ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΓΓ∆Ε

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων
Κατακόρυφη Σήµανση Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ)

Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήµανση

6.

Βασικοί κανόνες διαµόρφωσης πληροφοριακής σήµανσης
Το περιεχόµενο των πληροφοριακών πινακίδων αποτελείται από τα εξής επί µέρους
στοιχεία:
−

χρώµατα,

−

γράµµατα,

−

σύµβολα βελών,

−

αριθµούς,

−

γραφικά σύµβολα,

−

περιθώρια πινακίδων (περιγράµµατα)

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία µεταξύ τους κατά τη διαµόρφωση των πινακίδων.
6.1

6.2

Κανόνες διαµόρφωσης
(1)

Μια γραφικά ευχάριστη και αρµονική στο σύνολό της µορφή πινακίδας αποτελεί
προϋπόθεση για την έγκαιρη αναγνώριση και ανάγνωση της πινακίδας. Επειδή ο
συνδυασµός των στοιχείων διαµόρφωσης είναι βασικής σηµασίας από την άποψη
της τεχνικής της πληροφόρησης, αλλά και για λόγους οµοιοµορφίας, οφείλουν οι
κανόνες διαµόρφωσης να τηρούνται και να χρησιµοποιούνται ενιαία.

(2)

Με τη σωστή διάταξη των στοιχείων στην επιφάνεια της πινακίδας εξασφαλίζονται:
−

η εύκολη αναγνώριση και ανάγνωση,

−

ο προσανατολισµός µέσα στην πινακίδα,

−

η παρουσίαση των πληροφοριών σύµφωνα µε την ιεράρχηση και τη σηµασία
τους και

−

η σαφής αναφορά στον τρόπο κίνησης των κυκλοφοριακών ρευµάτων

(3)

Η διαστασιολόγηση των στοιχείων πρέπει να εναρµονίζεται κατά τέτοιο τρόπο µε το
περιεχόµενο της πληροφορίας µιας πινακίδας, ώστε ο οδηγός να µπορεί να εντοπίζει και να επεξεργάζεται µέσα στο διατιθέµενο χρόνο ανάγνωσης τις σηµαντικές γι'
αυτόν πληροφορίες.

(4)

Με την οπτική επισήµανση ορισµένων στοιχείων διαµόρφωσης από τη συνολική εικόνα της πινακίδας (π.χ. σύµβολα βελών, ένθετα) επιτυγχάνεται η επιθυµητή καθοδήγηση της ροής της πληροφορίας.

(5)

Οι πινακίδες, που ανήκουν στην ίδια οµάδα, πρέπει να διαµορφώνονται µε τον ίδιο
τρόπο.

∆ιαστάσεις
(1)

Οι διαστάσεις των πινακίδων (ύψος και πλάτος) καθορίζονται από το πλήθος και το
µέγεθος των µεµονωµένων στοιχείων. Οι εξωτερικές διαστάσεις των πινακίδων
στρογγυλοποιούνται ανά 250 mm.
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(2)

Σε κάθε συγκεκριµένη οµάδα πινακίδων είναι καθορισµένα όλα τα στοιχεία διαµόρφωσης της πινακίδας. Οι διαστάσεις των πινακίδων κάθε οµάδας καθορίζονται από
το πλήθος των προορισµών και από το µήκος των λέξεών τους.

(3)

Οι µεµονωµένες πινακίδες που τοποθετούνται σε γέφυρες σήµανσης η µια δίπλα
στην άλλη, πρέπει να έχουν πάντα το ίδιο ύψος και την ίδια διαµόρφωση περιγράµµατος.
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