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يادآوري

قسمت Tolerance format: در اين قسمت نوع تولرانس و تنظيمات آن قابل كنترل است.
گزينه  Method براي انتخاب روش تولرانس گذاري به شرح زير كاربرد دارد.

حالت None اگر انتخاب شود تولرانس در نظر گرفته نمي شود و تنظيمات مربوطه نيز غيرفعال مي شود.
حالت Symmetrical براي تولرانس گذاري متقارن )انحراف بااليي و پاييني مساوي(، مطابق شكل )الف( كاربرد 

دارد.
Deviation براي تولرانس گذاري متفاوت )انحراف بااليي و پاييني متفاوت(، مطابق شكل )ب( كاربرد دارد. 

حالت Limits براي اعمال تولرانس به صورت حدي )بزرگ ترين و كوچك ترين اندازه(، مطابق شكل زير كاربرد 
دارد.

حالت Basic اگر انتخاب ش��ود دور متن اندازه كادر مبنا درج مي ش��ود و به اين مفهوم اس��ت كه تعيين تولرانس 

ابعادي غير ممكن و اندازه به صورت اندازه دقيق تئوري محسوب مي شود.

)الف( )ب(

اين نوع اندازه گذاري مانند شكل باال مربوط به تولرانس گذاري هندسي است.



152

س��اير تنظيمات س��ربرگ تولرانس مشابه س��ربرگ هاي Primary Units و Alternate Units است، بنابراين از 
توضيح در مورد آن ها صرف نظر مي كنيم.

  0.00 براي تعيين تعداد ارقام اعش��ار تولرانس كاربرد دارد. مثال 0.0 براي تولرانس 0.1 و Precision گزينه
براي تولرانس 0.01.

گزينه  Upper Value براي تعيين مقدار انحراف بااليي تولرانس كاربرد دارد.

گزينه  Lower Value براي تعيين مقدار انحراف پاييني تولرانس كاربرد دارد.
گزينه  Scalling for height براي تعيين مقياس ارتفاع متن تولرانس نسبت به متن اندازه كاربرد دارد.

20 و عدد 0.5 ارتفاع متن تولرانس را  +_ مثال، عدد 1 ارتفاع متن تولرانس را برابر ارتفاع متن اندازه مش��ابه 0.1   
20 درج مي كند. + 0.1

نصف ارتفاع متن اندازه مشابه 0.2 _

گزين��ه  Vertical Position ب��راي كنترل موقعيت قائم متن تولرانس نس��بت به اندازه متن 
اندازه به شرح زير كاربرد دارد.

عملك��رد اين گزينه هنگامي اثربخش اس��ت كه ارتف��اع متن تولرانس براب��ر ارتفاع متن اندازه 
نباشد.

حال��ت Top متن تولران��س را باالي متن اندازه قرار مي دهد )ش��كل 

روبه رو(.

حالت Middle متن تولرانس را وس��ط متن اندازه قرار مي دهد )شكل 

روبه رو(.

Bottom مت��ن تولران��س را پايين مت��ن اندازه قرار مي دهد )ش��كل 

روبه رو(.

آيا مي دانيد
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دستوركار شماره  2
در س��بك اندازه گذاري ISO25 تغييرات زير را مطابق با اس��تاندارد اندازه گذاري معمول نقشه كش��ي صنعتي انجام 
Offset from origin = 0                Arrow size = 3.5        .دهيد
Primary units/precision = 0        Center Mark = line  

Fit  /   Both text and arrow Text height = 3.5

مراحل اجرا
1. فرمان DimStyle را وارد كنيد. )دقت كنيد سبك اندازه گذاري ISO25 فعال باشد(

Modify كليك كنيد. 2. در پنجره  Dimension Style Dimension روي دكمه 

3. در پنج��ره  Modify Dimension Style: ISO25 و س��ربرگ Lines مطاب��ق ش��كل زير ع��دد صفر را در گزينه
Offset from origin وارد كنيد.

يادآوري

دقت كنيد اين تنظيمات را در فايل متريك )مثال ACAD ISO( انجام شود.
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4. در س��ربرگ Symbol and Arrows، مطابق ش��كل زير، براي گزينه  Arrow size عدد3.5   )طول فلش= 3/5 
ميلي متر( را وارد و گزينه  line را در قسمت Center mark انتخاب كنيد.

5. در سربرگ Text براي گزينه  Text height )ارتفاع متن اندازه( عدد  3.5 را وارد كنيد.

6. در سربرگ Primary Units مقابل گزينه Precision عدد 0 به  مفهوم درج اعداد اندازه بدون اعشار را انتخاب 
كنيد.

OK كليك كنيد. 7. بر روي دكمه 
Close كليك كنيد. 8. در پنجره Dimension Styles Manager روي دكمه 

9. تنظيمات انجام شده را ذخيره كنيد تا از اين پس اندازه گذاري را به كمك آن انجام دهيد.
10. نتيجه كار را برای ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. عملكرد هر يك از دكمه ها و اجزاي ديگر پنجره  Dimension Style Manager را بنويسيد.

2. روش هاي جاري كردن يك سبك اندازه گذاري را بنويسيد.
3. كاربرد واحد تبديلي )Alternate Unit( در نقشه كشي را با ذكر مثال شرح دهيد.

4. تنظيمات فلش و عالئم اندازه در زبانه   ............... از پنجره Dimension Style انجام مي شود.
5. در س��ربرگ .......... از پنجره  Dimension Style تنظيمات مقياس اجزاي اندازه گذاري )درشتي و ريزي متن 

اندازه و فلش ها( انجام مي شود.
6. اغلب استانداردهاي اندازه گذاري در Dimension Style Manager قابل تنظيم است.

 درست                   نادرست
7. ضريب مقياس اندازه گذاري هميشه عكس مقياس ترسيمي نقشه است تا اندازه حقيقي روي نقشه درج شود.

 درست                   نادرست
8. فرمان Dimension Style از چه راهي قابل ورود نيست؟

Status )د  Command )ج  Dim Menu )ب  Dim Toolbar )الف 
9. پنجره  روبه رو مربوط به چه كاري است؟
 الف( اصالح سبك جاري اندازه گذاري

 ب( ايجاد يك سبك جديد اندازه گذاري
 ج( اعمال تغييرات موقت بر روي سبك اندازه گذاري

 د( مقايسه دو سبك اندازه گذاري



156

10. با توجه به شكل روبه رو، متغير Base line Spacing مربوط به چه تنظيمي است؟
 الف( فاصله ي خطوط اندازه گذاري مبنايي پله اي

 ب( فضاي موردنياز براي اندازه گذاري متوالي
 ج( ارتفاع متن اندازه
 د( طول فلش اندازه

11. در شكل سؤال 12 گزينه هاي Dimline2 و Dimline1 به چه كار مي آيد؟
 الف( حذف نيمي از خط رابط
 ب( حذف نيمي از خط اندازه

 ج( حذف فلش ها
 د( حذف متن اندازه

12. كدام گزينه براي درج خط مركز )خط محور( دايره به كمك فرمان Center Mark كاربرد دارد؟
Center )د         None )ج            Mark )ب            Line )الف 

13. مطابق شكل روبه رو براي اندازه گذاري طول كمان كدام گزينه بايد فعال باشد؟
Above dimension text )ب  Preceding dimension text )الف 

None )د   Under dimension text )ج 

14. كدام گزينه در پنجره  شكل روبه رو مربوط به اندازه گذاري يك سويه است.
B )ب     A )الف 

