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الباب  
11    الحادي عشر 

وضع األبعاد في أوتوكاد  
یوفر أوتوكاد طریقة مرنة وسریعة إلضافة األبعاد والمالحظات وكتابة النصوص والرموز التصمیمیة إلى عناصر الرسم من أجل إكمال 
تنفیذ اللوحة الھندسیة. سنتعلم في ھذه الوحدة كیفیة وضع األبعاد إلى األشكال الھندسیة المختلفة ضمن بیئة أوتوكاد حیث سنطبق المبادئ 

التي درسناھا في الوحدة السابقة- الباب العاشر: وضع األبعاد بشكٍل أكثر مرونة وسالسة. 

سنتعلم بشكل مباشر وضمن ھذه البیئة الجدیدة وضع األبعاد لعناصر الرسم المختلفة ومنھا:
األبعاد الخطیة ومنھا األبعاد الرأسیة واألفقیة والمائلة باتجاه محدد.• 
أبعاد الزوایا، الدوائر واألقواس، زاویة وطوًال .• 
األبعاد المرجعیة الرأسیة واألفقیة عن نقطة محددة.  • 
أبعاد السلسلة المتوالیة والمتوازیة• 
األبعاد السریعة• 
أبعاد التفاوتات والتوافقات والتسامح. • 
تقصیر األبعاد الطویلة • 
تحدیث األبعاد • 
إعادة ترتیب األبعاد وتعدیلھا. • 
بناء أنماط األبعاد المستخدمة وفھمھا.• 
 • .Annotative واألبعاد التلقائیة Associative استیعاب مفاھیم األبعاد الترابطیة
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1.11: مقدمة 

تظھر األبعاد في أوتوكاد ككتل متماسكة العناصر تتغیر وفقًا لتغیر حجم الشكل 
 ،Associative الھندسي المرفقة لھ تلك األبعاد. ھذه الخاصیة ندعوھا بالترابطیة
والتي من أجل حفظھا كخاصیة بین الشكل وأبعاده علینا عدم استخدام األمر تفكیك 

Explode لألبعاد أبدًا. 

شكل 1.11: األبعاد في أوتوكاد

من جھة أخرى، ترتبط األبعاد بالطباعة أیضًا. لذلك، على مستخدم 
یتناسب  بما  الحقًا  وتعدیلھا  األبعاد  وضع  على  التدرب  أوتوكاد 
وأنماط األبعاد المستخدمة ومقیاس الرسم الذي ستطبع بھ األشكال 
الھندسیة الحقًا. كما أن إمكانیات أوتوكاد تسمح للمستخدم بوضع 
ما  الھندسي،  الشكل  على   Annotative Dim التلقائیة  األبعاد 
Pa- یتطلب مستوى متقدم من اإلتقان للرسم ضمن حیز الورقة
per Layout بدون النظر إلى مقیاس الرسم لألبعاد والتي ستظھر 

ثابتة الحجم.  
2.11: شریط األبعاد، شكل 2.11 

یعتبر وضع األبعاد في أوتوكاد من المواضیع السھلة جدًا. إذ ترفق 
األبعاد وبشكٍل تلقائي إلى الشكل الھندسي للحصول على رسومات 

تنفیذیة مكتملة. فإلنشاء بعد خطي ما علیك إال نقر زر األبعاد المطلوب ثم حدد نقطتي البعد أو اضغط مفتاح اإلدخال ثم حدد الموضع لتجد عندھا أن البعد قد ألصق إلى الشكل 
الھندسي. أما إذا كنت محترفًا أوتوكاد فإن تنفیذك لألمر السابق یعتبر مضیعة للوقت أمام زر األبعاد السریعة، شكل 2.11. فبعید نقر زر األبعاد السریعة حدد نافذة لكل الشكل 

الھندسي المرسوم ثم اختر أیة أبعاد تریدھا من عدة اختیارات ممكنة وستحصل على ما ترید. 

