 
-  Caùc ñöôøng ñoàng möùc khoâng theå caét nhau treân bình ñoà( tröø ngoaïi leä) 
-  Khoaûng caùch caùc ñöôøng ñoàng möùc treân bình ñoà ñaëc tröng cho ñoä doác doïc. 
-  Khoaûng caùch giöõa 2 ñöôøng ñoàng möùc laø ñöôøng thaúng goùc vôùi chuùng theo höôùng doác nhaát  

b. Phöông phaùp ghi cao ñoä: 
- Cao ñoä tuyeät ñoái laø cao ñoä so vôùi möïc nöôùc bieån 0.00 
- Cao ñoä töông ñoái laø cao ñoä so vôùi moät ñieåm  

c. Caùc phöông phaùp bieåu dieãn khaùc  
- Phöông phaùp toâ maøu  
- Phöông phaùp kyù hieäu  
       3. Moät soá coâng thöùc tính toaùn cô baûn veà ñòa hình  

a. Xaùc ñònh ñoä doác treân baûn ñoà ñòa hình  
   i=tga = H/LAB     
   H = HB - HA  
b. Tính toaùn ñòa hình baèng phöông phaùp noäi suy: 
Khi bieát ñoä doác vaø cao ñoä moät ñieåm coù theå tính toaùn cao ñoä ñieåm  
Coøn laïi  
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I.4. ÑAÙNH GIAÙ KHU ÑAÁT XAÂY DÖÏNG 
1. PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH ÑAÙNH GIAÙ ÑÒA HÌNH 

Caùc taøi lieäu caàn thu thaäp: 
- Taøi lieäu veà khí haäu, ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuûy vaên, hieän traïng ñòa hình ñòa maïo. 
- Baûn ñoà ñòa hình, baûn ñoà hieän traïng, baûn ñoà phaân vuøng ñaát ñai troàng troït( canh taùc, röøng, ñaát baïc maøu) 

Ñaùnh giaù ñaát ñai theo 2  böôùc: 
- Rieâng leû töøng yeáu toá  
- Toång hôïp taát caû caùc yeáu toá  

1.1. Ñaùnh giaù ñaát ñai xaây döïng theo ñieàu kieän töï nhieân  
Sau ñaùnh giaù rieâng leû laø ñaùnh giaù toång hôïp toaøn boä caùc yeáu toá töï nhieân noùi treân vaø phaûi theå hieän: 
1. Ñaát thuaän lôïi cho xaây döïng: ñaát ñai coù ñieàu kieän töï nhieân phuø hôïp xaây döïng, khoâng caàn nhieàu voán ñaàu 
tö cho caûi taïo töï nhieân. 
2. Ñaát khoâng thuaän lôïi cho xaây döïng: ñaát ñai chæ coù theå tieán haønh xaây döïng sau khi coù caùc bieän phaùp kyõ 
thuaät caûi taïo töï nhieân. Caùc bieän phaùp naøy khoâng quaù phöùc taïp vaø toán keùm. 
3.  Ñaëc bieät khoâng thuaän lôïi: ñaát ñai khoâng phuø hôïp ñeå xaây döïng ñoâ thò  
            1.2.  Löïa choïn ñaát xaây döïng ñoâ thò  
1. Nhöõng caên cöù ñeå choïn ñaát ñai xaây döïng ñoâ thò: 

a) Keát quaû ñaùnh giaù ñaát ñai  
b) Ñieàu kieän veä sinh  
c) Ñieàu kieän kinh teá vaø khaû naêng trình ñoä khoa hoïc kyõ thuaät  
d) Ñieàu kieän quoác phoøng vaø ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái cho ñoâ thò. 
e) Ñieàu kieän vaät lieäu ñòa phöông  
f) Ñieàu kieän môû roäng, phaùt trieån ñoâ thò trong töông lai thuaän tieän  

2. Nhöõng yeâu caàu cuï theå  
a) Ñòa hình khu ñaát phaûi ñaùp öùng yeâu caàu xaây döïng nhaèm giaûm bôùt phí toån coâng taùc hoaøn thieän kyõ thuaät 

vaø boá trí maïng löôùi. 
b) Khu vöïc xaây döïng bò ngaäp vì nöôùc ngaàm vaø nöôùc luõ hay thuûy trieàu  
c) Ñieàu kieän khí haäu thuaän lôïi  
d) Khu ñaát lieân heä giao thoâng cuûa caû khu vöïc, keát noái vôùi giao thoâng ñoái ngoaïi. 
e) Ñaûm baûo cung caáp nguoàn nöôùc saïch vaø xaû nöôùc thaûi  
f) Caàn phaûi ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån kinh teá. 

 
Baøi 2 

 NHIEÄM VUÏ NGUYEÂN TAÉC VAØ CAÙC GIAI ÑOAÏN QUY HOAÏCH CHIEÀU CAO 
II.1 Nhieäm vuï vaø nguyeân taéc thieát keá  

1. Ñònh nghóa: 
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  Quy hoaïch chieàu cao laø nghieân cöùu giaûi quyeát chieàu cao neàn xaây döïng cuûa caùc coâng trình, caùc 
boä phaän ñaát ñai thaønh phoá hôïp lyù nhaát ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu kyõ thuaät, caûnh quan kieán truùc. 

1. Nhieäm vuï: 
  Nhieäm vuï cuûa quy hoaïch chieàu cao laø taïo ra beà maët töông lai cho caùc boä phaän chöùc naêng cho 
caùc boä phaän nhö ñöôøng saù, khu nhaø ôû, khu coâng nghieäp, khu caây xanh…ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät 
cuõng nhö kieán truùc cuï theå nhö: 
Yeâu caàu veà kyõ thuaät  

- Baûo ñaûm ñoä doác, höôùng doác neàn hôïp lyù ñeå toå chöùc thoaùt nöôùc möa nhanh choùng, trieät deå treân cô sôû töï 
chaûy. 

- Baûo ñaûm an toaøn thuaän tieän giao thoâng ñöôøng phoá cho xe coä vaø khaùch boä haønh. 
Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc xaây döïng caùc heä thoáng coâng trình ngaàm vaø duy trì söï phaùt trieån caây xanh 
treân khu ñaát x.döïng 

Yeâu caàu myõ thuaät  
 - Quy hoaïch chieàu cao laø moät trong nhöõng bieän phaùp ñeå goùp phaàn toå chöùc moâi tröôøng, khoâng 
gian cuûa ñoâ thò, taêng theâm giaù trò thaåm myõ trong kieán truùc. Vì vaäy phaûi söû duïng coù hieäu quaû ñòa hình töï 
nhieân.  
 - Boá trí vaø giaûi quyeát hôïp lyù giöõa quy hoaïch maët baèng vaø quy hoaïch chieàu cao caùc boä phaän 
chöùc naêng cuûa thaønh phoá ñeå ñòa hình dieãn ñaït kieán truùc moät caùch ñaéc löïc nhaát. 
 Yeâu caàu sinh thaùi  
 - Trong quaù trình nghieân cöùu ñòa hình phaûi luoân l uoân chuù yù laøm sao sau khi caûi taïo beà maët ñòa 
hình khoâng laøm xaáu ñeán caùc yeáu toá töï nhieân nhö: 
 - Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình ( söï oån ñònh cuûa maùi doác, cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát ( R kg/cm2), 
söï hình thaønh möông xoùi).  
 - Ñieàu kieän ñòa chaát thuûy vaên ( söï thay ñoåi cheá ñoä nöôùc ngaàm…) söï baøo moøn ñaát vaø lôùp thöïc 
vaät. Coá gaéng giöõ ñöôïc traïng thaùi caân baèng töï nhieân coù lôïi cho ñieàu kieän xaây döïng.  
2. Caùc nguyeân taéc thieát keá quy hoaïch chieàu cao  
 a. Trieät ñeå lôïi duïng ñieàu kieäu ñòa hình töï nhieân  
 b. Baûo ñaûm söï caân baèng ñaøo ñaép vôùi khoái löôïng coâng taùc nhoû nhaát vaø cöï ly vaän chuyeån thaáp 

nhaát. 
 c. Thieát keá quy hoaïch chieàu cao phaûi ñöôïc thöïc hieän treân toaøn boä ñaát ñai cuûa thaønh phoá hoaëc 

ñòa ñieåm xaây döïng. 
 d. Thieát keá quy hoaïch chieàu cao phaûi ñöôïc tieán haønh theo caùc giai ñoaïn, tröôùc khi ñem ra thi 

coâng vaø phaûi baûo ñaûm giai ñoaïn sau tuaân theo gi ai ñoaïn tröôùc  
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TRONG QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ
Đối với caùc ñoâ thò trung bình vaø nhoû thöôøng coù hai giai ñoaïn:
+ Quy hoạch tổng thể: tỉ lệ 1/10000 
+ Quy hoạch chi tiết: tỉ lệ 1/2000 
Đối với ñoâ thò lôùn vaø cöïc lôùn coù 3 giai ñoaïn:
+ Sơ `ñồ `ñịnh hướng phaùt tri
+ Quy hoạch tổng thể: tỉ lệ 1/10000 
+ Quy hoạch chi tiết: tỉ lệ 1/2000 
Ứng với mỗi gi ai `oạn thiết k
kyõ thuaät töông öùng  
Caùc böôùc tieán haønh quy hoaïch