 ج( C      د( همه موارد

15. در پنجره  شكل روبه رو كدام گزينه بايد فعال باشد تا متن اندازه و فلش با هم 
به داخل يا خارج خطوط رابط انتقال يابد؟

B )ب     A )الف 
D )د      C )ج 

B

A

C

B
A

C
D
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16. كدام گزينه س��ربرگ Primary Units در پنجره ي Dimension Style مربوط به تنظيم تعداد ارقام اعش��ار 
عدد اندازه است؟

Precision )ب    Unit Format )الف 
Sufix )د     Prefix )ج 

17. حروف انطباقي در كدام قسمت سربرگ Primary Units مي تواند قرار بگيرد؟
Trailing )ب    Leading )الف 

Prefix )د     Sufix )ج 
18. مطابق شكل روبه رو كدام روش از سربرگ Tolerance در پنجره Dimension Style مربوط به تولرانس گذاري 

متقارن است؟
Deviation )ب      Symetrical)الف 

  Basic )د     Limits )ج 

تحقيق ◄ 
1. س��بك جديدي ايجاد و تنظيم كنيد كه به كمك آن بتوان اندازه گذاري مبنايي غير پله اي مطابق ش��كل زير را 

انجام داد، به نحوي كه پس از آن به ويرايش نياز نباشد.

2. در مورد عملكرد و كاربرد ابزار Override و Compare در پنجره ي Dimension Styles تحقيق كنيد.
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 
1. نقشه زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:2 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

 Primary unit در قس��مت Scale factor راهنمايي: برای اندازه گذاری حقيقی يك س��بك جديد ايجاد كرده و در آن متغير
را تنظيم و سپس در آن اندازه گذاري كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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2. نقشه  زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:1 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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3. نقشه زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:1 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.
راهنمايي: برای اندازه گذاري يك س��بك جديد ايجاد كرده، تنظيمات اندازه گذاري نيم نما را در آن انجام دهيد و س��پس به 

كمك آن اندازه گذاري كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:
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4. سه نمای نقشه  زير را در كاغذ A4 با مقياس 1:1 ترسيم و اندازه گذاری كنيد.

رسام

كنترل

تصويب

شماره  نقشه

تغيير:
عنوان نقشه: مكانيكی

نام قطعه: ياتاقان
تولرانس:

مقياس:

جنس:



پس از آموزش اين توانايي، از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- ضرورت ويرايش اندازه هاي يك نقشه را بيان كند.

- اندازه هاي موجود يك نقشه را با گريپ ها ويرايش كند.
 Properties اج��زاي اندازه هاي يك نقش��ه را با فرم��ان -

ويرايش كند.
- مفهوم و عملكرد فرمان Dim Text Edit را توضيح دهد.

 Dim Text Edit وضعي��ت متن اندازه را ب��ه كمك فرمان -
ويرايش كند.

- متن اندازه را از راه منوي ميان بر ويرايش كند.
- عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Space را بيان كند.

- با اجراي  فرمان  Dimspace  فاصله ي خطوط و اندازه را 
يكسان  كند.

- عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Break را بيان كند.

- فرمان Dim break را بر روي اندازه هاي يك نقشه  اجرا كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

246

توانايي ويرايش اندازه هاي موجود يك نقشه

- عملكرد و كاربرد فرمان Oblique را بيان كند.
- با اجراي فرم��ان Oblique مفهوم پيغام هاي آن را توضيح 

دهد.
 Oblique تصاوير مجس��م دوبع��دي را به كمك فرم��ان -

اندازه گذاري كند.
- عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Update را بيان كند.

- ويژگي هاي اندازه هاي موجود يك نقشه را به كمك فرمان 
DimUpdate به روز كند.

- مفهوم وابستگي اندازه ها )Dimension Association( را 
توضيح دهد.

- عملك��رد و كاربرد فرم��ان Reassociate Dimension را 
بيان كند.

- فرم��ان Dim Reassociate را بر روي اندازه هاي موجود 
يك نقشه اجرا كند.



پيش آزمون

1. در اندازه هاي نقشه  روبه رو چه اشكاالتي وجود دارد؟

2. با كليك بر روي يك اندازه، چه گريپ هايي ظاهر مي شوند؟
3. به كمك گريپ ها چه تغييراتي در ظاهر اندازه گذاري امكان پذير است.

4. به كمك فرمان و پنجره  Properties چه تغييراتي مي توان در اندازه ها داد؟
5. چگونه مي توان محتواي متن اندازه را تغيير داد؟

6. چگونه مي توان موقعيت و زاويه  متن اندازه را تغيير داد؟
7. فاصله هاي خطوط اندازه را چگونه تنظيم و يكسان مي كنيد؟

8. چگونه مي توان خط اندازه را مطابق شكل روبه رو )خط اندازه 8∅(شكست؟
9. عالمت     مطابق اندازه 28 در شكل روبه رو چگونه ايجاد مي شود؟

10. خط اندازه فشرده مانند اندازه  411 در شكل روبه رو چگونه ايجاد مي شود؟
11. تصاوير مجسم دوبعدي را چگونه مي توان به صورت صحيح اندازه گذاري 

كرد؟
12. چگونه مي توان تغييرات ايجاد شده در يك سبك اندازه گذاري را بر اندازه هاي قبلي انجام داد؟

13. مستطيل شكل )الف( اندازه گذاري و سپس انتخاب شده است:
اگر گوشه سمت راس��ت و باالي مستطيل را به نقطه ديگري مانند 

شكل )ب( تغيير دهيم، اندازه 20 چه تغييري مي كند؟

14.  وابستگي اجزاي اندازه گذاري نسبت به يك شيء را چگونه
كنترل مي كنند؟

)الف( )ب(
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)Modify Dimensions( ويرايش اندازه ها
اندازه ه��اي موجود در يك نقش��ه را مي توان به كمك فرمان هاي ويرايش��ي و همچني��ن گريپ ها ويرايش كرد. 
همان طور كه قبال اش��اره ش��د اجزاي اندازه گذاري يك شيء ترسيمي به حساب مي آيد و به راحتي با فرمان هاي 
ويرايش��ي قابل اصالح اس��ت. عالوه بر اين ساده ترين راه ويرايش اجزاي اندازه گذاري استفاده از گريپ هاست. 

در زير به دو نمونه از عملكرد آن ها اشاره مي كنيم.
جابه جايي خط اندازه و هم راستا كردن آن با خط اندازه  ديگر ◄ 

3. انتقال گريپ به محل جديد 2. كليك بر روي گريپ خط اندازه               1. كليك بر روي اندازه  

جابه جايي متن اندازه به محل ديگر ◄ 
                    1. كليك بر روي اندازه                    2. كليك بر روي گريپ متن اندازه  3.  انتقال گريپ متن اندازه به محل جديد

Properties ويرايش اجزاي اندازه با فرمان
اندازه هاي ايجاد  شده بر روي نقشه نيز همانند ساير اشياء از ويژگي هايي برخوردار است.

