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EINIGE ASPEKTE DER BEQUEMLICHKEIT DES 
VERKEHRES AN LANDSTRASSEN 

 
Eine wichtige Voraussetzung für ausreichende Sichercheit und 

Bequemlichkeit eines Straßenzuges ist die gute optische Führung. Diese wird 
erreicht, wenn das Bild der Straße „ruhig” wirkt und wenn ihr Verlauf 
überschaubar, rechtzeitig erfaßbar und eindeutig begreifbar ist. Die 
Linienführung einer Straße ist dreidimensional und muß daher stets räumlich 
gesehen werden. In der vorliegende Arbeit wird die möglichst vollkommene 
Trassierung für eine größtmögliche Bequemlichkeit des Verkehres auf der 
Landstraßen erörtert. Besondere Sorgfalt ist beim Entwerfen der Lage der 
Knotenpunkte zu widmen. 
        Der Zeitaufwand zur Trassierung einer beim Verkehr ruhig wirkender 
Landstraße, kann durch Perspektivautomaten und durch das elektronische 
Rechnen und Zeichnen erheblich vermindert werden.  
 
 Stichwörter: optische Bequemlichkeit, dreidimensionaler Raum, 
Straßenstrecke, Perspektive, Verkehrsknoten, Sichtbarkeit 
        Cuvinte cheie:  confort optic, spaţiu tridimensional, traseul drumului, 
perspectiva, nod de circulaţie, vizibilitate 
 
 
       1. Introducere 

 
Confortul circulaţiei pe o şosea depinde nu numai de calitatea 

suprafeţei carosabile dar şi de modul cum elementele geometrice sunt 
concepute pe parcursul traseului. 
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Ochiul conducătorului autovehiculului pe timpul parcursului 
observă mereu drumul. Cu cât viteza de circulaţie creşte, cu atât 
privirea lui fuge mai departe, înainte.  

 
El trebuie să sesizeze cât mai departe, cât mai precis şi fără 

tulburări de percepţie calea ce va trebui să o parcurgă. După impresia 
primită prin vederea lui, va potrivi comportarea lui la volan, la frână şi la 
schimbătorul de viteză.  

 
Suprafaţa drumului este partea carosabilă pentru roată, iar 

confortul optic (sau mai bine zis conducerea optică) formează partea 
carosabilă pentru ochiul şoferului.  

 
La proiectarea, construcţia şi exploatarea unei şosele ambele 

sunt necesare şi au aceeaşi importanţă [1], [2], [3]. 
 
 2. Confortul optic 
 

Confortul optic (conducerea optică) prevede elementele 
geometrice ale traseului unui drum în aşa fel ca să ofere o siguranţă şi 
un confort al circulaţiei.  

 
Acest ţel se atinge când imaginea căii de comunicaţie privită 

prin parbriz se poate cuprinde în totalitate ei, totodată se poate 
contempla şi înţelege fără echivoc în spaţiul tridimensional, adică se 
poate intui în perspectivă traseul drumului ce va trebui parcurs. 

 
Prelucrarea şi reprezentarea unui proiect de drum se 

desfăşoară  separat în plan, în profil longitudinal şi în cel transversal. 
Din aceste trei elemente prin suprapunerea lor spaţială se obţin 
perspectivele din figura 1. 
 

Racordarea concavă pe vreme clară oferă vizibilitate bună 
pentru traseul ce va trebui să parcurgă conducătorul autovehiculului şi 
poate deci a decide sigur asupra manevrelor – figura 2. 

 
Arcele scurte cu lungimi de tangente reduse apar în 

perspectivă ca o frângere în figura 3, care prin mărirea razei arcului se 
pot elimina. 
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Fig. 1  Perspectiva obținută prin suprapunerea elementelor 

 

 
Fig. 2  Vizibilitate bună într-o racordare concavă 
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Fig. 3  Efectul optic cu și fără frângere 
 

        
 Racordarea convexă este un element care limitează 
vizibilitatea în perspectivă – figura 4, poate genera şi un efect că 
vehiculul condus va suferi în curând o plonjare (săritură).  
  
 Conducătorul autovehiculului poate fi indus în eroare şi 
ascunde mari pericole la procedura de depăşire a unui alt vehicul. 
 

 
 

Fig. 4 Efectul optic al unei plonjări pe parcurs 
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Nodurile de circulaţie pentru motivele de recunoaştere şi de 
distingere pe cât posibil să fie prevăzute de a fi situate în racordări 
concave – figura 5. 

 

 
 

 
Fig. 5  Nodul de circulație într-o racordare concavă 

 
3. Rolul plantaţiei 

 
Plantaţiile fac parte integrantă din ansamblul lucrărilor de căi de 

comunicaţie terestre, permiţând integrarea acestora în peisajul pe care 
îl străbat şi punerea în evidenţă a unor obiective deosebite.  

 

Rolul lor este multiplu şi sunt enumerate în literatura de 
specialitate [4].  

 

Se aminteşte că lipsa plantaţiilor la o şosea în aliniament situat 
într-un teren plan nu oferă un confort.  

 

Acest fapt forţează atenţia şi oboseşte şoferul. Plantaţiile 
folosite la amenajarea drumurilor pot contribui la confortul optic şi nu 
trebuie neglijate. 
 

4. Concluzii 
 

■ La proiectarea şoselelor este necesar de a ţine cont de 
regulile care permit de a obţine un confort optic adecvat. Astfel se pot 
elimina o serie de accidente. 
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      ■ Reducerea timpului de proiectare necesar realizării unei 
şosele cu un confort optic, care asigură evitarea nedoritelor accidente, 
se poate obţine prin folosirea automatelor de perspectivă şi a 
programelor speciale ale unui calculator electronic. 
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