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Κεφάλαιο 11 

∆ιαστασιολόγηση 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θα αναφερθούν οι εντολές που αφορούν την τοποθέτηση, τη ρύθµιση 

και τη διόρθωση των διαστάσεων. 

Πριν µπούµε στην ανάλυση των εντολών και των ρυθµίσεων των διαστάσεων, θεωρώ απα-

ραίτητο να εξετάσουµε τα είδη των διαστάσεων και κατόπιν να δούµε ποια είναι τα στοιχεία 

µιας διάστασης. 

11.1  Είδη διαστάσεων 

Για το AutoCAD υπάρχουν τα εξής βασικά είδη διαστάσεων:  

• οι διαστάσεις που αναφέρονται σε ευθύγραµµα τµήµατα,  

• οι διαστάσεις που αναφέρονται σε τόξα και κύκλους, και  

• οι διαστάσεις που αναφέρονται σε γωνίες. 

Παραδείγµατα για τα παραπάνω είδη των διαστάσεων φαίνονται στην Εικόνα 11.1.  

Εικόνα 11.1:  Βασικά είδη διαστάσεων. 
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Γραµµικές διαστάσεις είναι οι εξής: 

	 Οριζόντια διάσταση (Dim Horizontal)  

 ∆ιαστασιολογεί µεταξύ δύο σηµείων στο σχέδιο (είτε αυτά ανήκουν σε κάποιο αντικείµε-

νο είτε όχι) µόνον την οριζόντια απόστασή τους (∆x). 

	 Κατακόρυφη διάσταση (Dim Vertical) 

 ∆ιαστασιολογεί µεταξύ δύο σηµείων στο σχέδιο (είτε αυτά ανήκουν σε κάποιο αντικείµε-

νο είτε όχι) µόνον την κατακόρυφη απόστασή τους (∆y). 

	 Στοιχισµένη διάσταση (Dim Aligned) 

 ∆ιαστασιολογεί την απόσταση µεταξύ δύο σηµείων. Όταν αυτά είναι παράλληλα µε τον 

άξονα X, η στοιχισµένη διάσταση συµπίπτει µε την οριζόντια, ενώ όταν είναι παράλληλα 

µε τον άξονα Y συµπίπτει µε την κατακόρυφη. 

∆ιαστάσεις καµπύλων γραµµών είναι οι εξής: 

	 ∆ιαστασιολόγηση διαµέτρου (Dim Diameter) 

 ∆ιαστασιολογεί έναν κύκλο ή ένα τόξο ορίζοντας τη διάµετρό του. 

	 ∆ιαστασιολόγηση ακτίνας (Dim Radius) 

 ∆ιαστασιολογεί έναν κύκλο ή ένα τόξο ορίζοντας την ακτίνα του. 

Γωνιακές διαστάσεις είναι οι εξής: 

	 ∆ιαστασιολόγηση γωνίας (Dim Angular) 

 ∆ιαστασιολογεί τη γωνία που ορίζουν 3 σηµεία ή 2 ευθύγραµµα τµήµατα ή την επίκεντρη 

γωνία ενός τόξου που είναι σχεδιασµένο ολόκληρο ή ορισµένο σαν τµήµα ενός κύκλου. 

Αναφορικά µε τον τρόπο διαστασιολόγησης, σ’ ένα αντικείµενο µπορούν να υπάρχουν: 

	 Συνεχόµενες διαστάσεις (Dim Continue) 

 Αυτή η διαστασιολόγηση αναφέρεται σε συνεχόµενα ευθύγραµµα τµήµατα ή σε συνεχό-

µενες γωνίες, που διαστασιολογούνται στη σειρά. 

	 ∆ιαστάσεις βασικής γραµµής (Dim Baseline) 

 Αυτή η διαστασιολόγηση αναφέρεται σε συνεχόµενα ευθύγραµµα τµήµατα ή σε συνεχό-

µενες γωνίες, που διαστασιολογούνται σε σχέση µε το άκρο του πρώτου ευθυγράµµου 

τµήµατος ή την πρώτη πλευρά της πρώτης γωνίας. 

