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مقدمه مولف
نرم افزار AutoCAD یکی از قدیمی ترین و متداول ترین نرم افزارهای مهندسی به شمار می رود 
که تقریبا تمامی مهندسان در تمامی رشته ها و گرایش ها با آن آشنا هستند و متناسب با نیاز خود 
با آن سر  و کار دارند. این نرم افزار توسط شرکت Autodesk تولید و عرضه شده است و هر ساله 

نسخه جدیدی از آن منتشر می شود.
 AutoCAD از سال 2008 میالدی اقدام به انتشار نسخه ای ویژه از نرم افزار Autodesk شرکت
و   Mechanical، Electrical اختصاری  شکل  که   MEP نمود.   MEP نسخه  عنوان  تحت 
Plumbing است در واقع نسخه اختصاصی مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی است و نقطه 
شروعی برای ورود به عرصه BIM یا »مدل سازی اطالعات ساختمان« است دریچه ای نو به دنیایی 

جدید را به روی مهندسان تاسیسات می گشاید.
اما  با خود به همراه دارد،  را   AutoCAD نرم افزار  نرم افزار AutoCAD MEP هسته اصلی 
قابلیت  کانال،  سایزینگ  فاضالب،  و  آب  لوله های  سایزینگ  جمله  از  زیادی  بسیار  قابلیت های 
برای  جنس  اختصاص  قابلیت  سریع،  و  ساده  به شکلی  مکانیکی  تاسیسات  سه بعدی  ترسیمات 
اجزای تاسیسات، قابلیت های طراحی هوشمند و ... به آن اضافه شده است و همین قابلیت های 
است.  شده  مکانیکی  تاسیسات  مهندسان  میان  نرم افزار  این  شدن  محبوب  موجب  استثنایی، 
نرم افزار AutoCAD MEP نیز از سال 2008 تاکنون هر سال و بدون توقف به روز شده و نسخه 
تمامی نسخه های همچنان  نرم افزار در  اما هسته اصلی  بازار عرضه شده است  به  آن  از  جدیدی 

یکسان باقی مانده است و صرفا جزئیات بهینه تر و خطاهای نرم افزار کمتر شده است.
در این کتاب، تالش بر آن بوده است تا مستقل از نسخه های منتشر شده نرم افزار، هسته اصلی 
آموزش داده شود.  برقی  به فرد آن در عرصه تاسیسات مکانیکی و  قابلیت های منحصر  نرم افزار و 
تالشی که قطعا پوشش دهنده تمام بخش ها و قابلیت های این نرم افزار قدرتمند نخواهد بود و صرفا 
نقطه آغازی برای استفاده از این ابزار جادویی و قدرتمند است که قطعا در سال های آتی بسیار از آن 

خواهیم شنید.
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بهره گیری از ابزارهای مستندسازی و طراحی تخصصی به منظور ارتقای خالقیت در طراحی

نرم افزار AutoCAD MEP فعالیت های طراحی را خودکار کرده و موجب پیشبرد خالقیت، دقت 
در پیشرفت و یکپارچگی ابزارهای مستندسازی و طراحی تخصصی خاص می شود. صرف نظر از این 
 AutoCAD ،که یک پروژه ساختمانی توسط یک فرد یا یک تیم از متخصصان مهندسی مدیریت شود
MEP به تیم طراحی کمک می کند تا مشکالت همکاری را کاهش داده و پروژه را با سرعت بیشتر و 

کیفیت مستندسازی باالتری پیش ببرند.

طراحی دقیق تر

تطبیق  را  اعمال شده  تغییرات  آخرین  دقیقه  هر  در  تا  می کند  درخواست  کاربر  از  نرم افزار  این 
دهد. به این ترتیب متخصصان مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی باید طراحی ها را به موثرترین شکل 
ممکن ایجاد و ویرایش کنند. نرم افزار AutoCAD MEP به کاربران امکان می دهد تا با استفاده 
را کاهش می دهند، به سادگی به  برده و خطاها  باال  را  از ماشین حساب های یکپارچه ای که دقت 

طراحی ها، اندازه ها و مقیاس های سیستم دسترسی یابند.

