
فصل هشتم 
          

قطعا هدف از ترسیم نقشه ها به اجرا در آوردن آن است و زمانی یک نقشه به مرحله 
اجرا می رسد که تمامی المان های آن دارای اندازه ای 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 می بایست اطالعات 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✒  

اندازه گیری سریع موضوعات✒  

ایجاد و مدیریت سبک های اندازه گذاری✒  

تغییر شکل ظاهری خطوط و متن و پیکان های خط اندازه گذاری✒  

اخذ اندازه طول کمان ها و...✒  

و... ✒  

چشم انداز این فصل:



تا این قسمت از کتاب بسیاری از دستورات ترسیمی، ویرایشی، کمک ترسیمی، تایپ 
متون و گزارش گیری از موضوعات را آموختید.

اما یکی از ارکان اصلی نقشه کشی مبحث اندازه گذاری می باشد و بدون شک رسالت 
به  و  ایده های ذهنی  تصویر کشیدن  به  نقشه ها،  تکمیل  و  ترسیمات  از  کاربر  اصلی 
اجرا درآوردن آن است. اما زمانی یک نقشه به مرحله اجرا درخواهد آمد که تا تمامی 
گردد. اجرا  احسنت  نحو  به  تا  باشد  خوانا  و  مشخص  اندازه ای  دارای  آن  المان های 

اگر در صنعت ساختمان فعالیت می کنید این نکته را مدنظر قرار دهید که اندازه گذاری 
باید به نحوی انجام شود که مجری نیازمند محاسبه ) جمع و تفریق ( نباشد، همچنین 
اگر قرار است نقشه ها به یک مرجع عالی یا ارگانی خاصی ارائه گردد، می بایست پالن 
باشد.  استناد و درك  قابل  ترسیمات  تا  الحاق گردد  به مجموع پالن ها  اندازه گذاری 
پس یک کاربراتوکد باید به شکل اصولی و صحیح با دستورات اندازه گیری و نحوه ی 

تنظیمات آن آشنا باشد. در ادامه با دستورات اندازه گیری آشنا خواهید شد.

: AutoCAD شيوه های مختلف اندازه گيری در

دستور Dimension در اتوکد به کاربران امکان اندازه گذاری به حالت های مختلف از 
قبیل اندازه گذاری بر روی خطوط افقی و عمودی، خطوط مورب، زوایا، طول کمان ها، 
شعاع و قطر دایره را می دهد. این دستور به 8 روش قابل اجراست که در ادامه هریک 

شرح داده خواهد شد.
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محل قرارگيری دستور :

1 .Dimension دستور  Annotation پانل  Home سربرگ  Ribbon نوار

2 .Dimension نوار ابزار

3 .Dimension منوی  منوبار
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•حالت اول اندازه گذاری :

) اندازه گذاری افقی و قائم ( : Linear

با استفاده از این دستور می توان 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 می آورد.

گزینه ی Mtext : اگر بخواهید به جای عدد فاصله، متنی را بنویسید می توانید از 
این گزینه استفاده نمایید.

گزینه ی Angle : اگر بخواهید زاویه قرارگیری متن اندازه را نسبت به افق تغییر 
دهید از این گزینه استفاده می شود. 

نکته : بهتر است در هنگام انتخاب نقاط برای به دست آوردن فاصله، از           �
ها استفاده شود که میزان خطا به حداقل برسد. Object Snap
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•حالت دوم اندازه گذاری :

) اندازه گذاری مورب ( : Aligned

با استفاده از این دستور می توان 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 اندازه گيری :

) اندازه گذاری زاویه بين دو خط ( : Angular

با استفاده از این دستور می توان 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 اندازه گذاری :

) اندازه گذاری طول کمان ( : Arc Length

با استفاده از این دستور می توان 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.

•حالت پنجم اندازه گذاری :

Radius ) اندازه گذاری شعاع ( :

با استفاده از این دستور می توان اندازه شعاع دایره و کما ن ها را به دست آورد.

نکته : عالمت قبل متن اندازه بیانگر کمان بودن این شکل می باشد.�

نکته : زمانی که قرار است محل قرارگیری خط اندازه را مشخص کنید اگر �
نگاهی به خط فرمان بیندازید شاهد چند پارامتر خواهید بود که قبًال به چند نمونه 

از آن ها اشاره شد.

