
)Basic Dimension(توانايياندازهگذاريمقدماتي


پسازآموزشاينتواناييازفراگيرانتظارميرود: ◄

- اجزاي اصطالحات اندازه گذاري را به كمك شكل معرفي كند.
- مفهوم و كاربرد فرمان هاي اندازه گذاري مقدماتي را توضيح دهد.

- با اجراي هر يك از فرمان هاي اندازه گذاري نقشه هاي مختلف را اندازه  گذاري كند.
- مراحل اجراي هر يك از فرمان هاي اندازه گذاري مقدماتي را بنويسد.

- شكل هاي متعدد را به كمك فرمان Quick Dimension به طور هم زمان اندازه گذاري كند.

مدتزمانآموزش
جمععملينظري
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پيشآزمون

1. معادل انگليسي واژه  اندازه گذاري چيست؟
2. منظور از ضمائم در نقشه كشي صنعتي چيست؟

3. به چه دليل اندازه گذاري در نقشه هاي صنعتي اهميت زيادي دارد؟
4. انواع اندازه گذاري نقشه هاي صنعتي را نام ببريد.

5. اجزاي تشكيل دهنده اندازه كدام اند؟
6. استانداردهاي ISO براي اجزاي اندازه گذاري چگونه است؟

7. در اتوكد اندازه گذاري يك نقشه چگونه انجام مي شود؟
8. ابعاد خطي )افقي و قائم( چگونه اندازه گذاري مي شوند؟

9. قطر و شعاع دايره ها و كمان ها با چه فرمان هايي اندازه گذاري مي شوند؟
10. زاويه چگونه و با چه فرماني اندازه گذاري مي شود؟

11. اندازه گذاري مختصاتي در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا مي شود؟
12. اندازه گذاري متوالي )زنجيري يا پي درپي( در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا مي شود؟

13. اندازه گذاري مبنايي )پله اي يا موازي( در اتوكد با چه فرماني و چگونه اجرا مي شود؟
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مقدمه
يكي از مباحث مهم و اساس��ي نقشه كش��ي صنعتي اندازه گذاري و ضمائم )Annotation( اس��ت كه در اتوكد 
جايگاه ويژه اي دارد. اگرچه ضمائم نقش��ه عالوه بر اندازه گذاري كيفيت س��طح، يادداش��ت هاي اطراف نقشه و 
شماره گذاري قطعات را نيز شامل مي شود، اما به دليل اهميت اندازه گذاري، در اتوكد كالسيك اغلب ضمايم نيز 

زيرمجموعه  اندازه گذاري تحت عنوان Dimension است.
نكته ديگر اين كه در عمليات اندازه گذاري، نخس��ت موقعيت و ابعاد اشياء انتخاب شده اندازه گيري و سپس 

طبق قواعد و اصول اندازه گذاري درج مي شود.
در اتوك��د رعاي��ت اص��ول اس��تاندارد و قواع��د اندازه گ��ذاري توس��ط تنظيم��ات س��بك اندازه گ��ذاري 
)Dimension Style( قابل اجراس��ت، ضمن اين كه پ��س از اندازه گذاري نيز مي توان مؤلفه ها و متن اندازه را به 
صورت تكي يا جمعی ويرايش كرد. شايان ذكر است مؤلفه هاي اندازه گذاري نيز با برخي از فرمان هاي ويرايشي 

مانند Arrey، Mirror، Rotate، Copy، Move، Erase و Scale قابل ويرايش است.

)Dimension(فرمانهاياندازهگذاري
به دليل اهميت مبحث اندازه گذاري، در اتوكد 
يك منوي مس��تقل به اي��ن مبحث اختصاص 
داده شده اس��ت كه مطابق فهرست زير شامل 
فرمان هاي متعدد براي ايجاد و ويرايش اندازه 

و ضمائم مربوط است.

اندازه گذاري
اندازه گذاري سريع

اندازه گذاري خطي )افقي قائم(
اندازه گذاري هم راستا )هم تراز(

اندازه گذاري طول كمان
اندازه گذاري مختصاتي

اندازه گذاري شعاع
اندازه گذاري شعاع فشرده

اندازه گذاري قطر
اندازه گذاري زاويه

اندازه گذاري مبنايي )پله اي(
اندازه گذاري متوالي )زنجيري(

تنظيم فاصله خطوط اندازه
شكستن خط اندازه و خط رابط

ايجاد ضمائم به كمك راهنما
ايجاد تولرانس هاي هندسي

ايجاد عالمت مركز و خط مركز
ايجاد و ويرايش ضمائم بازرسي

فشرده كردن خط اندازه
ويرايش اندازه گذاري مايل
ويرايش راستاي متن اندازه

تنظيم سبك اندازه گذاري
اعمال موقت تنظيمات

همگام كردن )به روز رساني( سبك اندازه ها
وابستگي مجدد اندازه هاي غير وابسته
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همچنين نوار ابزاري به شكل زير امكان دسترسي به فرمان هاي اندازه گذاري را فراهم مي كند. در اين نوار عالوه 
بر فرمان هاي ايجاد و ويرايش اندازه و ضمائم مربوط، سبك جاري اندازه گذاري نيز قابل مشاهده و تنظيم است.

ع��الوه ب��ر امكانات باال با توجه به تعدد فرمان هاي اندازه گذاري، با وارد كردن اصطالح Dim يا Dim1 در خط 
فرمان، مطابق شكل زير اين اصطالح جايگزين Command و آماده ي اجراي فرمان هاي اندازه گذاري مي شود.

اجزاءتشكيلدهندهاندازه
همان طور كه از قواعد نقشه كشي مي دانيد، در اندازه گذاري از اجزاي مختلفي استفاده مي شود كه در اتوكد اين 

اجزاء مطابق شكل زير مشخص، و در هنگام اندازه گذاري ظاهر مي شوند.

1. در اتوكد كليه اجزاء تشكيل دهنده اندازه و ضمائم يك شيء واحد محسوب مي شود، مگر 
اين كه تجزيه شوند.

2. در اتوكد اندازه و مؤلفه هاي آن به اش��ياء وابس��ته مي شود، يعني با تغيير يا ويرايش شيء 
آن ها نيز تغيير مي كند.

خط اندازه

سر فلش

راهنما خط مركز )محور( عالمت مركز

متن اندازه

خط امتداد )رابط(

سبك جاری اندازه گذاری

Command: Dim ↵

Dim:

نكته

Leader

Dim Line

Arrow Head

Center Line Center Mark

Dim Text

Extension Line
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انواعاندازهگذاريدراتوكد
مطابق اصول و قواعد اندازه گذاري در نقشه كشي، در اتوكد نيز نوع اندازه گذاري به نوع شيء مورد اندازه گيري 

بستگي دارد. در شكل زير انواع اندازه گذاري آمده است.

در اتوكد براي هر يك از انواع اندازه گذاري هاي گفته ش��ده، فرماني اختصاص داده ش��ده است، كه در فهرست 
فرمان هاي اندازه گذاري صفحات پيش به آن ها اش��اره ش��د، ضمن آن كه در يك فرمان ويژه به نام اندازه گذاري 

سريع )Quick Dimension(اندازه هاي گروهي را نيز مي توان به صورت هم زمان ايجاد كرد.
در ادامه به عملكرد و اجراي هر يك از فرمان هاي اندازه گذاري مي پردازيم.

Dim linearفرمان
اي��ن فرمان براي اندازه گذاري خطي به حالت افقي و قائم 

مطابق شكل مقابل كاربرد دارد.

Dim linearاجرايفرمان
وارد كردن فرمان Dim linear به ش��يوه هاي درج شده در 

جدول مقابل امكان پذير است.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

LinearDimension Menu

dli يا dimlin يا Dimlinear Command Line

Horizontal or VerticalDim:

اندازه زاويه ایاندازه خطی افقی

اندازه هم راستا

اندازه خطی قائم

اندازه گذاري متوالی

اندازه  شعاع

اندازه  قطر

اندازه گذاری مبنايی
Baseline Dim

Continue Dim

Radius Dim

Diameter Dim

Vertical Dim

Aligned Dim
Angular Dim Horizontal Dim Linear
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Dimlinearمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dim linear. فرمان Dim linear را وارد مي كنيم.

