ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﯾﻦ ﻓﺼﻞ:
قﻄعا هدف از ترسیم نقشه ها به اجرا در آوردن آن است و زمانی یﮏ نقشه به مرحله
اجرا میرسد که تمامی المان های آن دارای اندازهای صحیﺢ و کامل باشد.
اندازه ﮔﺬاری بر روی موﺿوعات مختلف و نحوی ایجاد تﻐییر بر روی اجزای خﻂ
اندازه از مباحﺚ مهم و بنیادی است که هر کاربر حرفه ای میبایست اطﻼعات کاملی
در رابﻄه با این موﺿوع داشته باشد .در این فﺼل خواهان شرح هر یﮏ از موارد یاد
شده هستیم.
اهداف دنبال شده در ایﻦ فصل:
✒ شیوه های مختلف اندازه ﮔیری موﺿوعات
✒ اندازهﮔیری سریع موﺿوعات
✒ ایجاد و مدیریت سبﮏ های اندازهﮔﺬاری
✒ تﻐییر شکل ﻇاهری خﻄوط و متن و پیکان های خﻂ اندازهﮔﺬاری
✒ اخﺬ اندازه طول کمان ها و...
✒ و...

تا این قسمت از کتاب بسیاری از دستورات ترسیمی ،ویرایشی ،کمﮏ ترسیمی ،تایﭗ
متون و ﮔزارشﮔیری از موﺿوعات را آموختید.
اما یکی از ارکان اصلی نقشهکشی مبحﺚ اندازهﮔﺬاری میباشد و بدون شﮏ رسالت
اصلی کاربر از ترسیمات و تکمیل نقشهها ،به تﺼویر کشیدن ایدههای ذهنی و به
اجرا درآوردن آن است .اما زمانی یﮏ نقشه به مرحله اجرا درخواهد آمد که تا تمامی
المانهای آن دارای اندازهای مشخص و خوانا باشد تا به نحو احسنت اجرا ﮔردد.
اﮔر در صنعت ساختمان فعالیت میکنید این نکته را مدنظر قرار دهید که اندازهﮔﺬاری
باید به نحوی انجام شود که مجری نیازمند محاسبه ( جمع و تﻔریق ) نباشد ،همچنین
اﮔر قرار است نقشهها به یﮏ مرجع عالی یا ارﮔانی خاصی ارائه ﮔردد ،میبایست پﻼن
اندازهﮔﺬاری به مجموع پﻼنها الحاق ﮔردد تا ترسیمات قابل استناد و درك باشد.
پﺲ یﮏ کاربراتوکد باید به شکل اصولی و صحیﺢ با دستورات اندازهﮔیری و نحوهی
تنظیمات آن آشنا باشد .در ادامه با دستورات اندازهﮔیری آشنا خواهید شد.

شيوههای مﺨتلﻒ اندازهگيری در : AutoCAD
دستور  Dimensionدر اتوکد به کاربران امکان اندازهﮔﺬاری به حالتهای مختلف از
قبیل اندازهﮔﺬاری بر روی خﻄوط افقی و عمودی ،خﻄوط مورب ،زوایا ،طول کمانها،
شعاع و قﻄر دایره را میدهد .این دستور به  8روش قابلاجراست که در ادامه هریﮏ
شرح داده خواهد شد.

ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزش اﺗﻮﮐﺪ 2018

محل ﻗرارگيری دستور :
 .1نوار   Ribbonسربرگ   Homeپانل   Annotationدستور Dimension
 .2نوار ابزار Dimension
 .3منوبار  منوی Dimension
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•ﺣالت اول اندازهگذاری :
 ( Linearاندازهگذاری افقی و ﻗاﺋم ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان فاصله افقی یا عمودی بین دونقﻄه را به دست آورد.
روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب نقﻄه اول با چﭗ کلیﮏ موس  انتخاب نقﻄه دوم با
چﭗ کلیﮏ موس  مشخص کردن محل قرارﮔیری متن و خﻂ اندازه با جابجایی و
چﭗ کلیﮏ موس.