با استفاده از این زیردستور می توانید با معرفی دونقطه از روی  : Partial گزینه ی
کمان، طول قسمتی از آن را به دست آورید.
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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(

• حالت ششم اندازه گذاری :

) اندازه گذاری قطر ( : Diameter

با استفاده از این دستور می توان اندازه قطر دایره و کما ن ها 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 : حرف R بیانگر شعاع می باشد.�

نکته : عالمت Ø بیانگر قطر می باشد.�
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•حالت هفتم اندازه گذاری :

) مختصات یک نقطه ( : Ordinate

 ) X,Y ( با استفاده از این دستور می توان مختصات دقیق یک نقطه را نسبت به محور
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 اندازه گذاری :

) اندازه گذاری شعاع به صورت شکسته ( : Jogged

با استفاده از این دستور می توان اندازهِ شعاع دایره و کما ن ها را به صورت خط شکسته 
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.

بعد از تثبیت کار اندازه گذاری با این روش، انتخاب خط اندازه � نکته :
و به کارگیری نقاط کمکی می توان محل قرارگیری متن، شکستگی و محل نقطه 

پایانی را جابجا نمود.
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) اندازه گذاری سریع ( : Quick Dimension دستور

است  قرار  که  خطوطی  می توان  دستور  این  از  استفاده  با 
اندازه گذاری شود را انتخاب نمود و سپس به یک باره اندازه همه را به دست آورد.

محل قرارگيری دستور :

Quick Dimension دستور  Dimension منوی  منوبار

روند کار :

Quick Dimension انتخاب خطوط مدنظر با چپ کلیک موس  فعال کردن دستور
 مشخص کردن محل قرارگیری متن و خط اندازه ها با جابه جایی و چپ کلیک موس.

Continue ) اندازه گذاری متوالی ( : دستور

اندازه  امتداد یک خط  را در  اندازه گذاری پی درپی  این دستور می توان  از  استفاده  با 
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 :

Continue دستور  Dimension منوی منوبار

روند کار :

بعد از یک بار اندازه گذاری به وسیله ی دستور Linear یا Aligned می توان دستور      
Continue را فعال نمود و شروع به اندازه گذاری به تعداد مدنظر کرد، هر جا که کلیک 

کنید به منزله ی اتمام آن خط اندازه و شروع خط اندازه بعدی می باشد.

ایجاد و مدیریت سبک های اندازه گذاری به جهت تنظيمات خطوط اندازه گذاری               
: ) Dimension Style (
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درك  زیباتر شدن،  برای  موضوعات  روی  بر  اندازه گذاری  و  ترسیمات  فرآیند  از  بعد 
بهتر و اعمال دقت مضاعف بر روی اندازه گذاری می بایست از سبک های اندازه گذاری 
تشکیل شده  قبل  صفحه  عکس  اجزای  از  اندازه  خط  هر  نمود.  استفاده  متفاوتی 
داد. تغییر  را  اجزاء  این  از  هریک  می توان  جدید  سبک های  ایجاد  از  بعد  و  است 

همان طور که در فصل تایپ و ویرایش متون با ایجاد و ویرایش سبک های نوشتاری 
الگو)سبک  یک  ایجاد  نحوه ی  با  که  هستیم  آن  خواهان  فصل  این  در  شدید،  آشنا 
اندازه گذاری(و اعمال ویرایشات بر روی خط اندازه آشنا شویم. برای این امر از دستور                         

Dimension Style استفاده می شود.
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محل قرارگيری دستور :

 دستور                              . 1 Annotation پانل  Home سربرگ  Ribbon نوار
Dimension Style

2 .Dimension Style دستور  Dimension منوی  منوبار

3 .Dimension Style دستور  Dimension نوارابزار

شيوه فعال سازی دستور :

کلیک چپ بر روی محل های مذکور. 1

تایپ حرف D در خط فرمان و زدن کلید Enter از روی کیبورد. 2
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بعد از فعال سازی این دستور با پنجره ی Dimension Style manager مواجه خواهید 
شد که در ادامه با هریک از پارامترهای این پنجره آشنا می شوید :

نمایش • به  جاری  فایل  در  موجود  اندازه گذاری  سبک های  بخش  این  در   :  Styles

درخواهد آمد.