سنبدأ جلسة أوتوكاد لوضع األبعاد كما ھو الحال في كل الجلسات السابقة. نفتح الملف القیاسي Standard 2011. نرسم مستطیًال كیفما كان بداخلھ دائرة. المطلوب منا إضافة 
األبعاد إلى الشكل المرسوم حاًال، شكل 3.11 على الیمین. نكتب في سطر األوامر dimlin (أو من الشریط الرئیسي–الریبون أو من شریط األبعاد، شكل 2.11، ننقر زر 

األبعاد الخطیة) ثم نضغط مفتاح اإلدخال لتجد نفسك في بیئة تنفیذ األمر....، 
Command: DIMLINEAR 
Specify first extension line origin or <select object>:  
Select object to dimension:
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شكل 2.11: شریط األبعاد

األبعاد ضغطنا  كتابة  أمر  تنفیذ  عند  أننا  ھنا  االنتباه  یجب 
مفتاح اإلدخال كما یظھر في سطر األوامر أعاله في السطر 

الثالث حتى ال نضطر الستخدام نقطتي البدایة والنھایة. 

ھنا نختار (ننقر) الخط األفقي العلوي فیظھر خط البعد مع 
ونثبتھ،  األصلي  الخط  أعلى  مكانھ  نعدل   ،39.336 قیمتھ 

شكل 3.11. إكتمل أمرأوتوكاد كما في النص التالي ا  

Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
Dimension text = 39.336
Command: 

ھنا نستطیع أن نبدأ تنفیذ أمر جدید في أوتوكاد. إذا ضغطت مفتاح اإلدخال مرة أخرى تعود إلى األمر األخیر المستخدم في أوتوكاد أي 
أمر األبعاد الخطیة. اضغط من جدید مفتاح اإلدخال یتحول المؤشر إلى مربع نقر، ثم انقر الخط الرأسي 22.228  فیظھر خط البعد، 
ثبت ھذا األخیر في مكانھ.كرر ھذه الخطوات لبعد مركز الدائرة عن نقطة الزاویة للمستطیل. أخیرًا، انقر زر أبعاد الداوئر في شریط 

األبعاد وانقر زر الدائرة فتحصل على أبعاد المستطیل ودائرتھ، شكل 3.11. 

إن المالحظة األولیة الناتجة من إضافة أبعاد الرسم السابق لتبین لنا جملة من األخطاء وردت فیھا من حیث الشكل والدقة والوضعیة. 
فاألبعاد أوًال كبیرة الحجم، السھم كبیر وكذلك نص الكتابة كبیر بالنسبة للطباعة. الدقة مطلوبة لكن لیس لھذا الحد، أي إلى 0.001. 
لقد دخلنا على الملف القیاسي ومباشرة استخدمنا زر األبعاد فنتج عندنا شكًال عجیبًا وغریبًا. كما أن طبقة خطوط األبعاد غیر واضحة 
المعالم من أجل الطباعة الالحقة. كیف نستطیع أن نحدد لألبعاد حجمھا وتموضعھا؟ وكیف نحدد حجم الكتابة وحجم السھم ومواصفات 

خطوط األبعاد واالمتداد؟ ھذا ما سنراه تالیًا ضمن ما یسمى في جلسة أوتوكاد بـ نمط البعد Dimension Style؟ 

 Standard Dimension Style  3.11: نمط البعد االقیاسي

سنبدأ جلسة أوتوكاد بتصمیم نمط لألبعاد القیاسیة والذي سیتوافق مع حجم الورقة A4. معنى ذلك، أنھ عند الطباعة بمقیاس الرسم العادي 
1:1، ستتحدد مواصفات ھذا النمط الجدید كصورة طبق األصل من مواصفات نمط األبعاد المستخدم یدویًا في الوحدة السابقة: الباب 

العاشر، وفقًا للشكلین 1.10 و  1.11. ھذا النمط سندعوه بـ نمط البعد االقیاسي حیث تتحدد مواصفاتھ الھندسیة والبعدیة كما یلي: 

شكل 3.11: وضع األبعاد في أوتوكاد بشكل أولي



الباب الحادي عشر 

الكتابة ضمن النمط  Arial، ارتفاعھا یساوي 3 ملم، • 4 - 11
ولونھا أسود/أبیض.  