كه براي اصالح و تغيير آن ها از فرمان Properties نيز مي توانيم استفاده  كنيم.
اگر بر روي اندازه اي دو بار كليك كنيم و يا به شيوه هاي ديگر فرمان Properties را 
بر روي اجزاي اندازه گذاري اجرا كنيم در پنجره  Properties، مطابق ش��كل مقابل، پس 
از ويژگي ه��اي عمومي، ويژگي هاي اجزاي اندازه گذاري قابل كنترل و ويرايش اس��ت. 
س��ربرگ Misc براي تنظيم ويژگي هاي سبك اندازه گذاري است. همان طور كه مالحظه 
مي كنيد س��اير س��ربرگ ها همانند س��ربرگ هاي س��بك اندازه گذاري موجود در پنجره 
Dimension Style اس��ت كه قبال آن ها را آموخته ايد. استفاده از اين نوع ويرايش اغلب 

براي تغييرات جزئي و مورد ي براي يك يا چند اندازه معدود است.
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Dim Text Edit فرمان
اي��ن فرمان براي ويرايش وضعيت متن اندازه از جمله موقعيت و 

زاويه  آن نسبت به راستاي افق كاربرد دارد.
جدول روبه رو شيوه هاي ورود اين فرمان را نشان مي دهد.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

Align TextDimension Menu

dimteditياdimted Command line

TEditDim

Dim TEdit مراحل اجراي فرمان

↵ Dimted يا 1Command: dimtedit. فرمان Dimtedit را وارد مي كنيم.

2. موقعي��ت جدي��د متن ان��دازه را تعيين 
مي كنيم.

Specify New location for Dimension or [Left/

Right/Center/Home/Angle]:

]گزينه Left[ اين گزينه مطابق شكل روبه رو متن اندازه را به سمت 
چپ خط اندازه انتقال مي دهد.

ــه Right[ اين گزينه مطابق ش��كل روبه رو مت��ن اندازه را به  ]گزين
سمت راست خط اندازه انتقال مي دهد.

]گزينهCenter[ اين گزينه مطابق ش��كل روب��ه رو متن اندازه را به 
وسط خط اندازه انتقال مي دهد.

]گزينه Angle[ اين گزينه مطابق ش��كل روبه رو براي زاويه دادن به 
متن اندازه كاربرد دارد.

ــه Home[ اين گزينه براي برگرداندن مت��ن اندازه به حالت  ]گزين
پيش فرض نسبت به هر يك از حالت هاي باال كاربرد دارد.

ب��ه كمك فرم��ان Match Properties نيز مي توان ويژگي هاي اندازه هاي موجود در اش��ياء را با 
يكديگر مطابقت كرد.

نكته
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چنان چه بر روي اندازه اي ابتدا كليك چپ و سپس كليك راست كنيم در منوي ميان بر چندين منو 
براي ويرايش اجزاي اندازه فراهم مي شود كه به نوبه ي خود داراي كاربردهاي جالبي است.

منوي  Dim Text Position براي كنترل و تنظيم موقعيت متن اندازه  انتخاب شده كاربرد دارد.
منوي  Precision براي تنظيم تعداد ارقام اعشار متن اندازه  انتخاب شده كاربرد دارد.

منوي  Dim Style براي تنظيم سبك اندازه ي انتخاب شده كاربرد دارد.
من��وي  Flip Arrow ب��راي تعويض جهت فلش هاي اندازه  انتخاب ش��ده 

كاربرد دارد.

ويرايش محتواي متن اندازه
محت��واي متن ان��دازه را به كمك فرمان ddEdit مي تواني��م ويرايش كنيم، به نحوي كه با اج��راي اين فرمان بر
روي اندازه  موردنظر ويرايشگر Text Formatting ظاهر مي شود و از راه آن مي توانيم متن انتخاب شده را ويرايش

 كنيم.

تولرانس هاي ابعادي و انطباقي را مي توانيم با ويرايش محتواي متن اندازه به آن اضافه كنيم.

فرمان ddEdit مربوط به ويرايش متن چند خطي )Multi line Text( اس��ت كه قباًل عملكرد آن را 
آموخته ايد.

يادآوري

نكته

Flip Arrowپس ازFlip Arrowپيش از
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Dimension Space فرمان
اين فرمان براي يكسان كردن فاصله بين خطوط اندازه، مطابق شكل زير، كاربرد دارد.

 ،)linear( بر روي تمامي اندازه ه��اي خطي Dim space فرم��ان
 ،)Continue( متوالي ،)Angular( زاويه اي ،)Aligned( هم راستا
 )QDim( و همچنين اندازه گذاري س��ريع ،)Base line( مبناي��ي

قابل اجراست.
با اين فرم��ان هم مي توان فاصله بين خط��وط اندازه  موازي 
در اندازه گ��ذاري پله اي )مبنايي و متق��ارن( را تنظيم كرد، و هم 
مي توان ساير اندازه ها را هم راستا )Align( كرد. در شكل روبه رو 

نمونه اي از آن ها را مشاهده مي كنيد.

Dimension Space اجراي فرمان
اين فرمان به روش هاي مندرج در جدول روبه رو وارد

 مي شود.
شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

Dimension SpaceDimension Menu

Dim spaceCommand line

DimSpace پيش از اجراي  DimSpace پس از اجراي
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Dim Space مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: dimspace. فرمان Dim Space را وارد مي كنيم.

:2Select base dimension. يك اندازه را به عنوان پايه انتخاب مي كنيم.

:3Select dimensions to space. اندازه هاي ديگر را انتخاب مي كنيم.

:4Select dimension to space. براي پايان دادن به انتخاب اينتر مي كنيم.

<5Enter Value or [Auto] <Auto. مقدار فاصله موردنظر را وارد مي كنيم.

در صورتي كه در مرحله 5 مقدار فاصله را صفر وارد كنيم، خطوط اندازه  انتخاب ش��ده در راستاي 
خط اندازه ي پايه قرار مي گيرد. به عبارت ديگر خطوط اندازه هم راستا )Align( مي شوند.

]گزينه  Auto[ با كاربرد اين گزينه مقدار فاصله بين خطوط اندازه به طور خودكار تنظيم مي شود و اندازه  آن  بر 

اساس اندازه  متغير تنظيمي Base line spacing در تنظيمات سبك اندازه گذاري است.

Dimension Break فرمان
اين فرمان براي شكس��تن خ��ط اندازه، خ��ط رابط، و خط 
راهنما، مطابق ش��كل روبه رو، كارب��رد دارد.البته خط راهنما 
اگر از جنس Spline باشد با اين فرمان قابل شكستن نيست.

در اج��راي فرم��ان Dim Break، اش��ياء متقاط��ع با اجزاي 
اندازه گذاري به عنوان لبه  برش محس��وب مي ش��وند و عمل 

شكستن نسبت به آن ها صورت مي گيرد.
 Dimension، leader، Circle، line، Arc انواع اشياء مانند
 ،Spline، Ellipse، Polyline، Text، Multi line Text، Blocks

و xrefs مي توانند به عنوان لبه   برش معرفي شوند.

نكته

 مي توانند به عنوان لبه   برش معرفي شوند.

در مبح��ث فرمان Break گفتي��م كه اجزاي اندازه گذاري ب��ا فرمان Break قابل 
شكستن نيست، بنابراين فرمان Dimension Break براي اين منظور كاربرد دارد. 
البته توجه كنيد اشياء ترسيمي ديگر كه متداخل با متن اندازه باشد را مي توان با 

فرمان break، مطابق شكل روبه رو، شكست.

يادآوري
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Dimension Break اجراي فرمان
اي��ن فرمان ب��ه روش ه��اي درج ش��ده در جدول روب��ه رو وارد 

مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

Dimension BreakDimension Menu

Dim BreakCommand line

Dim Break مراحل اجراي فرمان

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

:]2Select a dimension or [Multiple. اندازه موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. شيئي را به عنوان لبه  برش انتخاب مي كنيم، يا 
گزينه  ديگري را انتخاب مي كنيم.