� نکته  :زمانی که قرار است محل قرارﮔیری خﻂ اندازه را مشخص کنید
اﮔر نگاهی به خﻂ فرمان بیندازید شاهد چند پارامتر خواهید بود که هریﮏ کاربردی
را برای کاربر به ارمﻐان میآورد.

گزینهی  : Mtextاﮔر بخواهید بهجای عدد فاصله ،متنی را بنویسید میتوانید از
این ﮔزینه استﻔاده نمایید.
گزینهی  : Angleاﮔر بخواهید زاویه قرارﮔیری متن اندازه را نسبت به افق تﻐییر
دهید از این ﮔزینه استﻔاده میشود.
� نکته  :بهتر است در هنگام انتخاب نقاط برای به دست آوردن فاصله ،از
 Object Snapها استﻔاده شود که میزان خﻄا به حداقل برسد.
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•ﺣالت دوم اندازهگذاری :

 ( Alignedاندازهگذاری مورب ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان فاصله مورب ( اُریب ) بین دونقﻄه را به دست آورد.
روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب نقﻄه اول با چﭗ کلیﮏ موس  انتخاب نقﻄه دوم با
چﭗ کلیﮏ موس  مشخص کردن محل قرارﮔیری متن و خﻂ اندازه با جابجایی و
چﭗ کلیﮏ موس.

•ﺣالت سوم اندازهگيری :
 ( Angularاندازهگذاری زاویه بيﻦ دو خﻂ ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان فاصله زاویه بین دو خﻂ را به دست آورد.
روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب خﻂ اول با چﭗ کلیﮏ موس  انتخاب خﻂ دوم با
چﭗ کلیﮏ موس  مشخص کردن محل قرارﮔیری متن و خﻂ اندازه با جابجایی و
چﭗ کلیﮏ موس.
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•ﺣالت چهارم اندازهگذاری :
 ( Arc Lengthاندازهگذاری ﻃول کمان ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان طول یﮏ کمان را به دست آورد.
روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب کمان مدنظر با چﭗ کلیﮏ موس  مشخص کردن
محل قرارﮔیری متن و خﻂ اندازه با جابجایی و چﭗ کلیﮏ موس.

� نکته  :عﻼمت قبل متن اندازه بیانگر کمان بودن این شکل میباشد.
� نکته  :زمانی که قرار است محل قرارﮔیری خﻂ اندازه را مشخص کنید اﮔر
نگاهی به خﻂ فرمان بیندازید شاهد چند پارامتر خواهید بود که قب ً
ﻼ به چند نمونه
از آنها اشاره شد.
گزینهی  : Partialبا استﻔاده از این زﯾﺮدستور میتوانید با معرفی دونقﻄه از روی
کمان ،طول قسمتی از آن را به دست آورید.

•ﺣالت پنجم اندازهگذاری :

 ( Radiusاندازهگذاری شعاع ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان اندازه شعاع دایره و کمانها را به دست آورد.
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روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب کمان یا دایره مدنظر  مشخص کردن محل قرارﮔیری
متن و خﻂ اندازه با جابجایی و چﭗ کلیﮏ موس (مانند شکل زیر)

� نکته  :حرف  Rبیانگر شعاع میباشد.

• ﺣالت ششم اندازهگذاری :
 ( Diameterاندازهگذاری ﻗطر ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان اندازه قﻄر دایره و کمانها را به دست آورد.
روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب کمان یا دایره مدنظر  مشخص کردن محل قرارﮔیری
متن و خﻂ اندازه با جابجایی و چﭗ کلیﮏ موس (مانند شکل زیر)

� نکته  :عﻼمت  Øبیانگر قﻄر میباشد.
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•ﺣالت هفتم اندازهگذاری :
 ( Ordinateمﺨتصات یک نقطه ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان مختﺼات دقیق یﮏ نقﻄه را نسبت به محور ( ) X,Y
به دست آورد.
روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب نقﻄه مدنظر با
چﭗ کلیﮏ  مشخص کردن محل قرارﮔیری
متن و خﻂ اندازه با جابجایی و چﭗ کلیﮏ موس.