ارتفاع السھم یساوي 3 ملم.  • 
خطوط األبعاد وخطوط االمتداد واألسھم ضمن طبقة • 

بنفسجي.  ولونھا   0.09 وزنھا   ،42 رقمھا  منفصلة، 
لذلك، قم بإنشاء ھذه الطبقة من طبقة 4.

المسافة بین األبعاد المتتالیة تساوي 8 ملم.• 
ارتفاع الكتابة عن خط البعد یساوي 1 ملم.• 
الفراغ لخط االمتداد عن نقطة االنطالق یساوي 1 ملم.• 
الزیادة في خط االمتداد عن خط البعد تساوي 1 ملم.• 
الدقة في األبعاد إلى واحد صحیح، أي أن األبعاد من • 

9.5000 إلى 10.4999 تقرأ 10 بالتمام والكمال. 

كما أن بقیة المواصفات تتحدد ضمن التصمیم الكامل لنمط 
البعد Standard وفقًا لما یلي: 

نكتب في سطر األوامر Dimstyle   أو (D )، أو ننقر 
المنسدلة  القائمة  من  ونختار   Format القیاسیة  القائمة  من 
نمط البعد Dimension Style، شكل 4.11. كل ما ورد 

أعاله یدخلك إلى صندوق الحوار مدیر نمط البعد 
 Dimension Style Manager، شكل 5.11  

شكل 4.11: نمط البعد من القائمة
 Format الرئیسیة               

 Create New Dimension Style لبناء نمط بعد جدید، یدخلك إلى صندوق حوار فرعي تحت االسم بناء نمط بعد جدید New ننقر زر
نكتب االسم الجدید Standard في الخانة المحددة. یمكننا االستناد إلى أي نمط بعد أساسي كما ھو الحال ھنا في نمط البعد AM_ISO، أنظر شكل 5.11.

نضغط الزر Continue یدخلك إلى صندوق الحوار الجدید نمط البعد الجدید New Dimension Style: Standard اضغط موافقًا فیظھر صندوق الحوار آخر تحت اسم مدیر 
 نمط البعد Dimension Style Manager، شكل 6.11، حیث یظھر النمط Standard الجدید.

للتحكم في المواصفات المختلفة لنمط البعد الجدید Standard نضغط الزر Modify والذي یدخلك إلى صندوق حوار فرعي لنمط البعد خاصتنا تحت اسم اللسان خطوط 
Lines، فنغیر مواصفات خطوط األبعاد واالمتداد، شكل 7.11، إلى ما یلي: 

 .ByLayer اللون، نمط الخط والوزن كلھ وفقًا للطبقة الفاعلة
البعد بین خطوط األبعاد یساوي 8 ملم. 

شكل 5.11: صندوق الحوار مدیر نمط البعد وتكوین نمط بعد جدید
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إذا أردنا إخفاء أحد قسمي خط البعد أو أحد خطي االمتداد فننقر أحد زري Suppress في المكان المحدد.
نحدد أیضًا البعد عن نقطة اإلنطالق 1 ملم والزیادة عن خط البعد 1 ملم. یمكنك التأكد من ھذه القیم بمراجعة شكل 1.11 أو شكل 1.10. 

 .Standard شكل 8.11 ضمن نمط البعد القیاسي ،Symbols and Arrows ثم ننتقل إلى اللسان التالي: الرموز واألسھم Ok نضغط الزر
نحدد أن السھم األول والثاني لخط البعد، تمامًا كما ھو الحال لخط اإلشارة ھو سھم مغلق وأسود.

طول السھم یساوي 3 ملم، أنظر شكل 2.10. 
نختار لبیان المراكز Center marks للدوائر أحد احتماالت ثالثة وھي بدون أي شیئ None أو كإشارة + مع تحدید أطوالھا على الیمین أو خطین محوریین للدائرة بأكملھا.  

نضغط الزر Ok ثم ننتقل إلى اللسان التالي: الكتابة Text، شكل 9.11. 