Set Current : پس از انتخاب سبک اندازه گذاری در بخش Styles با کلیک بر روی •

این گزینه، آن سبک انتخابی به حالت جاری درخواهد آمد.

گزینه • این  روی  بر  کلیک  با   :  New

اندازه گذاری  سبک  یک  ایجاد  امکان 
پنجره ای  و  شد  خواهد  فراهم  جدید 
باز   Create New Dimension Style

می شود که می توان نام سبک جدید را 
تایپ نمود.

اندازه گذاری • تنظیمات سبک  وارد  می توانید  گزینه  این  رو  بر  کلیک  با   :  Modify

انتخابی شوید و بعد از اعمال هر نوع تغییری در تنظیمات، ویژگی های خطوط اندازه ای 
که قبًال با این سبک اندازه گذاری ایجادشده بودن دچار تغییر خواهند شد ) توضیحات 

این پنجره را بعداً شرح خواهیم داد (

Override : با کلیک بر روی این گزینه ی پنجره ای تحت عنوان                •

Override Current Style بازخواهد شد که شباهت زیادی با پنجره بخش           
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در این  Modify Dimension Style دارد، اما تفاوت اصلی این پنجره با Modify

است که اگر  هرتغییری در پنجره Modify انجام شود سریعا بر روی خطوط اندازه 
تاثیر خودرا اعمال می کند اما در پنجره ی Override اگر تغییری انجام دهید فقط 

اندازه گذاری های جدیدی که ازاین پس انجام می شود دچار تغییر خواهد شد. 

Compare : با کلیک بر روی این گزینه پنجره ی Compare Dimension Style برای •

کاربر بازخواهد شد که قادرخواهید بود دو سبک اندازه گذاری را با یکدیگر مقایسه و 
تمامی مشخصه های سبک اندازه گذاری را مشاهده نمایید.

: Modify Dimension Style توضيح پارامترهای موجود در پنجره ی

این پنجره دارای7 زبانه می باشد که هر یک از این زبانه ها مشخصه ای از خط اندازه را 
تغییر می دهد.



مرجع آموزش اتوکد 2018مرجع آموزش اتوکد 2018

٢٣٦

زبانه liens ) مشخصات خط اندازه ( :

Dimension Lines : در این بخش می توان خصوصیات خط اندازه را تغییر داد.

: برای تغییر رنگ خط اندازه از این بخش استفاده می شود.• Color

: برای تغییر نوع خط اندازه از این بخش استفاده می شود.• Line Type

: برای تغییر ضخامت خط اندازه از این بخش استفاده می شود.• Line Weight

: برای تعیین میزان عبور خط اندازه از پیکان های دو • Extend beyond ticks

سر خط خود از این بخش استفاده می شود.
بخش Symbols and Arrowheads این بخش زمانی فعال می گردد که در زبانه

Arrowheads از نوع oblique باشد. 

از • که  اندازه گذاری  خطوط  بین  فواصل  قسمت  این  در  : Base Line spacing

حالت Dim Base Line استفاده شده باشد مشخص می گردد.

این • از  اندازه  خط  دوم   یا  اول  نیمه  فعال سازی  غیر  و  فعال  برای   : Suppress

گزینه استفاده می شود.

تعیین  اندازه  خط  کمکی  خطوط  ویژگی  قسمت  این  در   :  Extension Lines 

می گردد.

: برای تغییر رنگ خط های کمکی خط اندازه ها از این بخش استفاده می شود.• Color

: برای تغییر نوع خطوط کمکی شماره  ی 1 و 2 خط اندازه از • Line Type exit Line1,2

این بخش استفاده می شود.

: برای تغییر ضخامت خطوط کمکی خط اندازه از این بخش استفاده • Line Weight

می شود.

تعیین • برای   : Extend beyond ticks

میزان عبور خطوط کمکی از خط اندازه 
از این بخش استفاده می شود. 
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Offset From Origin : برای تعیین فاصله بین خطوط کمکی و موضوع ترسیمی از این •

بخش استفاده می گردد.

: برای تعیین یک فاصله ی واحد بین خطوط کمکی و • Fixed Length extension Lines

موضوع از این گزینه استفاده می شود.