داده های طراحی یکپارچه

با استفاده از AutoCAD MEP، مستندات ساختاری هماهنگ و دقیقی تولید شده و در نتیجه 
طراحی  می یابد.  کاهش  نصب  محل  در  طراحی  پرهزینه  تغییرات  و   )RFI1( داده  درخواست های 
سیستم ها با استفاده از تجهیزات و قطعات حقیقی که می توان از آن ها طی فرایند تولید و ساخت 

ساختمان استفاده کرد، به صرفه جویی در زمان و هزینه کمک می کند.

همکاری موثر

طرح های  از  می توان  متخصصان،  سایر  با  تیم  اعضای  مشارکت  و  همکاری  افزایش  منظور  به 
ساختاری و معماری ایجاد شده با استفاده از برنامه های نرم افزاری AutoCAD بهره برد. نرم افزار 
و  خطرات  ساخت،  از  پیش  احتمالی  تداخل های  تا  می دهد  امکان  شما  به   AutoCAD MEP

ناکارآمدی های احتمالی پروژه را کاهش داده و ریسک پروژه را کمتر نمود.

AutoCAD محیطی مشابه با

نرم افزار AutoCAD MEP مبتنی بر نرم افزار AutoCAD تولید و عرضه شده و می توان با استفاده 
از آن به تمامی فرمان های مشابه در نرم افزار AutoCAD دسترسی پیدا کرد که قابلیتی بسیار کلیدی 
به شمار می رود. به این معنی که شما می توانید هم زمان با بهره گیری از ابزارهای لوله کشی، الکتریکی و 

مکانیکی، از تمامی فرمان های متداولی که در نرم افزار AutoCAD به کار می بردید نیز استفاده کنید.

1. Requests for Information
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فضاهای کاری مبتنی بر نیاز

عهده  بر  را  مختلفی  طراحی  وظایف  و  کرده  کار  تخصص  چندین  با  شرکتی  در  که  صورتی  در 
دارید )برای مثال طراحی سیستم لوله کشی و طراحی سیستم تهویه مطبوع(، فضاهای کاری شما، 
متناسب با نیاز طراحی قابل تغییر خواهد بود. پس از ایجاد فضاهای کاری، می توان به راحتی و 

متناسب با نیاز، یکی را پس از دیگری انتخاب کرده و به کار گرفت.

افزایش دقت در طراحی از طریق مکانیزه کردن فعالیت های تکراری، مرور و ارزیابی 
طراحی ها و شبیه سازی اندازه ها و متعادل سازی سیستم

در جعبه ابزارهای پیشرفته این نرم افزار، ابزارهای متداول مورد استفاده به صورت منطقی گروه بندی 
شده اند.  به این ترتیب کاربران می توانند به راحتی طراحی بخش های مختلف تاسیسات را انجام دهند. 
جعبه ابزارها مکانی مرکزی برای مرور، افزودن یا اصالح ویژگی های اجزا و مولفه های مکانیکی، الکتریکی 
و لوله کشی به شمار می روند. کاربران دائما می توانند داده ها را مرور کرده و ساختار، ابعاد و جزئیات مهم 
طرح یا هر یک از اجزای طرح را تغییر دهند. دسترسی به قطعات هر یک از تجهیزات و توانایی اصالح 

دستگاه ها و تجهیزات موجود نیز موجب افزایش دقت و بهبود خالقیت طراح خواهد شد.

MEP اثربخشی بیشتر برای پیمانکاران

طراحان،   ،AutoCAD MEP نرم افزار  در  طراحی  و  تولیدی  ابزارهای  بهتر  یکپارچگی  با 