شكل 6.11: نمط البعد الجدید Standard مرفق ضمن أنماط األبعاد األخرى

 شكل 7.11: مواصفات خطوط األبعاد وخطوط االمتداد  
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شكل 9.11: مواصفات الكتابة لنمط البعد Standardشكل 8.11: مواصفات األسھم، حجمھا ومراكز الدوائر واألقواس 

Text appearance مظھر النص
. Arial حیث أن نمط الخط فیھ أریال Standard نحدد القیاسي Text style نمط الكتابة

لون الخط أسود/ أبیض وفقًا للون الشاشة، وحجم الكتابة أي ارتفاعھا 3 ملم.  
وضعیة النص Text placement بالنسبة لخط األبعاد 

نحدد النص رأسیًا Vertical وفوق above خط البعد، بینما أفقیًا Horizontal في المنتصف. إتجاه الكتابة نختاره من الیسار للیمین. بینما تبعد   
الكتابة 1 ملم فوق خط البعد. 

ISO standard نختار النمط القیاسي أیزو :Text alignment میالن الكتابة
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نضغط الزر Ok ثم ننتقل إلى اللسان التالي: توافق النص مع خط البعد Fit، شكل 10.11. 7 - 11
ھنا نتحكم في اختیارات التوافق بین النص وخط البعد والطریقة المثلى لذلك. یجب العلم أن 

ھذا اللسان للتحكم في تموضع النص وسھمي خط البعد ضمن حیزھما.  
  Fit options اختیارات التوافق

قاعدة عامة: أذا كان حیز النص مع السھمین بین خطي االمتداد غیر كاٍف لھما، فإن أول 
شیئ نحركھ للخارج ھو:  

Either text or arrows (best fit) : تحكم تلقائي (ایھما أفضل).
Arrows : السھمان، أي نقلبھما لیصبحا متجھین نحو الداخل.

Text : النص، أي نخرجھ من الحیز بین خطي االمتداد.
بین خطي  الحیز  خارج  النص  نخرج  أي  والسھمان،  النص   :Both text and arrows

االمتداد ونقلب السھمین لیصبحا متجھین نحو الداخل. 
Always keep text between ext lines: احفظ النص دائمًا ضمن الحیز بین خطي 

االمتداد.
Suppress arrows if they don’t fit inside extension lines: إخفاء السھمین إذا لم 

یتم التوافق داخل خطوط االمتداد. 

وضعیة النص Text placement، شكل 10.11
عندما ال یكون النص في وضعیتھ االفتراضیة، ضعھ 

Beside the dimension line: بجانب خط البعد
Over the dimension line, with leader: فوق خط البعد مع خط اإلشارة

Over the dimension line, without leader: فوق خط البعد بدون خط اإلشارة

مقیاس الرسم للبعد Scale for dimension features، شكل 10.11
شكل 10.11: مواصفات توافق النص مع خط البعد

في الجھة األخرى وعلى الیمین، نحدد مقیاس الرسم المطلوب وھو ھنا 1:1. 
Fine tuning التموضع الدقیق للنص حول خط البعد

یمكننا التحكم في تموضع النص یدویًا Place text manually أو نرسم خط البعد بین خطي االمتداد.

نضغط الزر Ok ثم ننتقل إلى اللسان التالي: الوحدات األساسیة Primary Units، شكل 11.11
الوحدات المستخدمة : العشریة 

نختار الدقة لوحدات القیاس وھو أقرب لواحد صحیح أي أن األبعاد من 9.5000 إلى 10.4999 تكتب وتقرأ 10 فقط.
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شكل 11.11: مواصفات الوحدات األساسیة للمسافات والزوایا

نحدد الفاصلة المستخدمة لألرقام العشریة وھي النقطة.
نحدد عل الیمین الدقة لقیم الزوایا، ألقرب درجة واحدة صحیحة.  

القیاسي  األبعاد  نمط  تعریف  أكملنا  قد  فنكون   Close اآلخر  الزر  نضغط  زر  ثم   Ok الزر  نضغط 
 .Standard

.Standard 2011 نحفظ التعدیالت الجدیدة ضمن الملف

Dimordinate 4.11: األبعاد المرجعیــة، األمر
ھي األبعاد التي تقیس المسافات األفقیة والرأسیة من نقطة مرجع للشكل كزاویة فیھ أو مركزھندسي. 