•ﺣالت هشتم اندازهگذاری :
 ( Joggedاندازهگذاری شعاع بهﺻورت شکسته ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان انداز ِه شعاع دایره و کمانها را بهصورت خﻂشکسته
به دست آورد.
روند کار :
فعال کردن دستور  انتخاب کمان یا دایره مدنظر  انتخاب نقﻄه انتهایی خﻂ
اندازه در صﻔحه ترسیم با چﭗ کلیﮏ  مشخص کردن محل قرارﮔیری متن اندازه در
صﻔحه ترسیم با چﭗ کلیﮏ  مشخص کردن محل درج شکستگی خﻂ اندازه با چﭗ
کلیﮏ موس.

� نکته  :بعد از تﺜبیت کار اندازهﮔﺬاری با این روش ،انتخاب خﻂ اندازه
و بهکارﮔیری نقاط کمکی میتوان محل قرارﮔیری متن ،شکستگی و محل نقﻄه
پایانی را جابجا نمود.

٢٢٩

ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزش اﺗﻮﮐﺪ 2018

دستور  ( Quick Dimensionاندازهگذاری سریﻊ ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان خﻄوطی که قرار است
اندازهﮔﺬاری شود را انتخاب نمود و سپﺲ بهیﮏباره اندازه همه را به دست آورد.

محل ﻗرارگيری دستور :
منوبار  منوی   Dimensionدستور Quick Dimension

روند کار :
انتخاب خﻄوط مدنظر با چﭗ کلیﮏ موس  فعال کردن دستور Quick Dimension

 مشخص کردن محل قرارﮔیری متن و خﻂ اندازهها با جابهجایی و چﭗ کلیﮏ موس.

دستور  ( Continueاندازهگذاری متوالی ) :
با استﻔاده از این دستور میتوان اندازهﮔﺬاری پیدرپی را در امتداد یﮏ خﻂ اندازه
بﻄوریکه که امتداد خﻂ اندازه بعدی ،دقیقاً در امتداد خﻂ اندازه قبلی است ( یعنی
خﻂ اندازه دوم از انتهای خﻂ اندازه اول شروع خواد شد) به دست آورد (مانند تﺼویر
صﻔحه بعد)
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محل ﻗرارگيری دستور :
منوبار منوی   Dimensionدستور Continue

روند کار :
بعد از یﮏبار اندازهﮔﺬاری بهوسیلهی دستور  Linearیا  Alignedمیتوان دستور
 Continueرا فعال نمود و شروع به اندازهﮔﺬاری به تعداد مدنظر کرد ،هر جا که کلیﮏ
کنید بهمنزلهی اتمام آن خﻂ اندازه و شروع خﻂ اندازه بعدی میباشد.
ایجاد و مدیریت سبکهای اندازهگذاری بهﺟهت تنظيمات خطوط اندازهگذاری

( : ) Dimension Style
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بعد از فرآیند ترسیمات و اندازهﮔﺬاری بر روی موﺿوعات برای زیباتر شدن ،درك
بهتر و اعمال دقت مﻀاعف بر روی اندازهﮔﺬاری میبایست از سبﮏهای اندازهﮔﺬاری
متﻔاوتی استﻔاده نمود .هر خﻂ اندازه از اجزای عکﺲ صﻔحه قبل تشکیلشده
است و بعد از ایجاد سبﮏهای جدید میتوان هریﮏ از این اجزاء را تﻐییر داد.
همانطور که در فﺼل تایﭗ و ویرایش متون با ایجاد و ویرایش سبﮏهای نوشتاری
آشنا شدید ،در این فﺼل خواهان آن هستیم که با نحوهی ایجاد یﮏ الگو(سبﮏ
اندازهﮔﺬاری)و اعمال ویرایشات بر روی خﻂ اندازه آشنا شویم .برای این امر از دستور
 Dimension Styleاستﻔاده میشود.
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محل ﻗرارگيری دستور :
 .1نوار   Ribbonسربرگ   Homeپانل   Annotationدستور
Dimension Style
 .2منوبار  منوی   Dimensionدستور Dimension Style
 .3نوارابزار   Dimensionدستور Dimension Style

