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DỰ ĐOÁN HẬU QUẢ TAI NẠN GIAO THÔNG
BẰNG MÔ HÌNH THỐNG KÊ
TS. TRỊNH TÚ ANH
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tóm Tắt: Mục tiêu chính của bài báo là thiết lập một mô hình toán dự đoán hậu quả tai nạn giao thông
(bị chết/ thương/ tai nạn) có thể mô tả được mối quan hệ giữa các sự kiện đã xảy ra trên quy luật của
một phân phối xác suất cụ thể (nhị thức âm - NB). Các mô hình dự đoán được kiểm định để lựa chọn một
mô hình phản ánh thực tế đúng nhất trên toàn TpHCM cũng như trên từng nhóm. Kết quả bước đầu hỗ
trợ cho các nhà quản lý ra các quyết định cũng như những chính sách giảm thiểu hậu quả tai nạn giao
thông đường bộ.
Từ khoá: Tai nạn giao thông, mô hình dự đoán tai nạn giao thông
Abstract: The main objective of the paper was to establish a mathematical model for predicting road
accident consequences (number of accident, fatality and injury) that described the relation between
happened events based on the rule of certain probabilistic distributions (Negative Binomial - NB). The
predictive models were tested to select a best model in the whole Hochiminh city and in-group district.
The result would support and suggest local authorities to make proper decisions and a policy for road
accident mitigation.
Keywords: Road accident, predictive road accident model

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Tai nạn Giao thông đường bộ
(TN GTĐB) là một vấn nạn của
rất nhiều các đô thị lớn trên thế
giới đặc biệt là ở những đô thị
của các nước đang phát triển
như Việt Nam. Nhiều nghiên cứu,
nhiều mô hình được thực hiện,
phát triển và áp dụng nhằm để
giảm thiểu hậu quả TN GTĐB.
Mô hình hồi quy tuyến tính đa
biến được sử dụng rộng rãi để
dự đoán các hậu quả TN GTĐB
như là dự đoán số lượng các vụ
tai nạn khi lái xe, dự đoán số vụ
tai nạn trên mỗi ô tô mỗi năm
(Hashmi, Qayyum et al. 2012), số
vụ tai nạn (Oyedepo and Makinde
2010), dự đoán số trung bình
của các vụ tai nạn trong mỗi giai
đoạn cụ thể tại các giao cắt có
tín hiệu giao thông (Maheshwari
and D’Souza 2012), tỷ lệ thương
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vong, tỷ lệ tai nạn và tỷ lệ người
chết (La Torre, Quaranta et al,
2007). Điều kiện để xây dựng mô
hình hồi quy tuyến tính đa biến:
các biến phụ thuộc phải là các dữ
liệu liên tục. Nếu biến phụ thuộc
là số đếm với giá trị nguyên rời
rạc không âm, thì mô hình hồi quy
tuyến tính không thoả mãn được
điều kiện thống kê (Miaou 1994)
mà phải sử dụng hồi quy Poisson
(Vogt and Bared, 1998).
Tuy nhiên khi dữ liệu xảy ra tình
trạng quá phân tán, các mô hình
hồi quy nhị thức âm (NB) được sử
dụng để dự đoán các hậu quả tai
nạn đường bộ. Mô hình hồi quy
NB được áp dụng rộng rãi để dự
đoán tần suất tai nạn từ các yếu
tố hình học của đường (Shankar,
Mannering et al. 1995, Poch and
Mannering 1996, Garnowskia
and Manner 2011), các điều kiện
thời tiết (Shankar, Mannering et

al. 1995), và các biến nhân khẩu
học (Noland 2003), các yếu tố
liên quan đến vận tải (Poch and
Mannering 1996), dòng phương
tiện (Hiselius 2004), và lưu
lượng vận chuyển hàng ngày
(Garnowskia and Manner 2011),
giới hạn vận tốc (Kweon 2004).
Kết hợp với việc áp dụng mô
hình hồi quy NB để dự đoán tần
suất từ lưu lượng vận tải và các
đặc điểm thực thể cơ bản, (Bishnu
Parajuli, Bhagwant Persaud et al.
2006) đã áp dụng các kiểu thực
hiện an toàn mới cho các nút giao
khác mức, các bến đỗ và bên đỗ
tại nhà ga của cửa ngõ ra vào
thành phố.
Thông qua các nghiên cứu ở
trên, hồi quy NB đã chứng minh là
mô hình dự đoán TNĐB hiệu quả.
Mô hình lý thuyết phân phối, mô
hình dự đoán sẽ được đề xuất chi
tiết ở dưới.
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2. CÁC BƯỚC XÂY DỰNG MÔ HÌNH
Lựa chọn dữ liệu (các biến) để
dự đoán mô hình TN GTĐB: các
biến phụ thuộc đó là số vụ tai nạn
(ACC), số người chết (FAT), số
người bị thương (INJ) được dự
đoán từ 8 biến độc lập như Mật
độ dân số (PD), Vận tốc (SP), Số
vụ vi phạm luật giao thông (BT),
tổng số phương tiện cá nhân
(PC), Chất lượng đường (SA), Số
chuyến đi trung bình trong ngày
(DT), Quỹ dành cho phát triển
giao thông (EB), Thu nhập trung
bình của một người (AI). Nghiên
cứu thực hiện trên 24 quận/
huyện của Tp.HCM trong 9 năm
(2001-2009).
Kiểm tra phân bố các TN
GTĐB: các kết quả thống kê chỉ
ra ACC, INJ, FAT của tất cả các
quận không phù hợp với hồi quy
Poisson mà sử dụng phân bố NB
để dự đoán các tai nạn đường bộ.
Kiểm tra hiện tượng đa cộng
tuyến: PD và SA có tương quan
cao (>0.6), nên để tránh hiện
tượng đa cộng tuyến, dữ liệu
được phân chia thành thành 2 bộ
dữ liệu riêng biệt cho mô hình dự
đoán để lựa chọn mô hình dự đoán
ACC, INJ và FAT tốt nhất. Một bộ
dữ liệu không gồm biến PD và 1
bộ dữ liệu không gồm biến SA. Bộ
dữ liệu làm cho ý nghĩa của mô
hình tốt hơn sẽ được chọn để làm
dữ liệu đầu vào cho mô hình dự
đoán cho 4 nhóm.
Ba mô hình dự đoán TN GTĐB
đó là mô hình ACC, FAT và INJ
theo tất cả các quận được dự
đoán bằng mô hình tuyến tính
tổng quát hoá (GLM) và tuân
theo phân bố NB. Hai bộ dữ liệu
không có PD và không có SA lần
lượt được cho vào mô hình để
lựa chọn mô hình tốt hơn. Các
mô hình dự đoán với bộ dữ liệu
thích hợp được đề xuất để lựa
chọn. AIC (Aikaike’ information
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Criterion) được sử dụng để lựa
chọn mô hình tốt nhất.
Để xác định và lựa chọn các
mô hình dự đoán phù hợp tại mỗi
nhóm, các mô hình GLM được
dự đoán theo phân bố nhị thức
âm. Bộ dữ liệu tạo ra mô hình
dự đoán tốt nhất trong bước (4)
được lựa chọn để dự đoán trong
mô hình dự đoán TN GTĐB cho
từng nhóm. Các quận được chia
thành 4 nhóm: các quận nội thành
cũ (Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q10,
Q11, Phú Nhuận), các quận nội
thành mới (Q8, Bình Tân, Bình
Thạnh, Gò Vấp, Tân Binh, Tân
Phú), các quận ngoại thành (Q2,
Q7, Q9, Q12, Bình Chánh, Thủ
Đức), nông thôn (Nhà Bè, Củ Chi,
Hóc Môn, Cần Giờ).
Kết quả mô hình chỉ ra những
nguyên nhân gây TNGT khác
nhau trong các nhóm và trên cả
TpHCM. Chúng sẽ giúp các nhà
quản lý đưa ra các quyết định phù
hợp để cải thiện ATGTĐB TpHCM.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tại từng quận:
Mô hình dự đoán ACC trên bộ
dữ liệu không có biến PD tốt hơn
bộ dữ liệu không có biến SA. Bộ
dữ liệu không có biến PD được
sử dụng để dự đoán mô hình
ACC, biến có ý nghĩa và quan
trọng nhất trong mô hình này là
BT (β = 30.778, p<0.000), tiếp
theo là PC (β = 8.547, p<0.003),
DT (β = 5.596, p<0.018).
Tương tự như kết quả ở trên,
bộ dữ liệu không có biến PD được
lựa chọn để dự đoán FAT với biến
3 biến có ý nghĩa dự đoán trong mô
hình là BT (β = 22.157, p<0.000),
SA (β = 8.072, p<0.004), DT (β =
4.127, p<0.043).
Tuy nhiên mô hình dự đoán INJ
lại sử dụng bộ dữ liệu không có SA
và tất cả các biến đều có ý nghĩa
trong dự đoán (trừ biến PD).

Hầu hết các biến trong bộ dữ
liệu đều có ý nghĩa trong dự đoán
ACC, FAT, INJ. Trong đó biến BT
là biến quan trọng nhất trong dự
đoán FAT và INJ. DT là biến quan
trọng thứ hai trong dự đoán hậu
quả TNGTĐB thông qua mô hình
ACC và FAT, trong khi đó biến PC
là biến dự đoán được cả ACC
và INJ. Điều thú vị tìm ra ở đây
là khi chất lượng đường tốt hơn
(SA) sẽ làm gia tăng số vụ chết
người. Điều đó được giải thích
bởi khi chất lượng đường tốt sẽ
làm người điều khiển phương
tiện chủ quan hơn vì thế dễ xảy
ra tai nạn hơn. Bên cạnh đó kết
quả cũng chỉ ra số vụ vi phạm luật
giao thông tăng sẽ làm tăng số
lượng người bị thương.
Mô hình GLM được áp dụng
cho từng nhóm của TpHCM để
xác định các biến dự đoán hậu
quả TN GTĐB.

3.2. Tại từng nhóm:
Bộ dữ liệu được lựa chọn cho
từng mô hình dự đoán hậu quả
TN GTĐB ở trên được lựa chọn
để dự đoán mô hình ACC, FAT,
INJ cho từng nhóm.
Bộ dữ liệu chỉ có ý nghĩa dự
đoán mô hình ACC và FAT trong
nhóm 2. Biến quan trọng và có
ý nghĩa trong dự đoán mô hình
ACC của nhóm 2 là biến DT (β =
10.943, p<0.001), BT (β = 9.569,
p<0.002) and AI (β = 9.027,
p<0.003). Trong mô hình dự đoán
của nhóm, các biến dự đoán có ý
nghĩa là DT (β = 9.541, p<0.002),
AI (β = 5.17, p<0.03), SP (β =
3.831, p<0.05), BT (β = 6.828,
p<0.009).

4. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP
4.1. Kết luận:
Xác định được các biến có giá
trị và hữu dụng trong việc dự đoán
số vụ tai nạn, số người bị chết, bị
thương tại cả TpHCM bằng mô
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hình GLM. Một nửa các biến có ý nghĩa trong dự đoán
mô hình ACC và FAT, hầu như tất cả các biến dự đoán
được mô hình INJ.
Bộ dữ liệu hiện tại không sử dụng để dự đoán được
hậu quả TNGTĐB giữa các vùng. Chỉ áp dụng dự đoán
duy nhất cho nhóm 2 - khu vực trung tâm cũ.
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4.2. Đề xuất giải pháp:
Các giải pháp được đề xuất từ các biến dự đoán có ý
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cho ATGTĐB.
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lĩnh vực ANGT ■
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