	 ∆ιαστασιολόγηση µε οδηγό (Dim Leader) 

 Αυτή η διαστασιολόγηση χρησιµοποιείται, συνήθως, όταν δεν υπάρχει απαιτούµενος χώ-

ρος για να γραφούν οι απαιτούµενες διαστάσεις ή να δηλωθούν κάποια κατασκευαστικά 

στοιχεία του σχεδίου που απαιτούν κείµενο, όπως ανοχές, συγκολλήσεις, κ.λπ. 
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	 ∆ιαστασιολόγηση τύπου συστήµατος συντεταγµένων ή διαστασιολόγηση αναφοράς (Dim 

Ordinate) 

 Είναι ένας τρόπος διαστασιολόγησης µε παρουσίαση των συντεταγµένων (Χ και Υ) των 

σηµείων που σας ενδιαφέρουν. Η διαστασιολόγηση τύπου συστήµατος συντεταγµένων 

φαίνεται στην Εικόνα 11.2. Αυτός ο τρόπος διαστασιολόγησης δεν είναι συνηθισµένος 

στην Ελληνική τεχνική πραγµατικότητα. Έχει, όµως, µεγάλη πρακτική σηµασία σε µηχα-

νολογικές εφαρµογές κατασκευής σχεδιασµένων τεµαχίων µε εργαλειοµηχανές CNC 

(φρέζες ή τόρνους). Όταν γράφετε ένα πρόγραµµα εργαλειοµηχανής CNC, χρειάζεται να 

γνωρίζετε τις συντεταγµένες από το σηµείο αναφοράς (σηµείο µηδενισµού του κοπτικού 

εργαλείου). Αν σχεδιάσετε το κοµµάτι σας έτσι ώστε το (0,0) του σχεδίου να συµπίπτει µε 

το σηµείο µηδενισµού του κοπτικού εργαλείου, έχετε αυτόµατα τις συντεταγµένες που 

απαιτούνται για το πρόγραµµα της εργαλειοµηχανής. Ένα άλλο παράδειγµα είναι και ο 

ξυλότυπος των οικοδοµών στις εφαρµογές του Πολιτικού Μηχανικού. 

Εικόνα 11.2: ∆ιαστασιολόγηση µε συντεταγµένες ή διαστασιολόγηση αναφοράς. 

11.2  Βασικά στοιχεία των διαστάσεων 

Τα βασικά σχεδιαστικά στοιχεία των διαστάσεων φαίνονται στην Εικόνα 11.3 και είναι τα 

εξής: 

	 Οριακές γραµµές ή γραµµές προέκτασης (Extension lines) 

 Είναι οι γραµµές που ξεκινούν από το αντικείµενο ή την απόσταση που διαστασιολογεί-

ται, τελειώνουν λίγο µετά την κύρια γραµµή διάστασης και σηµειώνουν την αρχή και το 

τέλος (δηλαδή τα όρια) της διάστασης. 

	 Κύριες γραµµές διάστασης (Dimension lines) 

 Είναι οι γραµµές που συνδέουν τις οριακές γραµµές στη θέση που αναγράφεται η διάστα-

ση και είναι παράλληλες µε το αντικείµενο ή την απόσταση που διαστασιολογείται. 
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 Στις γραµµικές διαστάσεις η κύρια γραµµή διάστασης είναι ευθύγραµµο τµήµα, ενώ στις 

γωνιακές διαστάσεις τόξο. 

Εικόνα 11.3: Βασικά στοιχεία διαστάσεων. 

	 Σύµβολα διαστασιολόγησης (Arrowheads) 

 Είναι τα σηµάδια που οριοθετούν την αρχή και το τέλος της κύριας γραµµής διάστασης. 

 Τα σύµβολα αυτά συνήθως είναι βέλη (arrows), τελείες (dots), µικρά ευθύγραµµα τµήµα-

τα υπό γωνία 45° (ticks), αλλά και πολλά άλλα σύµβολα, µέχρι και σύµβολα οριζόµενα 

από το χρήστη. 