2. محل اولين خط رابط را تعيين مي كنيم.
 Specify first extension line origin or <Select

object>

3Specify second extension line. محل خط رابط دوم را تعيين مي كنيم.

4. موقعي��ت خط اندازه را تعيين مي كنيم و 
يا گزينه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

Specify dimension line location or [Mtext,Text/

Angle/Horizontal/Vertical/Rotated

<Select Objectپيشفرض>
اگ��ر در مرحل��ه  دوم با ظهور اين پيش فرض در مقابل پيغام مربوط فقط اينت��ر كنيم به جاي تعيين محل خطوط 
رابط مي توانيم شيئي خطي را براي اندازه گذاري انتخاب كنيم، گفتني است اين حالت براي اشياء خطي يك تكه 

كاربردي است.
]گزينهMtext[: اين گزينه براي ويرايش متن اندازه به كمك امكانات ويرايش گر Text Formatting كاربرد دارد.

]گزينهText[:اين گزينه براي ويرايش متن اندازه كاربرد دارد.

متن اندازه اي كه به كمك گزينه  Text ويرايش شود از حالت وابسته به شيء خارج مي شود 
به نحوي كه با تغيير اندازه ش��يء مقدار عدد اندازه ثابت مي ماند، اما در ويرايش متن اندازه 
به كمك Mtext در صورتي كه بدون تغيير در متن اندازه گيري ش��ده به آن پيشوند يا پسوند 

اضافه شود مقدار عدد اندازه در حالت وابسته به شيء باقي مي ماند.

]گزينهAngle[: اين گزينه براي تغيير زاويه راستاي متن اندازه كاربرد دارد.

آيا مي دانيد
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]گزينهHorizontal[:با كاربرد اين گزينه ، راستاي خط اندازه 
فقط به صورت افقي امكان پذير مي گردد.

]گزين��هVertical[: با كاربرد اين گزينه، راس��تاي خط اندازه 
فقط به صورت قائم امكان پذير مي گردد.

]گزين��هRotated[: اين گزينه براي چرخش خط اندازه تحت 
زاويه مطابق با شكل مقابل كاربرد دارد.

در اتوكد طبق تنظيمات پيش فرض اندازه گذاري بين شيء مورد اندازه گذاري و نقطه شروع 
خط رابط فاصله اي مطابق شكل زير تحت عنوان Offset from origin يعني فاصله از مرجع 

به وجود مي آيد كه از س��بك ج��اري اندازه گذاري تبعيت 
مي كند، مقدار اين فاصله در تنظيمات سبك اندازه گذاري 
قابل تغيير اس��ت و حتي مي توانيم آن را صفر كنيم ، كه در 

مبحث سبك اندازه گذاري به آن مي پردازيم.

Dim Alignedفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري هم راس��تا )موازي( كاربرد دارد، 
البته همان گونه كه در ش��كل مالحظه مي كني��د اندازه گذاري 
خط��ي )linear( ب��راي خطوط افقي و قائم ني��ز با اين فرمان 

امكان پذير است.

نكته



108

DimAlignedاجرايفرمان
فرمان DimAligned مطابق شيوه هاي درج شده در جدول 

قابل وارد كردن است.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

AlignedDimension Menu

dal يا Dim aligned يا dimali Command Line

Aligned or aliDim:

Dim Alignedمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: Dimaligned. فرمان Dim Aligned را وارد مي كنيم.

:<2Specify first extension line origin or <select object. محل اولين خط رابط را تعيين مي كنيم.

:3Specify second extension line origin. محل دومين خط رابط را تعيين مي كنيم.

4. موقعيت خط اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify dimension line location or [Mtext/Text/

Angle]:

عملكرد گزينه هاي MText، Text و Angle همانند فرمان Dim linear است.

Dimarcفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري طول كمان مطابق ش��كل كاربرد 
 Polyline دارد. نوع كمان براي اي��ن منظور مي تواند از جنس
نيز باش��د. همان ط��ور كه در ش��كل مالحظ��ه مي كنيد، طبق 
اس��تانداردهاي نقشه كش��ي عالمت طول كمان در قبل و باالي 
متن اندازه مي تواند درج شود. طبق پيش فرض نرم افزار عالمت 

قبل از متن اندازه قرار مي گيرد.

Dimarcاجرايفرمان
شيوه هاي ورود فرمان Dim arc را در جدول مقابل مالحظه مي كنيد.

نكته

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

Arc lengthDimension Menu

dimarc يا Dar Command Line
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Dimarcمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dimarc. فرمان Dimarc را وارد مي كنيم.

:2Select arc or polyline arc segment. كمان موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. موقعيت خط اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify arc length dimension location or [Mtext/Text/

Angle/Partial]

زاوي��ه قطاع كمان اگر كمتر از 90 درجه باش��د 
خطوط رابط در امتداد شعاع نخواهد بود.

Dim ordinateفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري مختصاتي مطابق ش��كل كاربرد دارد. اين 
نوع اندازه گذاري در واقع تعيين اندازه موقعيت نقاط انتخابي نسبت به 

يك مبناست كه به كمك يك خط راهنما مشخص مي شود.

Dim ordinateاجرايفرمان
فرمان Dim ordinate را به شيوه هاي درج شده در جدول 

مي توانيم وارد كنيم.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

OrdinateDimension Menu

dal يا Dimordinate يا dimali Command Line

ordinate or ordDim:

نكته

در اندازه گ��ذاري مختصات��ي مبناي مختص��ات به صورت پيش فرض همان مبدأ دس��تگاه 
مختصاتي است، اما مي توان اين مبنا را به نقطه  ديگري نظير گوشه  تصوير انتقال داد.

نكته

]گزينهPartial[:به كمك گزينه  Partial مي توانيم طول قس��متي از يك كمان 
را اندازه گذاري كنيم.
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Dim ordinateمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dim ordinate. فرمان Dim ordinate را وارد مي كنيم.

:2Specify feature location. موقعيت مشخصه اندازه را تعيين مي كنيم.

3. انتهاي خط راهنماي اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify leader end point or [Xdatum/Ydatum/

Mtext/text/Angle

مراحلانتقالمبدأمختصاتبهمحلديگر

↵ 1Command: UCS. فرمان UCS را وارد مي كنيم.

…2Specify origin UCS. محل جديد مبدأ مختصات را تعيين مي كنيم.

3. جهت محور X را تعيين مي كنيم و يا با اينتر كردن 
جهت پيش فرض را مي پذيريم.

Specify point on x-axis or <accept>:

]گزينهXdatum[:با وارد كردن حرف X در مرحله  2، مبنا فقط محور X محسوب مي شود، در نتيجه مختصات 
Y تعيين می گردد.

]گزينهYdatum[: با وارد كردن حرف Y در مرحله 2، مبنا فقط محور Y محسوب مي شود. در نتيجه مختصات 
X تعيين مي گردد.

 اگر فرمان ordinate را از ورودي مستقيم Dim اجرا كنيم، يك مرحله به مراحل فوق به 
شرح زير اضافه مي شود.

Enter dimension text <مقدار پيش فرض >:
كه به مفهوم وارد كردن متن اندازه براي مختصات نقطه انتخاب شده است.

اين حالت در فرمان هاي ديگر اندازه گذاري وجود دارد.

انتقالمبدأمختصاتبهمحلديگر
اگر چه اين مسئله خود داراي يك فرمان مستقل )UCS( است و فرايند خاص خود را دارد، اما در اندازه گذاري 

مختصاتي در حد رفع نياز به آن مي پردازيم.

ordinate اگر فرمان 

آيا مي دانيد
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 Dim radiusمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dimradius/dimrad. فرمان Dim radius را وارد مي كنيم.

:2Select arc or circle. كمان يا دايره  موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. موقعي��ت خط ان��دازه را تعيين مي كنيم يا به كمك 
گزينه هاي ديگر متن اندازه را ويرايش مي كنيم.

Specify dimension line location or 

[Mtext/Text/Angle]

Dim radiusفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري شعاع كمان و دايره كاربرد دارد. در اين نوع اندازه گذاري حرف 
R به صورت خودكار توس��ط اتوكد قبل از عدد اندازه درج مي گردد. همچنين درصورتي كه 
فضاي كافي براي متن اندازه و فلش موجود باشد آن ها را داخل و در غير اين صورت آن ها 
را در خارج از ش��كل درج مي نمايد. البته هنگام يا پس از اندازه گذاري جايگاه متن اندازه 

قابل ويرايش نيز هست.

