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7.

∆ιαµόρφωση των γραµµάτων

7.1

Τύπος γραµµάτων

7.2

(1)

Ο τύπος γραµµάτων που έχει επιλεγεί είναι η γραµµική ANTIQUA χωρίς «πατούρες» σύµφωνα µε DIN 1451, µέρος 2.

(2)

Κατά κανόνα χρησιµοποιείται ο τύπος γραφής Β (κανονική γραφή). Σε µεγάλα µήκη
λέξεων µπορεί να επιλεγεί ο τύπος γραφής Α (στενή γραφή). Επιτρέπεται στην ίδια
πινακίδα να συνυπάρχουν και οι δύο τύποι γραφής.

(3)

Ο στενός τύπος γραφής επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες µια σειρά γραµµάτων λόγω έλλειψης χώρου δεν µπορεί να
χωρέσει στην επιφάνεια της πινακίδας και ταυτόχρονα δεν είναι δυνατό να µεγεθυνθεί η πινακίδα. Ακόµη ο στενός τύπος γραφής µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην
περίπτωση, που ένας προορισµός παρουσιάζει ιδιαίτερο µεγάλο µήκος λέξης και
απαιτεί υπερβολική µεγέθυνση της πινακίδας και εφόσον δεν είναι εφικτή η αναγραφή του ονόµατός του σε περισσότερες γραµµές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε
περίπτωση αναγραφής προορισµού µε δυο ή περισσότερες λέξεις, πρέπει να εξετάζεται, αν µε τη συντοµογραφία της αναγραφής, χωρίς όµως συντµήσεις λέξεων,
µπορεί να αποφευχθεί ο στενός τύπος γραφής ή αντίστροφα. Παράδειγµα συντοµογραφίας αναγραφής: Αγ. Γεώργιος, Ν. Πέραµος, Α. Γλυφάδα και όχι Αλεξ/πολη
(βλ. και παρ. 7.6).

Μήκος λέξεων
Τα µήκη των λέξεων καθορίζονται σύµφωνα µε τους πίνακες 2 µέχρι 10Β, οι οποίοι παρέχουν το πλάτος κάθε χαρακτήρα καθώς και την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών χαρακτήρων. Στους πίνακες αποστάσεων µεταξύ χαρακτήρων 6Α1 µέχρι 10Β, η πρώτη
στήλη αναφέρεται στους χαρακτήρες που προηγούνται ενώ η πρώτη οριζόντια γραµµή
αναφέρεται στους χαρακτήρες που ακολουθούν εκείνους της πρώτης στήλης.
Οι τιµές αυτών των πινάκων αναφέρονται σε ένα βασικό ύψος 112 mm. Για τον υπολογισµό του µήκους των λέξεων, του πλάτους των µεµονωµένων χαρακτήρων και των µεταξύ
τους αποστάσεων, οι τιµές των πινάκων πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή ύψους
Κ.
K = h / 112, όπου:
h [mm] : το επιλεγόµενο ύψος χαρακτήρα (δηλαδή το ύψος του κεφαλαίου γράµµατος)
Για τις τιµές που είναι δυνατόν να πάρει το h βλ. παραγρ. 7.3.
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Παράδειγµα για τη χρήση των πινάκων :
∆εδοµένα

:

Λέξη «Αθήνα»
Τύπος γραφής Β (Κανονική γραφή)
Ύψος χαρακτήρων : h = 350 mm

Ζητούµενο

:

Υπολογισµός

:

Μήκος λέξης L, για h = 350 mm
Α

θ

ή

ν

α

96+16+64+22+64+16+72+12+64=426 mm (για h = 112 mm)
Συντελεστής ύψους Κ = 350/112=3,125
Μήκος λέξης L= K x 426 = 3,125 x 426 = 1331,25 mm
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Πίνακας 1 : Στοιχεία ∆ιαστασιολόγησης Πινακίδων
Α/Α
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3