ھذه األبعاد تمنع تراكم األخطاء وذلك بحفظ اإلزاحات الدقیقة لعناصر الشكل بالنسبة للنقطة المرجع. 
لتفعیل األمر Dimordinate نتأكد أن إحداثیات نقطة المرجع المطلوبة ھي (0,0). لذلك، كخطوة أولى 
نثبت نظام إحداثیات المستخدم User Coordinate System أو اختصارًا UCS في النقطة المحددة 

كمركز كما یلي:
Command: UCS  
Current ucs name:  *NO NAME*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/
ZAxis]<World>: نحدد نقطة على الشكل الھندسي
Specify point on X-axis or <accept>:  

شكل 12.11: بعد طول القوس، یمكن قیاس متمم ھذا القوس للدائرة 

طول القوس 
 2011 نسخة  منذ  جدید  أوتوكادي  أمر 
القوس  منحنى  طول  فیھ  یقیس  وتالیًا 

الدائري ویسجلھ كبعد مع رمز القوس. 
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تمرین محلول 1.11 

الشكل الھندسي على الیمین مضاف إلیھ األبعاد، لكنھا غیر مرتبة بالكامل، حیث یختلف اثنین من األبعاد (باألخضر واألزرق) عن مجملھم.  
 .Standard األبعاد البنفسجیة أبعاد قیاسیة صحیحة مستخدمة ضمن نمط األبعاد

عدل البعدین المختلفین لونًا عن األبعاد البنفسجیة لتتالءم مع بعضھا البعض. ثم الحقًا رتب األبعاد بالنسبة لبعضھا البعض ولحواف الشكل الھندسي. 
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الحــل      
كما نشاھد في الرسم األول في الیمین فإن جمیع األبعاد على الشكل الھندسي بمجملھا صحیحة من ناحیة الدقة لكنھا مختلفة من ناحیة الشكل والحجم. لذلك 

نستخدم: 
أوًال: 

األمر األوتوكادي Ma لتغییر مواصفات األبعاد المختلفة اللون إلى أبعاد قیاسیة Standard متكافئة مع األبعاد كما یلي: 
Command: Ma   (MATCHPROP   )

تمرین محلول 1.11
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Select source object: نختار أي بعد بنفسجي ألن األبعاد البنفسجیة أبعاد قیاسیة 
Current active settings:  Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Transparency 
Thickness PlotStyle Dim Text Hatch Polyline Viewport Table Material Shadow 
display Multileader
Select destination object(s) or [Settings]: 26   نختار األبعاد المختلفة، البعد األول  
Select destination object(s) or [Settings]:  16   البعد الثاني
Select destination object(s) or [Settings]:  

فنحصل على الرسم الثاني في الوسط.
ثانیًا: تعدیل تموضع األبعاد الرسم في الوسط

نستخدم األمر مط Stretch، فنعدل تموضع األبعاد باستخدام ھذا األمر. 
ننقر البعد 26 فتظھر مسكاتھ grips كمربعات في الزوایا. نسحب المسكة 2، ونلصقھا إلى المسكة 1 یتحول البعد 26 إلى بعد 44. 

ننقر البعد 20 فتظھر مسكاتھ األخرى. نسحب المسكة 3 ونلصقھا إلى المسكة 1 یتحول البعد 20 إلى 64 ثم نسحبھ كخط بعد من مسكتھ في المنتصف إلى 
مكانھ الجدید كبعد ثالث یلي البعدین 18 و 44 إلى الیمین. 