Dim radiusاجرايفرمان
فرمان dim radius مطابق ش��يوه هاي مندرج در جدول قابل 

وارد كردن است.

Dim diameterفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري قطر دايره و كمان كاربرد دارد.

در اندازه گذاري قطر، عالمت ∅ مطابق با استاندارد اندازه گذاري نقشه كشي صنعتي قبل از 
عدد اندازه  نياز است كه اتوكد به صورت خودكار اين كار را انجام مي دهد، همچنين متن 
ان��دازه و فلش با توجه به فضاي كافي داخل يا خارج ش��كل درج مي گردد، ضمن اين كه 

مي توانيم به صورت دلخواه نيز محل آن را تعيين كنيم.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

RadiusDimension Menu

dim radius يا dimrad يا  draCommand line

rad يا radiusDim:
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dim diameterاجرايفرمان
اين فرمان به ش��يوه هاي مندرج در جدول قابل وارد كردن 

است.

Dim diameterمراحلاجرايفرمان

↵ dimdia يا 1Command: dim diameter. فرمان Dim diameter را وارد مي كنيم.

:2Select arc or circle. دايره يا كمان موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. موقعي��ت خط ان��دازه را تعيين مي كنيم 
يا به كمك گزينه ه��اي ديگر متن اندازه را 

ويرايش مي كنيم.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/

Angle]

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

DiameterDimension Menu

Dimdimeter يا dimdia يا ddiCommand Line

diameter يا diaDim:

چنانچه بخواهيم عالمت قطر را به عدد اندازه در نماي  غير دايره اي 
اضاف��ه كنيم، بايد به كمك فرمان dim linear يا dimaligned  اقدام 
ب��ه اندازه گذاري كنيم و با ويرايش مت��ن اندازه به كمك گزينه های 

Mtext يا text عالمت ∅ )C%%( را به عدد اندازه بيفزاييم.

نكته
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شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

AngularDimension Menu

dim angular يا dimang يا  danCommand line

angular or angDim:

Dim angularفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري زاويه طبق شرايط زير كاربرد دارد.

- زاويه بين دو خط انتخابي )شكل الف( 
- زاويه متشكل از راستاي سه نقطه )شكل ب(
- زاويه قطاع يك كمان انتخاب شده )شكل ج(

- زاويه قطاع قسمتي از يك دايره )شكل د(
در اندازه گذاري زاويه با فرمان dim angular مطابق استاندارد نقشه كشي 

عالمت درجه )˚0 ( به عدد اندازه اضافه مي گردد.
dim angularاجرايفرمان

اين فرمان به شيوه هاي مندرج در جدول قابل اجراست.

 Dim angularمراحلاجرايفرمان

↵ dimang يا 1Command: dim angular. فرمان Dim angular را وارد مي كنيم.

2. خ��ط اول زاويه را انتخاب مي كنيم، ضم��ن اين كه مي توانيم 
كمان يا دايره را نيز انتخاب كنيم.

Select arc , circle, line or <Specify vertex>:

:3Select second line. خط دوم زاويه را انتخاب مي كنيم.

4. موقعيت خط اندازه را تعيين مي كنيم.
Specify dimension arc line location or [Mtext/

Text/Quadrant]

)الف(

)ب(

)ج(

)د(

]گزينهQuadrant[: با كاربرد اين گزينه اندازه  يك زاويه از بين زاويه  مقابل و زواياي مكمل آن 
قابل انتخاب اس��ت، به نحوي كه با وارد كردن حرف Q در محدوده  زاويه موردنظر كليك مي كنيم 
كه پس از آن حتي با حركت ماوس فقط متن اندازه جابه جا مي شود. چون با انتخاب دو ضلع در 

حالت عادي چهار حالت طبق شكل زير  قابل اندازه گذاري است.حالت عادي چهار حالت طبق شكل زير  قابل اندازه گذاري است.

نكته

<پيشف��رضSpecify Vertex>: اگر در مرحله  2 اينت��ر كنيم مي توانيم با معرفي يك نقطه به عنوان 
رأس زاويه و دو نقطه ديگر به  عنوان راستاي اضالع زاويه مزبور اندازه گذاري زاويه را انجام دهيم.

چنانچه بخواهيم يك پخ را مطابق ش��كل مقابل و نظير آن اندازه گذاري كنيم بايس��تي ابتدا توس��ط فرمان 
dimlinear اقدام به اندازه گذاري خطي كنيم و با ويرايش متن اندازه در هنگام اندازه گذاري يا پس از آن 

عالمت d(o%%( را به عدد اندازه اضافه كنيم.
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دستوركارشماره1
نقشه  زير را در كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 25 دقيقه(

مراحلاجرا
1. يك كاغذ A4 متريك را كه قباًل آماده سازي كرده ايد باز كنيد و با 

نام Dim1 ذخيره كنيد.
تذك��ر:يك اليه به نام dim تنظيم و آن را به اندازه گذاري اختصاص 

دهيد.
2. نقشه را مطابق شكل زير در اليه هاي مربوط رسم كنيد.

3. ب��ه كمك فرمان ه��اي Dim linear و Dim Aligned اندازه هاي 
خطي و هم راستا را مطابق شكل زير ايجاد كنيد.

و   Dim Diameter و   Dim Radius فرمان ه��اي  كم��ك  ب��ه   .4 
Dim Angular اندازه هاي شعاعي، قطري و زاويه اي را مطابق شكل 

زير ايجاد كنيد.

5. ب��ه كمك فرم��ان Single line Text زيرنويس ضخامت قطعه را 
ايجاد كنيد.

6. نقشه  خود را ذخيره كنيد.
7. نتيج��ه  كار را ب��راي ارزش��يابي و تأييد به هنرآم��وز محترم ارائه 

كنيد.
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Dim bese lineفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري مبنايي اعم از پله اي يا غيرپله اي مطابق شكل های زير كاربرد دارد.

همان طور كه در ش��كل های باال مش��اهده مي كني��د اندازه گذاري خطي و زاويه اي را به ص��ورت مبنايي مي توان 
 Dim Aligned، Dim انج��ام داد. براي اين منظور ابتدا بايد اولين قس��مت نس��بت به مبنا به كمك فرمان ه��اي
"linear  Dim Ordinate و Dim Angular اندازه گ��ذاري ش��ود و پ��س از آن، س��اير اندازه ه��ا به كمك فرمان

Dim baseline نسبت به اندازه مبنا اندازه گذاري گردد. در اين فرايند ابتداي اندازه  اوليه انتخابي )موقعيت خط 

رابط اول اندازه( به  عنوان خط رابط اول كليه اندازه هاي بعدي محسوب مي گردد.

)ج( اندازه گذاری پله ای زاويه ای)ب( اندازه گذاری پله ای خطی)الف( اندازه گذاری مبنايی غيرپايه ای

dim baselineاجرايفرمان
اين فرمان به ش��يوه هاي متعددي طبق جدول روبه رو قابل 

ورود است.

شيوههايورودفرمان

Dimension toolbar

Base lineDimension Menu

dimbaseline يا dimbase يا  dbaCommand Line:

Base line يا basDim:

dim base lineمراحلاجرايفرمان

↵ dba يا 1Command: dimbaseline. فرمان Dim base line را وارد مي كنيم.

2. يك اندازه خطي، مختصاتي يا زاويه اي را به 
 عنوان اندازه  مبنا انتخاب مي كنيم.

Select base dimension:

3. موقعيت خط رابط دوم )براي دومين اندازه( 
را تعيين مي كنيم.

Specify second extension line origin or 

[undo/select]<Select>

4. موقعي��ت خط راب��ط دوم )براي س��ومين 
اندازه( را تعيين مي كنيم.

Specify second extension line origin or 

[undo/select]<select>

5. موقعي��ت خط رابط دوم )ب��راي چهارمين 
اندازه( را تعيين مي كنيم و يا براي پايان دادن به 

فرمان دو بار اينتر مي كنيم يا كنسل مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[undo/select]<select>:
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 اگر در فايل جاري اخيراً اندازه گذاري خطي، مختصاتي يا زاويه اي انجام ش��ده باش��د، به  
مح��ض ورود فرم��ان dim base line، آخرين اندازه به  عنوان مبنا انتخاب مي ش��ود و در 

پيغام هاي بعد موقعيت خط رابط دوم درخواست مي گردد.