1. Yeâu caàu veà t aøi lieäu – caên cöù thieát keá 
- Tieâu chuaån, quy trình quy phaïm thieát keá.
- Baûn ñoà ñòa hình coù hieän traïng cuûa kh

giao thoâng caàn thieát keá. 
- Baûn ñoà quy hoaïch kieán truùc ( Phaân khu chöùc naêng)
- Baûn ñoà ñònh höôùng phaùt trieån khoâng gian 
- Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân: Vò
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TRONG QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ 
i caùc ñoâ thò trung bình vaø nhoû thöôøng coù hai giai ñoaïn: 

1/10000 – 1/50000 
1/2000 – 1/500 

i ñoâ thò lôùn vaø cöïc lôùn coù 3 giai ñoaïn: 
ng phaùt triển ñoâ thị: tỉ lệ 1/25000 – 1/15000 

1/10000 – 1/5000 
1/2000 – 1/500. 

t kế quy hoaïch coù baûn ñoà chuaån bò  

Caùc böôùc tieán haønh quy hoaïch  
caên cöù thieát keá  

Tieâu chuaån, quy trình quy phaïm thieát keá. 
Baûn ñoà ñòa hình coù hieän traïng cuûa khu vöïc thieát keá coù tæ leä töông öùng vôùi tæ leä cuûa baûn ñoà quy hoaïch 

Baûn ñoà quy hoaïch kieán truùc ( Phaân khu chöùc naêng) 
Baûn ñoà ñònh höôùng phaùt trieån khoâng gian  
Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân: Vò trí ñòa lyù, ñaëc ñieåm khí haäu, ao hoà, soâng suoái…
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- Caùc taøi lieäu veà ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuûy vaên  
- Taøi lieäu veà thuûy vaên vaø tình traïng ngaäp luït  
- Caùc taøi lieäu veà hieän traïng haï taàng kyõ thuaät: Caàu coáng, ñeâ ñaäp, keânh möông… 
- Baûn ñoà ñaùnh giaù ñaát ñai  

1. Caùc giai ñoaïn thieát keá  
A. Caùc giai ñoaïn quy hoaïch  

1. Giai ñoaïn quy hoaïch vuøng  
- Treân cô sôû caùc taøi lieäu veà tai bieán ñòa chaát: ñoäng ñaát, soùi lôû, luõ luït, tröôït ñaát ñaù, luùn suït … vaø caùc yeáu 

toá coù lieân quan khaùc ñeå caûnh baùo vaø xaùc ñònh vuøng caám hoaëc haïn cheá xaây döïng. 
- Bieän phaùp choáng luõ luït soùi lôû  
- Höôùng tieâu thoaùt nöôùc maët chính cuûa vuøng  
- Vò trí caùc hoà lôùn, caùc coâng trình tieâu uùng, caùc tuyeán ñeâ choáng luõ  
2. Giai ñoaïn quy hoaïch chung( Noäi dung nghieân cöùu vaø theå hieän) 
- Löu vöïc vaø höôùng thoaùt nöôùc  
- Heä thoáng soâng, keânh, hoà chöa, ñeâ, keø  
- Heä thoáng thoaùt nöôùc möa  
- Xaùc ñònh cao ñoä xaây döïng cho ñoâ thò, töøng khu vöïc vaø caùc truïc ñöôøng chính ñoâ thò  
- Xaùc ñònh khu vöïc ñaøo ñaép, khoái löôïng san laáp sô boä  

3. Quy hoaïch chi tieát 1/2000 
- Xaùc ñònh cao ñoä xaây döïng taïi caùc ñieåm giao caét ñöôøng, ñoä doác treân ñöôøng, xaùc ñònh cao ñoä neàn xaây 

döïng. 
- Xaùc ñònh ranh giôùi, khoái löôïng caùc khu vöïc ñaøo, ñaép. 
- Theå hieän heä thoáng thoaùt nöôùc möa (maïng löôùi, cao ñoä toaøn heä thoáng, mieäng xaû, vò trí, coâng suaát, quy 

moâ chieám ñaát cuûa traïm bôm, hoà ñieàu hoøa) 
- Caùc coâng taùc chuaån bò kyõ thuaät khaùc: Ñeâ, keø. 

4. Quy hoaïch chi tieát 1/500 
- Theå hieän caùc noäi dung gioáng nhö giai ñoaïn qh 1/2000. Ngoaøi ra coøn theå hieän chi tieát caùc noäi dung sau: 
- Theå hieän caùc gieáng thu; Hoá ga; Ta luy; Töôøng chaén. 
- Tuøy theo ñieàu kieän ñòa hình phaûi theå hieän ñöôøng ñoàng möùc thieát keá vaø baûn veõ tính khoái löôïng. 

II.2.  Caùc phöông phaùp quy hoaïch chieàu cao  
1. Phöông phaùp ñöôøng ñoàng möùc thieát keá  
 Thöôøng duøng khi thieát keá coù dieän tích roäng nhö khu daân cö khu coâng nghieäp. 
a. Noäi dung tieán haønh  

- Treân maët baèng khu ñaát ta vaïch ra nhöõng ñöôøng ñoàng möùc thieát keá döïa treân ñoä doác doïc cho pheùp ñaûm 
baûo yeâu caàu kieán truùc vaø thoaùt nöôùc möa. 
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- Nhöõng ñöôøng ñoàng möùc naøy coù ñoä cheânh cao laø 0,1; 0,2; 0.5 hoaëc 1 tuøy thuoäc vaøo ñoä phöùc taïp cuûa ñòa 
hình khu ñaát thieát keá. 
b.  Caùc pheùp tính cô baûn cuûa phöông phaùp ñöôøng ñoàng möùc  

- Khoaûng caùch giöõa 2 ñöôøng ñoàng möùc lieàn keà nhau: 
 d = ∆h/id vôùi ∆h: ñoä cheânh cao giöõa 2 ñöôøng ñoàng möùc lieàn keà  
      id : Ñoä doác doïc thieát keá  

- Ñoä doác doïc:  id = ∆h/d 
c.  Öu khuyeát ñieåm vaø phaïm vi aùp duïng  
* Öu ñieåm: 

- Giuùp ta deã daøng bieát roõ ñöôïc caùc trò soá ñoä doác, höôùng doác neàn khu ñaát xaây döïng  
- Xaùc ñònh ñöôïc caùc cao ñoä baát kyø treân bình ñoà  
- Bieát ñoä doác theo caùc höôùng cuûa taát caû caùc boä phaän ñaát ñai, xaùc ñònh ñöôøng phaân thuûy, tuï thuûy, höôùng 

thoaùt nöôùc  
- Baèng tröïc quan phöông phaùp naøy cho ta bieát bieát moái töông quan veà cao ñoä neàn caùc boä phaän xaây döïng  
- Thieát keá ñôn giaûn deã laøm, deã daøng ñieàu chænh töøng khu vöïc thieát keá  
- Deã xaùc ñònh löu vöïc thoaùt nöôùc vaø tính ñöôïc caùc löu vöïc thoaùt nöôùc töø baûn veõ  
• Nhöôïc ñieåm: 
- Ñoä chính xaùc thieát keá phuï thuoäc ñoä chính xaùc cuûa baûn ñoà ñòa hình  
- Khoái löôïng ñaøo ñaép chöùa sai soá do noäi suy cao ñoä, deã sai xoùt khi aùp duïng cho khu vöïc coù ñòa hình phöùc 

taïp  
d. Öùng duïng: 

- Öùng duïng cho coâng taùc thieát keá quy hoaïch cho khu ñaát xaây döïng thaønh phoá  
- Khu ñaát coù dieän tích roäng, ñòa hình khoâng quaù phöùc taïp  
2. Phöông phaùp maët caét: 

a. Noäi dung phöông phaùp maët caét   
- Boá trí maët caét: song song hoaëc truøng vôùi truïc chính coâng trình, moãi coâng trình coù theå coù nhieàu maët caét  
- Maët caét ngang vuoâng goùc vôùi maët caét doïc  
- Vò trí maët caét: ñaëc tröng bôûi caùc ñieåm ñòa hình hay goïi laø caùc coïc. Coù nghóa taïi caùc ñieåm coù thay ñoåi 

veà ñòa hình töï nhieân hay thieát keá ñeàu coù caùc coïc ñaëc tröng. 
- Coù 2 hình thöùc xaùc ñònh vò trí maët caét laø treân baûn ñoà ñòa hình vaø ngoaøi thöïc ñòa. 
- Tính khoái löôïng ñaøo ñaép:  