شيوه فعالسازی دستور :
 .1کلیﮏ چﭗ بر روی محلهای مﺬکور
 .2تایﭗ حرف  Dدر خﻂ فرمان و زدن کلید  Enterاز روی کیبورد
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بعد از فعالسازی این دستور با پنجرهی  Dimension Style managerمواجه خواهید
شد که در ادامه با هریﮏ از پارامترهای این پنجره آشنا میشوید :

•  : Stylesدر این بخش سبﮏهای اندازهﮔﺬاری موجود در فایل جاری به نمایش
درخواهد آمد.
•  : Set Currentپﺲ از انتخاب سبﮏ اندازهﮔﺬاری در بخش  Stylesبا کلیﮏ بر روی
این ﮔزینه ،آن سبﮏ انتخابی به حالت جاری درخواهد آمد.
•  : Newبا کلیﮏ بر روی این ﮔزینه
امکان ایجاد یﮏ سبﮏ اندازهﮔﺬاری
جدید فراهم خواهد شد و پنجرهای
 Create New Dimension Styleباز
میشود که میتوان نام سبﮏ جدید را
تایﭗ نمود.
•  : Modifyبا کلیﮏ بر رو این ﮔزینه میتوانید وارد تنظیمات سبﮏ اندازهﮔﺬاری
انتخابی شوید و بعد از اعمال هر نوع تﻐییری در تنظیمات ،ویژﮔیهای خﻄوط اندازهای
که قب ً
ﻼ با این سبﮏ اندازهﮔﺬاری ایجادشده بودن دچار تﻐییر خواهند شد ( توﺿیحات
این پنجره را بعدا ً شرح خواهیم داد )
•  : Overrideبا کلیﮏ بر روی این ﮔزینهی پنجرهای تحت عنوان
 Override Current Styleبازخواهد شد که شباهت زیادی با پنجرهبخش
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 Modifyدارد ،اما تﻔاوت اصلی این پنجره با  Modify Dimension Styleدر این
است که اﮔر هرتﻐییری در پنجره  Modifyانجام شود سریعا بر روی خﻄوط اندازه
تاثیر خودرا اعمال میکند اما در پنجرهی  Overrideاﮔر تﻐییریانجام دهید فقﻂ
اندازهﮔﺬاریهای جدیدی که ازاینپﺲ انجام میشود دچار تﻐییر خواهد شد.
•  : Compareبا کلیﮏ بر روی این ﮔزینه پنجرهی  Compare Dimension Styleبرای
کاربر بازخواهد شد که قادرخواهید بود دو سبﮏ اندازهﮔﺬاری را با یکدیگر مقایسه و
تمامی مشخﺼههای سبﮏ اندازهﮔﺬاری را مشاهده نمایید.

توضيﺢ پارامترهای موﺟود در پنجرهی : Modify Dimension Style
این پنجره دارای 7زبانه میباشد که هر یﮏ از این زبانهها مشخﺼهای از خﻂ اندازه را
تﻐییر میدهد.

٢٣٥

ﻣﺮﺟﻊ آﻣﻮزش اﺗﻮﮐﺪ 2018

 زبانه  ( liensمشﺨصات خﻂ اندازه ) :
 : Dimension Lines در این بخش میتوان خﺼوصیات خﻂ اندازه را تﻐییر داد.

•  : Colorبرای تﻐییر رنﮓ خﻂ اندازه از این بخش استﻔاده میشود.

•  : Line Typeبرای تﻐییر نوع خﻂ اندازه از این بخش استﻔاده میشود.

•  : Line Weightبرای تﻐییر ﺿخامت خﻂ اندازه از این بخش استﻔاده میشود.
•  : Extend beyond ticksبرای تعیین میزان عبور خﻂ اندازه از پیکانهای دو
سر خﻂ خود از این بخش استﻔاده میشود.
این بخش زمانی فعال میﮔردد که در زبانه  Symbols and Arrowheadsبخش
 Arrowheadsاز نوع  obliqueباشد.