]گزينهUndo[: با وارد كردن حرف U آخرين مرحله اندازه گذاري شده لغو مي گردد.
]گزين��هSelect[: ب��ه كمك اين گزينه مي توانيم در هر يك از مراحل اجراي فرمان dim base line مبنايي جديد 

انتخاب كنيم تا ادامه اندازه گذاري نسبت به آن انجام شود.

نكته

Dim Continueفرمان
اين فرمان براي اندازه گذاري متوالي1 مطابق اشكال زير كاربرد دارد.

همان طور كه در ش��كل هاي فوق مش��اهده مي كنيد انواع اندازه هاي خطي، زاويه اي و همچنين مختصاتي را به 
كمك فرمان dim continue مي توانيم اندازه گذاري كنيم.

در اي��ن نوع اندازه گ��ذاري نيز همانند اندازه گذاري مبنايي بايس��تي ابتدا يك ان��دازه را به كمك فرمان هاي 
dim cordinate، dim aligned، dim linear و dim angular اندازه گ��ذاري نم��وده و س��پس نس��بت ب��ه آن 

اندازه گذاري متوالي را انجام دهيم.
در اين فرايند دومين خط رابط از هر اندازه به  عنوان اولين خط رابط اندازه  بعدي محس��وب مي گردد. و در 

حقيقت اندازه گذاري به صورت نسبي انجام مي شود.

آيا مي دانيد

1. به اندازه گذاري متوالي، اندازه گذاري زنجيري يا پي در پي نيز مي گويند.

چنانچ��ه در اج��راي فرمان dim base line، از  اندازه انتخاب ش��ده ب��ه  عنوان مبنا از نوع 
مختصاتي باش��د بع��د از آن پيغ��ام Specify feature location or [undo/select] صادر 

مي شود كه به مفهوم تعيين موقعيت مختصه بعدي است.
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Dim Continueمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: dim continue/dco. فرمان Dim Continue را وارد مي كنيم.

2. ي��ك اندازه خطي، مختصات��ي يا زاويه اي را 
انتخاب مي كنيم.

Select continued dimension:

3. موقعيت خط رابط دوم براي دومين اندازه را 
تعيين مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[Undo/Select] <Select>

4. موقعيت خط رابط دوم براي س��ومين اندازه 
را تعيين مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[Undo/Select] <Select>

5. موقعيت خط رابط دوم براي چهارمين اندازه 
را تعيين مي كنيم يا براي پايان دادن به فرمان دو 

بار اينتر مي كنيم يا كنسل مي كنيم.

Specify a second extension line origin or 

[Undo/Select] <Select>

اگر در فايل جاري اخيراً اندازه گذاري خطي، مختصاتي يا زاويه اي انجام ش��ده باش��د، 
به محض ورود فرمان dim continue آخرين اندازه به عنوان اندازه اول انتخاب مي شود 

و در پيغام های بعد موقعيت خط رابط دوم درخواست می شود.

dim continueاجرايفرمان
اين فرمان به شيوه هاي متعدد طبق جدول روبه رو قابل

وارد كردن است.

شيوههايورودفرمان

Dimension Toolbar

ContinueDimension Menu

dimcontinue يا dimcon يا  dcoCommand line

Continue يا conDim:

نكته
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دستوركارشماره2
نقشه  روبه رو را در كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 45 دقيقه( 

مراحلاجرا:
 Dim2 را كه قباًل آماده س��ازي كرده ايد باز و با نام A4 1. ي��ك كاغذ

ذخيره كنيد.
2. نقشه را مطابق شكل روبه رو در اليه هاي مربوط رسم كنيد.

3. به كم��ك فرمان هاي Dim linear و Diameter اندازه هاي قطري 
را مطابق شكل روبه رو ايجاد كنيد.

راهنماي��ي:عاليم ∅ و ضمايم 10∅×4 را به كمك گزينه  Mtext در 
هنگام اندازه گذاري اضافه كنيد.

4. ابت��دا اندازه طول��ي 40 را به كمك فرمان Dim linear و س��پس 
اندازه ه��اي طولي 60 و 80 را به كمك فرمان Dim Base line ايجاد 

كنيد.

5. ابت��دا ان��دازه  طول��ي 12 را به كمك فرمان Dimlinear و س��پس 
 Dim Continue اندازه ه��اي طول��ي 16 ،22 و 20 را به كمك فرمان

ايجاد كنيد.
6. نقشه  خود را ذخيره كنيد.

7. نتيجه  كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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Quick Dimensionفرمان
اين فرمان به مفهوم اندازه گذاري سريع براي اندازه گذاري همزمان 
جمعي از ترسيمات هندسي مختلف يك نقشه همانند نقشه ي زير 

كاربرد دارد.

در اي��ن نقش��ه ه��ر مجموعه از اندازه ه��اي متوالي، پله اي متق��ارن و قطري به صورت همزمان توس��ط فرمان 
Qdim اندازه گذاري ش��ده اس��ت، بديهي اس��ت كه در نقشه هاي ش��لوغ كاربرد اين فرمان در افزايش سرعت  

عمل اندازه گذاري بس��يار مؤثر اس��ت، چراكه ب��راي مثال اندازه گذاري همزمان 20 ع��دد دايره به  جاي 20 بار 
اندازه گذاري آن ها سودمندتر است.

شيوههايورودفرمان

Dimension toolbar

Quick DimensionDimension Menu

QdimCommand line

Quick Dimensionاجرايفرمان
اين فرمان نيز به شيوه هاي مندرج در جدول روبه رو قابل 

وارد كردن است.

Q Dimمراحلاجرايفرمان

↵ 1Command: QDim. فرمان Q Dim را وارد مي كنيم.

:2Select Geometry to dimension. ترسيمات هندسي را انتخاب مي كنيم.

3. ترس��يمات هندس��ي ديگ��ري انتخاب 
مي كنيم يا براي پايان دادن به انتخاب اينتر 

مي كنيم.

Select Geometry to dimension:

4. موقعيت خطوط اندازه را تعيين مي كنيم 
يا گزينه هاي ديگر را به  منظور انتخاب نوع 

اندازه گذاري وارد مي كنيم.

Specify dimension line position, [Continuous/

Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/

Diameter/…./datumPoint/Edit/seTtings] 

<Continuous>:

]گزين��هContiniuous[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين ان��دازه به صورت متوالي كاربرد دارد، 
ضمن اين كه كاربرد اين گزينه در فرمان Qdim در مقايسه با فرمان dim continue نيازي به اندازه اوليه ندارد.
]گزينهStaggered[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين اندازه به صورت پله اي متقارن كاربرد دارد.
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طبق پيش فرض متن اندازه در اين نوع اندازه گذاري به صورت زيگزاگ )يكي در ميان 
چپ و راست( درج مي شود، البته اين حالت قابل ويرايش است.

]گزينهBase line[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين اندازه به صورت مبنايي پله اي كاربرد دارد. در 
اين گزينه نيز نيازي به معرفي اندازه اي به عنوان مبنا نيست و مبناي اولين شيء ترسيم شده، مبنا محسوب مي شود.

]گزينهOrdinate[: اين گزينه براي اندازه گذاري همزمان چندين اندازه به صورت مختصاتي كاربرد دارد.
]گزين��هRadius[:اين گزينه براي اندازه گذاري ش��عاعي چندين كمان يا داي��ره به صورت همزمان كاربرد دارد.

نكته

]گزينهDiameter[: اين گزينه براي اندازه گذاري قطري چندين دايره به صورت همزمان كاربرد دارد.
]گزينهdatum Point[: با وارد كردن حرف P  به كمك اين گزينه مي توانيم نقطه مبناي اندازه گذاري مبنايي و 

مختصاتي را تنظيم كنيم.