Baøi 3 : QUY HOAÏCH CHIEÀU CAO 
CHO CAÙC KHU CHÖÙC NAÊNG TRONG ÑOÂ THÒ 

1. Thieát keá chieàu cao ñöôøng phoá, ngaû giao nhau vaø quaûng tröôøng  
1.1. Quy hoaïch chieàu cao cho ñöôøng phoá: 
Khaùi nieäm veà ñöôøng phoá:  
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1.1.1. Thieát keá ñöôøng phoá baèng phöông phaùp maët caét. 
Ñöôøng phoá bao goàm maët caét doïc vaø caét ngang  
A. Maët caét doïc ñöôøng phoá: 
a. Thieát keá maët caét doïc ñöôøng phoá ñoøi hoûi: 

- Yeâu caàu xe chaïy eâm thuaän, an toaøn  
- Oån ñònh neàn ñöôøng  
- Yeâu caàu thoaùt nöôùc maët  
- Yeâu caàu boá trí coâng trình ngaàm  
- Yeâu caàu kinh teá  
- Yeâu caàu kieán truùc  

THIEÁT KEÁ CHIEÀU CAO ÑÖÔØNG PHOÁ, NGAÛ GIAO NHAU VAØ QUAÛNG TRÖÔØNG 
1.1.1. Thiết kế chiều cao `ñường phố bằng phöông phaùp maët caét  
   b. Xaùc ñònh ñoä doác doïc ñöôøng: 
+ Tröôøng hôïp bình thöôøng: ñöôøng phoá khoâng coù caàu coáng: 
Ñoä doác doïc naèm trong khoaûng  imin<i<imax vôùi töøng caáp ñöôøng rieâng bieät. 
Imin : laø ñoä doác ñöôøng toái thieåu ñeå ñaûm baûo thoaùt nöôùc maët , =0,4%; tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå thaáp 
hôn thì phaûi laøm raõnh raêng cöa ôû 2 beân meùp ñöôøng.  
Imax: laø ñoä doác ñöôøng toái ña cho pheùp ñeå xe chaïy an toaøn. Tuøy thuoäc vaøo caùc caáp ñöôøng khaùc nhau 
maø coù giôùi haïn toái ña khaùc nhau. Tuaân theo tieâu chuaån TCVN 104-2007: 
 Baûng ñoä doác toái ña cuûa caùc caáp ñöôøng  

Tốc độ thiết 
kế, km/h  

100 80  70  60  50  40  30  20 

Độ dốc dọc tối 
đa, %  

4 5  5  6  6  7  8  9 

Khi lựa chọn cần xem xét các chỉ dẫn sau :  
- Đường trong khu dân cư, đường có nhiều xe đạp, độ dốc tối đa cho phép là 4%  
- Trên đoạn có độ dốc ≤ 3%, hoạt động của xe con ít bị ảnh hưởng còn hoạt động của xe tải chỉ bị ảnh 

hưởng trên đoạn dốc dài.  
Trên đoạn dốc ≥5%, nói chung ít gây khó khăn đối với hiệu quả hoạt động của xe con nhưng xe tải sẽ bị 
giảm tốc độ đáng kể và có thể gặp khó khăn khi đường ướt, giảm khả năng thông hành 

+ Tröôøng hôïp coù caàu ñi qua 
+ Tröôøng hôïp coù coáng ngang ñöôøng  

c. Thieát keá ñöôøng cong ñöùng treân traéc doïc: 
Ñoái vôùi ñöôøng cong ñöùng  coù hieäu ñaïi soá 2 ñoä doác doïc ( goïi laø trò soá goùc gaõy) nhoû thì khoâng caàn thieát 
keá ñöôøng cong ñöùng maø chæ caàn goïi troøn ñænh ñöôøng cong 
Tröôøng hôïp trò soá goùc gaõy lôùn phaûi thieát keá ñöôøng cong ñöùng  
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d. Moät soá chuù yù khi thieát keá chieàu cao treân traéc doïc: 
- Khi xaùc ñònh ñoä doác ñoä cao, ñoä doác treân traéc doïc caàn chuù yù ñeán cao ñoä khoáng cheá. 
- Khi thieát keá phaûi chuù yù caùc ñieåm gaõy khuùc ñeå xe chaïy eâm thuaän( giôùi haïn ñoaïn doác cho moãi ñoaïn 

ñöôøng ) 
B. Thieát keá maët caét ngang ñöôøng phoá  
a. Yeâu caàu khi thieát keá: 
- Ñaûm baûo giao thoâng thoâng suoát an toaøn  
- Ñaûm baûo vieäc thoaùt nöôùc maët theo nguyeân taéc töï chaûy cuûa ñöôøng phoá vaø neàn coâng trình 2 beân ñöôøng. 
- Ñaûm baûo thoâng gioù vaø chieáu saùng  
- Ñaûm baûo caùc yeâu caàu kinh teá, kyõ thuaät, myõ thuaät  
- Coù khaû naêng môû roäng khi caàn thieát  
b. Nhieäm  vuï cuûa thieát keá maët caét ngang ñöôøng phoá  
- Xaùc ñònh chieàu roäng cuûa caùc thaønh phaàn maët caét ngang  
- Xaùc ñònh hình thöùc maët caét ngang  
- Xaùc ñònh ñoä doác ngang vaø cao ñoä caùc thaønh phaàn trong maët caét  
c. Caùc hình thöùc maët caét ngang: hình veõ minh hoïa  
1.1.2. Thiết kế chiều cao `ñường phố bằng phöông phaùp ñöôøng ñoàng möùc  
a. Thieát keá ñöôøng ñoàng möùc cho ñoaïn ñöôøng phoá coù ñoä doác khoâng ñoåi  
* Thieát keá ñöôøng ñoàng möùc cho ñöôøng phoá coù ñoä doác doïc:  0.004<i<0.04 
* Thieát keá ñöôøng ñoàng möùc cho ñöôøng phoá coù ñoä doác 0<i<0.004 
b. Thieát keá ñöôøng ñoàng möùc cho ñöôøng phoá coù ñoä doác doïc thay ñoåi: ñoaïn ñöôøng cong ñöùng. 
Phaûi chia ñöôøng phoá ra thaønh nhieàu ñoaïn ngaén vaø thieát keá ñöôøng ñoàng möùc cho töøng ñoaïn vôùi ñoä doác doïc 
khaùc nhau.( ví duï hình beân) 
c. Thieát keá ñöôøng ñoàng möùc cho ñöôøng coù ñöôøng cong baèng  
1.1.3. Quy hoaïch ngaû giao nhau cuøng möùc 
a. Nguyeân taéc cô baûn: 
- Ñöôøng cuøng caáp haïng giao nhau thì khoâng thay ñoåi ñoä doác doïc treân moãi tuyeán ñöôøng maø chæ ñöôïc 

ñieàu chænh ñoä doác ngang cho hôïp lyù  
- Khi 2 ñöôøng cuøng caáp giao nhau nhöng ñoä doác doïc cuûa 2 ñöôøng khaùc nhau thì thöôøng thay ñoåi maët caét 

ngang cuûa ñöôøng coù ñoä doác thaáp hôn laøm cho maët caét ngang cuûa noù thoáng nhaát vôùi ñoä doác cuûa ñöôøng 
coù ñoä doác lôùn hôn. 

- Ñöôøng khaùc caáp nhau thì öu tieân ñöôøng chính, do ñoù ñieàu chænh ñöôøng coù ñoä doác doïc cuûa ñöôøng caáp 
thaáp hôn. 

b. Noäi dung thieát keá chieàu cao ngaû giao nhau cuøng möùc. 
Xaùc ñònh cao ñoä, ñoä doác cuûa töøng thaønh phaàn trong ngaû giao nhau.  
1.1.4. Quy hoaïch chieàu cao cho quaûng tröôøng 



 XD08A2 

 

 

 

©XD08A2   http://www.xd08a2.tk  Editor: Mr Nguyen Ngoc Nam 

 

 

a. Nguyeân taéc cô baûn: 
- Ñaûm baûo yeâu caàu caûnh quan kieán truùc: cao ñoä, ñoä doác cuûa caùc boä phaän haøi hoøa phuø hôïp vôùi thieát keá 

kieán truùc vaø phuø hôïp vôùi cao ñoä neàn cuûa caùc khu vöïc xung quanh. 
- Ñaûm baûo yeâu caàu gi ao t hoâng eâm thuaän, an toaøn: ñoä doác doïc khoâng quaù 2%. 
- Ñaûm baûo yeâu caàu thoaùt nöôùc toát: doác lôùn hôn 0,4% 
b. Caùc hình thöùc quy hoaïch chieàu cao: 
- Quaûng tröôøng 1 maùi doác  
- Quaûng tröôøng 2 maùi doác  
- Quaûng tröôøng 3 maùi doác  
- Quaûng tröôøng 4 maùi doác  