•  : Base Line spacingدر این قسمت فواصل بین خﻄوط اندازهﮔﺬاری که از
حالت  Dim Base Lineاستﻔادهشده باشد مشخص میﮔردد.

•  : Suppressبرای فعال و ﻏیر فعالسازی نیمه اول یا دوم خﻂ اندازه از این
ﮔزینه استﻔاده میشود.

 : Extension Lines در این قسمت ویژﮔی خﻄوط کمکی خﻂ اندازه تعیین
میﮔردد.
•  : Colorبرای تﻐییر رنﮓ خﻂهای کمکی خﻂ اندازهها از این بخش استﻔاده میشود.

•  : Line Type exit Line 1,2برای تﻐییر نوع خﻄوط کمکی شمارهی  1و  2خﻂ اندازه از
این بخش استﻔاده میشود.
•  : Line Weightبرای تﻐییر ﺿخامت خﻄوط کمکی خﻂ اندازه از این بخش استﻔاده
میشود.
•  : Extend beyond ticksبرای تعیین
میزان عبور خﻄوط کمکی از خﻂ اندازه
از این بخش استﻔاده میشود.
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•  : Offset From Originبرای تعیین فاصله بین خﻄوط کمکی و موﺿوع ترسیمی از این
بخش استﻔاده میﮔردد.

•  : Fixed Length extension Linesبرای تعیین یﮏفاصلهی واحد بین خﻄوط کمکی و
موﺿوع از این ﮔزینه استﻔاده میشود.

 زبانه  ( Symbols and Arrowsمشﺨصات پيکانهای ابتدا و انتها ) :
 : Arrowheads در این قسمت میتوان نماد فلشهای دو سر خﻂانداز را تﻐییر داد.

•  : Firstتﻐییر نماد فلش ابتدایی خﻂ انداز

•  : Secondتﻐییر نماد فلش انتهایی خﻂ انداز

•  : Leaderتﻐییر نماد فلش مربوط به خﻄوط کمکی که بهوسیله دستور  Leaderایجاد
میشود در این بخش مهیاست.
•  : Arrow Sizeتﻐییر سایز نماد ابتدا و انتهای خﻂ اندازه در این بخش قابلتﻐییر است.
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 :Center marksدر این بخش شکل ﻇاهری و اندازهی عﻼمت مرکز دایره یا
کمانها که بهوسیلهی دستور  Center marksایجاد میﮔردد قابلتﻐییر میباشد.

•  : Noneبا انتخاب این ﮔزینه هیﭻﮔونه عﻼمتی برای مراکز دایره و کمانها قرار نخواهد
ﮔرفت.
•  : Markبا انتخاب این ﮔزینه عﻼمت ( )+برای مراکز دایره و کمانها قرار خواهد ﮔرفت.

•  : Lineبا انتخاب این ﮔزینه عﻼمت ( )+به همراه خﻄوط جانبی آن برای مراکز دایره و
کمانها قرار خواهد ﮔرفت.
 :Dimension Breakبا استﻔاده از این بخش میتوان فاصلهی شکست یﮏ خﻂ
اندازه که با دستور  Dim Breakبه دو قسمت تقسیم میشود را در بخش Break Size
کنترل نمود.
 :Arc Length Symbolاﮔر خاطرتان باشد زمانی که خواستار به دست آوردن طول
یﮏ کمان بودیم ،قبل از عدد طول ،یﮏ عﻼمت کمان ﻇاهر میشد ،در این بخش محل
قرارﮔیری آن عﻼمت قابلکنترل میباشد.
•  : Preceding dimension Textعﻼمت کمان ،قبل از عدد اندازه قرار میﮔیرد.
•  : Above dimension Textعﻼمت کمان ،بر روی عدد اندازه قرار میﮔیرد.
•  : Noneعﻼمت کمان پنهان میشود و قابلرؤیت نخواهد بود.