Select object to break dimension or [Auto/

Restore/Manual[ )Auto(

4. ش��يء ديگري را به عنوان لب��ه برش انتخاب 
مي كنيم، يا براي پايان دادن به اجزاي فرمان اينتر 

مي كنيم.

Select object to break dimension:

]گزينه Multiple[: به كمك اين گزينه مي توانيم چندين اندازه را براي شكستن انتخاب كنيم.
]گزينه  Auto[: اين گزينه كه در حالت پيش فرض است، شكستن اندازه را در دو طرف لبه  برش درنظر مي گيرد. 

ضمن اين كه با جابه جايي اندازه محل شكسته شده نيز جابه جا مي شود.
]گزينه  Manual[: با كاربرد اين گزينه مي ش��ود محدوده  شكس��تن اندازه را با تعيين دو نقطه به صورت دس��تي 

.)Break مشخص كرد )همانند فرمان
]گزينه  Restore[: اين گزينه براي برگشت قسمت هاي شكسته شده اندازه به حالت اوليه كاربرد دارد.

Jogged linear فرمان
اين فرمان براي فشرده كردن خط اندازه در نماي شكسته، مطابق شكل زير، كاربرد دارد.

ترسيم خط شكسته در نماي شكسته، مطابق شكل باال، به كمك فرمان Break line امكان پذير است.

نكته
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شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

Jogged linearDimension Menu

Dim Jog lineCommand line

 Jogged linear اجراي فرمان
اين فرمان به ش��يوه هاي مندرج در ج��دول روبه رو قابل 

وارد كردن است. 

 Jogged linear مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: dim to gline. فرمان Dim Jog line را وارد مي كنيم.

:]2Select dimension to add Jog or ]Remove. خط اندازه  موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. در محل موردنظر براي ايجاد فشردگي، 
كلي��ك مي كنيم، يا اينتر مي كنيم تا در محل 

:]Specify Jog location [or press Enterپيش فرض خط اندازه فشرده شود.

]گزينه  Remove[: براي برگشت )حذف( عالمت Jogged كاربرد دارد.

با كليك بر روي عالمت Jogged به كمك گريپ مربوطه مي توانيم آن را جابه جا كنيم.

فرمان Oblique )ويرايش خطوط رابط(
اين فرمان براي مايل كردن خطوط رابط اندازه، مانند اندازه هاي 

10 و 40 در شكل روبه رو، كاربرد دارد.

اين فرمان ب��راي اندازه گذاري تصوير مجس��م نيز كاربرد 
دارد، كه در ادامه به آن مي پردازيم.

نكته
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Oblique اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي روبه رو وارد مي شود:

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

ObliqueDimension Menu

DimEditCommand line

Oblique يا ObDim

Oblique مراحل اجراي فرمان

↵ Ob يا 1Dim: oblique. فرمان Oblique را وارد مي كنيم.

2. ش��يء )اندازه م��ورد نظ��ر( را انتخاب 
مي كنيم.

Select object:

3. ان��دازه  ديگري را انتخاب، يا براي پايان 
دادن به انتخاب اينتر مي كنيم.

Select object: ↵

4. زاوي��ه  تماي��ل خط��وط راب��ط را وارد 
مي كنيم.

Enter obliquing angle )press Enter for none(:
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دستوركار
تصوير مجسم مقابل را در كاغذ A4 رسم و اندازه گذاري كنيد.

)زمان: 15 دقيقه(

مراحل اجرا
 ISO و اليه هاي الزم را آماده كني��د. )يك اليه به نام A4 1. فاي��ل ترس��يمي

براي تصوير ايزومتريك اختصاص دهيد.(
2. تصوير مجس��م ايزومتريك را، مطابق ش��كل روبه رو، با استفاده از ابزار 

Isometric/Snap رسم كنيد.

3. با اس��تفاده از فرمان Dim Aligned، مطابق شكل روبه رو، اندازه گذاري 
كنيد.

4. با اس��تفاده از فرمان DimEdit و گزينه  Oblique، مطابق شكل روبه رو، 
اندازه ه��اي 20 و 50 را ويرايش و خطوط رابط آن ها را در راس��تاي زاويه  

30 تنظيم كنيد.

5. مجدداً با اس��تفاده از فرمان DimEdit و گزينه Oblique، مطابق ش��كل 
روبه رو، اندازه  60 را ويرايش و خطوط رابط آن را در راس��تاي زاويه  150 

درجه تنظيم كنيد.

6. ب��ر روي اندازه  40 دوبار كليك كرده و در پنجره  Properties س��ربرگ 
line & Arrow و  Ext line1  وExt line 2 را بر روي حالت off تنظيم كنيد 

تا خطوط رابط آن حذف شود.
7. فايل خود را ذخيره كنيد.

8. نتيجه  كار را براي ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم ارائه كنيد.
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Dimension Update فرمان
اين فرمان براي همگام كردن ويژگي هاي اندازه  هاي موجود يك نقشه با تنظيمات سبك جاري كاربرد دارد. به عبارت ديگر 

فرمان Update تنظيمات و ويژگي هاي سبك جاري را به اندازه  هاي انتخاب شده اختصاص مي دهد.

Update اجراي فرمان
شيوه هاي ورود فرمانبراي وارد كردن اين فرمان به شيوه هاي روبه رو عمل مي كنيم:

Dimension Toolbar

UpdateDimension Menu

Update ياUp Dim

 Update مراحل اجراي فرمان

↵ Up يا 1Dim: Update. فرمان Update را وارد مي كنيم.

:2Select object. اندازه هاي موردنظر را انتخاب مي كنيم.

↵ :3Select objects. براي پايان دادن به انتخاب اينتر مي كنيم.

)Dimension Association( كنترل وابستگي اندازه
همان طور كه در ابتداي مبحث اندازه گذاري اش��اره ش��د، طبق تنظيمات پيش فرض، اجزاي اندازه  به اشياء مورد 
اندازه گذاري وابسته است. اين وابستگي توسط گزينه Associative Dimensioning در پنجره Options، مطابق 

شكل زير، قابل كنترل است.

براي دسترسي به پنجره ي Option از منوي Tools يا منوي ميانبر گزينه ي Option را انتخاب كنيد.
بديهي است فعال بودن گزينه  Make New dimensions associative باعث وابستگي اندازه هاي جديد به اشياء 

و فعال نبودن آن باعث ناوابستگي اندازه ها مي شود.
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ب��ا دو ب��ار كلي��ك ب��ر روي ي��ك ان��دازه در پنجره  
 Yes عبارت ،Associative مقاب��ل گزينه ،Properties

وابس��تگي و No ناوابستگي اجزا اندازه گذاري به اشياء 
را مشخص مي كند.

شيوه هاي ورود فرمان

Reassociate DimensionsDimension Menu

DimreassociateياDreCommand line

Dimensions Reassociate مراحل اجراي فرمان

1. فرمان Dim reassociate را وارد مي كنيم.
Command: dre ↵

Select dimensions to Reassociate…

:2Select object. اندازه هاي موردنظر را انتخاب مي كنيم.

3. محل وابستگي خط رابط اول را تعيين مي كنيم.
Specify first extension line origin or [Select 

object] <Next>

<4Specify Second extension line origin <Next. محل وابستگي خط رابط دوم را تعيين مي كنيم.