2. Thieát keá chieàu cao cho khu ñaát daân duïng  
2.1. Nhieäm vuï cuûa thieát keá chieàu cao khu ñaát daân duïng: 
Thieát keá beà maët ñòa hình thoûa maõn caùc ñieàu kieän sinh hoaït cuûa daân cö, vôùi caùc yeâu caàu veà thaåm myõ, kyõ 
thuaät. 
2.2. Nguyeân taéc thieát keá  
2.3. Trình töï thieát keá  
 

 

 

Khái ni ệm chung về môn học 
• Quy hoạch San nền tiêu thủy là nghiên cứu giải quyết bề mặt nền xây dựng các công trình, các bộ phận 

đất đai của đô thị một cách hợp lí nhất để thoả mãn các yêu cầu về kỹ thuật, bố trí kiến trúc và tạo cảnh 
quan đô thị  
Mục đích môn học  

• Nhận diện các dạng địa hình khác nhau để có giải pháp thích hợp trong thiết kế kiến trúc  
• Hiểu các nguyên tắc kết nối về cao độ giữa các bộ phận đất đai trong đô thị  
• Thiết kế san nền đối với các khu công trình nhỏ, có địa hình đơn giản  

CHƯƠNG I – KHÁI NI ỆM CHUNG 
I/ Khái ni ệm về địa hình: 
- Địa hình là hình dạng cấu tạo của bề mặt quả đất. 
- Chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố trên bề mặt của nó như dáng đất, chất đất, các địa vật…  
- Có thể bằng phẳng, cao thấp hoặc lồi lõm khác nhau  
- Địa hình đặc trưng và xác định trạng thái cho các dạng bề mặt. 
- Ảnh hưởng lớn đến các yếu tố trên bề mặt của nó: thủy hệ, lớp thực vật, đường giao thông, điểm dân cư, 
các địa vật… 
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II/ Phân loại địa hình: 
1/ Địa hình đồng bằng: 

• Đồng bằng là những vùng đất rộng và bằng phẳng thường gặp ở hạ lưu của những con sông lớn.  
• Đặc điểm:  bằng phẳng ,độ dốc bề mặt thường rất nhỏ (id < 4‰) 
• Ưu điểm:  thuận lợi cho xây dựng, lưu thông  
• Nhược điểm:  thấp nên dễ ngập úng ,bằng phẳng nên khó thoát nước  

2/ Địa hình đồi núi: 
• Là những vùng đất lồi lõm, nhấp nhô hình bát úp và cao trên 200m so với mực nước biển. 
• Đặc điểm:     Độ dốc nền rất lớn (id > 10%) 

      Thường có mương xói và thung lũng sâu. 
• Ưu điểm:       Dễ thoát nước  
• Nhược điểm: Dốc lớn nên dễ xói mòn, và khó bố trí công trình xây dựng  
• Thường chỉ xây dựng ở phần chân núi hoặc phần sườn dốc thoải, sườn nghiêng có độ dốc nền dưới 20%  

3/ Địa hình trung du: 
• Là vùng đất tương đối bằng phẳng, chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi. Có cao độ dưới 200m so với 

mực nước biển. 
• Đặc điểm: Độ dốc nền tương đối lớn (4‰ < id < 10%) 

  Có sự chênh lệch rõ rệt giữa vùng cao và vùng thấp  
  Có gò đồi nhỏ, mương xói và thung lũng không sâu  

• Thung lũng là dải đất thấp, len lỏi giữa các dãy núi. 
- Mương xói là những đường rãnh tự nhiên chạy dọc theo sườn núi (hoặc sườn đồi) theo hướng từ trên 
xuống dưới. Được tạo ra bởi dòng nước chảy xuống từ đỉnh núi khi có mưa lớn, hoặc có lũ. 

III/ Ph ương pháp biểu diễn địa hình: 
1/ Phương pháp đường đồng mức: 
- Đường đồng mức là những đường khép kín diễn tả những điểm có cùng cao độ, được tạo ra do các mặt 
phẳng song song với mặt phẳng nằm ngang cắt địa hình ở các khoảng cao độ bằng nhau rồi chiếu lên mặt 
bằng  

 
  ∆h là độ chênh cao của đường đồng mức  
- Thường lấy ∆h = 0.1m, 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 5m, 10m ... tùy theo đặc điểm địa hình và giai đoạn thiết 
kế. Độ chênh cao càng nhỏ thì biểu diễn địa hình càng chính xác  
● Tính chất đường đồng mức: 

∆ h
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+ Tất cả các điểm nằm trên cùng m
+ Trong phạm vi bình đồ, đư
+ Đường đồng mức không th
tả một mỏm đá nhô ra)  
+ Đường đồng mức phải đi kèm v
hình. 
+ Căn cứ vào hình dạng và m
dạng cũng như tính chất của đ
+ Những đường đồng mức khép kín và l
+ Khoảng cách giữa các đường 
+ Đường đồng mức càng thẳng thì b
+ Các đường đồng mức cách đ
2/ Phương pháp ghi độ cao:
Có hai dạng cao độ là: cao độ

• Cao độ tuyệt đối: là trị số độ 
chuẩn quốc gia là Hệ cao độ 

• Cao độ tương đối: là trị số độ
3/ Phương pháp kẻ vân: 
4/ Phương pháp tô màu: 

IV/ M ột số bài toán cơ b
1/ Tìm các thông số về địa hình
a) Nội suy cao độ một điểm b

Ví dụ: Nội suy cao độ điểm I n
đường 11.60m một khoảng 5,4cm (trên b
mức trên nằm cách nhau 9cm (trên b

  b) Tính toán độ dốc: 
  ● Có thể ứng dụng vào các trư

http://www.xd08a2.tk  Editor: Mr Nguyen Ngoc Nam 

m trên cùng một đường đồng mức của bình đồ đều có cao 
đường đồng mức phải liên tục. 

c không thể cắt nhau (trừ trường hợp duy nhất có thể cắ

đi kèm với con số diễn tả độ cao, và vạch chỉ hướ

ng và mức độ phân bố đường đồng mức trên bình đồ
a địa hình 

c khép kín và lồng nhau trên bình đồ diễn tả một qu
ng đồng mức càng gần thì độ dốc địa hình càng l
ng thì bề mặt địa hình càng phẳng. 

c cách đều nhau biểu diễn bề mặt địa hình có độ dố
cao: 

ộ tuyệt đối và cao độ tương đối. 
 cao của điểm được khảo sát so với mực nước bi
 Hòn Dấu (Hải Phòng) 
ộ cao của điểm được khảo sát so với một cao đ

ơ bản trong thiết kế san nền: 
a hình 
m bất kì trên bản đồ địa hình 

 
m I nằm giữa 2 đường đồng mức có cao độ 11.60m và 11.80m. I n

ng 5,4cm (trên bản đồ địa hình) tính theo phương vuông góc và 2 
m cách nhau 9cm (trên bản đồ địa hình)  

ng vào các trường hợp: 

CB
CB AB

AB

C B CB

l
h h

l

H H h

∆ = × ∆

⇒ = + ∆

 XD08A2 

u có cao độ như nhau trên thực tế. 

ắt nhau là đường đồng mức diễn 

ớng dốc để phân biệt rõ địa 

ồ mà người ta đọc được hình 

t quả đồi hoặc một lòng chảo 
a hình càng lớn. 

ốc đều.  

c biển. Ở Việt Nam có hệ cao độ 

t cao độ tuyệt đối nào đó.  

11.60m và 11.80m. I nằm cách 
ương vuông góc và 2 đường đồng 

 

CB AB

C B CB

h h

H H h

∆ = × ∆

= + ∆
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+ Tính độ dốc 1 đoạn đường 
             + Tính độ dốc địa hình. 
  ● Công thức chung:  

 
2/ Tính cao độ thi công: 
Gọi: cao độ biểu diễn địa hình tự nhiên là cao độ tự nhiên HTN  
 cao độ biểu diễn địa hình thiết kế là cao độ thiết kế HTK 

⇒ Khoảng chênh lệch về cao độ giữa địa hình thiết kế so với địa hình tự nhiên tại 1 điểm nào đó gọi là cao độ 
thi công H 
 
                                             :  đắp 

                                  :  đào 
                                  :  cân bằng đào đắp 

 
V/ Bố trí công trình tùy thuộc địa hình: 

Độ dốc 
khu đất 

Chiều dài nhà  

L > 50m 

Chiều dài nhà  

L < 50m 

Chiều dài nhà  

L < 30m 

<1%   

1% - 3% 
  Bố trí nhà theo bất kì hướng nào 

3% - 5% 
Bố trí song song đường đồng mức   

5% - 7% 
  

AB
AB

AB

h
i tg

l
α ∆= =

TC TK TNH H H= −0TC TK TNH H H> ⇒ >
0TC TK TNH H H< ⇒ <
0TC TK TNH H H= ⇒ =
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>7% 
Bố trí song song đường đồng mức kết hợp giật cấp nền  

 

 

CHƯƠNG II – NHI ỆM VỤ, NGUYÊN TẮC VÀ  
CÁC PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH SAN NỀN 

♦ Khái niệm Quy hoạch chiều cao: 
- Quy hoạch chiều cao là tổ chức cao độ bề mặt nền xây dựng của các bộ phận đất đai đô thị nhằm thỏa mãn các 
yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế và tạo cảnh quan đẹp. 