) مشخصات پيکان های ابتدا و انتها ( : Symbols and Arrows زبانه

: در این قسمت می توان نماد فلش های دو سر خط انداز را تغییر داد. Arrowheads 

: تغییر نماد فلش ابتدایی خط انداز • First

: تغییر نماد فلش انتهایی خط انداز• Second

ایجاد • Leader : تغییر نماد فلش مربوط به خطوط کمکی که به وسیله  دستور Leader

می شود در این بخش مهیاست.

: تغییر سایز نماد ابتدا و انتهای خط اندازه در این بخش قابل تغییر است.               • Arrow Size
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Center marks: در این بخش شکل ظاهری و اندازه ی عالمت مرکز دایره یا 

کمان ها که به وسیله ی دستور Center marks ایجاد می گردد قابل تغییر می باشد.

: با انتخاب این گزینه هیچ گونه عالمتی برای مراکز دایره و کمان ها قرار نخواهد • None

گرفت.

: با انتخاب این گزینه عالمت )+( برای مراکز دایره و کمان ها قرار خواهد گرفت.• Mark

: با انتخاب این گزینه عالمت )+( به همراه خطوط جانبی آن برای مراکز دایره و • Line

کمان ها قرار خواهد گرفت.

با استفاده از این بخش می توان فاصله ی شکست یک خط  :Dimension Break

Break Size به دو قسمت تقسیم می شود را در بخش Dim Break اندازه که با دستور
کنترل نمود.

اگر خاطرتان باشد زمانی که خواستار به دست آوردن طول  :Arc Length Symbol

یک کمان بودیم، قبل از عدد طول، یک عالمت کمان ظاهر می شد، در این بخش محل 
قرارگیری آن عالمت قابل کنترل می باشد.

: عالمت کمان، قبل از عدد اندازه قرار می گیرد.• Preceding dimension Text

: عالمت کمان، بر روی عدد اندازه قرار می گیرد.• Above dimension Text

: عالمت کمان پنهان می شود و قابل رؤیت نخواهد بود.• None

Radius Jog dimension: اگر خاطرتان باشد زمانی که اندازه شعاع یک کمان یا 

به دست آوردیم، در این قسمت  Jogged دایره را به صورت شکسته با استفاده از دستور
تنظیمات مربوط به زاویه شکستگی آن قابل کنترل می باشد.

شکستگی  ارتفاع  به  مربوط  تنظیمات  قسمت  این  در   :Liner Jog dimension

قابل کنترل می باشد. Jogged دستور
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زبانه Text ) تنظيمات متن خط اندازه ( :

:Text Appearance

بخش • این  در  : Text Style

متن  اعداد  نوشتارِی  سبک های 
اندازه قابل تغییر می باشد.

: در این بخش رنگ • Text Color

متن اندازه قابل تغییر می باشد.

بخش • این  در   : Text Height

قابل تغییر  اندازه  متن  ارتفاع 
می باشد.

: در این بخش رنگ • Fill Color

پس زمینه متن اندازه قابل تغییر 
می باشد.

: در این بخش ارتفاع متن های کسری قابل تغییر می باشد.• Fraction height Scale

قرار • اندازه  به دور متن  قابی  این گزینه  فعال کردن  با  : Draw Frame around Text

می گیرد.

Text Placement: در این بخش محل قرارگیری متن قابل کنترل می باشد.

: در این قسمت محل قرارگیری متن اندازه، موقعیت عمودی نسبت به خط • Vertical

اندازه پیدا خواهد کرد.

: در این قسمت محل قرارگیری متن اندازه، موقعیت افقی در راستای خط • Horizontal

اندازه پیدا خواهد کرد.

در این قسمت جهت قرارگیری متن را می توان از چپ به راست یا • : View Direction

از راست به چپ تغییر داد.

اندازه • اندازه نسبت به خط  : در این بخش فاصله بین متن  Offset From dim Line
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قابل کنترل است.

:Text Alignment

: با انتخاب این گزینه، متن اندازه در هر شرایطی به صورت افقی قرار خواهد • Horizontal

گرفت.

: با انتخاب  این گزینه متن اندازه در هر شرایطی در • Aligned with dimension Line

راستای خط اندازه خود قرار خواهد گرفت.