	 Αξονικές γραµµές (Center lines) 

 Είναι ευθύγραµµα τµήµατα (έξι συνολικά) που χρησιµοποιούνται για να σηµειώσουν το 

κέντρο κύκλου ή τόξου. Με τα τµήµατα αυτά επισηµαίνονται τα τέσσερα τεταρτηµόρια 

και το κέντρο του κύκλου ή του τόξου. 

	 Σήµανση κέντρου (Center mark) 

 Είναι δύο µικρά ευθύγραµµα τµήµατα που χρησιµοποιούνται για να σηµειώσουν το κέ-

ντρο κύκλου ή τόξου. 

	 Γραµµή οδηγός (leader line) 

 Είναι η γραµµή που συνδέει το σηµείο αναφοράς της διάστασης ή της επεξήγησης µε το 

σηµείο στο οποίο γράφεται η διάσταση ή η επεξήγηση. 
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	 Κείµενο διάστασης (Dimension text) 

 Είναι το κείµενο που αναφέρεται στο µέτρο του αντικειµένου (µήκος ή γωνία) ή του µεγέ-

θους που διαστασιολογείται. 

 Μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω από την κύρια γραµµή διάστασης (Dimension 

line) είτε να τη διακόψει και να τοποθετηθεί στο ενδιάµεσο. 

 Το κείµενο µπορεί να αναφέρεται σε διάφορα είδη και τρόπους διαστασιολόγησης, όπως: 

κείµενο οδηγού (leader text), κείµενο ανοχών (tolerances), κείµενο µε πρόθεµα 

ή επίθεµα (prefix ή suffix) ή και µε τα δύο µαζί, κείµενο µε µετατροπή µονάδων 

(alternate units), κ.λπ. Μερικά από τα κείµενα αυτά φαίνονται στην Εικόνα 11.4 

και θα αναπτυχθούν στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. 

Εικόνα 11.4: Είδη κειµένου κατά τη διαστασιολόγηση. 

11.3  Τρόπος διαστασιολόγησης του AutoCAD 

Κατά τη διαστασιολόγηση, το AutoCAD εξ ορισµού δηµιουργεί συσχετισµένες µε το αντι-

κείµενο διαστάσεις (associative dimensions). Αυτό σηµαίνει για το AutoCAD ότι κάθε διά-

σταση είναι ένα ενιαίο αντικείµενο και αποτελείται από τις κύριες γραµµές διάστασης (Di-

mension lines), τις οριακές γραµµές (Extension lines), τα σύµβολα της διαστα-

σιολόγησης (Arrowheads) και το κείµενο της διάστασης (Dimension text). Βέβαια, 

αυτό βοηθάει πάρα πολύ αν θέλετε κατόπιν να διορθώσετε κάποιο τµήµα του σχεδίου, γιατί 

(µε τις εντολές trim, extend και την εντολή stretch, όπως θα δούµε στο Κεφάλαιο 12) 

ενηµερώνονται και οι διαστάσεις που αναφέρονται στο τµήµα που διορθώνετε. 
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� Mπορείτε να δηµιουργήσετε ανεξάρτητες διαστάσεις (non associative), δίνοντας στη µε-

ταβλητή DIMASSOC την τιµή µηδέν (0), κάτι, όµως, το οποίο δεν σας το συνιστώ. 

Μπαίνοντας στη διαδικασία της διαστασιολόγησης, το AutoCAD σάς ζητάει τα απαιτούµενα 

στοιχεία, που ορίζουν τη διάσταση κατόπιν υπολογίζει τα διαστασιολογούµενα µεγέθη και τα 

τοποθετεί αυτόµατα, εκτός αν εσείς του ορίσετε κάτι άλλο. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να έχετε 

σχεδιάσει σωστά το σχέδιό σας γιατί διευκολύνετε µ’ αυτόν τον τρόπο τη διαστασιολόγηση. 