I/ M ục đích và nhiệm vụ quy hoạch chiều cao 
1/ Mục đích quy hoạch chiều cao: 
- Biến địa hình hiện trạng phức tạp của các khu đất xây dựng đô thị thành những bề mặt địa hình thiết kế hợp lý 
nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật xây dựng và quy hoạch kiến trúc.  
2/ Nhiệm vụ quy hoạch chiều cao: 
-Tạo ra bề mặt thiết kế cho khu đất với những cao độ phù hợp với chức năng của từng khu vực như đường sá, 
khu nhà ở, khu cây xanh, khu công nghiệp… 
- Bề mặt thiết kế phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và môi trường sinh thái. 
    a. Yêu cầu về kỹ thuật: 
+ Tổ chức các hướng dốc, độ dốc hợp lý để thoát nước mưa nhanh chóng và triệt để. 
+ Dễ dàng bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
+ Tổ chức xây dựng và giao thông an toàn, thuận tiện. 
    b. Yêu cầu về thẩm mỹ: 
+ Giải quyết tốt mối tương quan giữa quy hoạch mặt bằng và quy hoạch chiều cao các bộ phận chức năng trong 
đô thị góp phần làm cho địa hình diễn đạt ý đồ kiến trúc một cách hiệu quả nhất.  
    c. Yêu cầu về sinh thái: 
- Quá trình cải tạo bề mặt địa hình cần tránh làm thay đổi các yếu tố sau: 
+ Cường độ chịu tải của đất 
+ Sự ổn định của đất nền 
+ Chế độ nước ngầm 
+ Lớp thực vật trên bề mặt. 
   d. Yêu cầu về kinh tế: 
+ Là yêu cầu đặt ra đối với bất kì công tác nào trong xây dựng. 
+ Cần phối hợp tất cả các yêu cầu trên với tiêu chí khả thi về mặt kinh tế. 

II/ Các nguyên tắc thiết kế quy hoạch chiều cao  
1/ Tri ệt để lợi dụng điều kiện địa hình tự nhiên: 

- Là nguyên tắc cơ bản nhất trong thiết kế san nền. 
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- Chỉ thay đổi địa hình tự nhiên khi thật cần thiết, như khu đất bị ngập lụt, bề mặt khó khăn cho xây 
dựng… 

- Tận dụng tối đa những mặt tốt của địa hình tự nhiên: ao hồ sông suối, khu vực cây xanh, lớp đất màu … 
2/ Đảm bảo cân bằng đào đắp với khối lượng công tác nhỏ nhất và cự ly vận chuyển đất ngắn nhât  

- Giá vận chuyển đất chính là giá thành cơ bản trong công tác làm đất  
- Cân bằng đào đắp giúp cho bề mặt nền thiết kế có độ ổn định tự nhiên. 

3/ Thiết kế quy hoạch chiều cao phải được giải quyết trên toàn bộ các khu vực chức năng của đô thị. 
- Đảm bảo cho bề mặt san nền hoàn thiện có sự liên hệ chặt chẽ về cao độ giữa các khu chức năng: khu cây 

xanh, khu nhà ở, khu công cộng… 
- Sự liên hệ này giúp cho việc thoát nước một cách triệt để, đồng thời làm bật lên ý đồ thiết kế kiến trúc. 

4/ Thiết kế quy hoạch chiều cao phải được tiến hành theo các giai đoạn  
- San nền là bài toán cần được giải quyết trong một chỉnh thể đô thị. Việc nghiên cứu cải tạo địa hình phải 

được trải qua nhiều giai đoạn thiết kế. 
- Mỗi giai đoạn thiết kế có nhiệm vụ riêng. 
- Giai đoạn sau cụ thể hóa những vấn đề nêu ra ở giai đoạn trước và tuân theo sự chỉ đạo của giai đoạn 

trước. 
 

CHƯƠNG III – CÁC PH ƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHIỀU CAO 
♦ Phương pháp mặt cắt  
♦  Phương pháp đường đồng mức thiết kế  
♦  Phương pháp phối hợp  

I/ Phương pháp mặt cắt  
1/ Phạm vi áp dụng  

-  Khu đất có chiều dài lớn, chạy thành dải như đường ôtô, kênh mương, đê, kè… 
-  Khu đất có địa hình quá phức tạp  
-  Áp dụng cho giai đoạn thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật. 

2/ Đặc điểm: 
-  Có hai dạng: mặt cắt ngang và mặt cắt dọc  
-  Có thể so sánh địa hình tự nhiên và địa hình thiết kế bằng trực quan.  

3/ Ứng dụng cho thiết kế tuyến: 
-  Lập 1 mặt cắt dọc chạy theo tim đường, rãnh hai bên đường, hoặc đáy kênh, mương  
-  Lập các mặt cắt ngang theo những khoảng cách quy định và tại các vị trí đặc biệt: nút giao, các điểm đặc 

biệt trong đường cong đứng, đường cong nằm. 
� Trình tự thiết kế (đường giao thông): 

-  Vẽ mặt cắt dọc (trắc dọc) tuyến đường với địa hình tự nhiên. 
-  Dựa trên đường địa hình tự nhiên, xác định đường địa hình thiết kế với cao độ khống chế và độ dốc thích 

hợp  
+ Cao độ khống chế dựa vào quy hoạch ở giai đoạn trước  
+ Tham khảo tiêu chuẩn liên quan để có thông số độ dốc thích hợp  
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⇒ Thể hiện đường biểu diễn địa hình tự nhiên và thiết kế trên một hệ trục xác định, với các thông số quy định. 
Ta có trắc dọc của một tuyến đường  

- Xác định các vị trí vẽ mặt cắt ngang trên tuyến. 
+ Với khoảng cách L = 10 - 20;  40 – 50; 100 – 200m … tùy giai đoạn thiết kế  
+ Xác định vị trí các điểm (cọc) đặc biệt: điểm thay đổi độ dốc, ngã giao nhau,…  

- Xác định hình dạng mặt cắt ngang  
+ Phụ thuộc vào vị trí cọc trên tuyến  
+ Tham khảo các tiêu chuẩn liên quan để có thông số cụ thể. 
- Vẽ mặt cắt ngang thiết kế và mặt cắt ngang địa hình tự nhiên tại vị trí mỗi cọc lên một hệ trục xác định, với các 
thông số quy định. Ta có trắc ngang của một tuyến đường. 
� Tính toán khối lượng công tác đất: 

- Tính theo từng đoạn cọc liền kề nhau. 
- Xác định khoảng cách giữa hai cọc liên tiếp L1-2 
- Xác định diện tích đất công tác (đào hoặc đắp) tại mỗi mặt cắt ngang S1, S2  
-  Khối lượng đất san lấp giữa hai cọc được tính theo công thức sau: 

 
 
      - Khối lượng đất trên toàn tuyến: 
 
 
4/ Ứng dụng cho thiết kế san nền một khu đất: 

-  Kẻ lưới ô vuông cho khu đất. Cạnh ô lưới song song với cạnh dài nhất của khu đất. 
-  Chiều dài cạnh ô vuông L = 10 - 20;  40 – 50; 100 – 200m … tùy giai đoạn thiết kế và mức độ phức tạp 

của địa hình  
-  Thiết lập mặt cắt ngang theo từng cạnh của lưới ô vuông (trình tự lập trắc ngang, trắc dọc như thiết kế 

tuyến) 
� Tính toán khối lượng công tác đất:  
- Tính theo từng lát cắt địa hình với công thức sau:  

+ Với Htb là trung bình cộng các cao độ thi công tại các cọc của một mặt cắt  
+ S là diện tích ô đất giữa hai lát cắt (m2)   
- Tổng khối lượng đất đào đắp: 
� Ưu điểm: 

- Bằng trực quan có thể thấy được sự thay đổi của địa hình thiết kế so với địa hình tự nhiên  
- Độ chính xác tương đối cao  
- Chuyển các điểm chi tiết thiết kế ra thực địa dễ dàng  

� Nhược điểm: 
- Không mô tả được mặt nghiêng của địa hình thiết kế cho khu vực rộng lớn  
- Khối lượng công tác đào đắp chỉ thấy rõ khi hoàn thành toàn bộ công tác thiết kế quy hoạch chiều cao  

II/ Phương pháp đường đồng mức thiết kế: 
1/ Phạm vi áp dụng  

1 2 1 2
1 2 1 2 1 22tb

S S
W S L L−

− − −
+= × = ×

1 2 2 3 1... ...n nW W W W− − − += + + + +∑

3( )tbW H S m= ×
1 2 ...