ثالثًا: ترتیب األبعاد تسلسلیًا، الرسم على الیسار
البعد األقل أقرب إلى الجسم مع مسافة 8 ملم بین أي بعدین تالیین ومتتالیین. ھنا سترتب األبعاد الرأسیة بحیث تكون المسافات األفقیة بینھا 8 ملم، لذلك، 

نستخدم أمر أوتوكاد DimSpace أو زر ترتیب األبعاد المتتالیة في شریط األبعاد، في الوسط تقریبًا، وفقًا للتسلسل التالي. 
Command: DIMSPACE  
Select base dimension: 18 نختار البعد الرأسي األول 
Select dimensions to space:Specify opposite corner: 64 نختار البعدان الرأسیان الثاني والثالث 44 و 
: 2 found  
Select dimensions to space:   إلنھاء اختیار األبعاد      
Enter value or [Auto] <Auto>: 8  أي أن المسافة بین البعدین المتتالین تساوي      

تمرین محلول 2.11 
أضف األبعاد إلى الشكل الھندسي مستخدمًا نمط األبعاد القیاسي Standard؟ 

الحــل:
نفعل طبقة الخطوط رقم 42. 

نتأكد أن نمط األبعاد الفاعل ھو النمط القیاسي Standard. عملیة التأكد تتم من شریط 
األنماط Styles المستخدم إما من فتح صندوق الحوار نمط األبعاد أو من شریط األبعاد، 
شكل 2.11، حیث تظھر قائمة منسدلة بأنماط األبعاد المستخدمة في ملف أوتوكاد، منھا 

 .Current القائمة والفاعلة

Styles شریط األنماط



وضع األبعاد في أوتوكاد 

11 - 11

2 1

3214

2 1

22

4

3

2 1

32

46

68

4

3

4

3

ننقر زر األبعاد الخطیة ثم نحدد النقطة 1 ثم النقطة 2 ثم نسحب رأسیًا لألعلى مسافة 10 ملم. أي أننا حددنا مباشرة البعد 32 الناتج عن الخط األفقي 2-1 في الشكل 
الھندسي بمسافة 10 ملم.  

ننقر مباشرة زر األبعاد المتسلسلة طولیًا من شریط األبعاد، شكل 2.11 فنحدد النقاط 3 ثم 4 ونضغط مفتاح اإلدخال، فنحصل على تمرین محلول 2.11: الحل األول.
ویمكننا حل ھذا المثال بطریقة أخرى: 

أو مباشرة بعید رسم وإضافة خط البعد 32 ننقر زر األبعاد المتسلسلة بالتوازي من شریط األبعاد، شكل 2.11 فنحدد النقاط 3 ثم 4 ونضغط مفتاح اإلدخال، فنحصل على 
تمرین محلول 2.11: الحل الثاني.

وأخیرًا، یمكننا حل ھذا المثال بالطریقة السریعة كما یلي:  
أنقر زر األبعاد السریعة من شریط األبعاد، شكل 2.11 أو أكتب   QDIM في سطر األوامر یجیبك محث أوتوكاد باختیار الشكل الھندسي. 

Command: QDIM 
Select geometry to dimension: نختار الشكل المرسوم بنافذة تحویھ
Select geometry to dimension:  

إذا فعلت ذلك وأنھیت أمر اإلختیار یجیبك أوتوكاد باختیارات أخرى، مكتوبة أو محددة بالزر الیمین للمؤشر. 
Specify dimension line position, or 
[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/settings] <Staggered>:  أختر أحد األنماط 

نختار منھا، المتوالي Continuous أو السلسلة المتوازیة Baseline، كما في الحلین السابقین أو أي نمط أبعاد آخر. جرب أحدھا. 

تمرین محلول 2.11: الحل الثاني.تمرین محلول 2.11: الحل األول                                                   تمرین محلول 2.11
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تمرین محلول 123.11 - 11
استخدم زر األبعاد السریعة لرسم أبعاد الدوائر المرسومة في الشكل التالي؟ 

الحــل
 .Standard نفعل طبقة الخطوط رقم 42، ونتأكد أن نمط األبعاد الفاعل ھو النمط القیاسي

.Q و P ننقر زر األبعاد السریعة ونحدد جمیع الدوائر في الشكل باستخدم النافذة بین النقطتین
  .Diameter بالزر الیمین للمؤشر نحدد القطر

ثم نحدد مكان األبعاد على الشاشة.  