Reassociate Dimensions فرمان
اين فرمان براي وابس��تگي مجدد اندازه هاي ناوابس��ته كاربرد دارد، به نحوي كه به كمك آن مي توان 

اندازه هاي انتخابي را به شيء مورد اندازه گذاري و يا حتي اشياء ديگر وابسته كرد.

Reassociate Demensions اجراي فرمان

نكته:
1. در اجراي فرمان Dim reassociate پيغام های مرحله  3 به بعد با توجه به نوع اندازه متفاوت است.

2. به كمك فرمان DimDisAssociate مي توان اندازه هاي وابسته را به ناوابسته تبديل كرد.

نكته

آيا مي دانيد
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. در پنجره  Properties، شكل زير، اجزاي قابل ويرايش هر سربرگ را روبه روي آن بنويسيد.

2. فرمان Dim Text Edit  چه كاربردي دارد؟

3. گزينه هاي زير مربوط به چه منويي است؟
عملكرد هر يك را روبه روي آن بنويسيد.

4. محتواي متن اندازه 20.00 به M20 مطابق شكل روبه رو،
چگونه ويرايش مي شود؟

5. عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Space را همراه با شكل توضيح دهيد.

6. عملكرد و كاربرد فرمان Dimension Break را همراه با شكل توضيح دهيد.
7. عملكرد كاربرد فرمان Jogged linear را همراه با شكل توضيح دهيد.

8. مراحل اجراي فرمان Oblique را بنويسيد.
9. مراحل اجراي فرمان Dimension Update را بنويسيد.

)ب()الف(

ويرايش ويژگي هاي عمومي اجزاي اندازه
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10. تنظيمات مشخص شده در شكل زير مربوط به چيست؟ درباره  آن توضيح دهيد.

11. پيغام... Specify New location for Dimension text مربوط به فرمان . . . . . . . . . . . است.
12. فرمان ddedit مربوط به . . . . . . . . . . . . است.

13. نشانه         مربوط به فرمان . . . . . . . . . . . . . . .  است.
14. با گريپ ها نمي توان متن اندازه را جا به جا كرد؟

 درست     نادرست
15. به كمك فرمان Match Properties نيز مي توان ويژگي هاي اندازه ها را با يكديگر تطبيق داد.

 درست     نادرست
16. تولرانس هاي ابعادي و انطباقي را با فرمان ddedit مي توانيم به متن اندازه اضافه كنيم.

 درست     نادرست
17. فرمان Dimension Space براي هم راستا كردن خطوط اندازه نيز كاربرد دارد.

 درست     نادرست
18. در فرمان Dimension Break كدام گزينه را براي تعيين محدوده  شكستن دستي مشخص مي كنيم؟

Manual )ب    Multiple )الف 
Auto )د     Remove )ج 

19. در فرمان Jogged linear كدام گزينه براي برگشت )حذف( عالمت فشردگي كاربرد دارد؟
Remove )ب     Delete )الف 

 ج( Erase     د( همه ي موارد
20. براي اصالح خطوط رابط اندازه هاي تصوير حجم كدام فرمان اجرا مي شود؟

Rotate )ب    Oblique )الف 
Inspection )د     Home )ج 
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21. كدام گزينه براي برگرداندن متن اندازه به حالت پيش فرض كاربرد دارد؟
Remove )ب     Angle )الف 

Home )د     Center )ج 
22. فرمان Dimension Space بر روي كدام نوع اندازه قابل اجرا نيست؟

Aligned )ب     Linear )الف 
Radus )د     Angular )ج 

23. كدام يك از نشانه هاي زير مربوط به فرمان Dimension Break است؟
 الف(    ب(   ج(    د( 

24. در پنجره  Properties مطابق ش��كل روب��ه رو كدام گزينه وضعيت 
وابستگي اندازه به شيء را نشان مي دهد؟

Hyper link )ب    Associative )الف
Line Weight )د     Plot Style )ج

تحقيق ◄ 
با توجه به اين كه تولرانس هاي ابعادي و انطباقي يك نقشه معموالً متفاوت و گوناگون است، بهترين شيوه براي درج آن ها 

در اندازه گذاري چيست؟
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 
1. نقشه هاي زير را به همراه اندازه گذاري و تولرانس هاي ابعادي در كاغذ A4 ترسيم كنيد.

راهنمايي: مقادير تولرانس ابعادي را با راهنمايي هنرآموز محترم از جدول ISO2768 استخراج و در نقشه درج كنيد.

رسام:

جدول ISO 2768 مربوط به مقادير پيشنهادي تولرانس هاي عمومي

كنترل:

شماره  نقشه:
نام قطعه: دهانه ميله

عنوان نقشه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:

تصويب:

C.V خيلي خشن
0/05 تا 3 ��� ��� 

3 تا 6 

6 تا 30 
30 تا 120
120 تا 315
315 تا 1000
1000 تا 2000

c خشنm متوسط

± 0/1
± 0/1

± 0/1

± 0/2
± 0/3

± 0/15
± 0/2
± 0/3
± 0/5

± 0/5
± 0/8

± 1/2

± 0/2
± 0/5
± 0/8

± 1/2
± 2

± 3

± 0/05

± 0/05 ± 0/5
± 1

± 2
± 3
± 4

± 1/5

f ظريفmm اندازه ها برحسب
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تصويب:

2. نقش��ه هاي زير را مطابق ش��كل موجود به همراه اندازه گذاري و تولرانس هاي ابعادي ترسيم كنيد. مقادير تولرانس را از 
جدول ISO2768 استخراج كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره  نقشه:
نام قطعه:

عنوان قطعه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:
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3. نقشه هاي زير را با مقياس هاي زيرنويس شده ترسيم و اندازه  گذاري كنيد )به همراه تولرانس هاي ابعادي و انطباقي(.
راهنمايي: با توجه به مقياس هاي متفاوت دو قطعه، مي توانيد دو سبك جداگانه با ضريب مقياس مربوط به هر قطعه ايجاد و استفاده كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره  نقشه:
نام قطعه: محور

عنوان نقشه: ساخت
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:

تصويب:
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4. تصاوير مجسم قطعات زير را ترسيم و اندازه گذاري كنيد.



توانايي اندازه گذاري تخصصي و تولرانس گذاري
پس از آموزش اين توانايي از فراگير انتظار مي رود: ◄ 
- عالمت مركز و خط مركز )خط محور( را به كمك فرمان

 Center Mark ايجاد كند.
- عملكرد و كاربرد فرمان Multi Leader را توضيح دهد.

فرم��ان كم��ك  ب��ه  را  صنعت��ي  نقش��ه هاي  ضماي��م   - 
Multi Leader ايجاد كند.

 - س��بك خ��ط راهنم��ا و ضماي��م آن را ب��ه كم��ك فرمان
Multileader Style مديريت كند.

- عملكرد و كاربرد فرمان Mleader Edit را توضيح دهد.
- خطوط راهنماي موجود در يك نقش��ه را به كمك فرمان 

Mleader Edit ويرايش كند.

- عملكرد و كاربرد فرمان Tolerance را توضيح دهد.
- ب��ا اجراي فرم��ان Tolerance، تولرانس گذاري هندس��ي 

انجام دهد.
- اجزاي پنج��ره  Geometrical Tolerance را معرفي كند.

- ب��ه كمك فرمان ه��اي Leader و Qleade، تولرانس  گذاري 
هندسي انجام دهد.