 :Radius Jog dimensionاﮔر خاطرتان باشد زمانی که اندازه شعاع یﮏ کمان یا
دایره را بهصورت شکسته با استﻔاده از دستور  Joggedبه دست آوردیم ،در این قسمت
تنظیمات مربوط به زاویه شکستگی آن قابلکنترل میباشد.
 :Liner Jog dimensionدر این قسمت تنظیمات مربوط به ارتﻔاع شکستگی
دستور  Joggedقابلکنترل میباشد.
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زبانه  ( Textتنظيمات متﻦ خﻂ اندازه ) :
:Text Appearance

•  : Text Styleدر این بخش
سبﮏهای نوشتاریِ اعداد متن
اندازه قابلتﻐییر میباشد.
•  : Text Colorدر این بخش رنﮓ
متن اندازه قابلتﻐییر میباشد.

•  : Text Heightدر این بخش
ارتﻔاع متن اندازه قابلتﻐییر
میباشد.

•  : Fill Colorدر این بخش رنﮓ
پﺲزمینه متن اندازه قابلتﻐییر
میباشد.

•  : Fraction height Scaleدر این بخش ارتﻔاع متنهای کسری قابلتﻐییر میباشد.

•  : Draw Frame around Textبا فعال کردن این ﮔزینه قابی به دور متن اندازه قرار
میﮔیرد.
 :Text Placementدر این بخش محل قرارﮔیری متن قابلکنترل میباشد.

•  : Verticalدر این قسمت محل قرارﮔیری متن اندازه ،موقعیت عمودی نسبت به خﻂ
اندازه پیدا خواهد کرد.
•  : Horizontalدر این قسمت محل قرارﮔیری متن اندازه ،موقعیت افقی در راستای خﻂ
اندازه پیدا خواهد کرد.
•  : View Directionدر این قسمت جهت قرارﮔیری متن را میتوان از چﭗ به راست یا
از راست به چﭗ تﻐییر داد.
•  : Offset From dim Lineدر این بخش فاصله بین متن اندازه نسبت به خﻂ اندازه
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قابلکنترل است.

:Text Alignment

•  : Horizontalبا انتخاب این ﮔزینه ،متن اندازه در هر شرایﻄی بهصورت افقی قرار خواهد
ﮔرفت.
•  : Aligned with dimension Lineبا انتخاب این ﮔزینه متن اندازه در هر شرایﻄی در
راستای خﻂ اندازه خود قرار خواهد ﮔرفت.
•  : Iso standardبا انتخاب این ﮔزینه متن اندازه بر اساس استاندارد  Isoقرار خواهد
ﮔرفت.

 زبانه  ( Fitمحل ﻗرارگيری متﻦ اندازه و فلشها نسبت به یکدیگر ) :
 :Fit Optionsاین قسمت
تعیینکنندهی قرارﮔیری فلش
خﻂ اندازه یا متن اندازه ،بر
روی خﻂ اندازه درصورتیکه
فﻀای کافی برای قرارﮔیری هر
دو باهم وجود نداشته باشد.
•  : Either Text or arrowsاین
حالت بهصورت پیشفرض
فعال میباشد و بیانگر بهترین
تناسب برای قرارﮔیری متن و
فلش خﻂ اندازه است.

•  : Arrowsبا انتخاب این ﮔزینه اولویت قرار ﮔرفتن با فلشهای درونخﻂ اندازه میباشد
ولی اﮔر فﻀا برای قرارﮔیری فلشها هم موجود نباشد ،فلشها هم به بیرون خﻂ اندازه
منتقل خواهد شد.
•  : Textبا انتخاب این ﮔزینه اولویت قرار ﮔرفتن با متنهای درونخﻂ اندازه میباشد
ولی اﮔر فﻀا برای قرارﮔیری متنها هم موجود نباشد ،متنها هم به بیرون خﻂ اندازه
منتقل خواهد شد.
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•  : Both text and Arrowsاﮔر فﻀای مناسب برای ﮔنجاندن متن اندازه و فلشها موجود
نباشد ،هردو را به خارج خﻂ اندازه منتقل میکند.