: با انتخاب این گزینه متن اندازه بر اساس استاندارد Iso قرار خواهد • Iso standard

گرفت.

زبانه Fit ) محل قرارگيری متن اندازه و فلش ها نسبت به یکدیگر ( :

قسمت  این   :Fit Options

تعیین کننده ی قرارگیری فلش 
بر  اندازه،  متن  یا  اندازه  خط 
درصورتی که  اندازه  خط  روی 
فضای کافی برای قرارگیری هر 

دو باهم وجود نداشته باشد.

این •  : Either Text or arrows

پیش فرض  به صورت  حالت 
فعال می باشد و بیانگر بهترین 
تناسب برای قرارگیری متن و 

فلش خط اندازه است.

: با انتخاب این گزینه اولویت قرار گرفتن با فلش های درون خط اندازه می باشد • Arrows

ولی اگر فضا برای قرارگیری فلش ها هم موجود نباشد، فلش ها هم به بیرون خط اندازه 
منتقل خواهد شد.

: با انتخاب این گزینه اولویت قرار گرفتن با متن های درون خط اندازه می باشد • Text

ولی اگر فضا برای قرارگیری متن ها هم موجود نباشد، متن ها هم به بیرون خط اندازه 
منتقل خواهد شد.



فصل هشتم : دستورات اندازه گذارى در اتوکد

٢٤١

: اگر فضای مناسب برای گنجاندن متن اندازه و فلش ها موجود • Both text and Arrows

نباشد، هردو را به خارج خط اندازه منتقل می کند.

اگر این گزینه فعال باشد، همواره متن اندازه بین • : Always keep text between extLine

خطوط کمکی قرار می گیرد.

زمانی که این گزینه فعال • : Suppress arrows if they don’t fit in side extension Lines

باشد، اگر فلش ها درون خطوط اندازه جا نگیرد، آن ها را حذف می نماید. 

Text placement: در این بخش محل درج متن به انتخاب کاربر کنترل می گردد.

: متن اندازه کنار خط اندازه قرار می گیرد. • Beside the dimension Line

متن اندازه در باالی خط اندازه بدون خط • : Over dimension Line , With out  Leader

راهنما قرار می گیرد.

متن اندازه در باالی خط اندازه همراه با خط • : Over dimension Line , With Leader

راهنما قرار می گیرد.

:Scale for dimension features

پیدا می کنند.• Annotative با فعال بودن این گزینه متن های اندازه خاصیت : Annotative

: با انتخاب این گزینه ابعاد اندازه گذاری ها به طور خودکار با • Scale Dimension to layout

) کاغذ ( تناسب پیدا می کند. Layout فضای

: با واردکردن مقدار در این قسمت، این عدد با ابعاد اندازه گذاری • Use overall scale of

ضرب می شود، و باعث کوچکی یا بزرگی اندازه ها می گردد.

:Fine Tuning

محل • می توان  اندازه گذاری  از  بعد  گزینه  این  بودن  فعال  با   : Place text manually

قرارگیری متن اندازه را به صورت دستی با موس مشخص نمود.

: با فعال بودن این گزینه همیشه خط اندازه مابین • Draw dim Line between ext Line

دو خط کمکی قرار خواهد گرفت.
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: ) تنظيمات مربوط به واحد، دقت ، پيشوند و پسوند  Primary Units زبانه
متن اندازه گيری (

:Linear dimensions

تنظیمات مربوط به واحد 
خطوط اندازه گذاری در این 

قسمت واقع شده است.

:  در این بخش • Unit Format

واحد نمایش اندازه های خطی 
قرار دارد.

) Decimal  : اعشاری ( 
: علمی ( ،                                 Scientific ( ،
: مهندسی ( ،  Engineering (
: معماری ( ،  Architectural (

: کسری ( واحد برگزیده Decimal می باشد. Fractional (

: در این بخش تعداد رقم های پس از ممیز ) اعشار ( در خط اندازه مشخص • Precision

می گردد.

در این قسمت شکل ظاهری ممیز قابل تغییر می باشد.• : Decimal Separator

: در این قسمت می توانید عددی را به عنوان گرد کردن مقدار خط اندازه ها • Round off

وارد کنید.

