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Dr inŜ. Dariusz Piotrowski: Materiały źródłowe: wydruki w systemie AutoCAD2007PL – AutoCAD2009PL 
Ustawienia wydruku w wersjach AutoCAD 2007, 2008 i 2009 mają w wielu aspektach układ okna ekranowego 

[Drukuj - Model] i cechy wspólne. Z menu opadającego [PLIK] naleŜy wybrać polecenie 
Drukuj, {ewentualnie wcisnąć Ctrl i P} w celu przywołania okna dialogowego Kreśl. NaleŜy 
zrezygnować z pomocy do szybkiego przygotowania wydruku [NIE], a ewentualnie później 
przywołać lepszą 
pomoc kontekstową 

(w prawej dolnej części okna dialogowego 
Kreśl: [POMOC]). Rozszerzyć zakres opcji: 

Przy wybranej zakładce Urządzenie drukujące (w lewej - górnej części okna dialogowego Kreśl, poniŜej ramki 
nazwa arkusza) uŜytkownik powinien sprawdzić wybrane opcje. Gdy mamy fizycznie drukarkę ją wybieramy np. 
HP 2200 (do formatu A4). Skoro brak jest drukarki, naleŜy wybrać symulator wydruków PDF____ np. PDFCreator 
(w PK WNoś) lub PDF995 (w PK WZIM: format A4, ewent. A3) lub inny symulator wydruków (np. PrimoPDF). 

   

 
* Praca z tablicą stylów wydruku (przypisanie 
pisaków o określonej grubości zamiast wyróŜnienia 
barwnego) – [▼] z okna wyboru opcji naleŜy 
usunąć [Brak] (dodając znacznik) 

 - wprowadzając w 
zaleŜności od sytuacji:  
A) stand2503.ctb (zalecany styl): naleŜy wczytać 

ze swojego nośnika a:\ 

 
 

B) monochrome.ctb wystarczający dla arkuszy rysunkowych zawierających zdefiniowane grubości linii 
(np. 0,09; 0,30 i 0,60mm, a nie „standard” we wszystkich opcjach).  

Przy wybranej zakładce Ustawienia kreślenia (w górnej części okna dialogowego Kreśl, poniŜej ramki nazwa 

arkusza) uŜytkownik powinien sprawdzić kolejne opcje waŜne dla wcześniej wybranego urządzenia kreślącego (!).  
* {Ramka rozmiar i jednostki papieru}: Rozmiar papieru – [▼] np. A4, A3. Format A4: 
297*210; moŜliwy obszar wydruku jest nieznacznie mniejszy od rozmiaru papieru: 
wartość1 * wartość2 – dla czytelności wybrać opcję ●[mm].  
* Orientacja rysunku: poziomo lub pionowo (tak, aby przy pełnym podglądzie 
wypełnienie arkusza było moŜliwe duŜe np. 95%; w CI przypuszczalnie poziomo. 

 
* {Ramka obszar wydruku}: najlepiej wybrać opcję ●[zakres], ew. zdefiniowany widok A4. 
* {Ramka skala wydruku): [▼] wybrać dopasuj  * {Ramka opcje wydruku): [√] kreśl ze stylami wydruków  
Po przygotowaniu arkusza do wydruku sprawdzić poprawność swoich ustawień poprzez wygenerowanie pełnego 
podglądu (w lewej dolnej części okna dialogowego Kreśl). O ile zachodzi konieczność naleŜy poprawić ustawienia/ 
wykonanie rysunku. Przy powiększeniu wydruku [O-+] (np. modyfikowanym przy przesuwaniu myszki i 
równoczesnym wciśnięciu lewego przycisku myszki; przesuwaniu umieszczonego pomiędzy przyciskami kółka / 
rolki myszki) powinno być widać poprawne wypełnienie arkusza i zróŜnicowanie grubości linii o kolorze 
czarnym. W przypadku, gdy moŜna podjąć decyzję wykreśleniu rysunku {okno dialogowe Kreśl i [OK]}.  