Κάθε διάσταση έχει κάποια σηµεία ορισµού (DEFinition POINTS), που φαίνονται στο σχέδιό 

σας σαν µικρές κουκκίδες. Τα σηµεία αυτά είναι τοποθετηµένα στη στρώση (layer) Defpoints 

και τα οποία φαίνονται στην Εικόνα 11.5. 

Εικόνα 11.5:  Σηµεία ορισµού διάστασης. 

Μην ανησυχήσετε αν ξαφνικά δείτε στο σχέδιό σας µια στρώση που δεν δηµιουργήσατε ε-

σείς. Αν συµβεί αυτό, σηµαίνει ότι έχετε ξεκινήσει τη διαστασιολόγηση του σχεδίου σας. 

� Στη στρώση Defpoints (και γενικά σε στρώσεις που δηµιουργήθηκαν αυτόµατα από το 

AutoCAD) µη σχεδιάζετε, µην τις µετονοµάζετε και µην τις διαγράφετε. 

11.4  Στυλ διαστασιολόγησης: Η εντολή Dimstyle 

Πολλές φορές διαπιστώνετε ότι οι διαστάσεις που τοποθετούνται δεν καλύπτουν τις απαιτή-

σεις σας. Μπορείτε, όµως, να ρυθµίσετε όλες τις παραµέτρους των διαστάσεων ώστε να προ-

σαρµοστούν στις ανάγκες σας. Αυτό γίνεται µε την εντολή dimstyle, η οποία εκτελείται µε 

τους εξής τρόπους: 
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� Από το εικονίδιο της παλέτας Dimensions της καρτέλας Annotate της κορδέ-

λας εργασιών. 

� dimstyle ↵ 

� ddim ↵ 

� d ↵ 

Το πλαίσιο διαλόγου της εντολής φαίνεται στην Εικόνα 11.6. 

Εικόνα 11.6:  Το πλαίσιο διαλόγου της εντολής dimstyle. 

Το πλαίσιο διαλόγου της εντολής διαχειρίζεται τα στυλ διαστασιολόγησης. Οι επιλογές του 

πλαισίου διαλόγου είναι οι εξής: 

	 Current dimension style (Τρέχον στυλ διαστασιολόγησης) Είναι πληροφοριακή 

ένδειξη και εµφανίζει το τρέχον στυλ διαστασιολόγησης. 

	 Styles (Στυλ) Εµφανίζονται τα δηµιουργηµένα στυλ διαστασιολόγησης, όπου µπορείτε 

να επιλέξετε κάποιο στυλ για περαιτέρω ρύθµιση. Τα στυλ διαστασιολόγησης που υπάρ-

χουν εξ ορισµού είναι το ISO 25 για το µηχανολογικό σχέδιο (το οποίο βασίζεται στο 

πρότυπο σχέδιο acadiso.dwt) και το Standard για το οικοδοµικό σχέδιο (το οποίο 

βασίζεται στο πρότυπο acad.dwt) και το Annotative. 

	 Preview of: (Προεπισκόπηση του:) Εµφανίζει εικονίδιο προεπισκόπησης, µε (σχεδόν) 

όλα τα είδη διαστάσεων που απεικονίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία του στυλ 

διαστασιολόγησης. 
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	 List: (Λίστα:) Ρυθµίζει ποια στυλ διαστασιολόγησης θα εµφανίζονται στο πλαίσιο επι-

λογής. Αν πατήσετε στο πλαίσιο κάτω απ' αυτή την ένδειξη, αναπτύσσετε πτυσσόµενο 

κατάλογο επιλογών, που περιλαµβάνει τις επιλογές All styles (εµφανίζει όλα τα δη-

µιουργηµένα στυλ διαστασιολόγησης) και Styles in use (εµφανίζει µόνο τα χρησι-

µοποιούµενα στο σχέδιο στυλ διαστασιολόγησης). 