]گزين��هEdit[: به كمك اين گزينه مي توان يك يا چن��د اندازه را به مجموعه  در حال اندازه گذاري اضافه يا كم 
كنيم، به نحوي كه با وارد كردن حرف E  پيغام زير صادر مي شود:

Indicate dimension point to remove, or [Add/exit] <exit>:

در اي��ن پيغ��ام انتخاب نقطه اي مبني بر حذف اندازه آن نقطه از مجموعه درخواس��ت مي ش��ود و درصورتي كه 
بخواهيم اندازه  ديگري اضافه كنيم ابتدا بايد  گزينه  Add و سپس نقطه ي موردنظر براي اندازه گذاري را انتخاب 

كنيم. زيرگزينه  Exit نيز براي خروج از اين مرحله كاربرد دارد.
]گزينهseTting[: اين گزينه براي تنظيم نوع وابس��تگي اندازه به اش��ياء كارب��رد دارد، به نحوي كه با وارد كردن 
حرف T دو زيرگزينه به ش��رح زير قابل انتخاب اس��ت، زيرگزينه  Endpoint براي وابستگي اندازه ها به نقطه ي 
انته��اي مجموعه  اندازه گذاري ش��ده و زيرگزينه  Intersection براي وابس��تگي اندازه ها به تالقي اندازه ها )نقطه 

مشترك بين دو اندازه( كاربرد دارد.
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دستوركارشماره3
نقشه زير را در كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 45 دقيقه(

مراحلاجرا
1. يك كاغذ A4 متريك را كه قباًل آماده سازي كرده ايد باز و به نام Dim3 ذخيره كنيد.

2. نقشه را مطابق شكل زير در اليه هاي مربوطه رسم كنيد.
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3. در اليه اندازه گذاري )Dim(، به كمك فرمان Quick Dimension و گزينه  Diameter تمامي دايره هاي نقشه 
را مطابق شكل زير به طور همزمان اندازه گذاري كنيد.

 Diameter  راهنماي��ي: براي اين كه اندازه گذاري قطر دايره ها مطابق ش��كل كتاب درآيد پ��س از انتخاب گزينه
جهت ماوس را در راستاي حدود 135 درجه تنظيم و كليك كنيد.

4. مج��دداً به كمك فرم��ان Quick Dimension البته اين دفعه با گزين��ه  Staggred اندازه هاي مبنايي متقارن را 
مطابق شكل زير ايجاد كنيد.
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5. اندازه  شعاع R10 را به كمك فرمان DimRadius و ساير اندازه ها )10 ،25 و 60( را به كمك فرمان
 Dim linear مطابق شكل زير ايجاد كنيد.

6. نقشه  خود را ذخيره كنيد.
7. نتيجه كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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ارزشيابيپاياني
نظري ◄

1. نوع اندازه گذاري هر يك از قسمت هاي تصوير زير را مانند صفحه 105 به صورت التين و فارسي بنويسيد.

2. مراحل اجراي فرمان Dim linear را بنويسيد.
3. مراحل اجراي فرمان Dim Aligned را بنويسيد.

4. مراحل اجراي فرمان Dim Arc را بنويسيد.
5. مراحل اجراي فرمان Dim Ordinate را بنويسيد.

6. مراحل اجراي فرمان Dim Radius را بنويسيد.
7. مراحل اجراي فرمان Dim diameter را بنويسيد.

8. مفهوم پيغام هاي زير را در اجراي فرمان Dim Angular بنويسيد.
Command: dimang ↵

Select arc, circle, line or <Specify Vertex>:

Select second line:

Specify dimension arc line location, or [Mtext/Text/Angle/Quadrant]:



125

9. مراحل اجراي فرمان Dim Baseline را بنويسيد.
10. مراحل اجراي فرمان Dim Continue را بنويسيد.

11. اندازه  15 در شكل روبه رو را هم به كمك فرمان Dim linear و هم به كمك فرمان
 Dim Aligned مي توان اندازه گذاري كرد.

 درست                     نادرست
12. اندازه 25 در شكل باال فقط با فرمان Dim linear قابل اندازه گذاري است.

 درست                    نادرست
13. براي اندازه گذاري طول يك خط مطابق شكل روبه رو در مقابل پيغام

 Specify first extension origin or <Select  Object>

مي توان اينتر و پاره خط را انتخاب كرد.
 درست                   نادرست

14. ب��ا فرمان Dim Radius ش��عاع كمان بيض��ي )Elliptical Arc( را نيز مي توان 
اندازه گذاري كرد.

 درست                   نادرست
15. براي اندازه گذاري مطابق شكل روبه رو فرمان . . . . . . . . . . كاربرد دارد.

16. پيغام Select base dimension مربوط به فرمان . . . . . . . . . . . . . است.

17. براي اندازه گذاري پخ شكل روبه رو فرمان . . . . . . . . . . . . . . . كاربرد دارد.

18. براي اندازه گذاري . . . . . . . . . . . فرمان Dim Ordinate كاربرد دارد.
19. نشانه  مربوط به كدام فرمان اندازه گذاري است؟

Aligned )ب     Linear )الف 
Angular )د    Quick Dimension )ج 

20. نشانه  فرمان Arc Length كدام است؟
 الف(    ب(   ج(   د(

21. نشانه كدام فرمان صحيح درج شده است؟
Base line  )ب   Radius  )الف 

Ordinate )د    Continue )ج 
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22. كدام اصطالح يعني خط رابط اندازه گذاري؟
Dimension line )ب   Extension line )الف 

Dimension Arrow )د   Dimension Text )ج 
23. در هنگام اندازه گذاري با كدام گزينه مي توان متن اندازه را مطابق شكل زير چرخاند؟

MText )ب    Text )الف 
Rotate )د    Angle )ج 

24. كدام نوع اندازه گذاري اشتباه معرفي شده است؟

 Horizontal )د                       Vertical )ج        aligned )ب               Angular )الف 

25. اندازه گذاري قطر دايره در كدام شكل با فرمان Diameter انجام نشده است؟

  الف(            ب(         ج(         د(
26. كدام گزينه براي درج عالمت درجه كاربرد دارد؟

%%O)د   %%d)ج   %%P)ب  %%C)الف 

27. شكل روبه رو با چه فرماني اندازه گذاري شده است؟
Linear )ب   Ordinate )الف 

Continue )د    Aligned )ج 
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دقيقه( عملی)زمان180◄
1. نقشه زير را در كاغذ A4 افقی ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

تذكر: جدول مشخصات تكميل گردد.

رسام

كنترل

ب
تصوي

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: 
س:

تولران

س:
مقيا

س:
جن
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2. نقشه  زير را در كاغذ A4 افقی ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
تذكر: جدول مشخصات تكميل گردد.

رسام

كنترل

ب
تصوي

شماره نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
س:

تولران

س:
مقيا

س:
جن
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رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغييرات:
عنوان نقشه: 

نام قطعه:
تولرانس:

مقياس:

جنس:

3. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
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4. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

تصويب:

شماره  نقشه:

تغيير:
عنوان نقشه: 

نام قطعه: 
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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رسام:

كنترل:

تصويب:

شماره  نقشه:

تغيير:
عنوان نقشه: 

نام قطعه: 
تولرانس:

مقياس:

جنس:

5. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
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6. نقشه  زير را در كاغذ A4 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

تصويب:

شماره  نقشه:

تغيير:
عنوان نقشه: 

نام قطعه: 
تولرانس:

مقياس:

جنس:



Dim Styleتواناييمديريتسبكهاياندازهگذاريبهكمكفرمان

پسازآموزشاينتوانايي،ازفراگيرانتظارميرود: ◄
- مفهوم و كاربرد سبك اندازه گذاري در نقشه كشي را توضيح دهد.

- فرمان Dim Style را به شيوه هاي متداول اجرا كند.
- اجزاي پنجره  Dimension Style Manager را معرفي كند.

- مراحل ايجاد يك سبك جديد اندازه گذاري را بنويسد.
- روش هاي جاري كردن يك سبك اندازه گذاري را بنويسد.

- يك سبك جديد اندازه گذاري را ايجاد و جاري كند.
- در سبك جاري اندازه گذاري كند.

- يك سبك اندازه گذاري را ويرايش كند.
- اجزاي سربرگ هاي پنجره   Modify Dimension Style را معرفي كند.

مدتزمانآموزش
جمععملينظري

448



پيشآزمون
1. معادل انگليسي واژه  "سبك" چيست؟

2. مفهوم و كاربرد سبك اندازه گذاري در نقشه كشي چيست؟
3. تفاوت اندازه گذاري دو شكل )الف( و )ب( چيست؟

4. كاربرد هريك از اندازه گذاري هاي شكل )الف( و )ب( در كجاست؟
5. در اتوكد استانداردهاي اندازه گذاري نظير ارتفاع متن اندازه، طول فلش چگونه تنظيم مي شود؟

6. در اتوكد يك سبك جديد اندازه گذاري چگونه تنظيم مي شود؟
7. يك سبك اندازه گذاري در اتوكد چگونه ويرايش مي شود؟

8. اگر در اتوكد نقشه اي با مقياس 1:2 رسم شود، چگونه ابعاد آن اندازه گذاري حقيقي مي  شود؟
9. چگونه مي توان در يك نقشه هم اندازه هاي ميلي متري و هم اندازه هاي اينچي را درج كرد؟

10. تولرانس هاي ابعادي و انطباقي در اتوكد چگونه بر روي نقشه انجام مي شود؟
11. در اتوكد براي اندازه گذاري نيم نما و نيم برش چگونه عمل مي كنند؟

12. اگر چند سبك اندازه گذاري داشته باشد، چگونه آن ها را جاري مي كنيم )در دسترس قرار مي دهيم(؟

)ب()الف(
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Dimension Style Managerمديريتسبكاندازهگذاري
همان طور كه از اصول و قواعد نقشه كشي مي دانيد اندازه گذاري بر اساس نوع نقشه به شيوه هاي مختلفي صورت 

مي گيرد، براي مثال به شكل زير توجه كنيد:

شيوههايورودفرمان

Styles Toolbar

Dimension Toolbar

Dimension StyleDimension Menu

Dimension StyleFormat menu

 dim Style  يا ddim يا dCommand line

)ب( )الف(

ش��كل )الف( سبك اندازه گذاري افقي1 )Horizontal( و شكل )ب( سبك اندازه گذاري هم راستا2 )Aligned( را 
نشان مي دهد. با توجه به نوع نقشه يكي از آن ها در اندازه گذاري استفاده مي شود. به عالوه جزئيات ديگري مانند 
نوع فلش، متن اندازه، واحد مورد اس��تفاده در اندازه گذاري، تولرانس هاي ابعادي و انطباقي و غيره را در قالب 
س��بك اندازه گذاري مي توان كنترل و تنظيم كرد و يا اين كه س��بك خاصي را به اندازه گذاري نيم نما و نيم برش 

اختصاص داد.
با توجه به اين كه اندازه گذاري يكي از مباحث مهمي است كه به نقشه ماهيت كاربردي مي بخشد، در اتوكد 
يك سبك اندازه گذاري به صورت پيش فرض، براي اندازه هايي كه ايجاد مي كنيم، وجود دارد كه خوشبختانه  با 
س��بك اندازه گذاري نقشه كشي صنعتي تا حد زيادي هم خواني دارد. البته با توجه به تنوع نقشه ها مي توان سبك 

پيش فرض را ويرايش كرد و سبك جديدي را تنظيم و مورد استفاده قرار داد.

Dimension Styleاجرايفرمان
وارد كردن اين فرمان به شيوه هاي گوناگون مطابق جدول

روبه رو امكان پذير است.

1. به اندازه گذاري افقي، اندازه گذاري يك سويه نيز مي گويند.
2. به اندازه گذاري هم راستا، اندازه گذاري دوسويه نيز مي گويند.
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با وارد كردن فرمان Dimension Style پنجره زير ظاهر مي شود. در زير اجزاي آن معرفي شده است:

Set current مي توان سبك  انتخابي را جاري كرد و يا تغييرات انجام شده در يك سبك اندازه گذاري  به كمك دكمه   
را بر روي تمامي اندازه ها انجام داد.

New مي توان يك سبك اندازه گذاري جديد ايجاد كرد. به كمك دكمه 
Modify مي توان يك سبك اندازه گذاري را اصالح و ويرايش كرد. به كمك دكمه 

Override مي توان تغييراتي را به صورت ش��اخه فرعي در يك سبك به وجود آورد كه به صورت  به كمك دكمه 
موقت بر روي اندازه گذاري انجام شود.

Compare مي توان تنظيمات دو سبك اندازه گذاري را با يكديگر مقايسه كرد. به كمك دكمه

نام سبك جاري
پيش نمايش سبك جاري

توضيحات مربوط 
به سبك ها

انتخاب سبك جاري

نحوه  نمايش 
فهرست نام سبك ها

3. در پنجره  Create New Dimension Style نام س��بك 
جدي��د را در كادر New Style Name، س��بك پايه را در 
كادر Start with، و اندازه هاي مورد استفاده براي سبك را 

در كادر Use for وارد مي كنيم.
Continue كليك مي كنيم. 4. بر روي دكمه 

مراحلايجادسبكجديداندازهگذاري
:)Dim Style New(

1. فرمان DimStyle را وارد مي كنيم.
2. در پنجره  Dimension Style Manager بر روي دكمه 

New كليك مي كنيم.
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5. در پنجره New Dimension Style تنظيمات موردنظر 
را انجام مي دهيم.

OK كليك مي كنيم. 6. بر روي دكمه  
7. در پنجره Dimension Style Manager بر روي دكمه 

Close كليك مي كنيم.

:)Dimension Current(روشهايجاريكردنسبكاندازهگذاري
در دسترس قرار دادن سبك هاي اندازه گذاري را جاري كردن آن ها مي نامند كه به دو روش انجام مي شود:

الف( انتخاب سبك موردنظر از طريق نوار ابزار Style )مطابق شكل زير(

ب( از طريق پنجره  Dimension Style Manager با انتخاب نام س��بك موردنظر از قس��مت Styles و كليك بر 
Set current روي دكمه  

Modify س��بك اندازه گذاري را ويرايش كنيم و بر روي دكمه   اغلب در صورتي كه با دكمه  
Set current كليك كنيم، تغييرات ايجادش��ده بر روي اندازه هاي قبلي نيز انجام مي ش��ود؛ در 

غير اين صورت بايد به كمك فرمان Dimupdate آن ها را با سبك جاري همگام كنيم.

نكته
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مراحلاجرا
ن��ام  ب��ا  آن را  و  كني��د  ب��از  را  ترس��يمي  فاي��ل  ي��ك   .1

Half View ذخيره كنيد.

2. فرمان Dim Style را وارد كنيد تا پنجره  روبه رو  ظاهر 
 شود.

پنج��ره   ت��ا  كني��د  كلي��ك   New دكم��ه  روي  ب��ر   .3 
 ...Create New Dim مطابق شكل روبه رو ظاهر شود.

 Half ن��ام س��بك جدي��د يعني New Style Name 4. در كادر
Continue كليك كنيد. View را وارد و بر روي دكمه  

5. در پنجره  New Dimension Style و سربرگ Lines مطابق 
ش��كل روب��ه رو گزينه ه��اي Dim line 2 و Ext line 2 را 

OK كليك كنيد. فعال و بر روي دكمه  

دستوركارشماره1
نقشه  مقابل را در يك كاغذ A4 متريك رسم و اندازه گذاري كنيد.

راهنمايي: يك سبك جديد اندازه گذاري به نام Half View ايجاد 
كني��د و تنظيمات مربوط به اندازه گذاري نيم نما )و نيم برش( را 
در آن انجام دهيد، س��پس اندازه هاي نيم نما را به كمك س��بك 

Half View ايجاد كنيد.
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6. در پنج��ره  Dimension Style Manager ب��ر روي 
Close كليك كنيد. دكمه 

تذك��ر: دق��ت كني��د در مرحل��ه  6 نام س��بك جديد
)Half View( در قسمت Styles ثبت شده باشد.

7. نقش��ه را مطابق ش��كل روبه رو در اليه هاي مربوطه 
رسم كنيد.

8. با اس��تفاده از س��بك اندازه گذاري Iso 25 )س��بك 
پيش فرض( اندازه هاي كامل نقشه را ايجاد كنيد

9. س��بك Half View را جاري و اندازه هاي نيم نما را 
مطابق شكل روبه رو ايجاد كنيد.

راهنماي��ي:براي ان��دازه 40 مي تواني��د در محل خط 
رابط موجود كليك كنيد و سپس با حركت مكان نما به 

سمت پايين عدد 40 را در خط فرمان تايپ كنيد.
10. نقشه  خود را ذخيره كنيد.

11. نتيج��ه كار را برای ارزش��يابي و تأييد به هنرآموز 
محترم ارائه كنيد.
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)Dimension Modify(مراحلويرايشسبكاندازهگذاري
1. فرمان Dim Style را وارد مي كنيم.

Modify كليك مي كنيم. 2. در پنجره Dimension Style Manager بر روي دكمه 

3. در پنجره Modify Dimension Style تنظيمات موردنظر را انجام مي دهيم.
OK كليك مي كنيم. 4. به  منظور تأييد تنظيمات بر روي دكمه 

Close كليك مي كنيم. 5. در پنجره Dimension Style Manager بر روي دكمه 
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Modify Dimension Styleتنظيماتكادرمحاورهاي
◄Linesسربرگ

اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات خواص خط اندازه و خط رابط 
است.

همچنين تنظيمات پركاربرد اين قسمت به شرح زير است.

گزين��ه Base line spacing ~ براي تنظيم فاصله بين خطوط 
اندازه در اندازه گذاري مبنايي پله اي كاربرد دارد.

قسمتDimension lines: در اين قسمت خواص خط اندازه 
شامل رنگ و نوع خط و پهناي خط اندازه تنظيم مي شود.

همچنين تنظيمات هر كاربرد اين قسمت به شرح زير است.

گزين��ه Suppress ~ براي نمايش يا عدم نمايش خط اندازه 
كارب��رد دارد. Dim line 1 براي ح��ذف نيمه اول خط اندازه ، 

مطابق شكل روبه رو كاربرد دارد.
و Dim line 2 براي حذف نيمه دوم خط اندازه، مطابق ش��كل 

روبه رو كاربرد دارد.

محل اولين خط رابط در هنگام اندازه گذاري تا وسط خط اندازه، نيمه اول خط اندازه محسوب مي شود.
نكته

قسمتExtension lines: در اين قسمت خواص خطوط امتداد )خطوط رابط( قابل تنظيم است.
همچنين گزينه هاي پركاربرد اين قسمت به شرح زير است:

گزينه Suppress ~ براي نمايش يا نمايش ندادن خطوط رابط كاربرد دارد.
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نمايش ندادن نيمه خط اندازه و خط رابط در اندازه گذاري نيم نما و نيم برش كاربرد دارد.
نكته

Ext line 1 براي مخفي كردن خط رابط اول، مطابق شكل روبه رو 

كاربرد دارد.
Ext line 2 براي مخفي كردن خط رابط دوم مطابق شكل روبه رو 

كاربرد دارد.

گزينه Extend beyond dim lines ~ براي تنظيم مقدار بيرون زدگي خط رابط از خط اندازه مطابق 
شكل )الف( كاربرد دارد.

گزينه Fixed length extension lines ~ براي محدود و  ثابت كردن طول خط رابط مطابق 
شكل روبه رو كاربرد دارد.

آيا مي دانيد

گزينه Offset from origin ~ در تنظيم مقدار فاصله خط رابط از شيء مطابق شكل )ب( كاربرد 
دارد.

)ب()الف(
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◄Symbols and Arrowsسربرگ
اين س��ربرگ شامل تنظيمات فلش ها، عالمت مركز، طول 

كمان و زاويه و ارتفاع فشردگي شعاع است.
قس��متArrowheads: در اين قسمت نوع و اندازه فلش 

اندازه و خط راهنما قابل تنظيم است.
براي انتخاب نوع فلش  ~   Second و First گزينه ه��اي

اندازه كاربرد دارد.
گزين��ه Leader ~ ب��راي تعيين نوع فلش خ��ط راهنما 

كاربرد دارد.
گزينه Arrow size ~ براي تنظيم طول فلش كاربرد دارد.

قسمتCenter Marks: در اين قسمت وضعيت عالمت مركز و خط محور براي كمان ها و دايره ها قابل تنظيم است. 
تنظيمات اين قسمت بر اجراي فرمان Center Mark اثرگذار است.

 ~ Center با فعال ش��دن اين گزينه فرمان None  گزينه
Mark قابل اجرا نيس��ت، همچنين در اندازه گذاري شعاع 

نيز عالمت مركز درج نمي شود.
گزينه Mark ~ براي درج عالمت مركز كاربرد دارد.

گزين��ه Line ~ ب��راي درج خ��ط مركز)خ��ط محور( كارب��رد دارد. ط��ول خطوط عالمت مرك��ز و همچنين 
2.5  قابل تنظيم است. بيرون زدگي خط مركز از كمان ها و دايره ها به كمك متغير 

در اتوك��د عالوه بر اين كه به كمك فرمان Center Mark مي توان براي كمان ها و دايره ها 
عالمت مركز يا خط محور درج كرد، در هنگام اندازه گذاري ش��عاع كمان ها و دايره ها به 

كمك فرمان Dim Radius، به صورت خودكار عالمت مركز درج  مي شود.

در اتوك��د عالوه بر اين كه به كمك فرمان 

آيا مي دانيد

قسمتDimension break:در اين قسمت توسط گزينه Break size فاصله نقاط 
شكستن خط اندازه و خط رابط مطابق شكل روبه رو قابل تنظيم است.

قس��متlength symbol: در اين قسمت محل درج عالمت ∩ )طول كمان( نسبت به متن 
اندازه در اندازه گذاري طول كمان توسط فرمان Arc Length Dimension قابل تنظيم است.
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قبل از متن اندازه، مطابق ش��كل )الف( كاربرد  گزين��ه Preceding dimension text براي درج عالمت ∩  ~
دارد.

در باالي متن اندازه، مطابق ش��كل )ب( كاربرد  گزين��ه Above dimension text ب��راي درج عالم��ت ∩  ~
دارد.

گزينه None براي عدم درج عالمت ∩ ~ كاربرد دارد.
 Jog Angle در اين قسمت به كمك گزينه :Radius Jog dimensionقس��مت
زاويه فشردگي و خط اندازه در اندازه گذاري شعاع فشرده را مي توان تنظيم كرد. 

اندازه گذاري شعاع فشرده توسط فرمان dimgged انجام مي شود.

قس��متlinear Jog dimension:در اي��ن قس��مت  به كمك گزينه
 Jog heigt factor ارتفاع فش��ردگي خط ان��دازه را مي توان براي فرمان 

dim Jog linear تنظيم كرد.

فرمان dim Jog linear براي اندازه گذاري خطي فش��رده مطابق ش��كل 
روبه رو كاربرد دارد.

◄Textسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل ويژگي هاي ظاه��ري، موقعيت و 

راستاي متن اندازه است.

)ب()الف(
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آيا مي دانيد

قس��متText appearance: در اين قس��مت خواص ظاهري متن اندازه به شرح 
زير قابل تنظيم است:

براي تنظيم و كنترل س��بك متن اندازه كاربرد دارد و همانند  ~  Text Style  گزينه
      تنظيم سبك در متن نويسي انجام مي شود.

گزينه  Text Color ~ براي تنظيم رنگ متن اندازه كاربرد دارد.
گزينه Fill Color ~ براي تنظيم زمينه  متن اندازه كاربرد دارد.

براي تنظيم ارتفاع متن اندازه كاربرد دارد. ~  Text height  گزينه
گزين��ه Draw from around text ~ ب��راي درج كادر دور متن اندازه ب��راي اندازه ي دقيق تئوري 

كاربرد دارد.
قسمتText Placement:در اين قسمت موقعيت و وضعيت متن اندازه نسبت به خط اندازه قابل تنظيم است.

گزينه  Vertical ~ براي تعيين موقعيت قائم )عمودي( متن اندازه نسبت به خط اندازه كاربرد دارد. اين گزينه
     داراي چهار حالت، مطابق شكل زير است.

گزينه  Horizontal ~ براي كنترل موقعيت افقي متن اندازه در طول خط اندازه كاربرد دارد. اين گزينه نيز پنج 
حالت، مطابق شكل زير، دارد.

