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1. Wstęp 
Systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) umożliwiają wszechstronne wykorzystanie 
komputera, najczęściej o rozbudowanej konfiguracji pod względem graficznym w procesie projektowania np.: 
elementów maszyn, instalacji przemysłowych lub obiektów architektonicznych. W systemie CAD realizowane są 
zadania typu: wykonanie rysunków, w szczególności rysunków technicznych, projektowanie części maszyn, terenu 
działki fabrycznej, przeprowadza się wybrane obliczenia inżynierskie, zaznacza występujące odkształcenia 
konstrukcji pod wpływem przyłożonych obciążeń oraz można ewentualnie symulować funkcjonowanie 
projektowanego urządzenia [1]. Do uruchomiania aplikacji komputerowego wspomagania projektowania 
AutoCAD w wybranych wersjach (np. 2007) trzeba wybrać nazwę jego 
producenta tj. Autodesk [Start / Wszystkie programy / Autodesk] lub odnaleźć 
odpowiednią ikonę potrzebnej wersji AutoCAD:  

 
 

 

 

2. Prowadzenie wydruków w systemie AutoCAD 2019PL 

W ramach prac przy drukowaniu użytkownik przechodzi przez sekwencje ustawień lub 
wyborów, które zestawiono na rysunkach 1-13. Z menu aplikacji - lewym górnym rogu ekranu 
czerwona litera [A]  
lub z paska szybkiego dostępu należy wybrać polecenie Drukuj,  
{ewentualnie wcisnąć Ctrl i P} w celu przywołania okna dialogowego  
Drukuj – Model {AutoCAD  wersja 2012 lub 2019} znanego poprzednio jako Kreśl {AutoCAD  2000}. 

 

 
Rys. 1. Wybór polecenia drukowania z menu aplikacji [A] dla pojedynczego arkusza lub rysunku 
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Rys. 2. Podstawowe okno drukowania pojedynczego rysunku w trybie pełnym (potwierdzone orientacją 

strzałki na przycisku w kierunku przycisku 
[Pomoc])  

 
 

 
Rys. 3. Wybór wariantu wydruku na rzeczywistą drukarkę zainstalowaną dla danego stanowiska lub 

generowania pliku wydruku rysunku w formacie PDF (jako typowy format zainstalowany z systemem np. 
AutoCAD PDF (np. General Dokumentation) lub zainstalowany niezależnie przez użytkownika np. CutPDF Writer 
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Rys. 4. Wybór formatu arkusza wydruku; informacja o długości i szerokości arkusza np. A4 np. 297 x 210 mm 

informuje o zakładanej poziomej orientacji arkusza; ewentualnie  210 x 297 mm o orientacji pionowej).  

 
Rys. 5. Wybór jednostek (mm / cale), w których widoczny jest rozmiar drukowanego arkusza lub rysunku  
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Rys. 6. Wybór lokalizacji wydruku narysowanego obiektu na wybranym formacie arkusza np. można 

zaznaczyć umieszczenie obiektu na środku arkusza wydruku  
 
 

 
Rys. 7. Wybór obszaru, który ma zostać wydrukowany; zaznaczono zalecaną opcje wydruku: zakres 

narysowanego obiektu do wydruku 
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Rys. 8. Wybór z tabeli stylów wydruków odpowiedniego wariantu przypisania pisaków o odpowiednim 

kolorze i grubościach; obszaru, który ma zostać wydrukowany; zaznaczono zalecaną opcje wydruku ze stylem 
monochrome dającą czarno biały wydruk 

 

 
Rys. 9. Zatwierdzenie przyporządkowania wybranej tabeli stylów wydruków dla najbliższego i kolejnych 

wydruków (aż do kolejnej zmiany stylu) 
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Rys. 10. Podgląd wydruku przygotowanego rysunku (widoczne zróżnicowanie grubości linii dla czarno-

białego wydruku)  

Oglądany a następnie wydrukowany rysunek powinien być czarno-biały, a jego linie mieć 
odpowiednie grubości (typowo cienkie, grube i bardzo grube).  