	 Don't list styles in Xrefs: (Απόκρυψη των στυλ σε αρχεία εξωτερικής ανα-

φοράς:) Η επιλογή αυτή είναι επιλέξιµη µόνο αν στο τρέχον σχέδιο έχετε προσαρτήσει 

κάποιο σχέδιο εξωτερικής αναφοράς. Αν την απενεργοποιήσετε, εµφανίζονται εκτός των 

στυλ διαστασιολόγησης του τρέχοντος σχεδίου και τα στυλ διαστασιολόγησης που έχουν 

οριστεί στο αρχείο εξωτερικής αναφοράς. 

	 Close (Κλείσιµο) Πατώντας σ' αυτό το κουµπί, κλείνετε το πλαίσιο διαλόγου της εντο-

λής dimstyle, αποθηκεύοντας ταυτόχρονα τις όποιες αλλαγές έχετε κάνει στο επιλεγ-

µένο στυλ διαστασιολόγησης. 

� Η εντολή dimstyle δεν έχει κουµπί ακύρωσης της εντολής. Για το λόγο αυτό, πρέ-

πει να είστε προσεκτικοί µε τις ρυθµίσεις που θα κάνετε στα στυλ διαστασιολόγησης. 

	 Set current (Ορισµός τρέχοντος) Αν πατήσετε σ' αυτό το κουµπί, το στυλ διαστασιο-

λόγησης που έχετε επιλέξει ορίζεται ως τρέχον στυλ διαστασιολόγησης και όλες οι δια-

στάσεις από τώρα και στο εξής θα δηµιουργούνται µ' αυτό το στυλ διαστασιολόγησης. 

	 New... (∆ηµιουργία...) Πατώντας σ' αυτό το κουµπί, θα εµφανιστεί ένα νέο πλαίσιο δια-

λόγου (δείτε την Εικόνα 11.7), στο οποίο µπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνοµα του νέ-

ου στυλ διαστασιολόγησης στο πλαίσιο πληκτρολόγησης κάτω από την ένδειξη New 

Style Name:.  

� Τα ονόµατα των στυλ διαστασιολόγησης ακολουθούν τη γενική ονοµατολογία των 

Windows, δέχονται µέχρι 256 Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες, ενώ δεν δέχο-

νται τους χαρακτήρες  * ? \ | < > / ; " : , = και ' 

Αν πατήσετε στο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη Start With:, αναπτύσσετε κατάλογο 

επιλογών, από τον οποίο µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ήδη δηµιουργηµένα στυλ δια-

στασιολόγησης, στο οποίο θα βασιστούν οι ιδιότητες του νέου στυλ διαστασιολόγησης 

που δηµιουργείτε. Από τον πτυσσόµενο κατάλογο επιλογών, τον οποίο αναπτύσσετε αν 

πατήσετε στο πλαίσιο δίπλα από το Use for:, επιλέγετε το είδος της διάστασης, στην 

οποία θα εφαρµοστεί το νέο στυλ διαστασιολόγησης.  

Τα είδη των διαστάσεων που µπορείτε να επιλέξετε είναι για: όλες τις διαστάσεις (All 

dimensions), τις γραµµικές (Linear dimensions), τις ακτινικές (Radius di-

mensions), τις γωνιακές (Angular dimensions), τις διαµετρικές (Diameter 

dimensions), τις διαστάσεις συστήµατος συντεταγµένων ή διαστάσεις αναφοράς 

(Ordinate dimensions), και τις διαστάσεις οδηγού και τις ανοχές (Leaders and 

Tolerances). 
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Ενεργοποιώντας την επιλογή Annotative, οι διαστάσεις που θα δηµιουργηθούν µ’ αυ-

τό το στυλ διαστασιολόγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σήµανση, θέµα µε το ο-

ποίο θα ασχοληθούµε στο Κεφάλαιο 21. 