•  : Always keep text between extLineاﮔر این ﮔزینه فعال باشد ،همواره متن اندازه بین
خﻄوط کمکی قرار میﮔیرد.

•  : Suppress arrows if they don’t fit in side extension Linesزمانیکه این ﮔزینه فعال
باشد ،اﮔر فلشها درون خﻄوط اندازه جا نگیرد ،آنها را حﺬف مینماید.
 :Text placementدر این بخش محل درج متن به انتخاب کاربر کنترل میﮔردد.

•  : Beside the dimension Lineمتن اندازه کنار خﻂ اندازه قرار میﮔیرد.

•  : Over dimension Line , With out Leaderمتن اندازه در باﻻی خﻂ اندازه بدون خﻂ
راهنما قرار میﮔیرد.
•  : Over dimension Line , With Leaderمتن اندازه در باﻻی خﻂ اندازه همراه با خﻂ
راهنما قرار میﮔیرد.

:Scale for dimension features

•  : Annotativeبا فعال بودناین ﮔزینه متنهای اندازه خاصیت  Annotativeپیدا میکنند.

•  : Scale Dimension to layoutبا انتخاب این ﮔزینه ابعاد اندازهﮔﺬاریها بهطور خودکار با
فﻀای  ( Layoutکاﻏﺬ ) تناسب پیدا میکند.
•  : Use overall scale ofبا واردکردن مقدار در این قسمت ،این عدد با ابعاد اندازهﮔﺬاری
ﺿرب میشود ،و باعﺚ کوچکی یا بزرﮔی اندازهها میﮔردد.

:Fine Tuning 

•  : Place text manuallyبا فعال بودن این ﮔزینه بعد از اندازهﮔﺬاری میتوان محل
قرارﮔیری متن اندازه را بهصورت دستی با موس مشخص نمود.
•  : Draw dim Line between ext Lineبا فعال بودن این ﮔزینه همیشه خﻂ اندازه مابین
دو خﻂ کمکی قرار خواهد ﮔرفت.
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 زبانه  ( : Primary Unitsتنظيمات مربوط به واﺣد ،دﻗت  ،پيشوند و پسوند
متﻦ اندازهگيری )

:Linear dimensions

تنظیمات مربوط به واحد
خﻄوط اندازهﮔﺬاری در این
قسمت واقعشده است.

•  : Unit Formatدر این بخش
واحد نمایش اندازههای خﻄی
قرار دارد.
(  : Decimalاعشاری )
 : Scientific ( ،علمی ) ،
(  : Engineeringمهندسی ) ،
(  : Architecturalمعماری ) ،
(  : Fractionalکسری ) واحد برﮔزیده  Decimalمیباشد.

•  : Precisionدر این بخش تعداد رقمهای پﺲ از ممیز ( اعشار ) در خﻂ اندازه مشخص
میﮔردد.
•  : Decimal Separatorدر این قسمت شکل ﻇاهری ممیز قابلتﻐییر میباشد.

•  : Round offدر این قسمت میتوانید عددی را بهعنوان ﮔرد کردن مقدار خﻂ اندازهها
وارد کنید.
•  : Prefixدر این قسمت میتوان پیشوندی برای عدد خﻄوط اندازه در نظر ﮔرفت.
•  : Suffixدر این قسمت میتوان پسوندی برای عدد خﻄوط اندازه در نظر ﮔرفت.

:Measurement scale

•  : Scale factorدر این قسمت میتوان عددی را وارد نمود که این ﺿریب بر روی تمام
متنهای اندازه تﺄثیر میﮔﺬارد بهعنوانمﺜال اﮔر عدد  50را وارد نماییم ،اعداد خﻂها به
اندازه  50برابر بزرگتر میشود.
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 :Zero suppressionدر این بخش میتوان نشان دادن عدد صﻔر بعد یا قبل از،
اعشار را کنترل نمود.