4
4.1

4.2
4.3

5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
8
8.1
8.2

Χαρακτηριστικά
Χαρακτήρες Μηνυµάτων
Πλάτος
Ύψος κεφαλαίων γραµµάτων και αριθµών (ψηφίων)
Ύψος πεζών γραµµάτων
Πάχος γραµµής χαρακτήρων (stroke)
∆ιάστηµα µεταξύ:
Χαρακτήρων
Γραµµών
α. γραµµές µε ίσο ύψος χαρακτήρων
β. γραµµές µε διαφορετικό ύψος χαρακτήρων
Απόσταση περιγράµµατος πινακίδας από λέξεις, αριθµούς, πικτογράµµατα
α. επάνω ή κάτω οριζόντιο περίγραµµα
β. δεξιό ή αριστερό κατακόρυφο περίγραµµα
∆ιάστηµα µεταξύ λέξεων
Μηνύµατα µιας έννοιας (π.χ. Αγ. Ανδρέας: διάστηµα
µεταξύ γ και Α ή Αθήνα 150 km: διάστηµα µεταξύ α και
1)
α. στενή γραφή
β. κανονική γραφή
Μηνύµατα ανεξάρτητα (π.χ. Αθήνα Πειραιάς)
α. στενή γραφή
β. κανονική γραφή
∆ιάστηµα µεταξύ αριθµού και µονάδας (80 Km)
α. στενή γραφή
β. κανονική γραφή
Έγχρωµα ένθετα
Η επιφάνεια του ενθέτου εκτείνεται γύρω από τους χαρακτήρες που περιέχει σε απόσταση
Οι αποστάσεις από άλλα στοιχεία που περιβάλλουν το
ένθετο καθορίζονται από τις οδηγίες που αφορούν τα
άλλα στοιχεία
Εµβλήµατα (*)
Πλευρική απόσταση από άλλα στοιχεία
Επάνω ή κάτω απόσταση από άλλα στοιχεία ή απόσταση από διπλές αριθµήσεις
Απόσταση µεταξύ ίδιων εµβληµάτων (π.χ. µεταξύ δυο
Α-αριθµών)
Γραφικά σύµβολα (πικτογράµµατα)
Απόσταση από τα γύρω άλλα στοιχεία
Βέλη (απόσταση από άλλα στοιχεία)
Για οριζόντια βέλη
Για λοξά βέλη

Μέγεθος
s
h
c
d

Παρατηρήσεις
βλ. Πίνακες 2 έως 5

(7/7)h
(5/7)h
(1/7)h

a
b
(4/7)h
(2/7) x (h1+h2)

βλ. Πίνακες 6Α1 έως 10Β
βλ.παραγρ.9.2.2
ύψη χαρακτήρων :
h1, h2

(5/7) h
(6/7) h
e

βλ. παραγρ. 9.2.2

(4/7) h
(5/7) h
(6/7) h
(7/7) h
f
(2/7) h
(3/7) h

Σε περίπτωση που η µονάδα είναι τόνος (t), το
διάστηµα µειώνεται κατά
2h/112 ή κατά 4h/112 αντίστοιχα
βλ. παραγρ. 9.2.3

(3/7) h

βλ. παραγρ. 9.2.4
g1
g2

(5/7) h
(4/7) h

k

(2/7) z

z : ύψος στοιχείων εµβλήµατος*

n
p

(5/7) h

βλ. παραγρ. 9.2.6
βλ. παραγρ. 9.2.5

(4/7) h
(5/7) h

Σηµείωση :
Ο πίνακας διαβάζεται σε συνδυασµό µε το κεφάλαιο 9.2 του παρόντος τεύχους, όπου δίδονται επί πλέον
διευκρινίσεις.
( )

* Το ύψος των στοιχείων του εµβλήµατος καθορίζεται από το ύψος χαρακτήρων h που θα επιλεγεί, σύµ-

φωνα µε τον Πίνακα 11.
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