مركز باال  خارج استاندارد ژاپن

روي رابط اول مركزروي رابط دوم كنار رابط اول كنار رابط دوم

گزين��ه  Offset from dim line ~ ب��راي تنظيم 
فاصله بين متن اندازه و خط اندازه، مطابق ش��كل 

روبه رو كاربرد دارد.
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قس��متText alignment:در اين قسمت وضعيت يك سويه يا دوس��ويه بودن متن اندازه قابل كنترل است، 
همچنين در اين گزينه استانداردي با عنوانISO 25  وجود دارد كه در شكل زير مالحظه مي كنيد.

◄Fitسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات موقعيت متن اندازه نسبت به خط اندازه و خط رابط و همچنين مقياس اجزاي 

اندازه گذاري است.

ISO 25
)شبيه دو سويه به جز شعاع و قطر(

aligned
هم راستا  )دوسويه(

Horizontal
افقي)يك سويه(

قسمتFitOption:در اين قسمت نحوه ي درج متن اندازه و فلش ها نسبت به خطوط رابط تنظيم مي شود.
از پركاربردترين گزينه اين قسمت به شرح زير است.

گزين��ه  Both text and Arrows ~ براي بيرون فرس��تادن هر دوي متن اندازه و فلش ها )در 
صورت نداش��تن فضاي كافي( مطابق ش��كل روبه رو كاربرد دارد. ضمن اين كه با فعال ش��دن 
اين گزينه خط اندازه قطر در اندازه گذاري قطري )Diameter( به صورت كامل درج مي شود.
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قس��متText placement: در اين قس��مت موقعيت متن اندازه هنگامي كه در محل پيش فرض قرار ندارد قابل 
تنظيم است.

يكي از گزينه هاي پركاربرد آن عبارت است از:
گزين��ه  With leaderوOver dimension line ~ براي درج متن اندازه در باالي خط اندازه به همراه 

خط راهنما مطابق شكل روبه رو در فضاي كم اندازه گذاري كاربرد دارد.
قسمتScale for dimension features:در اين قسمت مقياس اجزاي اندازه گذاري قابل تنظيم است.

مهمترين گزينه اين قسمت عبارت است از:
گزينه  Use Overal Scale of ~ براي تنظيم مقياس اجزاي اندازه گذاري توس��ط ضريب عددي مطابق ش��كل 

زيركاربرد دارد.

قسمتFineTuning:در اين قسمت تعيين موقعيت متن اندازه قابل تنظيم است.
گزين��ه Place Text manually ~ امكان تعيين موقعيت متن اندازه هنگام اندازه گذاري به صورت دس��تي )در 

محل دلخواه خارج يا داخل خطوط رابط را فراهم مي سازد( 
گزينه Draw dim line between ext lines ~ امكان رسم خط اندازه بين خطوط رابط در همه  شرايط مطابق 

شكل زير را فراهم مي سازد )حتي اگر متن اندازه خارج از خطوط رابط باشد(.

Draw dim between ext lines

◄Primary Unitsسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات واحد، دقت واحد اندازه و 

پيشوند و پسوند متن اندازه است.
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قس��متlinear dimension:در اين قسمت واحد و دقت اندازه قابل تنظيم است كه پركاربردترين گزينه هاي 
آن به شرح زير است:

گزينه  Unit format براي تنظيم واحد جاري اندازه گذاري به جز اندازه گذاري زاويه كاربرد دارد. ~
گزينه  Precision ~ براي تنظيم تعداد رقم هاي اعشار )دقت اندازه( كاربرد دارد.

مثال: براي مثال:0.00  براي 40,13 و 0 براي 40.

پيش فرض اين گزينه Decimal به مفهوم اعشاري مبناي 10 است كه واحد مورد استفاده 
نقشه كشي صنعتي به شمار مي آيد.

نكته

قسمتZero suppression: در اين قسمت نحوه ي نمايش صفرهاي قبل و بعد از مميز مشاهده مي شود.
گزينه  Leading اگر فعال شود صفر قبل از مميز نمايش داده نمي شود. مثال25. به جاي0.25  ~

گزينه  Tyailing ~  اگر فعال باشد صفر هاي بعد از اعداد صحيح نمايش داده نمي شود واگر فعال 
نباشد به تعداد ارقام اعشار بعد از مميز  عدد يا صفر قرار مي گيرد. مثال0.200به جاي0.2

گزينه ه��اي Feet و Inches در صورت��ي فعال مي ش��ود ك��ه واح��د Engineering  ~ به جاي
 Decimal  انتخاب شده باشد.

ضريب مقياس )Scale Factor( اندازه گذاري هميشه عكس مقياس ترسيمي نقشه است.
نكته

Zero suppressionقسمتZero suppressionقسمتZero suppression

آيا مي دانيد

براي تنظيم نحوه  گرد كردن عدد اندازه كاربرد دارد. ~  Round off  گزينه
~ Ø20 براي ٪٪C و يا M20 براي M براي اضافه كردن پيشوند به متن اندازه كاربرد دارد. مثال prefex گزينه
~ 20H7 برای H7 برای اضافه كردن پسوند به متن اندازه كاربرد دارد. مثال suffix گزينه

قسمتMeasurement Scale: در اين قسمت مقياس اندازه گيري قابل تنظيم است.
گزين��ه Scale Factor ~ ب��راي تنظيم ضريب مقياس اندازه گذاري نس��بت به اندازه   گيري اس��ت؛ كه مهمترين 

گزينه ي اين قسمت است.
مثال: اگر مقياس نقش��ه ترس��يمي1:2 باشد در اين گزينه بايد عدد 2 وارد ش��ود تا اعداد اندازه گيري شده در آن 

ضرب شده و به عنوان اندازه حقيقي در اندازه گذاري درج شود.
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قسمتAngular dimensions:در اين قسمت واحد زاويه و دقت آن قابل تنظيم است.
گزينه Unit format ~ براي تنظيم نوع واحد زاويه كاربرد دارد.

گزينه Precision ~ براي تنظيم ارقام اعشار اندازه زاويه كاربرد دارد.
قسمتZero Suppression: در اين قسمت ارقام اعشار پيش و پس از مميز قابل تنظيم است.

◄Alternate Unitsسربرگ
اين سربرگ شامل تعيين نمايش واحدهاي تبديلي )يكاهاي

 تبديلي( اندازه گذاري و تنظيمات آن است.

گزينه Display Alternate Units ~ اگر فعال باشد اندازه ها عالوه بر واحد اول )اصلي( واحد دوم نيز داخل 
عالمت  [    ] ، مطابق شكل روبه رو، نمايش داده مي شود.

اغلب تنظيمات سربرگ Alternate Units مربوط به واحد اوليه )اصلي( و مشابه سربرگ Primary Units است، 
بنابراين از توضيح مجدد آن ها صرف نظر مي كنيم و به موارد جديد مربوط به واحد دوم )تبديلي( مي پردازيم.

قسمتAlternate Units:در اين قسمت گزينه Multiplier for all units ضريب تبديل واحد اصلي به واحد 
 1

25.4 دوم تعيين مي ش��ود؛ مثال، براي تبديل واحد ميلي متر به اينچ عدد 0.0393700787 كاربرد دارد كه همان 
است و به صورت پيش فرض وارد شده است. 

واحد تبديلي )Alternate Unit( هنگامي كاربرد دارد كه نمايش اندازه هاي يك نقش��ه عالوه بر 
واحد اصلي با واحد ديگري نيز نياز باش��د؛ مثال در نقشه كش��ي صنعتي واحد رايج ISO ميلي متر 
اس��ت. اگ��ر در مواردي واحد اينچ نيز نياز باش��د، واحد اينچ به عنوان واح��د دوم واحد تبديلي 

محسوب و داخل عالمت [   ] نمايش داده مي شود.

آيا مي دانيد
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آيا مي دانيد

قس��متPlacement:در اين قس��مت نحوه نمايش واحد تبديلي نسبت به واحد اول به شرح 
زير قابل كنترل است.

گزينه After Primery Value ~ اگر فعال باشد واحد تبديلي بعد از واحد اصلي، مطابق شكل 
)الف( درج مي شود.

گزينه Below Primary Value ~ اگر فعال باشد واحد تبديلي زير واحد اصلي، مطابق شكل  
)ب( مي شود.

◄Tolerancesسربرگ
اين س��ربرگ ش��امل تنظيمات تولرانس 

ابعادي در كنار متن اندازه است.

)الف( )ب(