•  : Leadingبا انتخاب این ﮔزینه صﻔرهای قبل از اعشار نمایش داده نخواهد شد.
•  : Trailingبا انتخاب این ﮔزینه صﻔرهای پﺲ از اعشار نمایش داده نخواهد شد.

 :Angular dimensionsدر این قسمت واحد نمایش اندازههای زوایا قابل تنظیم
میباشد.
(  : Decimal Degreesزوایای اعشاری )  : Degrees/ minutes/ second ( ،ثانیه  /دقیقه  /درجه ) ،
(  : Greciansﮔرادیان )  : Radians ( ،رادیان )

•  : Precisionدر این بخش تعداد رقمهای پﺲ از ممیز (اعشار) در اندازهﮔیری زوایا
تعیین میﮔردد.
زبانه  ( Alternate Unitsتنظيمات تبدیل واﺣدهای فرعی برای مبادلهی
نقشهها بيﻦ کشوریهای ﺟهان )
با فعال کردن ﮔزینهی  Display alternate unitsواحدهای فرعی فعال میﮔردد و
تنظیم این واحدها در این
سربرگ امکانپﺬیر است؛ بر
روی نقشهها اعداد مربوط به
واحدهای فرعی درون کروشه
در جلوی واحدهای اصلی
نمایش داده میشود.
 :Alternate Unitsبه دلیل
اینکه اکﺜر پارامترهای این
بخش با زبانه قبلی شبیه به
یکدیگر است فقﻂ پارامترهای
متﻔاوت شرح داده خواهد
شد و از توﺿیﺢ اﺿافه پرهیز
میﮔردد.
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•  : Multiplier for all unitsدر این کادر ﺿریب تبدیل واحد اصلی به واحد فرعی (دوم)
تعیین میﮔردد.
•  : After primary valueبا فعال بودن این ﮔزینه متن واحد فرعی دقیقاً بعد از متن واحد
اصلی قرار خواهد ﮔرفت.
•  :Below primary valueبا فعال بودن این ﮔزینه متن واحد فرعی در زیر متن واحد
اصلی قرار میﮔیرد.
 زبانه  ( : Tolerancesتنظيم مقدار خطاهای مجاز در نقشهکشی ﺻنعتی )

•  : Methodتعیین قالب  Toleranceمدنظر در این بخش انتخاب میﮔردد.
(  : Noneتلورانﺲ درج نمیﮔردد )  : Symmetrical ( ،انحراف باﻻ و پایین یکسان و
بهصورت مﺜبت و منﻔی روی هم بهاندازه اﺿافه ﮔردد ) : Deviation ( ،انحراف باﻻ و
پایین ﻏیر یکسان )  : Limits ( ،محدوده باﻻ و پایین مشخص میﮔردد ): Basic ( ،
قابی به دور اندازه قرار میﮔیرد ).
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•  : Precisionتعداد رقمهای پﺲ از ممیز ( اعشار ).
•  : Upper valueحدود باﻻ را مشخص میکند.

•  : Lower valueحدود پایین را مشخص میکند.

•  : Scaling for heightمقیاس ارتﻔاع انحراف باﻻ و پایین به متن عادی در این بخش
بهعنوان یﮏ ﺿریب انحراف ( تلورانﺲ) نسبت به متن عادی باحالت قائم دارای 3
نحوهی قرارﮔیری میباشد.
� نکته  :معموﻻً زبانه تلورانﺲ را روی حالت  Noneقرار میدهیم ،زیرا این
زبانه برای تنظیمات اندازهﮔﺬاری برخی نقشههای صنعتی که قﻄعات میبایست با
یکدیگر میزان خﻄای مجاز وقابلچشمپوشی داشته باشند ،استﻔاده شود  .لﺬا برخی
از قﻄعات صنعتی معموﻻً بهصورت پازل ( نر و مادﮔی ) میباشد وباید در هم جا
زده شوند.

کﻼم زیبا:
موانع ،چیزهای وحشتناکی است که هرﮔاه شما چشمهایتان را از هدف دور نگاه دارید ،آن
را میبینید.
«هاميلتون مابی»
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