 
3. Opisy do prowadzenia wydruków w systemie AutoCAD różnych wersji 

Poniżej wprowadzano dodatkowe opisy dotyczące drukowania z poprzednich instrukcji [2] autorstwa 
Dariusza Piotrowskiego. 
 Tablica stylów wydruku (przypisanie pisaków) – [▼] z okna wyboru opcji należy usunąć [Brak] 
wprowadzając w zależności od sytuacji: 
A) stand2503.ctb tablica stylu istnieje w wielu wersjach przygotowywanych zgodnie z założeniami do 
ćwiczeń dla studentów WNoŻ, tak aby gwarantować zróżnicowanie grubości kreślonych linii wg 
wykorzystywanych kolorów { konfiguracja kolorów /grubości linii - przypisanie pisaków: żółty: (2)/ linia 
cienka, biały albo czarny: (7)/ linia gruba, niebieski: (5)/ bardzo linia gruba}. Uwaga: przy obecnych 
ustawieniach sieciowych dodanie w odpowiednim podkatalogu programu AutoCAD tablicy stylów 
wydruków (w zależności od kolorów) przy uprawnieniach GOŚĆ nie jest możliwe w wersji 2000. 
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 (AutoCAD2000PL, w górnej części okna 
dialogowego Kreśl, poniżej ramki nazwa arkusza) użytkownik powinien sprawdzić kolejne opcje ważne 
dla wcześniej wybranego urządzenia kreślącego (!).  
 {Ramka rozmiar i jednostki papieru}: Rozmiar papieru – [▼] np. A4. Format A4: 297*210; możliwy 
obszar wydruku jest nieznacznie mniejszy od rozmiaru papieru – dla czytelności wymiarów lepiej wybrać 
opcję ●[mm], aby wartość1 * wartość2  była łatwo porównywana z formatem papieru (A4: 297*210).  
 Orientacja rysunku: poziomo lub pionowo (tak, aby przy pełnym podglądzie wypełnienie arkusza było 
możliwe duże 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 Drukuj – Model (dawniej Kreśl)). O ile zachodzi 
konieczność należy poprawić ustawienia. 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 zróżnicowanie grubości 
linii o kolorze czarnym. Okno podglądu wydruku zamyka się przez wciśnięcie prawego przycisku myszki i 
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wybranie z okna tekstowego opcji [Koniec]. Gdy rysunek wydaje się być skończony podejmujemy decyzję o 
wykreśleniu rysunku {okno dialogowe Kreśl i [OK]}. W tym celu należy: w programie z którego chcemy 
drukować (np. AutoCAD) wybieramy drukowanie poleceniem np.: Plik; Drukuj, następnie wybrać drukarkę - a 
gdy jej nie ma - generator plików PDF lub wirtualną "drukarkę" (CutePDF Writer lub PDF995 lub inny, 
tworzący pliki PDF).  
 

4. Prowadzenie wydruków w systemie AutoCAD z wykorzystaniem konfiguracji indywidualnej 

grubości linii  

Podejście pierwsze. Zakłada wykorzystanie zlokalizowanego w lewym górnym rogu okna przycisku 
(  czerwona litera A), MENU APLIKACJI [Application Menu], wybranie polecenia Drukuj i po uzyskaniu 
okna dialogowego Drukuj – Model, w ramach Tabeli stylów wydruków należy wybrać Nowy .... styl do 
opracowania. Dzięki kolejnym ustaleniom dla wybranych kolorów można wprowadzić przypisanie 
konfiguracji grubości linii (Rys. 11 i 12). 
 

 
Rys. 11. Dodanie [Nowego ....] stylu wydruku poprzez jego wybór i kontynuowanie etapów 
dopracowywania kolorów i grubości pisaków.  
 

 
Rys. 12. Ustalenie stylów wydruku w końcowym etapie dopracowywania kolorów i grubości pisaków 
(widok na poziomie zakładki: [Arkusz danych]; uwidocznione kolory od czerwonego 1, żółtego 2, 
poprzez ciemnoniebieski 5 i czarny 7; w dolnej części obrazu widoczne są odpowiednie szerokości linii 
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Podejście drugie. Posiadany plik konfiguracyjny z rozszerzeniem CTB (np. Stand2503.ctb) należy 
umieścić w lokalizacji zależnej od wyboru dysku na którym zainstalowano katalogi systemu AutoCAD 
2019:  

AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2019\R23.0\plk\Plotters\Plot Styles 
  
Dodanie tablicy stylów wydruku (np. stand2503.ctb np. z własnego nośnika – pamięci USB) można 
wykonać na kilka sposobów. Tradycyjnie, od wersji 2000, można było skorzystać z opcji [Narzędzia / 
Kreatory / Dodaj tablicę stylów wydruków].  

 
 Rys. 13. Wykorzystanie pomocy AutoCAD2019 dla zidentyfikowania w [Opcjach] ustawień w 

zakładce [Wydruk i publikacje] szczegółowych dostosowań typu: [Ustawienia tabeli stylów wydruku]  
 

O niuansach wydruków można i należy poczytać w podręcznikach lub nieco szerszych opracowaniach jak 

niniejsza instrukcja. 
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