6.11:  تمارین الباب الحادي عشر
تـمـریـن 1.11: 

.43x13 ارسم المستطیل
استخدم نمط األبعاد القیاسیة Standard ثم ارسم باإلضافة علیھ البعدین 43 للبعد األفقي و 13 للبعد الرأسي 

باألزرق السماوي. 
عرف أنماطًا أخرى لألبعاد بحیث تتعامل مع أطوال المستطیل إما مضاعفة مثل 86 و 430  أو كنسبة منھ 

كالبعدین 4.3 و 21.5. 
  .Override Dimensions یمكن حل ھذا السؤال باستخدام األبعاد التجاوزیة

Q

P

Ø10

Ø9

Ø8
Ø7Ø6

Ø5

Ø4

Q

P

تمرین محلول 3.11: الحل في األسفل 

تـمـریـن 1.11 
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تـمـریـن 2.11 

تمرین 2.11: 
للشكل المرسوم ضمن الملف P11.2 أضف األبعاد بمقیاس رسم 1:1. استخدم األبعاد المتوازیة والتسلسلیة لألبعاد 
الرأسیة بین البعدین 24 و 100 ولألبعاد األفقیة بین البعدین 8 و 60 في األعلى والبعدین 12 و 144 في األسفل. 

تمرین 3.11: 
للشكل المرسوم ضمن الملف P11.3. أضف األبعاد بمقیاس رسم مناسب. 

تمرین 3.11 

D

E

F

تـنـبـیـھ:
ترفق مع ھذا الباب ملفات أوتوكاد لحل التمارین. الرسومات ضمن ھذه الملفات 
بما  الرسومات  یعدل خطوط  أن  الطالب  لذلك على   .0 الطبقة  مرسومة ضمن 
یتوافق مع أنماط الخطوط المستخدمة في الرسم الھندسي. ألوان الخطوط ضمن 
ھذه التمارین غیر ضروریة على عكس أنماطھا التي یجب على الطالب االلتزام 

بھا كلیًا. الملفات مرفقة على القدس للنشر والتوزیع.
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تمرین 4.11: 14 - 11
للشكل المرسوم ضمن الملف P11.4. أضف األبعاد الكاملة بمقیاس رسم مناسب.

تمرین 5.11: 
للشكل المرسوم ضمن الملف P11.5. أضف األبعاد بمقیاس رسم مناسب.

تمرین 6.11: 
للشكل المرسوم ضمن الملف P11.6. أضف جدول العنوان A4 للرسمة ثم أضف األبعاد وأخیرًا اطبع بمقیاس رسم 1:1.

تمرین 7.11:
للشكل المرسوم ضمن الملف P11.7. أضف جدول العنوان A4 للرسمة ثم أضف األبعاد وأخیرًا اطبع بمقیاس رسم 1:1.

تمرین 5.11 تمرین 4.11 
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تمرین 7.11 تمرین 6.11 
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7.11: تعرف أكثر على أوتوكاد: تمثیل التفاوت والتوافق 16 - 11

مصطلحات أساسیة  
Nominal Size or Dimension المقاس األساسي-البعد االسمي

المقاس المحسوب في التصمیم والمعطى في الرسم.
Shaft العمود

لفٌظ یطلق على كل جزٍء مستدیر مطلوٌب تركیبھ داخل أحد الثقوب أو الفتحات. وھو یأخذ أسماء متعددة كالمحور أو المسمار أو القضیب أو البرغي .. الخ.
Hole الثقب

أي تجویٍف، فتحٍة عملت من أجل ادخال عموٍد داخلھا لنقل حركة أو لربط قطعتین أو حتى كسدادة زیت. 
 Tolerance التفاوت

الفرق المسموح بھ لقیاسات أیة قطعة صنعت، حیث یمثل بالفرق بین بعدھا األكبر وبعدھا األصغر. 
Allowance االنحراف

الفرق بین البعد الحقیقي والبعد االسمي للمشغولة. ویمیز االنحراف العلوي للمقاس االسمي بالفرق بین البعد األكبر للمشغولة وبعدھا االسمي كما یمیز االنحراف السفلي للمقاس 
االسمي للمشغولة بالفرق بین البعد االسمي وبعدھا األصغر.

تمرین محلول 4.11 
   :Ø96 P7/h6 داخل مبیتھ ھو Ø96 التوافق الناشئ للعمود

كیف نستخرج أبعاد ھذه الرموز من الجداول وكیف نستخدم أوتوكاد لبیان ھذه القیم كأبعاد.  

لمزید من المعلومات حول التفاوت واالزدواجات راجع الباب الرابع عشر. 

الـحــل
 .Ø96 القطر االسمي لھذا التوافق ھو

الفتحة 
.Ø95.943  - Ø95.977نجد أن قطر الفتحة سیتراوح ما بین Fits & Tolerance من جداول التفاوت والتوافق .Ø96 P7 التفاوت للفتحة ھو

   Ø95.977 = بینما قطرھا األكبر Ø95.943 = أي أن القطر األصغر للفتحة

العمود  
.Ø95.979  - Ø96.000 نجد أن قطر العمود سیتراوح ما بین Fits & Tolerance من جداول التفاوت والتوافق .Ø96 h6 التفاوت للعمود ھو

 Ø96.000 = بینما قطره األكبر Ø95.979  = القطر األصغر للعمود

Ø96 P7/h6   اإلزدواج
HOLE:   Ø96 P7     = Ø95.977 mm
                   = Ø95.943  mm       
SHAFT:  Ø96 h6     = Ø96.000 mm
                   = Ø95.979  mm
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ألن األبعاد ھنا محدودة العدد، فإننا نستخدم الحاالت التجاوزیة Overrides لنمط البعد. في تلك الحالة نغیر 

مواصفات نمط البعد مؤقتًا إلرفاق أبعاد التفاوت والتوافق للعمود أوًال:  
Over- كما في صندوق الحوار التالي ونضغط على الزر الیمین Standard 0.5 نفعل نمط البعد القیاسي

ride. أي أننا نستحدث نمط أبعاد تجاوزي من النمط الموجود 
فیظھر صندوق الحوار نمط األبعاد التجاوزي Override Current Style من نمط البعد األصلي 

 .Standard 0.5
نضغط فیھ على لسان التفاوتات Tolerances، شكل 13.11.   

نغیر ما یلي: 
Deviation فتظھر قائمة منسدلة مكونة من 5 عناصر، نختار منھا االنحراف Method ننقر سھم الطریقة

نحدد الدقة المطلوبة لإلنحراف كواحد في األلف، أي 0.000. وتبعًا لذلك 
نحدد إنحراف القیمة العلیا = 0. أي ال إنحراف ھنا.

0.021 وتظھر على الرسم  0.021 ملم. توضع في الخانة  21 میكرون. أي  السفلى  القیمة  إنحراف  نحدد 
الحقًا سالبة القیمة.  

نغیر نسبة حجم نص الكتابة للتفاوت بالنسبة لحجم الكتابة األصلي، نكتبھا 0.45.  
.Close نضغط للخروج من صندوق الحوار على الزر

نستطیع اآلن أن نضیف البعد لقطر رأس جسم المضخة Ø96 مع التفاوتات المطلوبة للعمود كما في الشكل 
  .14.11

 Ø95.943 = مرة أخرى، نعدل نمط البعد الفاعل إلى نمط تجاوزي آخر وفقًا ألبعاد الفتحة، القطر األصغر
Ø95.977 = بینما القطر األكبر

نحدد انحراف القیمة العلیا = 57 میكرون وانحراف القیمة السفلى = 23 میكرون. 
نضیفھما إلى نمط البعد التجاوزي للفتحة لنجد ذلك الحقًا بعدًا لحلقة التوافق كما في الشكل 15.11.  

 
یمكننا ھنا تبیان طریقتین أخریین لتمییز طریقة كتابة التفاوت

 

..Override  شكل 13.11: صندوق الحوار مدیر نمط البعد والبعد التجاوزي
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شكل 14.11: صندوق الحوار البعد التجاوزي  ....Override مع مواصفات لسان التفاوتات

شكل 15.11: أبعاد فتحة حلقة التوافق على الیمین ورأس جسم المضخة على الیسار

التوافق مكتوب بطرق أخرى