- با اجراي فرمان Dim Inspect اندازه هاي مورد بازرس��ي 
را مشخص كند.

- اج��زاي پنج��ره  Inspection Dimension را معرفي كند.

مدت زمان آموزش
جمععملينظري

268



پيش آزمون

1. در اتوكد عالمت مركز و خط مركز، مطابق شكل روبه رو، چگونه ايجاد مي شود؟

2. منظور از ضمائم در نقشه كشي صنعتي چيست؟
3. در اتوكد خط راهنما، مطابق شكل باال، چگونه ايجاد مي شود؟

4. چند كاربرد خط راهنما در نقشه كشي صنعتي را با شكل نشان دهيد.

5. در اتوكد خط راهنماي چندتايي، مطابق شكل روبه رو، چگونه ايجاد مي شود؟

6. در اتوكد تولرانس گذاري هندسي چگونه انجام مي شود؟
7. در اتوكد اندازه هاي مورد بازرسي يك نقشه چگونه مشخص مي شود؟

8. در اتوكد تولرانس گذاري ابعادي و انطباقي چگونه انجام مي شود؟
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 )Center Line( و خط مركز )Center Mark( عالمت مركز
در نقشه كشي براي دايره و كمان عالمت مركز يا خط مركز، مطابق شكل زير، درج مي شود.

در اتوك��د فرمان Center Mark به اين منظور كارب��رد دارد كه در حالت پيش فرض براي Center Mark تنظيم 
اس��ت، و ب��ا تنظيم گزينه line  در پنج��ره  Dimension Style Manager زبانه  Symbol and Arrow خط مركز 

)خط محور( درج مي شود.

Center Mark اجراي فرمان
اين فرمان به شيوه هاي مندرج در جدول وارد مي شود.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension Toolbar

Center MarkDimension Menu

dim center يا dceCommand line

center يا ceDim

 Center Mark مراحل اجراي فرمان

↵ 1Command: dimcenter. فرمان dim center را وارد مي كنيم.

:2Select arc or circle. داي��ره يا كمان موردنظر را انتخاب مي كنيم.

:3Select arc or circle. براي پايان دادن به فرمان اينتر مي كنيم.

)leader( خط راهنما
خط راهنما در نقشه كش��ي صنعتي ب��راي اضافه كردن ضمايم 
نقشه، مطابق شكل روبه رو، اعم از اندازه گذاري، تولرانس گذاري 

هندسي، و يا شماره گذاري قطعات كاربرد دارد.

همان طور كه در شكل روبه رو مالحظه مي كنيد، خط راهنما و 
ضمايم مربوط به آن از اجزايي تشكيل شده است كه در هنگام 

ايجاد يا ويرايش آن قابل كنترل و تنظيم است.

عالمت مركز

فرود )دنباله(

محتواي متن

سرفلش

خط راهنما

خط مركز
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در اتوك��د 2008 خ��ط راهنما ب��ا فرمان Multileader ايجاد مي ش��ود. عالوه بر اين كه اي��ن فرمان زيرمجموعه 
اندازه گذاري است، نوار ابزار اختصاصي، به شكل زير، نيز دارد.

 Quick leader و leader با دو فرمان Multileader در اتوكد 2008 عالوه بر فرمان جديد
ني��ز مي توانيم خط راهنماي توأم با ضماي��م ايجاد كنيم كه در برخي امور تخصصي مانند 

تولرانس گذاري هندسي كارآيي جالبي دارد.

Multi leader اجراي فرمان
اي��ن فرمان ب��ا ش��يوه هاي درج ش��ده در جدول روب��ه رو وارد 

مي شود.

Multileaderمراحل اجراي فرمان

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

2. محل س��ر فل��ش خط راهنم��ا را تعيين 
مي كنيم.

Specify leader Arrow  head location or )leader 

Landing first / Content first / Option(

3Specify next point. نقطه بعدي خط راهنما را تعيين مي كنيم.

4Specify landing location. محل دنباله ي خط راهنما را تعيين مي كنيم.

5. متن مورد نظر را به كمك ويرايشگر متن  Text Formatting مي نويسيم.

OK كليك مي كنيم. 6. بر روي دكمه  

نكته

شيوه هاي ورود فرمان

Multileadar Toolbar

MultileaderDimension Menu

mleader يا mldCommand line

Multileader Style Control 
كنترل سبك خط راهنما جاري

Remove leader 
حذف خط راهنما

ابزار ويرايش خط راهنما

Multileader 
ايجاد خط راهنما

Multileader style

مديريت سبك خط راهنما
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]گزينه  Leader landing first[: با انتخاب اين گزينه ابتدا دنباله ي خط راهنما تعيين مي ش��ود، س��پس فلش سر 
خط راهنما وآن گاه متن ضمايم درج مي شود.

]گزينه  Content First[: با انتخاب اين گزينه ابتدا متن ضمايم و سپس دنباله و فلش سرخط راهنما درج مي شود.
]گزينه  Option[: اين گزينه شامل تنظيمات نوع اجزاي تشكيل دهنده  خط راهنماست و چون در مديريت سبك 

خط راهنما نيز وجود دارد، در ادامه به آن مي پردازيم.

Multileader Style Manager مديريت سبك خط راهنما
سبك خط راهنما داراي فرماني است كه با ورود آن پنجره ي زير 

ظاهر مي شود.
در اين پنجره عمليات زير را مي توان انجام داد.

شيوه هاي ورود فرمان

Multileader Toolbar

Style toolbar

Multileader StyleFormat Menu

Mleader Style يا MlSCommand line

 Modify  كلي��ك كنيم پنج��ره Modify چنانچ��ه ب��ر روي دكمه  
Multileader Style، مطاب��ق ش��كل روبه رو، ظاهر مي ش��ود، كه 

تنظيم��ات س��بك خط راهنما در آن به ش��رح زي��ر قابل ويرايش 
است.

در سربرگ Leader Format نوع خط، فلش و خواص آن ها قابل تنظيم است.
در سربرگ Leader Structure تنظيمات ساختاري شامل نقاط تعيين راستاي خط راهنما و دنباله ي آن انجام مي شود.

در سربرگ Content نوع محتواي ضمائم و تنظيمات آن ها قابل ويرايش است.

سبك جاری

سبك های 
موجود

جاری كردن يك سبك
ايجاديك سبك جديد
اصالح يك سبك
حذف يك سبك
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دستوركار شماره  1
به كم��ك فرمان Multi leader Style يك س��بك جديد به نام 

Datum ايجاد كنيد.

)زمان: 5 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. فرمان Multileader Style را وارد كنيد.

Command: mleader style ↵

2. در پنج��ره  Multileader Style Manager ب��ر روي دكم��ه  
New كليك كنيد.

3. در پنجره  Create New Multileader Style نام سبك 
Continue كليك كنيد. )Datum( را وارد و بر روي دكمه  

4. در پنجره  Modify Multileader Style: Datum و سربرگ 
leader format در قسمت Arrow head، مطابق شكل روبه رو، 

 Datum Triangle Field را بر روي نوع فلش Symbol  گزينه
OK كليك كنيد. تنظيم و بر روي دكمه  

 Close 5. در پنجره  Multileader Manager بر روي دكمه   
كليك كنيد.