( )n
tb

H H H
H m

n

+ + +=

3
1 2 ...( )W W W m= + +∑
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- - Tất cả các thành phần đất đai trong đô thị (công trình kiến trúc,cây xanh, quãng trường..) 
- - Tất cả các giai đoạn thiết kế. 

2/ Đặc điểm: 
-  Thiết kế san nền dựa trên việc định hình bề mặt nền thiết kế (với hướng dốc, độ dốc thích hợp) 
-  Thấy được sự liên quan về cao độ giữa các bộ phận đất đai trong khu vực thiết kế. 
-  Khái quát được trạng thái cao độ của toàn bề mặt khu đất  

3/ Các dạng đường đồng mức: 
      a) Đường đồng mức cho nền, công trình  
      b) Đường đồng mức cho đường phố  
4/ Trình tự tiến hành: 

a) Thiết kế đường đồng mức cho nền: 
a.1. Xác định cao độ khống chế cho khu đất (dựa vào điều kiện hiện trạng, quy hoạch định hướng của khu 
vực…) 
a.2. Nhận xét địa hình hiện trạng (hướng dốc, vị trí sông suối ao hồ …) 
a.3. Vạch hướng dốc thiết kế cho khu đất  
a.4. Vạch hướng dốc cho các tuyến đường bao quanh khu đất với độ dốc thích hợp  
a.5. Xác định cao độ tại các ngã giao quanh khu đất. 
a.6. Tính toán xác định vị trí các điểm có cao độ chẵn để vẽ đường đồng mức  
a.7. Nối các điểm có cùng cao độ với nhau, tạo thành một đường đồng mức. 
a.8. Hoàn tất đường đồng mức với số cao độ, vạch chỉ hướng dốc. 
         b) Thiết kế đường đồng mức cho đường giao thông: 

- Làm theo trình tự thiết kế đường đồng mức cho nền đến bước a.6. 
a.6’. Tính toán xác định vị trí các điểm có cao độ chẵn để vẽ đường đồng mức  
a.7’. Xác định hình dạng và kích thước một đường đồng mức rồi đặt vào các điểm đã chọn. 
a.8’. Xử lý cao độ tại các nút giao nhau. 
 
5/ Tính khối lượng công tác đất: 
- Tính theo phương pháp lưới ô vuông (như phần phương pháp mặt cắt) 

 
� Tính toán khối lượng công tác đất:  
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- Tính theo từng ô vuông với công thức sau: 
+ Với Htb là trung bình cộng các cao độ thi công tại các mắt lưới của một ô vuông  
+ S là diện tích ô vuông (m2)   
- Tổng khối lượng đất đào đắp: 
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 

STT KÝ HIỆU S 
(m2) 

∆h 
(m) 

W (m3) 

Wđào Wđắp 

1 I ?    

2 II ?    

3 III ?    

4 IV ?    

 Tổng     

� Ưu điểm: 
- Có thể biết được toàn bộ hướng dốc, độ dốc nền của khu đất. 

- Nội suy được cao độ của một điểm bất kì trong khu đất. 
- Biết được độ dốc theo mọi hướng. 
- Phương pháp tương đối đơn giản. 
- Dễ điều chỉnh cân bằng đào đắp. 
- Dễ tính được diện tích lưu vực thoát nước mưa.  
� Nhược điểm: 
- Độ chính xác phụ thuộc vào bản đồ địa hình  
- Khối lượng đào đắp chứa sai số do nội suy cao độ giữa các đường đồng mức  
 
� So sánh phương pháp mặt cắt và phương pháp đường đồng mức thiết kế: 

 
PP MẶT CẮT PP Đ ĐỒNG MỨC 

3( )tbW H S m= ×

1 2 ...
( )n
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H H H
H m
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Ưu điểm 

-Bằng trực quan có thể thấy được sự 
thay đổi của địa hình (đh) thiết kế so 
với địa hình tự nhiên  
-Độ chính xác tương đối cao. 
-Chuyển các điểm chi tiết (thiết kế) ra 
thực địa 1 cách dễ dàng.  

-Giúp ta biết rõ được các trị số 
độ dốc, các hướng dốc của nền 
khu đất XD. 
-Biết được độ cao của các 
điểm đặc biệt và có thể biết độ 
cao thiết kế của mọi điểm theo 
pp nội suy tuyến tính. 
-Cho biết độ dốc theo các 
hướng của khu đất XD. 
-Cho biết mối quan hệ về cao 
độ giữa các bộ phận đất XD. 
-Tk theo pp này tương đối đơn 
giản  
-Muốn điều chỉnh khối lượng 
đào đắp chỉ cần điều chỉnh ở 1 
số khu vực. 
-Nhìn vào bản tk, xác định 
chính xác đường phân lưu và 
tính được diện tích lưu vực 
thoát nước. 
 

Nhược 
điểm 

-Không mô tả được mặt nghiêng của 
địa hình thiết kế, không thấy được 
đường phân lưu, đường tụ thủy. 
-Khối lượng đào đắp đất chỉ thấy rõ khi 
hoàn thành tk chiều cao.� Cần điều 
chỉnh thì phải làm lại từ đầu.  

-Độ chính xác của bản vẽ tk 
phụ thuộc vào độ chính xác 
của bản đồ địa hình. 
-Khối lượng đào đắp chứa sai 
số do nội suy cao độ điểm 
giữa các đường đồng mức.� 
Địa hình phức tạp thì sẽ có 
nhiều sai số. 

 
 
 

III/ Ph ương pháp phối hợp  
1/ Phạm vi áp dụng 
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- Nơi địa hình phức tạp  
- Khi thiết kế cả tuyến đường và nền đất xây dựng  

-  Khu đất tương đối rộng và có nhiều dạng địa hình. 
-  Thường áp dụng cho giai đoạn thiết kế kỹ thuật. 

2/ Đặc điểm: 
-  Thiết kế phức tạp, yêu cầu cao  
-  Giải quyết đầy đủ nhiệm vụ quy hoạch chiều cao  
-  Khắc phục nhược điểm của cả hai phương pháp trên. 

 

 

CHƯƠNG 4 – THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHIỀU CAO ĐƯỜNG PHỐ, NGÃ GIAO NHAU VÀ QUẢNG 
TRƯỜNG 

I/ Quy hoạch chiều cao đường phố  

II/ Quy hoạch chiều cao ngã giao nhau  

III/ Quy hoạch chiều cao quảng trường  

A- Quy hoạch chiều cao đường phố: 

I/ Khái niệm chung: 

-  Đường phố là một bộ phận đất đai của thành phố được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ. 

-  Chức năng chính: lưu thông, tạo trục cảnh quan, hành lang thông gió, nơi bố trí các công trình hạ tầng kỹ 
thuật… 

-  Các bộ phận chính của đường phố: lòng đường, lề đường, dải phân cách, dải cây xanh cách ly, các công 
trình hạ tầng đi kèm,… 

- Hệ thống cống (hoặc mương) nước mưa trên đường thu gom nước mưa từ mặt đường và các lưu vực xây 

dựng ở hai bên ⇒ thiết lập trật tự về cao độ và hướng dốc của các thành phần trên đường phố. 
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II/ Quy hoạch chiều cao đường ph

1/ Mặt cắt dọc: 

Xác định:  - độ dốc dọc đư

 - cao độ tự nhiên tại các c

 - cao độ thiết kế tại các cọc  

 - các yếu tố kỹ thuật do thay 

a) Các yêu cầu thiết kế  

- Đảm bảo xe chạy an toàn, êm thu

- Bám sát địa hình tự nhiên để 

- Đảm bảo thoát nước nhanh và tri

- Tránh đào đắp nhiều. Cân bằ
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ng phố bằng phương pháp mặt cắt  

c đường  

i các cọc  

 

t do thay đổi độ dốc dọc. 

an toàn, êm thuận, đạt tốc độ thiết kế. Kết nối thuận tiện t

 đảm bảo điều kiện cân bằng tự nhiên và sự ổ

c nhanh và triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

ng khối lượng san lấp với khoảng cách vận chuy

 XD08A2 

 

 

n tại vị trí giao nhau. 

ổn định của đất.  

n chuyển đất ngắn nhất. 
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- Đảm bảo yêu cầu về kiến trúc: 

 + id ≥ 0.04 – 0.05, nâng cao hoặc bố trí nền công trình kiểu giật cấp  

b) Xác định độ dốc dọc đường: 

-  Độ dốc dọc đường id chủ yếu phụ thuộc các yếu tố như: địa hình tự nhiên và cấp hạng đường  

-  Xác định id cần bám sát các tiêu chuẩn ngành liên quan. 

� 

Khi 
id<0.003:  

-  Thiết kế mặt cắt dọc với rãnh biên hình răng cưa. 