: در این قسمت می توان پیشوندی برای عدد خطوط اندازه در نظر گرفت.• Prefix

: در این قسمت می توان پسوندی برای عدد خطوط اندازه در نظر گرفت.• Suffix

:Measurement scale

در این قسمت می توان عددی را وارد نمود که این ضریب بر روی تمام • : Scale factor

متن های اندازه تأثیر می گذارد به عنوان مثال اگر عدد 50 را وارد نماییم، اعداد خط ها به 
اندازه 50 برابر بزرگ تر می شود.
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Zero suppression: در این بخش می توان نشان دادن عدد صفر بعد یا قبل از، 

اعشار را کنترل نمود.

: با انتخاب این گزینه صفرهای قبل از اعشار نمایش داده نخواهد شد.• Leading

: با انتخاب این گزینه صفرهای پس از اعشار نمایش داده نخواهد شد.• Trailing

Angular dimensions: در این قسمت واحد نمایش اندازه های زوایا قابل تنظیم 

می باشد.

: ثانیه / دقیقه / درجه ( ،  Degrees/ minutes/ second ( ، ) زوایای اعشاری : Decimal Degrees (

: رادیان ( Radians ( ، ) گرادیان : Grecians (

اندازه گیری زوایا • : در این بخش تعداد رقم های پس از ممیز )اعشار( در  Precision

تعیین می گردد.

) تنظيمات تبدیل واحدهای فرعی برای مبادله ی  Alternate Units زبانه
نقشه ها بين کشوری های جهان (

با فعال کردن گزینه ی Display alternate units واحدهای فرعی فعال می گردد و 
تنظیم این واحدها در این 

سربرگ امکان پذیر است؛ بر 
روی نقشه ها اعداد مربوط به 

واحدهای فرعی درون کروشه 
در جلوی واحدهای اصلی 

نمایش داده می شود.

Alternate Units: به دلیل 

این  پارامترهای  اکثر  اینکه 
به  شبیه  قبلی  زبانه  با  بخش 
یکدیگر است فقط پارامترهای 
خواهد  داده  شرح  متفاوت 
پرهیز  اضافه  توضیح  از  و  شد 

می گردد.
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در این کادر ضریب تبدیل واحد اصلی به واحد فرعی )دوم( • : Multiplier for all units

تعیین می گردد.

: با فعال بودن این گزینه متن واحد فرعی دقیقاً بعد از متن واحد • After primary value

اصلی قرار خواهد گرفت.

Below primary value: با فعال بودن این گزینه متن واحد فرعی در زیر متن واحد •

اصلی قرار می گیرد.

Tolerances : ) تنظيم مقدار خطاهای مجاز در نقشه کشی صنعتی ( زبانه

: تعیین قالب Tolerance مدنظر در این بخش انتخاب می گردد.• Method

: انحراف باال و پایین یکسان و  Symmetrical ( ، ) تلورانس درج نمی گردد : None (
: انحراف باال و  Deviation ( ،) به صورت مثبت و منفی روی هم به اندازه اضافه گردد

: Basic ( ،) محدوده باال و پایین مشخص می گردد : Limits ( ، ) پایین غیر یکسان
قابی به دور اندازه قرار می گیرد (.
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تعداد رقم های پس از ممیز ) اعشار (.• : Precision

: حدود باال را مشخص می کند.• Upper value

: حدود پایین را مشخص می کند.• Lower value

: مقیاس ارتفاع انحراف باال و پایین به متن عادی در این بخش • Scaling for height

قائم دارای 3 باحالت  به متن عادی  تلورانس( نسبت   ( انحراف  به عنوان یک ضریب 
نحوه ی قرارگیری می باشد.

نکته : معموالً زبانه تلورانس را روی حالت None قرار می دهیم، زیرا این �
زبانه برای تنظیمات اندازه گذاری برخی نقشه های صنعتی که قطعات می بایست با 
یکدیگر میزان خطای مجاز وقابل چشم پوشی داشته باشند ،استفاده شود . لذا برخی 
از قطعات صنعتی معموالً به صورت پازل ) نر و مادگی ( می باشد وباید در هم جا 

زده شوند.

کالم زیبا:

موانع، چیز های وحشتناکی است که هرگاه شما چشم هایتان را از هدف دور نگاه دارید، آن 
را می بینید. 

»هاميلتون مابی«