6. فايل خود را ذخيره كنيد.
7. نتيجه  كار را به  منظور ارزش��يابي و تأييد به هنرآموز محترم 

ارائه كنيد.
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Mleader Edit فرمان
اين فرمان براي ويرايش خط راهنما كاربرد دارد:

در ويراي��ش خط راهنما مي توانيم خطوط راهنماي جديد به خ��ط راهنماي مورد ويرايش اضافه )add( كنيم يا 
خطوط راهنماي چندتايي را حذف )Remove( كنيم. با اين فرمان راس��تاي ضمائم دنباله ي خط راهنما نيز قابل 

تنظيم است.

Mleader Edit اجراي فرمان
شيوه هاي ورود فرماناين فرمان به شيوه هاي درج شده در جدول وارد مي شود.

Mleader toolbar

Object>MultileaderModify Menu

Mleaderedit يا mleCommand line

Mleader Edit مراحل اجراي فرمان

↵  mleaderedit يا 1Command:mle. فرمان Mleader Edit را وارد مي كنيم.

:2Select a Multileader. خط راهنماي مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

3. براي افزودن خط راهنما گزينه Add را 
انتخاب مي كنيم.

Select an point [add leader Remove leader[ <Add 

leader>:

:4Specify leader arrowehead location. موقعيت سر فلش را تعيين مي كنيم.

:5Specify leader arrow head location. براي پايان دادن به فرمان اينتر مي كنيم.

]گزينه  Remove leader[: براي حذف خط راهنماي چندگانه كاربرد دارد.
مثال: براي درج عالمت كيفيت سطح براي چند سطح به ترتيب زير عمل مي كنيم.

يا

1. ايجاد خط راهنم��اي پايه به كمك 
.Mleader فرمان

2. افزودن دو خ��ط راهنماي ديگر به 
كم��ك گزين��ه  Addleader از فرم��ان 

.Mleader Edit

3. اضافه كردن عالمت كيفيت س��طح 
روي خط راهنما.
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همچني��ن گزينه هاي فرم��ان Mleaderedit در نوار ابزار Multileader نيز وجود دارد كه در ش��كل زير معرفي 
شده اند.

ابزار         براي هم راستا كردن ضمائم شماره گذاری به كمك فرمان Multi leaderAlign استفاده شده است.

مثال: دو نمونه از كاربردهاي ابزار باال را مشاهده مي كنيد.
ابزار         براي يكی كردن خط راهنمای ش��ماره گذاری به كمك فرمان Multileadercollect اس��تفاده ش��ده 

است.

Mleadercollect پس از اجرایMleadercollect پيش از اجرای

Mleader Align پس از اجرایMleader Align پيش از اجرای

MultileaderAlign

هم راستا كردن ضمائم
Removeleader

حذف خط راهنما

Addleader

اضافه كردن خط راهنما

collectMultileader

يكي كردن خط راهنماي ضمائم
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يادآوري

تولرانس هاي هندس��ي جزو مباحث تخصصي نقشه كشي صنعتي 
است كه در اتوكد زيرمجموعه اندازه گذاري است.

همان طور كه از نقشه كش��ي مي دانيد تولرانس هاي هندس��ي، 
مطابق شكل رو به رو از چندين جزء تشكيل شده است.

انواع تولرانس هاي هندسي و ويژگي هاي هر يك در جدول زير آمده است.

قاب تولرانس

حرف مبنا

مقدار تولرانس

محدوده  تولرانس

عالمت

فلش راهنما

مبنا

نوع

 

موقعيت

 

 

جهت

 

 

شكل)فرم(

 

 

پروفيل

 

)دويدگی( لنگی

 

Type

 

Location

 

 

Orientation

 

 

Form

 

 

Profile

 

Runout

 

Characteristic

Position

Concentricity or coaxiality

Symmetry

Parallelism

Perpendicularity

Angularity

Cylindricity

Flatness

Circularity or roundness

Straightness

Profile of a surface

Profile of a line

Cicular runout

Total runout

ويژگی

وضعيت 

هم مركزی يا هم محوری

تقارن

توازی

تعامد

زاويه  داشتن

استوانه ای

تختی

دايره ای يا گردی

مستقيمی

پروفيل يك سطح

پروفيل يك خط

لنگی دايره ای

لنگی كلی

Symbol
عالمت

)Geometrical Tolerance(تولرانس گذاري هندسي
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شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

ToleranceDimension Menu

Tolerance يا TolCommand line

Tolerance اجراي فرمان
در اتوكد فرمان Tolerance مخصوص ايجاد تولرانس هاي 
هندسي است. اين فرمان به شيوه هاي درج شده در جدول 

روبه رو وارد مي شود.

 Tolerance مراحل اجراي فرمان

↵ tol يا 1Command: Tolerance. فرمان Tolerance را وارد مي كنيم.

2. از پنجره  ظاهر ش��ده  )Geometrical Tolerance( عالمت تولرانس، مقدار تولرانس و موارد ديگر 
تولرانس را تنظيم مي كنيم.

OK كليك مي كنيم. 3. بر روي دكمه  

4. محل درج تولرانس را تعيين مي كنيم.
Enter tolernce location:

ابتدا مي توانيد خط راهنماي تولرانس هندس��ي 
را ب��ه كمك فرمان leader ايجاد كنيد، س��پس 
در هن��گام تولرانس گذاري آن را در انتهاي خط 

راهنما قرار دهيد.

نكته

A
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نم��اد مع��رف Maximum Material Condition( MMC( مربوط به حداكثر ش��رايط ماده 
است.

نماد معرف Least Material Condition( LMC( مربوط به حداقل شرايط ماده است.
نماد معرف Regrdless of feture Size( RFS( مربوط به صرف نظر از اندازه  ماده است.

نم��اد معرف Projected Tolerance، مربوط به تولرانس تصوير ش��ده اس��ت كه ارتفاع يا 
محدوده  تصوير شده )مثال، عدد 40( در كنار آن درج مي شود.

نحوه  درج عالئم ويژه را در شكل زير مالحظه مي كنيد.

Qleader و leader تولرانس گذاري هندسي به كمك فرمان
از راه فرمان هاي leader و Qleader مي توان هنگام ايجاد خط راهنما در ادامه آن تولرانس هندسي درج كرد، به 
نحوي كه با انتخاب گزينه  Tolerance در تنظيمات اين دو فرمان به جاي Mtext امكان تولرانس گذاري هندسي 

فراهم مي شود.

 material conditions
of datums

شرايط ماده مبناها

 primary, secondary, and tertiary
datum reference letters

حروف مبنای اول و دوم و سوم

material conditions of tolerance
شرايط ماده تولرانس

Projected tolerance
تولرانس تصوير شده

Height value
مقدار ارتفاع تصوير شده

آيا مي دانيد

عالئم ويژه  تولرانس هاي هندسي
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Qleader مراحل تولرانس گذاري هندسي به كمك فرمان

↵  1Command: qleader / le. فرمان Qleader را وارد مي كنيم.

↵ :<2Specify first leader point or [setting[ <setting. به   منظور تنظيم ضمايم اينتر مي كنيم.

س��ربرگ  و   leader settings پنج��ره   در   .3
Annotation گزينه ي Tolerance را مطابق شكل 

OK كليك  روبه رو، انتخ��اب و بر روي دكمه 
مي كنيم.

…4Specify first leader point, or. محل سر فلش تولرانس گذاري را تعيين مي كنيم.

:5Specify next point. نقطه  دوم خط راهنما را تعيين مي كنيم.

:6Specify next point. نقطه  بعدي را تعيين مي كنيم.

7. از پنجره  Geometric Tolerance كه ظاهر شده اجزاي تولرانس هندسي را، مطابق شكل زير، انتخاب و تنظيم 
مي كنيم.