Πατώντας στο κουµπί Continue, θα εµφανιστεί ένα νέο πλαίσιο διαλόγου (δείτε την 

Εικόνα 11.10), στο οποίο ρυθµίζετε όλες τις παραµέτρους του νέου στυλ διαστασιολόγη-

σης. Με το κουµπί Cancel ακυρώνετε τη δηµιουργία του νέου στυλ διαστασιολόγησης 

και επιστρέφετε στο προηγούµενο πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 11.6). 

Εικόνα 11.7: Πλαίσιο διαλόγου για δηµιουργία νέου στυλ διαστασιολόγησης. 

Επιλέγοντας όλες τις διαστάσεις για ρύθµιση των χαρακτηριστικών του στυλ διαστασιο-

λόγησης, στην ουσία επηρεάζετε τα χαρακτηριστικά όλων των ειδών των διαστάσεων. 

Μπορείτε, όµως, να επηρεάσετε µόνον ένα είδος διαστάσεων. Για παράδειγµα, έστω ότι 

θέλετε οι διαστάσεις τύπου οδηγού (leader) να µην έχουν στην άκρη βέλος (arrow) αλλά 

τελεία (dot), ενώ όλες οι άλλες διαστάσεις να έχουν βέλη. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγε-

τε µόνο το είδος διαστάσεων οδηγού (leaders and tolerances) και κατόπιν προχωράτε στις 

ρυθµίσεις των χαρακτηριστικών. 

	 Modify... (Τροποποίηση) Πατώντας σ' αυτό το κουµπί, θα εµφανιστεί ένα νέο πλαίσιο 

διαλόγου, ίδιο µ' αυτό στην Εικόνα 11.10, στο οποίο µπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρα-

κτηριστικά και τις ρυθµίσεις του επιλεγµένου στυλ διαστασιολόγησης. 

	 Override... (Υπέρβαση) Πατώντας σ' αυτό το κουµπί, θα εµφανιστεί ένα νέο πλαίσιο 

διαλόγου, ίδιο µ' αυτό στην Εικόνα 11.10, στο οποίο µπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρα-

κτηριστικά και τις ρυθµίσεις του επιλεγµένου στυλ διαστασιολόγησης. Όµως τα χαρακτη-

ριστικά θα χρησιµοποιηθούν στις διαστάσεις που θα δηµιουργήσετε από τώρα και στο ε-

ξής, χωρίς να επηρεάσουν τις ήδη σχεδιασµένες διαστάσεις. 

	 Compare... (Σύγκριση) Πατώντας σ' αυτό το κουµπί, θα εµφανιστεί ένα νέο πλαίσιο 

διαλόγου (δείτε την Εικόνα 11.8), µε τη βοήθεια του οποίου µπορείτε να συγκρίνετε τις 

διαφορές δύο διαφορετικών στυλ διαστασιολόγησης, αναφορικά µε τις ρυθµίσεις τους. 
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Εικόνα 11.8: Πλαίσιο διαλόγου για σύγκριση στυλ διαστασιολόγησης. 

Από τους πτυσσόµενους καταλόγους επιλογών Compare: και With:, επιλέγετε τα στυλ 

διαστασιολόγησης που θέλετε να συγκρίνετε. Αν τα στυλ διαστασιολόγησης σ' αυτές τις 

δύο επιλογές συµπίπτουν, τότε στο πλαίσιο εµφάνισης των ρυθµίσεων των µεταβλητών 

συστήµατος φαίνονται οι τρέχουσες ρυθµίσεις του επιλεγµένου στυλ διαστασιολόγησης 

για όλες τις µεταβλητές συστήµατος διαστασιολόγησης. Αν στο πλαίσιο With: επιλέξετε 

κάποιο άλλο στυλ διαστασιολόγησης, τότε στο πλαίσιο του καταλόγου των διαφορών εµ-

φανίζονται οι διαφορές στις ρυθµίσεις των δύο στυλ διαστασιολόγησης (δείτε την Εικόνα 

11.9). 

Κατ' αρχήν, το AutoCAD σάς πληροφορεί για το πλήθος των διαφορών που βρήκε κατά τη 

σύγκριση των δύο στυλ διαστασιολόγησης (AutoCAD found xx differences:). 

Αυτή την αναφορά µπορείτε να την αντιγράψετε στο Πρόχειρο των Windows, πατώντας 

στο κουµπί  του πλαισίου διαλόγου και να την επικολλήσετε σε κάποιο αρχείο κειµέ-

νου, για πιο εµπεριστατωµένη µελέτη.  

Στο πλαίσιο εµφάνισης των ρυθµίσεων των µεταβλητών συστήµατος φαίνονται τα ονόµα-

τα και οι ρυθµίσεις των συγκρινόµενων στυλ διαστασιολόγησης, µόνο για τις µεταβλητές 

συστήµατος διαστασιολόγησης που παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη ρύθµιση.  

Στη στήλη Description υπάρχει το όνοµα της µεταβλητής συστήµατος, όπως θα το 

συναντήσετε στις διάφορες καρτέλες των πλαισίων διαλόγου που χρησιµοποιούνται για τη 

ρύθµισή τους, ενώ στη στήλη Variable υπάρχει το όνοµα της µεταβλητής συστήµατος, 

όπως τη χρησιµοποιεί το AutoCAD (από τις πρώτες του εκδόσεις µέχρι και την τρέχουσα 

έκδοση). Στις δύο επόµενες στήλες, ως επικεφαλίδα εµφανίζονται τα ονόµατα των συ-

γκρινόµενων στυλ διαστασιολόγησης, ενώ το περιεχόµενο των στηλών έχει τις τιµές των 

µεταβλητών των συστηµάτων διαστασιολόγησης.  
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Εικόνα 11.9: Πλαίσιο διαλόγου µε τις διαφορές ανάµεσα σε δύο στυλ διαστασιολόγησης. 

Αν πατήσετε στο κουµπί Close, επιστρέφετε στο προηγούµενο πλαίσιο διαλόγου (δείτε 

την Εικόνα 11.6). 

Ρύθµιση ιδιοτήτων στυλ διαστασιολόγησης 

Η ρύθµιση των ιδιοτήτων των στυλ διαστασιολόγησης (και κατ' επέκταση των µεταβλητών 

συστήµατος διαστασιολόγησης) γίνεται µε τη δηµιουργία (New...), την τροποποίηση 

(Modify...) ή την υπέρβαση (Override...) των στυλ διαστασιολόγησης, από το αρχι-

κό πλαίσιο διαλόγου της εντολής dimstyle (δείτε την Εικόνα 11.6). Αν πατήσετε σ' ένα 

από τα παραπάνω κουµπιά, θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην Εικόνα 

11.10.  

Το νέο πλαίσιο διαλόγου περιέχει καρτέλες. Σε κάθε καρτέλα περιλαµβάνονται όλα τα συγ-

γενή στοιχεία που σχετίζονται µε τον τίτλο της καρτέλας. 

Καρτέλα Lines (Γραµµές) 

Οι επιλογές αυτής της καρτέλας, που φαίνεται στην Εικόνα 11.10, είναι (κατά ενότητα) οι ε-

ξής: 

Ενότητα Dimension lines (Κύριες γραµµές διάστασης) 

	 Color: Καθορίζει το χρώµα που θα έχουν οι κύριες γραµµές διάστασης. Επιλέγετε χρώ-

µα από τον πτυσσόµενο κατάλογο επιλογών, τον οποίο αναπτύσσετε αν πατήσετε στο 

πλαίσιο δίπλα απ' αυτή την ένδειξη. (Επηρεάζεται από και επηρεάζει τη µεταβλητή 

DIMCLRD.) 

	 Linetype: Καθορίζει τον τύπο γραµµής που θα έχουν οι κύριες γραµµές διάστασης. Ε-

πιλέγετε τύπο γραµµής από τον πτυσσόµενο κατάλογο επιλογών, τον οποίο αναπτύσσετε 

αν πατήσετε στο πλαίσιο δίπλα απ' αυτή την ένδειξη. Αν δεν έχετε φορτώσει προηγουµέ-