-  Bố trí rãnh ở phạm vi 1.5-2m gần mép đường  

-  Độ dốc dọc rãnh tối thiểu là 0.004 
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©XD08A2   http://www.xd08a2.tk  Editor: Mr Nguyen Ngoc Nam 

 

 

 

2/ Mặt cắt ngang: 

-  Là mặt cắt thẳng góc với trục đường phố  

-  Thể hiện đầy đủ các bộ phận đường phố  

-  Phản ánh được chức năng, nhiệm vụ, tính chất của đường phố  

-  Ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng và trạng thái vận hành của đường phố cũng như các khu vực liên 
quan.  

a) Các yêu cầu thiết kế: 

- Giao thông thông suốt và an toàn  

- Thoát nước mặt nhanh chóng và triệt để trên nguyên tắc tự chảy  
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- Tạo mỹ quan đô thị  

- Bố trí đầy đủ công trình hạ tầng kỹ thuật  

- Có khả năng mở rộng trong tương lai. 

b) Nhiệm vụ thiết kế mặt cắt ngang  

- Xác định hình thức mặt cắt ngang: mặt cắt ngang một mái hay hai mái, có dải phân cách hay không có 
dải phân cách, dải cây xanh ở vỉa hè hay tách biệt.... 

-  Xác định chiều rộng từng bộ phận trên mặt cắt ngang đường phố (lòng đường, vỉa hè, dải phân cách…) 

-  Xác định độ dốc ngang và cao độ các bộ phận trong mặt cắt ngang đường phố. 

Các dạng mặt cắt ngang: 

 

� Độ dốc ngang đường phố: 
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- Độ dốc ngang vỉa hè từ 1% - 3% tùy thu

� Cao độ bó vỉa  

- Cao độ của đỉnh bó vỉa ở hè đường, đả
trường hợp ở dải phân cách là 30cm. (TCXDVN 104

III/ Quy hoạch chiều cao đường phố 

�Các trường hợp có thể gặp: 

- Đường có 1 mái dốc phẳng  

- Đường có 2 mái dốc phẳng  

- Đường có 2 mái dốc cong 

- Đoạn đường thẳng có độ đốc d

- Đoạn đường cong 
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3% tùy thuộc vật liệu lót vỉa hè và bề rộng vỉa hè  

ảo giao thông phải cao hơn mép ngoài lề đường ít nh
i phân cách là 30cm. (TCXDVN 104-2007)  

 

 bằng phương pháp đường đồng mức: 

 

 

c dọc thay đổi ⇒ thiết kế đường cong đứng  

 XD08A2 

 

ng ít nhất là 12.5cm, chiều cao này 
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1/ Thiết kế quy hoạch chiều cao cho đ

� Đường có hai mái dốc phẳng: 

   Giả sử: - Độ dốc ngang phân b

   - Đỉnh phân lư

 

 

 

f3

f2

Bhè B/2

1 2 ng

B
f i= ×
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u cao cho đoạn đường thẳng có độ dốc dọc không đổi: 

c ngang phân bố đều trên mặt đường  

nh phân lưu là tim đường  

f2f1

B/2

2 bvf h= 3 ` . `he ng hef B i= ×
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f3

3 ` . `he ng hef B i= ×
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Bài tập ví dụ: 

Vẽ đường đồng mức cho đoạn đường AB có chi
hơn điểm A 0.9m. Biết: 

phần lòng đường có chiều rộng B = 12m

vỉa hè có chiều rộng Bhè = 4.5m 

chiều cao bó vỉa hbv=0.2m 

Độ dốc ngang đường và ngang hè ing

Chênh cao đường đồng mức ∆h=0.2m

� Đường có một mái dốc phẳng: 

1
1

d

f
d

i
= d
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ng AB có chiều dài LAB = 125m. Cao độ điểm A là H

ng B = 12m 

ng=ing.hè=2% 

h=0.2m  

2
2

d

f
d

i
= 3d =

 XD08A2 

 

m A là HA=15.10m, điểm B cao 

3

d

f

i
=
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B- Quy hoạch chiều cao ngã giao nhau:

♦ Ngã giao nhau cùng mức  

1/ Các nguyên tắc thiết kế: 

- Đường cùng cấp hạng giao nhau thì không thay 

- 2 đuờng cùng cấp giao nhau nhưng đ
hơn. 

- Đường khác cấp, khác hạng nhau thì 

-  Đảm bảo điều kiện thoát nuớ

-  Khi thiết kế cần đảm bảo ít nh
hợp ngã giao nhau ở địa hình lòng ch

2/ Nội dung thiết kế  
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u cao ngã giao nhau: 

ng giao nhau thì không thay đổi độ dốc dọc trên mỗi tuyến đu

ưng độ dốc khác nhau, thì thay đổi MC ngang củ

ng nhau thì ưu tiên đường chính. 

ớc mặt tốt  

o ít nhất có 1 đuờng dốc ra phía ngoài để tạo điều ki
a hình lòng chảo thì cần có giải pháp đặc biệt để thóat n

 XD08A2 

 

n đuờng. 

ủa đường có độ dốc dọc nhỏ 

u kiện thoát nước tốt. Trường 
thóat nước  



 

 

 

©XD08A2   http://www.xd08a2.tk

 

 

- Ngã giao nhau kiểu ngã tư: 

+ Ngã giao nhau nằm trên đuờng phân th

 ⇒ Truờng hợp này có 1 tuyến nằm trên 

- Giếng thu nước bố trí ở hướng dốc vào.

- Thiết kế ưu tiên cho đường chính, b

- Ngã giao nhau kiểu ngã tư: 

+ Ngã giao nhau nằm trên 1 sườn dố

- 2 tuyến đuờng có cùng hướng dốc  

- Đường phố cùng cấp thì ngã giao nhau không thay 
huớng dốc dọc. 

- Đuờng phố khác cấp ưu tiên cấp cao h

- Ngã giao nhau kiểu ngã tư: 

+ Ngã giao nhau nằm trên địa hình yên ng

- Ngã giao nhau kiểu ngã tư: 

+ Ngã giao nhau nằm ở chỗ trũng  
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ng phân thủy: 

m trên đường phân thủy.  

c vào. 

ng chính, bằng cách thay đổi độ dốc dọc ở đuờng phụ ho

ốc (2 hướng ra 2 hướng vào):  

 

p thì ngã giao nhau không thay đổi độ dốc dọc, độ dốc ngang c

p cao hơn. 

a hình yên ngựa  

 XD08A2 

 

hoặc chuyển trục ở đường phụ. 

c ngang của 2 tuyến chuyển dần theo 
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⇒ Cần tôn cao khu vực giữa ngã tư  

     Bố trí các hố ga thu nước. 

� Chú ý: 

� Khi chuyển độ dốc ngang

- Ngã giao nhau kiểu ngã ba: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    CHƯƠNG V – THI
- Khu nhà ở 
- Khu công trình công cộng  
      1/ Nhiệm vụ thiết kế: 
♥ Tổ chức cao độ và hướng dốc hợp lý nh

-  Không bị ngập nước. 
-  Thỏa mãn yêu cầu bố trí kiến trúc và h
-  Tạo thuận lợi cho mọi hoạt đ
2/ Nguyên tắc thiết kế  

      - Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên.
+ Cân bằng khối lượng đất đào đắp, c
+ Đặt móng công trình trên nền đất nguyên th
thành xây dựng  
+ Hạn chế san lấp khu đất cây xanh đ

- Tạo hướng dốc và độ dốc hợp lý 
+ Thoát nước mưa nhanh và triệt để 
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c ngang từ 2 mái sang 1 mái thì phải xác định chi

 

THI ẾT KẾ QUY HOẠCH CHIỀU CAO 

p lý nhằm để: 

n trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
t động (ăn ở, đi lại, vui chơi …) của người dân 

nhiên. 
p, cự li vận chuyển ngắn, ít khối lượng  
t nguyên thổ để tăng cường sự ổn định của nền móng công trình và gi

t cây xanh để giữ lại lớp đất màuTạo hướng dốc và độ d
p lý  
 trên nguyên tắc tự chảy  

 XD08A2 

nh chiều dài đoạn chuyển tiếp L: 

U CAO KHU ĐẤT DÂN DỤNG 
 

i dân  

n móng công trình và giảm giá 

dốc hợp lý  
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+ Tổ chức giao thông an toàn  
- Kết hợp cao độ giữa các bộ ph

+ Giữa nền đường với nền xây dựng công trình 
+ Giữa các nền công trình với nhau. 

- Theo sự chỉ đạo của giai đoạn thi
 3/ Trình tự thiết kế quy hoạch chi
1. Sơ bộ xác định các mặt phẳng d

trước) 
2. Thiết kế quy hoạch chiều cao cho t
- Dựa vào quy hoạch giai đoạ
+ cao độ khống chế  
+ hướng dốc chính  

3. Vẽ đường đồng mức thiết kế cho khu 
     � Dựa vào các yếu tố sau: 
+ Hướng dốc thoát nước đã định trướ
+ Đường đồng mức cho các đường ph
+ Địa hình tự nhiên  
+ Cách bố trí kiến trúc  
      � Chú ý: 
+ Không vẽ đường đồng mức qua công trình 
+ Hạn chế san lấp khu vực không bố
4. Xác định cao độ các điểm đặc biệt 
5. Tính khối lượng công tác đất  
6. Tính khoảng cách vận chuyển đất, ch
7. Dự tính giá thành công tác làm đấ
           4/ Yêu cầu và các giải pháp c
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phận khu đất một cách hài hòa nhằm tạo mỹ quan 
ng công trình  

 
n thiết kế trước  

ch chiều cao khu đất dân dụng: 
ng dốc và các hướng thoát nước của khu đất (tham kh

u cao cho tất cả đường phố bao quanh  
ạn trước để có: 

cho khu đất  

ớc  
ng phố bao quanh  

c qua công trình  
ố trí công trình  
t  

t, chọn máy thi công  
ất  

i pháp cụ thể: 

 XD08A2 

quan  

(tham khảo quy hoạch giai đoạn 
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 a) Đối với mạng lưới đườ
� Yêu cầu thiết kế: 

 - Thiết kế san nền cho toàn b
 - Hướng dốc từ nền ra đư
 - Độ dốc dọc đường lấy từ

� Giải pháp cụ thể: 
      - Khi hướng dốc địa hình tự nhiên ng
thành phố tính vào khu đất, ta thay đ
khu đất. 

- Đối với đường đi bộ: độ dốc có th
  b) Đối với bề mặt nền khu đ

� Yêu cầu thiết kế: 
 - Không bị ngập nước  
 - Hướng dốc: từ nhà ra đư
 - Cao độ nền nhà tầng 1 > cao 
 - Độ dốc: tối thiểu 4‰. T
 - Hạn chế để nước chảy tràn qua khu 

� Giải pháp cụ thể: 
 - Dựa vào điều kiện địa hình t
nhiều kiểu khác nhau: 
♥ Kiểu bề mặt có > 3 mái dố

♥ Kiểu bề mặt có > 3 mái dố

♥ Kiểu bề mặt có 2 mái dốc v

♥ Khi địa hình tự nhiên chỉ có m
trí ngược dốc địa hình để hạn ch
♥Khi địa hình tự nhiên quá d

♥Việc giật cấp nền có thể sử
địa hình tự nhiên, vật liệu gia c
♥ Ở một cấp nền, có thể bố trí m

♥ Lựa chọn hình dạng công trình ki
c) Đối với các khu vực sân bãi:

� Yêu cầu thiết kế: 
 - Bố trí ở nơi cao ráo, sạch s
 - Không ngập nước. 
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ờng trong khu đất: 

n cho toàn bộ mạng lưới đường bao quanh và đường n
đường bao quanh, từ đường cấp thấp ra đường c

ừ 3‰ – 6% 

nhiên ngược vào khu đất thiết kế, trong phạm vi kho
t, ta thay đổi hướng dốc ngược lại để tránh nước từ bên ngoài ch

c có thể lấy 9%. Tuy nhiên, khi độ dốc id >  6%, nên làm b
n khu đất: 

nhà ra đường  
ng 1 > cao độ hè đường tối thiểu 0.85m 

u 4‰. Tối đa 15 – 20% 
y tràn qua khu đất. 

a hình tự nhiên và chức năng của khu vực thiết k

ốc hướng ra ngoài (đỉnh phân thủy ở giữa) 

ốc hướng vào trong (điểm tụ thủy ở giữa) 

c với một đường phân thủy (hoặc tụ thủy) ở giữ

có một hướng dốc về một phía, phân lớp công trình phía ngoài cùng nên b
n chế lượng nước chảy tràn qua khu đất. 

nhiên quá dốc, chia bề mặt khu đất thành nhiều cấp nền có cao 

ử dụng tường chắn hoặc mái taluy. Các thông s
u gia cố nền, yêu cầu thẩm mỹ khi bố trí kiến trúc.

trí một công trình, vài công trình hoặc vài đơn nguyên c

ng công trình kiến trúc sao cho phù hợp với địa hình thi
c sân bãi: 

ch sẽ (hơn các khu đất xung quanh tối thiểu 0.5m)

 

 XD08A2 

ng nội bộ trong khu đất. 
ng cấp cao hơn  

m vi khoảng 15 - 25m từ đường 
bên ngoài chảy ngược vào trong 

>  6%, nên làm bậc thang lên xuống  

t kế, có thể san nền khu đất theo 

ữa. 

p công trình phía ngoài cùng nên bố 

n có cao độ khác nhau. 

c mái taluy. Các thông số về kích thước phụ thuộc vào 
n trúc. 
đơn nguyên của một công trình. 

a hình thiết kế. 

u 0.5m) 
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� Sân thể thao: 
 - Độ dốc tốt nhất i = 4 - 5‰ 
 - Hướng dốc và độ dốc phụ thuộc từng loại thể thao, loại mặt phủ sân  
 - Độ dốc i = 0 thì phải có giải pháp thoát nước đặc biệt  

� Bãi đậu xe: 
 - Độ dốc tốt nhất ing = 5‰ - 3% 
    id = 8‰ - 1% 
 - Khu vực đậu xe thường bố trí khác cao độ với khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn. 

� Sân sinh hoạt chung: 
 - Nên thiết kế bằng phẳng, độ dốc i ≤ 3% 

� Sân chơi: 
- Sân cho trẻ em: 
 + Nên thiết kế bằng phẳng  
 + Độ dốc thiết kế: ing ≤ 3% 
     id ≤ 5% 

- Sân cho người lớn: 
 + Độ dốc sân phụ thuộc loại hình thể thao  
 + Khi i > 5%, thiết kế nền giật cấp. 
 

 

CHƯƠNG V – THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHIỀU CAO 
KHU ĐẤT CÂY XANH 

- Công viên cây xanh  
- Vườn hoa thành phố  
- Khu du lịch sinh thái … 



 

 

 

©XD08A2   http://www.xd08a2.tk

 

 

http://www.xd08a2.tk  Editor: Mr Nguyen Ngoc Nam 

 XD08A2 
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2/ Nguyên tắc thiết kế khu đ
-  Tận dụng tối đa điều kiện tự
-  Tạo hướng dốc và độ dốc hợ
-  Kết hợp hài hòa (về mặt cao đ
-  Theo sự chỉ đạo của giai đoạ
-  Ưu tiên cho yếu tố cảnh quan khi cân nh

3/ Một số giải pháp thiết kế: 
♥ Các nhân tố ảnh hưởng: 

 + Chức năng sử dụng khu đ
 + Hình dáng, kích thước  
 + Địa hình tự nhiên  

a) San lấp cục bộ
- Chỉ san lấp ở khu vực có xây d
- Các khu vực khác nên giữ nguyên 

                b) Tạo địa hình lõm 
- Áp dụng với một số khu đất cây xanh có 
-  Độ dốc thiết kế i ≥ 4‰ 
                  c) San lấp giật cấp  
-  Áp dụng với một số khu đất cây xanh có 
-  Bố trí nhiều cấp nền cho các khu v
-  Tùy theo độ dốc địa hình mà k
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khu đất cây xanh: 
ự nhiên (địa hình, địa vật,…) 
ợp lý để thoát nước mặt nhanh chóng và triệt đ

t cao độ, cảnh quan, vật liệu…) giữa nền xây dựng và n
ạn quy hoạch trước đó. 

nh quan khi cân nhắc các giải pháp thiết kế san nền.
 

ng khu đất cây xanh  
 

ộ: 
c có xây dựng công trình để đạt độ dốc quy định  

nguyên địa hình hoặc cải tạo rất nhỏ. 
a hình lõm để chống rửa trôi  

t cây xanh có địa hình bằng phẳng và rộng lớn 

t cây xanh có độ dốc lớn  
n cho các khu vực có chức năng sử dụng khác nhau. 
a hình mà kết nối các cấp nền bằng tường chắn hay mái taluy.
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t để  
ng và nền đất tự nhiên  

n. 

n (i < 4‰) 

n hay mái taluy. 
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-  Tổ chức hệ thống thu gom nước mặt cho từng cấp nền, hạn chế nước chảy tràn qua mái taluy (hay tường 
chắn) gây sạt lở.  

                d) Thiết kế các công trình nhân tạo: 
 Các công trình nhân tạo như đồi núi, ao hồ, mương suối, đập tràn,… có các chức năng sau: 
-  Tạo cảnh quan phong phú  
-  Kết hợp hài hòa môi trường tự nhiên và nhân tạo  
-  Giải quyết tốt khối lượng công tác đất thừa hoặc thiếu  
-  Ao hồ mương suối còn có chức năng là hồ điều hòa cho hệ thống thoát nước mưa  
 

 

 

 

 

 