OK كليك مي كنيم. 8. بر روي دكمه  
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1. پ��س از تنظيم ضماي��م در فرمان qleader بر روي گزين��ه  Tolerance، تا زماني كه گزينه  
آن را تعويض نكنيم با اجراي فرمان qleader تولرانس گذاري هندسي ميسر است و نيازي به 

انتخاب گزينه  Tolerance نيست.
2. در فرم��ان leader انج��ام تنظيمات از جمله انتخاب گزين��ه  Tolerance از راه خط فرمان 
 leader صورت مي گيرد، ضمن اين كه براي تولرانس گذاري هندس��ي با هر بار اجراي فرمان

بايد گزينه  Tolerance انتخاب شود.

نكته

DIMINSPECT فرمان
اين فرمان براي مش��خص كردن اندازه هاي مورد بازرسي، مطابق 

شكل روبه رو، كاربرد دارد.
 «اندازه هاي مورد بازرسي، اندازه هايي هستند كه در مراحل ساخت 

و يا پس از آن به صورت ويژه كنترل مي شوند.»

Diminspect اجراي فرمان
با وارد كردن اين فرمان، مطابق ش��يوه هاي درج شده در جدول روبه رو، 

كادر زير ظاهر مي شود، كه عملكرد گزينه هاي آن به شرح زير است.

Select dimension  براي انتخاب اندازه  موردنظر كاربرد دارد. - دكمه  
- در قسمت Shape مي توانيم شكل عالمت بازرسي را انتخاب كنيم. 
- گزينه  Lable براي اختصاص نام به اندازه مورد بازرسي كاربرد دارد.

- گزين��ه  Inspection rate براي انتخ��اب و تنظيم مقدار درصد نياز 
بازرسي كاربرد دارد.

شيوه هاي ورود فرمان

Dimension toolbar

InspectionDimension Menu

DiminspectCommand line

برچسب مقدار اندازهنرخ بازرسي
)مشخصه(

دقت داش��ته باشيد، مش��خص كردن اندازه اي به عنوان اندازه مورد بازرسي جزء ويرايش 
اندازه گذاري اس��ت، يعني ابتدا بايد اندازه مورد نظر با فرمان هاي اندازه گذاري ايجاد شود 

سپس با فرمان Diminspect آن را به صورت اندازه مورد بازرسي درآوريم.

نكته
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دستوركار شماره  2
تولرانس هاي هندسي شكل روبه رو را از راه فرمان leader ايجاد كنيد.

)زمان: 15 دقيقه(

مراحل اجرا:
1. شكل اوليه را مطابق شكل روبه رو رسم كنيد.

2. فرمان leader را وارد كنيد.
Command: Leader ↵

3. نقطه  شروع خط راهنما را تعيين كنيد. )نقطه  1(

Specify leader start point

4. نقطه  بعدي خط راهنما را تعيين كنيد. )نقطه  2(
Specify next point

5. نقطه  بعدي خط راهنما را تعيين كنيد. )نقطه  3(

6. حرف A  را به منظور انتخاب گزينه  Annotation وارد 
كنيد.

Specify next point or [Annotation/Format/

undo] <Annotation>: A↵   

7. به  منظور تأييد پيش فرض <Option> اينتر كنيد.
Enter First line of annotation next or 

<option>: ↵

Specify next point or ...
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با انجام اين كار نتيجه همانند شكل روبه رو مي شود.

10. ضميم��ه  مبناي A را ب��ه كمك فرمان  leader و گزينه 
Tolerance مطابق مراحل قبل به زير شكل اضافه كنيد.

11. فايل خود را ذخيره كنيد.
12. نتيجه  كار را برای ارزشيابي و تأييد به هنرآموز محترم 

ارائه كنيد.

8. حرف T را به  منظور انتخاب گزينه  Tolerance وارد كنيد تا پنجره  زير ظاهر شود.

9. در پنجره  Geometric Tolerance عاليم، مقادير و حرف مبناي A را، مطابق ش��كل زير، 
OK كليك كنيد. تنظيم و بر روي دكمه  

Enter an annotation option [Tolerance/Copy/Block/None/Mtext <mtext>: T↵
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ارزشيابي پاياني
نظري ◄ 

1. مراحل اجراي فرمان Center Mark را بنويسيد.
2. اجزاي خط راهنماي شكل روبه رو را در محل هاي مشخص شده معرفي كنيد.

3. ابزار و نشانه هاي نوار ابزار Multileader را در محل هاي مشخص شده معرفي كنيد.

4. عملكرد گزينه  Content first در فرمان Multi leader چيست؟
5. اجزاي پنجره  زير را بر روي شكل معرفي كنيد.

6. اجزاي تشكيل دهنده  تولرانس هندسي را مطابق شكل روبه رو در 
محل هاي مشخص شده معرفي كنيد.

7. عملكرد و كاربرد فرمان Diminspect را همراه با شكل توضيح دهيد.

Multi leader
...........................

add leader
........................

Remove leader
................................ collect Multi leader 

..........................................

Align Multi leader
.......................................

Multi leader style
.....................................

Multi leader style control
.....................................................
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8. اجزاي پنجره  Inspction Dimension را بر روي
شكل روبه رو معرفي كنيد.

9. خط محور )Center line( دايره ها نيز به كمك فرمان  . . . . . . . . . . . ايجاد مي شود.
10. ويرايش خط راهنما توسط فرمان . . . . . . . . . . . . . انجام مي شود.

11. در پنجره  Multileader Style Manager عمليات. . . . . . . . . . . . . . . . . انجام مي شود.
12. در اتوكد 2008 به كمك فرمان leader نمي توانيم خط راهنما ايجاد كنيم.

 درست     نادرست
13. به كمك گزينه Leader landing first ابتدا دنباله  خط راهنما و سپس فلش و ضمايم درج مي شود.

 درست     نادرست
14. نشانه   براي افزودن خط راهنما به خط راهنماي قبلي كاربرد دارد.

 درست     نادرست
15. در فرمان leader براي تولرانس گذاري هندسي، هربار بايد گزينه  Tolerance انتخاب شود.

 درست     نادرست
16. در اتوكد 2008 با كدام گزينه نمي توان تولرانس گذاري هندسي انجام داد؟

Mleader )د  Q leader )ج   Leader )ب   Tolerance )الف 
17. فرمان مديريت سبك خط راهنما )Multi leader Style( در كدام منو است؟

Modify )د   Tools )ج   Format )ب   Dimension )الف 
18. كدام نشانه در نوار ابزار Multileader براي هم راستا كردن ضمائم شماره گذاري كاربرد دارد؟

 الف(  ب(   ج(   د(
19. در پنجره  Geometric Tolerance كدام قس��مت مربوط به 

انتخاب عاليم تولرانس هاي هندسي است؟
 Tolerance )ب    Datum )الف

Sym )د    Height )ج
20. كدام گزينه مربوط به بازرسي اندازه نيست؟

الف(                 ب(         ج(                 د(
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عملی )زمان 180 ◄ دقيقه( 
1. هر يك از نقشه های زير را ترسيم، اندازه گذاری و تولرانس گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:
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2. هر يك از نقشه های زير را ترسيم، اندازه گذاری و تولرانس گذاری كنيد.

رسام:

كنترل:

شماره نقشه:
نام قطعه:

عنوان نقشه:
تغييرات:

جنس:

تولرانس:

مقياس:

تصويب:


