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Wprowadzenie do aplikacji AutoCAD Map 3D 
 

Ideą programu jest płynne przechodzenie pomiędzy opcjami oferowanymi przez oprogramowanie CAD 

oraz GIS. Aplikacja AutoCAD Map 3D stara się łączyć oba środowiska, dając użytkownikowi możliwość 

sprawnego i efektywnego projektowania. Aplikacja AutoCAD Map 3D zawiera wszystkie 

funkcjonalności AutoCAD-a (Rys. 1) i rozbudowuje je o funkcje GIS-owe. 

 

 
Rys. 1. Funkcjonalność programów CAD. 

 

Aplikacja daje możliwość przyspieszenia projektowania, dzięki zestawieniu narzędzi do precyzyjnego 

kreślenia z zadaniami typowymi dla systemów informacji przestrzennej. Aktualnie posiadane dane można 

wzbogacić o dodatkowe atrybuty, połączyć w obiekty wektorowe z elementami opisowymi, zintegrować 

dane z różnych źródeł, by cel projektowy został osiągnięty wcześniej. W szybki i łatwy sposób można 

zacząć wykorzystywać swoje rysunki CAD jako rozbudowane bazy, by dzięki analizom przestrzennym 

lepiej ocenić istniejące warunki i uzyskać nową informację na podstawie oryginalnych danych. Proces 

roboczy oparty na narzędziach dostępnych w programie AutoCAD Map 3D, pozwala na swobodne 

przejście pomiędzy obiektami oraz funkcjonalnością CAD i GIS. 

Zalety aplikacji AutoCAD Map 3D: 

• Otwarta architektura umożliwiająca tworzenie własnych nakładek i wtyczek; 

• Obsługa formatów .dwg .dxf .shp .gdb .dwf .pdf i wiele innych; 

• Dane topograficzne dostępne bezpośrednio ze źródła danych (WMS, WFS); 

• Dzięki korzystaniu z technologii Features Data Object (FDO) typu Open Source, AutoCAD Map 

3D zapewnia bezpośredni dostęp do danych GIS z wielu źródeł danych przestrzennych i 

topograficznych; 

• Rozszerzone możliwości arkusza kalkulacyjnego Microsoft® Excel® umożliwiają połączenie 

atrybutów danych GIS i edytowanie danych programu Excel zapisanych w programie AutoCAD 

Map 3D; 

• Rozbudowane narzędzia pomiarowe ułatwiają importowanie, obliczanie i zarządzanie pomiarami 

w terenie oraz danymi topograficznymi uzyskiwanymi z GPS i źródeł naziemnych; 

• Narzędzia do obsługi powierzchni i chmur punktów; 

• Tworzenie dużych modeli powierzchni na podstawie punktów i warstwic oraz tworzenie warstwic 

na podstawie powierzchni; 

• Narzędzia do analizy danych GIS i do planowania pomagają znaleźć odpowiedzi na pytania i 

podejmować lepsze decyzje dotyczące danych; 

• Komercyjne narzędzia do obsługi map bazowych i położeń geograficznych umożliwiają 

wprowadzanie danych lotniczych, dróg i tworzenie map łączących widoki z góry z drogami; 

• Wyszukiwanie lub tworzenie układów współrzędnych przy użyciu niestandardowych plików 

siatki i wykorzystanie zaawansowanych algorytmów podczas przekształcania układów 

współrzędnych; 

• Importowanie publicznie dostępnych symboli do środowiska tworzenia map i edytowanie ich, tak 

aby spełniały konkretne wymagania; 

• Możliwość publikowania projektów (.dwf, .pdf) i jednoczesna obsługa programu; 



 
 

 
 

• Praca z modelem branżowym w trybie offline; 

• Dzięki edycji w trybie offline i synchronizacji użytkownicy mogą pobierać dane modelu 

branżowego i pracować lokalnie, poza biurem, lub korzystać z innego oprogramowania; 

• Pulpit w sieci WWW do usługi Autodesk 360 (rozszerzone); 

• Zachowaj rysunki i mapy, pliki projektów i pliki rysunków utworzone w programie Autodesk® 

AutoCAD®, w obszarze roboczym dostępnym online za pomocą programu Autodesk® 360 

(angielski); 

• Publikacja bezpośrednio w sieci WWW; 

• Dzięki narzędziom do publikacji można rozpowszechniać dane geoprzestrzenne, mapy 

tematyczne oraz projekty; 

• Współpraca między oprogramowaniem AutoCAD i GIS; 

• Odczytywanie, zapisywanie i przekształcanie danych między różnymi używanymi formatami; 

• Możliwość używania tych samych danych dla modelowania koncepcyjnego w środowiskach 3D, 

aby tworzyć inteligentne, oparte na modelach projekty budowlane i sieci dystrybucji; 

• Dynamiczne legendy, strzałki północy i paski skali; 

• Poprawianie publicznych dokumentów takich jak mapy i pokazy, strzałki północy, paski skali, 

dynamiczne legendy i więcej rzutni w ramach pokazów; 

• Siatki, siatki kartograficzne i skoroszyty map; 

• Tworzenie i publikacja mapy w oparciu o standardy siatki narodowej USA (U.S. National Grid 

— USNG), siatki szerokości i długości geograficznej oraz na podstawie innych kryteriów; 

 

1. Pojęcia podstawowe 
 

1.1. Technologia CAD 
 

Podstawowe obiekty obsługiwane przez AutoCAD można podzielić na obiekty wektorowe i rastrowe. Do 

podstawowych wektorowych obiektów  AutoCAD-a należą: 

• linia (ang. LINE), 

• punkt (ang. POINT), 

• okrąg (ang. CIRCLE), 

• łuk (ang. ARC), 

• polilinia (ang. POLYLINE), 

• elipsa (ang. ELIPSE), 

• prostokąt (ang. RECTANGLE), 

• wielobok (ang. POLYGON), 

• pierścień (ang. RING), 

• szeroka linia (ang. MLINE), 

• splajn (ang. SPLAJN), 

• chmurka rewizyjna (ang. REVISION CLOUD), 

• kreskowanie (ang. HATCH PATTERN), 

• obszar maskowania (obiekt wektorowy) umożliwiający przesłanianie fragmentów rysunku. 

Na bazie przytoczonych obiektów tworzone są złożone rysunki. Obiekty grafiki wektorowej mogą być 

dowolnie skalowane. Podstawowe obiekty dostępne są w panelu Rysuj w karcie Narzędzia główne 

(Rys. 2) w oknie głównym AutoCAD Map3D. 

 

 
Rys. 2. Widok karty Narzędzia główne, panel Rysuj z narzędziami. 



 
 

 
 

AutoCAD obsługuje również obiekty grafiki rastrowej.  Zapis obiektu rastrowego polega na zapamiętaniu 

współrzędnych każdego piksela obrazu oraz jego barwy. Cały pojedynczy obraz stanowi jeden obiekt, bez 

znaczenia co przedstawia. Grafika rastrowa stosowana jest głównie do zobrazowania nieregularnych 

kształtów, gdzie istotne są tonalne przejścia pomiędzy pikselami. Obiekty rastrowe można przycinać, 

zmieniać ich jasność i kontrast oraz nakładać na wymodelowane obiekty w celu nadania im realistycznego 

wyglądu. Pliki grafiki rastrowej zajmują dużą przestrzeń dyskową, a ich rozmiary zależą przede 

wszystkim od liczby pikseli obrazu oraz przyjętej głębi kolorów. Obiekty grafiki wektorowej dołączane 

są do opracowania na karcie Wstaw w panelu Obraz. Istotne jest to, że obiekty rastrowe nie są 

zapisywane w pliku generowanym przez program (rozszerzenie .dwg), są do tych plików przyłączane 

(zapisywana jest ścieżka dostępu do obiektu rastrowego oraz jego nazwa), dlatego ważne jest, aby przy 

przenoszeniu rysunków CAD pamiętać o skopiowaniu stosownych plików przyłączonych. 

 

1.1.1. Znajomość podziału obiektów CAD (wektorowych i rastrowych) 
 

Do podstawowych obiektów wektorowych CAD należą: 

• punkt /  (ang. POINT) –  

• linia - (L) / (ang. LINE) - (L) 

• okrąg - (O) / (ang. CIRCLE) - (C) 

• łuk / (ang. ARC) - (A) 

• elipsa - (E) / (ang. ELIPSE) - (EL) 

• prostokąt / (ang. RECTANGLE) - (REC) 

• wielobok  / (ang. POLYGON) 

• obwiednia / 

• pierścień  / (ang. RING) 

• szeroka linia  / (ang. MULTILINE) 

• splajn  / (ang. SPLAJN) 

• chmurka rewizyjna  / (ang. REVISION CLOUD) 

• kreskowanie / (ang. HATCH PATTERN) - (H) 

• linia konstrukcyjne / (ang. CONSTRUCTION LINE) 

• region / (ang. REGION) 

• gradient / (ang. GRADIENT) 

• obszar maskowania / (ang. WIPEOUT) 

W celu wprowadzenia funkcji angielskich do polskiej wersji AutoCAD należy nazwy funkcji poprzedzić 

podkreśleniem np.: _HATCH lub _H. Narzędzia te są dostępne na  karcie Narzędzie główne w panelu 

Rysuj. Ponadto polecenie rysunku konkretnych obiektów można wywołać z poziomu okna linii poleceń 

(ang. COMMAND WINDOW) poprzez wywołanie jej nazwy lub skrótu. Poniżej omówiono wybrane 

z nich: 

 

PUNKT (ang. POINT) - indywidualne rysowanie punktów możliwe jest dzięki narzędziu Wiele 

punktów.  

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Wiele punktów 

Wiersz poleceń: PU 

 

 
Rys. 3. Rysowanie punktów. 



 
 

 
 

Obiekty typu punkt mogą służyć jako węzły, do których można przyciągać obiekty. Można określić 

położenie punktu 2D i 3D. Przyjmowany jest bieżący poziom, jeśli pominie się przy wprowadzaniu 

współrzędną Z. Wygląd obiektów punktowych zależy od zmiennych systemowych PDMODE i PDSIZE. 

 

Wielkość markera punktu można zmienić z pomocą polecenia ODTPUNKT. Po wywołaniu polecenia 

pojawi się okno dialogowe Styl punktu (Rys. 4). 

 

 
Rys. 4. Okno dialogowe Styl punktu. 

 

Obrazy wyświetlania punktów 

Określa obraz używany do wyświetlania punktów. Zmiany stylu punktu można dokonać po wybraniu 

ikony. Styl punktu jest przechowywany w zmiennej systemowej PDMODE. 

 

Rozmiar punktu 

Ustala rozmiar wyświetlanego punktu. Można wpisać wartość względną ekranu lub może być on 

w jednostkach absolutnych. Rozmiar wyświetlanego punktu jest przechowywany w zmiennej systemowej 

PDSIZE. Następne punkty będą już rysowane z uwzględnieniem nowej wartości. 

 

Ustal rozmiar względem ekranu 

Ustala rozmiar wyświetlanego punktu w procentach rozmiaru ekranu. Wyświetlany punkt nie zmieni się 

podczas powiększania lub pomniejszania. 

 

Ustal rozmiar w jednostkach rysunku 

Ustala rozmiar wyświetlanego punktu w aktualnie podanych jednostkach w okienku tekstowym Rozmiar 

punktu. Podczas pomniejszania lub powiększania punkty wyświetlane są jako mniejsze lub większe. 

 

Powiązane polecenia: 

• ZMIERZ, PODZIEL - tworzenie punktów wzdłuż obiektu; 

• PTYPE – pozwala określić rozmiar i style punktu; 

 

LINIA (ang. LINE) - polecenie LINIA tworzy łamaną składającą się z odcinków prostych, 

stanowiących oddzielne obiekty. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Linia 

Wiersz poleceń: L 

  



 
 

 
 

 
Rys. 5. Rysowanie linii. 

 

Określ pierwszy punkt 

W odpowiedzi na wywołane narzędzie rysowania linii, w wierszu poleceń pojawi się komunikat „Określ 

pierwszy punkt:”. Wskazujemy punkt początkowy linii (za pomocą lewego przycisku myszy [LPM] lub 

na podstawie współrzędnych). Jeżeli zamiast tego naciśniemy klawisz Enter w odpowiedzi na monit, nowa 

linia rozpocznie się od punktu końcowego ostatnio utworzonej linii, polilinii lub łuku. Jeśli ostatnio 

utworzonym obiektem jest łuk, jego punkt końcowy definiuje punkt początkowy linii. Linia jest styczna 

do łuku. 

 

Określ następny punkt 

Po wskazaniu punktu początkowego linii, w wierszu poleceń pojawi się kolejny komunikat „Określ 

następny punkt lub [Cofnij]:”. Wskazujemy kolejny punkt linii. Po wskazaniu tego punktu ponownie 

pojawia się komunikat „Określ następny punkt lub [Cofnij]:”. Oznacza to, że AutoCAD czeka na podanie 

punktu końcowego kolejnego odcinka linii (jako jego punkt początkowy przyjęty został punkt końcowy 

poprzedniego odcinka linii). W ten sposób możliwe jest rysowanie łamanych składających się z wielu 

odcinków. W celu zakończenia rysowania naciskamy klawisz Enter lub spację (można również wcisnąć 

prawy przycisk myszy [PPM] i wybrać opcję Wprowadź). Można również użyć razem śledzenia 

biegunowego i śledzenia lokalizacji względem obiektu z bezpośrednim wprowadzeniem odległości. 

 

 
Rys. 6. Określanie następnego punktu linii. 

 

Zamknij – [Z] 

Opcja wyświetlająca się w trakcie rysowania linii w wierszu poleceń. Po wybraniu tej opcji, w celu 

zamknięcia linii łamanej, AutoCAD połączy segmenty: pierwszy i ostatni linii. 

 

 
Rys. 7. Zamykanie linii łamanej. 

 

Cofaj – [C] 

Usuwa ostatnio narysowany segment sekwencji linii. 

 



 
 

 
 

Powiązane polecenia: 

• EDPLIN - zamiana linii łamanej w polilinię; 

• ORTO [F8] - tryb ortogonalny, w celu rysowania odcinków wyłącznie pionowych lub 

poziomych; 

 

ZADANIE 1 

Narysuj trójkąt o następujących wierzchołkach: (100,100) (400,100) (150,200). 

Uwaga: Upewnij się, że tryb dynamicznego wprowadzania danych DYN [F12] jest wyłączony. 

Polecenie: L 

Określ pierwszy punkt: 100,100 

Określ następny punkt lub [Cofnij]: 400,100 

Określ następny punkt lub [Cofnij]: 150,200 

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofnij]: Z 

 

ZADANIE 2 

Narysuj łamaną składającą się z poziomego odcinka o długości 300 i pionowego odcinka o długości 

200. 

Polecenie: L 

Określ pierwszy punkt: 150,200 

Określ następny punkt lub [Cofnij]: @300,0 

Określ następny punkt lub [Cofnij]: @0,200 

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofnij]: Enter 

 

ZADANIE 3 

Narysuj odcinek o długości 200 zaczepiony w punkcie 100,100 i nachylony pod kątem 50 jednostek 

względem osi X. 

Polecenie: L 

Określ pierwszy punkt: 100,100 

Określ następny punkt lub [Cofnij]: @200<50 

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofnij]: Enter 

 

ZADANIE 4 

Zamień i połącz wskazane łamane w jedną polilinię poleceniem EDPLIN. 

Polecenie: EDPLIN 

Wybierz polilinię lub [Wiele]: w 

Wybierz obiekty: {wskazanie obiektów} 

Przekształcić linie, łuki i splajny w polilinie [Tak/Nie]? <T> T 

Podaj opcję [Zamknij/Otwórz/Dołącz/Szerokość/Wstaw/splaJn/Polilinia/rodzajLinii/ODwróć/Cofaj]: 

D 

Typ połączenia = Wydłuż 

Podaj długość połączenia lub [Typ połączenia] <0.0000>: 

{X} segmentów dodano do polilinii 

Podaj opcję [Zamknij/Otwórz/Dołącz/Szerokość/Wstaw/splaJn/Polilinia/rodzajLinii/ODwróć/Cofaj]: 

 

OKRĄG (ang. CIRCLE) - polecenie rysunku okręgu realizowane jest w sześciu wariantach – 

w zależności od rodzaju oraz liczby argumentów. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Okrąg 

Wiersz poleceń: O 

 



 
 

 
 

  
Rys. 8. Warianty rysowania okręgu. 

 

ZADANIE 5 

Narysuj okrąg o środku w punkcie 150,150 i promieniu równym 100. 

Polecenie: O 

Określ środek okręgu lub [3P 2P Ssr (sty sty promień)]: 150,150 

Określ promień okręgu lub [średnica]:100 

 

ZADANIE 6 

Narysuj okrąg, którego średnicę określają 2 punkty o następujących współrzędnych: 50,150 oraz 

250,150. 

Polecenie: O 

Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr (sty sty promień)]: 2P 

Określ początek średnicy okręgu: 50,150 

Określ koniec średnicy okręgu: 250,150 

 

ZADANIE 7 

Narysuj okrąg styczny do łuku i dwóch odcinków jak na poniższym rysunku. Wczytaj Zadanie_7.dwg. 

 
Polecenie: O 

Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr (sty sty promień)]: 3P 

Określ pierwszy punkt na okręgu: {wskaż pierwszy punkt} 

Określ drugi punkt na okręgu: {wskaż drugi punkt} 

Określ trzeci punkt na okręgu: {wskaż trzeci punkt} 

 

ŁUK (ang. ARC) – w AutoCAD istnieje siedem opcji szkicu łuku w zależności o rodzaju i liczby 

argumentów. Obiekt narysowany narzędziem ŁUK można zamienić na polilinię narzędziem 

EDPLIN. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Łuk 

Wiersz poleceń: U 

 



 
 

 
 

 
Rys. 9. Warianty rysowania łuku. 

 

POLILINIA (ang. PLINE) – polecenie tworzy polilinię 2D, pojedynczy obiekt, który składa się 

z segmentów linii i łuków, które mogą mieć różną szerokość. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Polilinia 

Wiersz poleceń: PLINIA 

 



 
 

 
 

 
Rys. 10. Rysowanie polilinii. 

 

Po wprowadzeniu polecenia rysowania polilinii zostanie wyświetlony komunikat: „Określ punkt 

początkowy:”, a po określeniu punktu początkowego: „Określ następny punkt lub 

[łUk/Zamknij/Półszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]:”. Domyślnie polilinię rysuje się w trybie 

segmentów prostych. Przejście w tryb rysowania segmentów łukowych następuje po wybraniu opcji łuk. 

 

Opcje w trybie rysowania segmentów prostych: 

Łuk Rozpoczyna tworzenie segmentów łukowych stycznie do 

poprzedniego segmentu. 

Zamknij Łączy segmenty pierwszy i ostatni, aby utworzyć zamkniętą polilinię. 

Półszerokości Określa szerokość od osi szerokiego segmentu do krawędzi. 

Długość Tworzy segment o podanej długości pod tym samym kątem co 

poprzedni segment. Jeśli poprzedni segment jest łukiem, nowy 

segment liniowy jest styczny do tego segmentu łukowego. 

Cofaj Usuwa ostatnio dodany segment. 

Szerokość Określa szerokość następnego segmentu. 

Enter Kończy wykonywanie polecenia 

 

Opcje w trybie rysowania segmentów łukowych: 

Kąt Określa kąt rozwarcia segmentu łukowego. 

Środek Określa segment łukowy na podstawie jego punktu środkowego. 

Zamknij Łączy segmenty pierwszy i ostatni, aby utworzyć zamkniętą 

polilinię. 

Zwrot Określa kąt rozwarcia segmentu łukowego od segmentu łukowego. 

Półszerokości Umożliwia określenie połowy szerokości polilinii (od jej osi do 

krawędzi zewnętrznej) 

Linia Przełącza z rysowania segmentów łukowych na rysowanie 

segmentów prostych. 

Promień Określa promień segmentu łukowego. 

Drugipunkt Określa punkty drugi i końcowy dla łuku definiowanego przez trzy 

punkty. 

Cofaj Usuwa ostatnio dodany segment. 

Szerokość Określa szerokość następnego segmentu. 



 
 

 
 

Powiązane polecenia: 

• EDPLIN - zamiana linii łamanej w polilinię / modyfikacja polilinii; 

• EDSPLAJN - modyfikacja splajnu (krzywej); 

• ROZBIJ - umożliwia rozbicie polilinii  na segmenty; 

• 3WPLINIA - tworzy polilinię w przestrzeni; 

 

ZADANIE 8 

Za pomocą polilinii wykonaj poniższe polecenia. 

WARIANT 1 

Polecenie: PLINIA 

PLINIA Określ punkt początkowy:0,0 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 0,50 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 150,50 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 150,75 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 250,25 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 150,-25 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 150, 0 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: Z 

 

WARIANT 2 

Polecenie: PLINIA 

PLINIA Określ punkt początkowy: 0,25 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: S 

PLINIA Okeśl szerokość początkową<0.000>:50 

PLINIA Okeśl szerokość końcową 0.000>:50 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 150,25 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: S 

PLINIA Okeśl szerokość początkową<0.000>:100 

PLINIA Okeśl szerokość końcową 0.000>:0 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: 250,25 

 

ZADANIE 9 

Za pomocą polilinii narysuj przedstawiony na poniższym rysunku tor o łącznej długości 800m. Polilinia 

stanowi zestawienie elementów prostych po 200m i kołowych po 200m długości. 

WARIANT 1 

Polecenie: PLINIA 

PLINIA Określ punkt początkowy: 0,0 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: @200,0 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: U 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: R 

PLINIA Określ promień łuku: 31.83 

PLINIA Określ punkt końcowy łuku lub (przytrzymaj wciśnięty Ctr, aby przełączyć kierunek) [ kąT]: 

@0,63.66 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: L 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk Półszerokości Długość Cofaj Szerokość]: @-200,0 

PLINIA Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Półszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: U 

PLINIA Określ koniec łuku (przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl, aby przełączyć kierunek) lub 

[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Półszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość]: 

PLINIA Określ koniec łuku (przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl, aby przełączyć kierunek) lub 

[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Półszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość]: Z 

 

PROSTOKĄT (ang. RECTANG) - Tworzy polilinię w kształcie prostokąta przy użyciu 

określonych parametrów prostokąta (długość, szerokość, obrót) i typu narożników (zaokrąglone, 

fazowane lub kwadratowe). 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Prostokąt 

Wiersz poleceń: PROSTOK 



 
 

 
 

 

 
Rys. 11. Rysowanie prostokąta. 

 

Pierwszy narożnik 

Określa narożnik prostokąta. 

 

Kolejny punkt narożnika 

Tworzy prostokąt, używając określonych punktów jako narożników przeciwległych po przekątnej. 

 

Obszar – [O] 

Tworzy prostokąt, używając obszaru i albo długości, albo szerokości. Jeśli opcja Fazuj lub Zaokrąglij jest 

aktywna, obszar obejmuje efekty fazowania i zaokrąglania na narożnikach prostokąta. 

 

Wymiary – [W] 

Tworzy prostokąt, używając wartości długości i szerokości. 

 

Obrót – [B] 

Tworzy prostokąt przy określonym kącie obrotu. 

 

Fazuj – [F] 

Określa odległości fazowania dla rysowanego prostokąta. 

 

Poziom – [P] 

Określa poziom prostokąta w bieżącym LUW. 

 

Zaokrąglij – [Z] 

Określa promień zaokrąglenia narożników prostokąta. 

 

Grubość – [G] 

Określa grubość prostokąta (wysokość w kierunku osi Z). 

 

Szerokość – [S] 

Określa szerokość polilinii rysowanego prostokąta. 

 

Powiązane polecenia: 

• EDPLIN - modyfikacja polilinii (prostokąta); 

• ROZBIJ - umożliwia rozbicie polilinii (prostokąta) na segmenty; 

 

ZADANIE 10 

Narysuj prostokąt o szerokości 80 i długości 100, obrócony pod kątem 35 ̊. Ścięty na narożnikach. Dwa 

warianty: fazowanie Δx=Δy=10 oraz zaokrąglenie r=10. 

WARIANT 1 - FAZOWANIE 

Polecenie: PROSTOK 

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrąglij/Grubość/Szerokość]: F 

Określ pierwszy wymiar fazy prostokątów <0.0000>: 10 

Określ drugi wymiar fazy prostokątów <10.0000>: 10 

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrąglij/Grubość/Szerokość]: 0,0 

Określ kolejny narożnik lub [Obszar/Wymiary/oBrót]: B 

Określ kąt obrotu lub [WSkaż punkty] <0>: 35 

Określ kolejny narożnik lub [Obszar/Wymiary/oBrót]: W 

Określ długość prostokątów <10.0000>: 100 



 
 

 
 

Określ szerokość prostokątów <10.0000>: 80 

 

WARIANT 2 - ZAOKRĄGLENIE 

Polecenie: PROSTOK 

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrąglij/Grubość/Szerokość]: Z 

Określ promień zaokrąglenia prostokątów <10.0000>: 10 

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrąglij/Grubość/Szerokość]: 0,0 

Określ kolejny narożnik lub [Obszar/Wymiary/oBrót]: B 

Określ kąt obrotu lub [WSkaż punkty] <35>: 35 

Określ kolejny narożnik lub [Obszar/Wymiary/oBrót]: W 

Określ długość prostokątów <100.0000>: 100 

Określ szerokość prostokątów <80.0000>: 80 

 

WIELOBOK (ang. POLYGON) - AutoCAD umożliwia automatyczne wyrysowanie 

wieloboków foremnych począwszy od trójkąta po 1024-bok. Obiekt ten jest rodzajem polilinii. 

Dostępne są trzy sposoby definicji kształtu wieloboku: określenie boku, środka i promienia okręgu 

wpisanego lub opisanego na nim. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Wielobok 

Wiersz poleceń: WIELOBOK 

 
Rys. 12. Rysowanie wieloboku. 

 

Rysowanie wieloboku rozpoczyna się o zdefiniowania liczby boków a następnie zadeklarowania czy 

posiadamy informację o długości boku (współrzędne początku i końca jednego z boków) lub promień 

odpowiedni okręgu wpisanego lub opisanego na nim. 

Standardowe opcje: 

• bok - budowa wieloboku w oparciu o jego krawędź. Opcja umożliwia wskazanie  pierwszy i drugi 

bok krawędzi wieloboku; 

• wpisany w okrąg - budowa wieloboku wpisanego w okrąg o zadanym promieniu; 

• opisany na okręgu - budowa wieloboku opisanego na okręgu o zadanym promieniu; 

 

ZADANIE 11 

Narysuj sześciokąt o boku długości 60 zaczepiony w punkcie P1(100,100) 

Polecenie: [Narzędzia główne]>[Rysuj]>[Wielobok] 

WIELOBOK _polygon Podaj liczbę boków: 6 

WIELOBOK Określ środek wieloboku lub [Bok]: B 

WIELOBOK Określ pierwszy koniec boku: 100,100 

WIELOBOK Określ drugi koniec boku: @60,0 

 

ZADANIE 12 

Narysuj trójkąt o środku w P1(100,100) wpisany/opisany w okrąg o promieniu 60. 

Polecenie: [Narzędzia główne]>[Rysuj]>[Wielobok] 

WIELOBOK _polygon Podaj liczbę boków: 3 

WIELOBOK Określ środek wieloboku lub [Bok]: 100,100 

WIELOBOK Podaj opcję [Wpisany w okrąg Opisany na okręgu]: W 

WIELOBOK Podaj promień okręgu@0,60 



 
 

 
 

ELIPSA (ang. ELIPSE) - AutoCAD umożliwia rysowanie elipsy lub jej łuku w trzech 

przedstawionych na rysunku poniżej  wariantach. W zależności od ustawień zmiennej systemowej 

PELLIPSE obiekt utworzony poleceniem ELIPSA może być polilinią - zmienna PELLIPSE przyjmuje 

wtedy wartość równą 0.  

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Elipsa 

Wiersz poleceń: ELIPSA 

 

 
Rys. 13. Warianty rysunku elipsy w zależności od rodzaju i liczby parametrów. 

 

ZADANIE 13 

Narysuj elipsę o wielkościach półosi a=30, b=25. 

ELIPSA: Określ środek elipsy:100,100 

ELIPSA: Określ koniec osi:@30,0 

ELIPSA: Określ długość drugiej półosi lub [oBrót]: @0,25 

 

OBWIEDNIA (ang. BOUNDARY) - Obwiednia to rodzaj polilinii lub regionu tworzonego 

automatycznie z konturów istniejących obiektów. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Obwiednia 

Wiersz poleceń: OBW 

 

 
Rys. 14. Rysowanie obwiedni. 

 

Podczas tworzenia obiektu należy zdefiniować następujące elementy: 

• Wskaż punkty - wybór punktów wewnątrz do utworzenia polilinii; 

• Wykrywanie wysp - wykrywanie obiektów (enklaw) leżących wewnątrz polilinii; 



 
 

 
 

• Typ obiektu - wybór tworzonego obiektu: polilinii/regionu; 

• Zbiór obwiedni - wykaz obiektów, na podstawie których tworzona jest polilinia; 

• Nowy - definicja nowego zbioru wskazań do tworzenia obwiedni; 

 

CHMURKA REWIZYJNA – (ang. REVISION CLOUD) - Chmurka rewizyjna jest rodzajem 

polilinii. Użytkownik ma możliwość przekształcić w chmurkę rewizyjną istniejący już obiekt 

niekoniecznie zamknięty lub utworzyć nową. 

  

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Chmurka wersji 

Wiersz poleceń: REVCLOUD 

 

Opcje funkcji REVCLOUD: 

• Długość łuku - określenie min i max długości łuków chmurki (można je również określić na 

ekranie); 

• Obiekt – wskazanie obiektu do zamiany na chmurkę; 

• Styl – wybór jednego z dwóch stylów Odręczny/Normalny szkicu chmurki; 

 

OBSZAR MASKOWANIA - Obiekt będący mapą bitową (rastrem) nałożonym na rysunek w 

celu przykrycia jego fragmentów. Zasłona tworzona jest z polilinii zawierającej jedynie segmenty 

proste i zerową grubość (szerokość) lub wnętrze ograniczona łamaną. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Przykryj 

Wiersz poleceń: PRZYKRYJ 

 

Obszar maskowania ma dwa argumenty: 

• Ramki - określa widoczność ramek zasłony; 

• Polilinia - tworzy zasłonę w oparciu o wskazaną polilinię; 

 

SPLAJN - gładka krzywa sklejana przechodząca przez ciąg wskazanych punktów. 

 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Dopasowany do splajnu lub Wierzchołek sterujący splajnu 

Wiersz poleceń: SPLAJN 

 

 
Rys. 15. Rysowanie splajnu. 



 
 

 
 

Funkcja Splajn posiada trzy zmienne: 

• Metoda - określenie metody: punkty dopasowania czy punkty sterujące; 

• Węzły - wybór sposobu łączenia krzywych pomiędzy punktami;   

• Obiekt - przekształcanie wygładzonych (EDPLIN-Splajn) polilinIi w splajn; 

  

Określenie jakości tworzonego obiektu splajnu: 

• Styczność początkowa – określenie kierunku stycznej do splajnu w punkcie początkowym; 

• Styczność końcowa – określenie kierunku stycznej do splajnu w punkcie końcowym; 

• Tolerancja - określenie stopnia ścisłości. Domyślnie 0.00 tzn. splajn przechodzi przez punkty 

kontrolne; 

 

SZKIC-SZKICUJ (ang. SKETCH) – opcja umożliwiająca odwzorowanie ruchu kursora na ekranie w 

formie niezależnych bądź połączonych odcinków i prostych. Opcja to przydatna jest przy wykonywaniu 

rysunków, podpisów wykonywanych myszką lub przy zastosowaniu tabletu graficznego. Podczas 

wykonywania szkicu działają funkcje ORTO i SKOK. Polecenie wywoływane jest z klawiatury. 

  

Wywoływanie funkcji: 

Wiersz poleceń: SZKICUJ 

  

Funkcja SZKICUJ posiada następujące parametry: 

• Typ - wybór typu obiektu dla linii szkicu: linia, polilinia, splain; 

• Przyrost - minimalna odległość na jaką oddala się kursor od ostatniego wskazanego punktu 

niezbędna do narysowania kolejnego odcinka; 

• Tolerancja - w przypadku wyboru typu: splajn informacja jak blisko krzywa splajnu będzie 

dopasowana do oryginału; 

 

MULTILINIE-MLINIA - (ang. MULTILINE) - polecenie wywoływane w oknie tekstowym: 

MLINIA. Narzędzie umożliwia narysowanie wielu równoległych, wielokolorowych i zróżnicowanych 

pod kątem stylu linii. 

 

Wywoływanie funkcji: 

Wiersz poleceń: MLINIA 

 

LINIE KONSTRUKCYJNE - PROSTA I PÓŁPROSTA 

 

 
Rys. 16. Rysowanie linii konstrukcyjnych. 

 

REGION - funkcja przekształca obiekt zawierający pewien obszar w obiekt typu region. To 

dwuwymiarowe obszary, które można tworzyć z zamkniętych kształtów lub pętli. Można wybrać 

zamknięte polilinie, linie i krzywe. Krzywe zawarte w łukach kołowych, okręgach, łukach eliptycznych, 

elipsach i splajnach. Można połączyć kilka regionów w jeden pojedynczy, złożony region. 



 
 

 
 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Region 

Wiersz poleceń: REGION 

  

PIERŚCIEŃ - tworzy wypełnione okręgi i pierścienie. Pierścień stanowią dwie polilinie łuku, 

które mają połączone końce w celu utworzenia okrągłego kształtu. Szerokość polilinii jest 

wyznaczana przez określenie średnicy wewnętrznej i zewnętrznej. W celu wypełnienia okręgów należy 

określić średnicę wewnętrzną o wartości zero. 

  

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Pierścień 

Wiersz poleceń: PIERŚCIEŃ (PIE) 

  

HELISA – narzędzie tworzy spiralę 2D lub sprężynę w 3D. 

 

 

Wywoływanie funkcji: 

Narzędzia główne → Rysuj → Helisa 

Wiersz poleceń: HELISA 

 

Inne obiekty: 

 

Tworzy region – MPOLYGON; 

 

 

Kreskowanie - (ang. HATCH PATTERN)  

 

 

  Gradient - (ang. GRADIENT) 

 

 

Wymienione powyżej obiekty można modyfikować. Panel Zmień zawierający narzędzia służące do 

modyfikacji obiektów znajduje się na karcie: Narzędzia główne .  

 

 
Rys. 17.  

 

Do podstawowych narzędzi modyfikacji  należą: 

 

 WYMAŻ (WY) -ang. ERASE (E) - usuwa obiekty z rysunku. 

 PRZESUŃ - ang. MOVE (M) - przesuwa obiekty na określoną odległość w określonym kierunku 

 KOPIUJ (K) -ang. COPY (CO)-kopiuje obiekty na określonej długości w określonym kierunku 

 SZYK -ang .ARRAY (AR) - tworzy szyk prostokątny lub kołowy 

 LUSTRO (LUS) -ang. MIRROR (RO) - tworzy lustrzaną kopię wybranych obiektów 

 SKALA(S)-ang. SCALES(SC) - skalowanie obiektu z zachowaniem proporcji 



 
 

 
 

 ODSUŃ (OD) -ang. OFFSER (O) - tworzy koncentryczne okręgi, linie i krzywe równoległe 

 ROZCIĄGNIJ -ang. STRETCH (S) - rozciąga obiekty przecięte oknem wyboru lub wielokątem 

 UTNIJ(UT) -ang. TRIM(TR) - przycina obiekt do napotkania krawędzi innych obiektów 

 WYDŁUŻ(WYD)-ang. EXTEND (EX) - wydłuża obiekt do krawędzi innych obiektów 

FAZUJ(FA) -ang. CHAMFER (CHA) - ścina krawędzie obiektów 

ZAOKRĄGL(ZA) -ang. FILLET (F)- zaokrąglone krawędzie obiektów 

 OBRÓĆ  (OB)- obraca obiekty wokół punktu bazowego 

 PORZWYŚ-wyświetla wybrane obiekty przed wszystkimi innymi 

 DOŁĄCZ (DO)- łączy podobne obiekty w jeden niepodzielny obiekt 

 PODZIEL(POD) - umieszcza w równych odstępach punkty lub bloki 

 EDPLIN (EDP)- edytuje polilinie i siatki wielokątne  3D 

 PRZERWIJ - przerywa wybrany obiekt między punktami 

 PRZERWIJ - przerywa wybrany obiekt w pojedynczym punkcie 

 PRZEDŁUŻ (PRZERW)- zmienia długość obiektów i kąt rozwarcia łuku 

 USTJAKWAR- zmienia nadpisania właściwości wybranych obiektów na JakWarstwa 

 ZMOBSZAR- przenosi obiekty między obszarem  modelu a obszarem papieru   

 EDSPLAJN- edytuje splajn lub polilinię dopasowaną do splajnu 

 EDKRESK- modyfikuje istniejące kreskowanie 

ROZBIJ- rozbija elementy złożone na jego elementy składowe 

 

1.1.2. Rysowanie dynamiczne 
 

Opcja wprowadzanie dynamiczne pozwala korzystać w obszarze rysunku z interfejsu poleceń 

umieszczonego obok kursora. Dynamiczne etykiety narzędzi zapewniają alternatywny sposób 

wprowadzania poleceń. Gdy włączona jest opcja wprowadzania dynamicznego, etykiety narzędzi w 

pobliżu kursora wyświetlają dynamicznie aktualizowane informacje (kąty, odległości lub współrzędne). 

Jeśli polecenie jest w toku, można określić opcje i wartości w polu tekstowym etykiety narzędzia. 

Czynności konieczne do wykonania polecenia lub używania uchwytów są podobne do obowiązujących 

dla wiersza polecenia. Różnica polega na tym, że można skupić uwagę w pobliżu kursora. Wprowadzanie 

dynamiczne nie ma w założeniu zastępować okna poleceń. Okno poleceń można ukryć — zwiększy to 

obszar rysowania. Klawiszem F2 można ukryć lub wyświetlić monity i komunikaty o błędach, stosownie 

do potrzeb. 

W celu włączenia/wyłączania opcji wprowadzania dynamicznego kliknij przycisk (  ) na pasku stanu. 

Opcja wprowadzania dynamicznego zawiera trzy komponenty: wprowadzanie przy kursorze (wskaźniku), 

wprowadzanie wymiarów i monity dynamiczne (zapytania). W celu zmiany wyświetlanych elementów 

w trybie rysowania dynamicznego, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk wprowadzania 

dynamicznego i kliknij opcję Ustawienia 

 



 
 

 
 

 
Rys. 18. Opcje rysowania dynamicznego. 

 

Uwaga: Można tymczasowo wyłączyć funkcję wprowadzania dynamicznego, przytrzymując wciśnięty 

klawisz F12. 

  

Gdy włączona jest opcja Wprowadzanie przy kursorze (wskaźniku) i aktywne jest jakieś polecenie, 

współrzędne położenia krzyża nitkowego są wyświetlane w etykiecie narzędzia w pobliżu kursora. 

Współrzędne można wprowadzić do etykiety narzędzia zamiast do wiersza polecenia. Domyślnie dla 

drugiego i kolejnych punktów obowiązują względne współrzędne biegunowe (względne współrzędne 

kartezjańskie dla polecenia PROSTOK). Nie ma potrzeby wpisywania znaku @. Jeśli zamierzasz 

stosować współrzędne bezwzględne, używaj przedrostka w postaci krzyżyka (#). Aby na przykład 

przesunąć obiekt do początku układu współrzędnych, w odpowiedzi na monit o drugi punkt wprowadź 

ciąg znaków #0,0. 

                         

Można kontrolować domyślny format dla współrzędnych oraz wyświetlanie etykiety narzędzia 

wprowadzania dynamicznego  

 

 
Rys. 19. 

 



 
 

 
 

Gdy włączona jest opcja Monity dynamiczne, monity są wyświetlane w pobliżu kursora. Wartości 

współrzędnych można wprowadzić do etykiety narzędzi zamiast do wiersza polecenia. Naciśnięcie 

klawisza ze strzałką w dół pozwala wyświetlić i wybrać opcje. Naciśnięcie klawisza ze strzałką w górę 

pozwala wyświetlić ostatnio wprowadzone dane. Przejście z jednego pola danych na drugie odbywa się 

po naciśnięcia klawisza TAB  

 

 
Rys. 20.  

 

Uwaga: Aby wkleić tekst w etykiecie narzędzi monitu dynamicznego, wprowadź literę, usuń ją klawiszem 

Backspace, a następnie wklej tekst. W innym przypadku wpis zostanie wklejony do rysunku jako tekst. 

Rysowanie dynamiczne można również wprowadzić z okna poleceń: DYNMODE. Po wprowadzeniu 

polecenia użytkownika zostanie poproszony o wprowadzenie nowej wartości DYNMODE gdzie: jeżeli 

zmienna DYNMODE jest ustawiona na wartość ujemną, nie są widoczne funkcje wprowadzania 

dynamicznego. Pozostałe ustawienia patrz  tabela poniżej. 

Wartości zmiennej DYNMODE. 

 

Wartość Opis 

0  Wszystkie funkcje Wprowadzanie dynamiczne, w tym monity dynamiczne, są wyłączone; 

1  Włączone wprowadzanie przy kursorze 

2  Włączone wprowadzanie przy wymiarach 

3  Włączone wprowadzanie przy kursorze i przy wymiarach 

 

1.1.3. Projektowanie przy pomocy współrzędnych 
 

Projektowanie przy pomocy współrzędnych polega na wykonywaniu rysunku na podstawie 

współrzędnych bezwzględnych obiektu. Współrzędne mogą być wpisywane w obszarze poleceń lub w 

etykietach rysowania dynamicznego lub zaimportowane w pliku tekstowym do programu. 

 

1.1.4. Ustawianie jednostek projektowania 
 

Program pozwala na  ustalenie jednostek projektu tzn. jednostek miary liniowej i kątowej, dokładności 

oraz kierunku mierzenia kątów na dwa sposoby. Okno jednostek można wywołać poleceniem JEDN 

(_UNITS), bądź należy wybrać z Menu aplikacji, następnie Narzędzia rysunkowe , Jednostki. 

Dodatkowo stanowi podstawę określenia skali oraz sposobu skalowania bloków warstw za pomocą 

centrum danych projektowych. 

 

Wywoływanie funkcji: 

 

 > Narzędzia rysunkowe >jednostki   obszar poleceń: JEDN lub _UNITS 

 



 
 

 
 

Dodatkowo do narzędzia ustawiającego jednostki projektowania można dostać się z pułapu Paska menu. 

Aby go wywołać należy wpisać polecenie MENUBAR i przypisać mu wartość 1. Na pasku menu powinna 

pojawić się zakładka Format po rozwinięciu której dostępne jest narzędzie Jednostki. Jeżeli zakładka 

Format nie jest dostępna można odpowiednio dostosować interfejs użytkownika patrz rozdział 1.2.3. 

  

Po wybraniu polecenia na ekranie pojawi się okno dialogowe Jednostki rysunku: 

 

 
Rys. 21.  

 

● Długość-Typ: wybór rodzaju jednostek liniowych. 

● Kąt-Typ: wybór rodzaju jednostek kątowych. 

● Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: po zaznaczeniu opcji kąty będą liczone zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. W przypadku nie zaznaczenia tej opcji kąty dodatnie będą liczone przeciwnie 

do ruchu wskazówek zegara. 

● Dokładność: definiuje liczbę miejsc po przecinku. 

● Skala wstawiania: jednostka używana do skalowania bloków wstawianych za pomocą 

eksploratora rysunków. Jeżeli bloki nie powinny być skalowane wybierz opcję: Bez jednostek. 

● Oświetlenie: wybranie jednostki miary natężenia światła w bieżącym rysunku. 

● Zwrot: kliknięcie tego przycisku wyświetla okno dialogowe umożliwiające określenie kierunku 

mierzenia kątów oraz kierunku kąta 0  ̊. 

  

Po kliknięciu przycisku Zwrot… wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające określenie 

kierunku kąta 0  ̊ (Zgodne ze sposobem określania kierunku na mapie) 

 



 
 

 
 

 
Rys. 21.  

 

● Wybranie opcji Inny umożliwia wskazanie na ekranie kierunku kąta 0  .̊ Po wybraniu tej opcji 

należy wybrać przycisk Wskaż Kąt (lub wpisać w okienku KĄT: wartość kąta). 

● Wybrany rodzaj jednostek może zostać zapisany w rysunku prototypowym (aby unikać 

konieczności wprowadzania wyboru jednostek dla każdego nowego rysunku). 

  

Dodatkowo program umożliwia utworzenie granic rysunku. Granice rysunku można określić za pomocą 

kreatora nowego rysunku lub polecenia GRANICE. Jeżeli granice zostaną włączone, poza ich zakresem 

nie można będzie rysować. Jeśli pozostaną wyłączone, nie będą miały wpływu na umieszczenie obiektów 

na rysunku (ale wciąż mają wpływ np. na wyświetlanie siatki węzłów SIATKA, która jest wyświetlana 

tylko w obszarze granic). Po wywołaniu funkcji GRANICE użytkownik zostaje poproszony o wskazanie  

współrzędnych lewego dolnego narożnika granicznego i prawego górnego narożnika  lub wyboru jednej 

z dwóch opcji:  

● TAK - granice włączone. AutoCAD nie przyjmuje wskazania żadnego punktu, którego 

współrzędne będą leżały poza granicami. 

● NIE - granice wyłączone 

 

W celu powiększenia rysunku do granic należy posłużyć się poleceniem ZOOM lub Widok > Nawigacja 

> Wszystko. Granice określane są tylko na płaszczyźnie tzn. nie ma granicy w kierunku osi Z. Granice są 

zawsze określane względem globalnego układu współrzędnych GUW.  

 

Ustawione jednostki projektu nie definiuje Globalnego Układu Współrzędnych (GUW) oraz Lokalnego 

Układu Współrzędnych (LUW). Możliwość ustawienia układu współrzędnych  (GUW) znajduje się w 

zakładce Narzędzi głównych lub w zakładce Utwórz. Wybierając narzędzie Układy współrzędnych 

można wybierać spośród kilkudziesięciu różnych układów, wczytać układ z dysku oraz tworzyć swoje 

układy współrzędnych. W celu uzyskania informacji zmiany układu GUW i LUW  w rozdziale 1.3.2. 

 

1.2. Interfejs graficzny 
 

Interfejs programu AutoCAD Map 3D opiera się na wstążce (0). Wstążka składa się z kart (1), na kartach 

znajdują się panele (2), natomiast na panelach umieszczone są narzędzia (3). Zarówno karty jak i panele 

można swobodnie włączać i wyłączać. Dodatkowo niektóre panele są rozwijane bądź pozwalają przejść 

do dodatkowych opcji. 

 



 
 

 
 

 
Rys. 22. Interfejs programu 

 

Aplikacja składa się również z takich podstawowych elementów jak menu aplikacji (4), paska szybkiego 

dostępu (5), centrum informacyjnego (6), okna zadań (7), paska ustawień (8), linii poleceń (9), paska 

kontroli widoku (10) oraz oczywiście obszaru roboczego (11). Poniżej elementy listy statutowej i paska 

kontroli widoku: 



 
 

 
 

 
Rozwijając ikonę koła zębatego w prawym dolnym rogu programu można dostosować interfejs programu 

według własnych potrzeb. Zmiany można zapisać jako plik dostosowywania programu o rozszerzeniu 

.cuix. 

 

1.2.1. Podstawowe zagadnienia 
 

Wstążka 

Po pierwszym uruchomieniu sesji Autocad wstążka jest domyślnie wyświetlana poziomo poniżej paska 

narzędzi szybkiego dostępu. Wstążka składa się z różnych zakładek. Te zakładki mają różne panele, które 

z kolei mają narzędzia ułożone w rzędy. Niektóre narzędzia mają małą czarną strzałkę w dół. Ta strzałka 

wskazuje, że narzędzia mające podobne funkcje są zgrupowane razem. Aby wybrać narzędzie, kliknij 

strzałkę w dół obok nich, zostanie wyświetlone menu rozwijane. Wybierz wymagane narzędzie z 

rozwijanego menu. Zauważ, że jeśli wybierzesz narzędzie z menu rozwijanego, odpowiednie polecenie 

zostanie wywołane, a wybrane narzędzie zostanie wyświetlone w panelu. 

  



 
 

 
 

Zakładki rysunki 

Zakładki Plik rysunku wyświetlane nad obszarem rysunku pokazują aktualnie otwarte rysunki. Za pomocą 

tych kart możesz szybko przełączać się między rysunkami 

 

Obszar rysunku 

Obszar rysunku obejmuje większą część ekranu. W tym obszarze można rysować obiekty za pomocą 

różnych narzędzi lub poleceń. Aby narysować obiekt, musisz zdefiniować punkty współrzędnych. Możesz 

to zrobić za pomocą urządzenia wskazującego. Kursor reprezentuje pozycję urządzenia wskazującego na 

ekranie. 

  

Pasek stanu rysunku 

Pasek stanu rysunku jest wyświetlany w dolnej części obszaru rysunku i poniżej okna poleceń. 

  

Przycisk trybu 2D 

przycisk trybu 2d służy do tworzenia platformy dla środowiska roboczego 2d. Po zastosowaniu ustawień 

szablonu map2d.dwt do bieżącego rysunku nastąpi przejście do środowiska projektowania i projektowania 

2D, a przycisk trybu 2D zostanie uaktywniony. 

  

Przycisk trybu 3D 

przycisk trybu 3D umożliwia przejście ze środowiska roboczego 2D do 3D. 

  

Przeskalowanie pionowe 

Przeskalowanie pionowe służy do zmiany skali pionowej rysunku. Służy do podnoszenia lub opuszczania 

pionowych elementów, które mogą wydawać się zbyt małe lub zbyt duże w stosunku do poziomej skali 

na rysunku 

 

Przycisk ostrzegawczy 

Przycisk ostrzegawczy służy do wyświetlania szczegółów błędów, które wystąpiły podczas wykonywania 

akcji. Domyślnie ten przycisk jest nieaktywny. Gdy wystąpi błąd, przycisk ten staje się aktywny (zostanie 

podświetlony na żółto). Aby wyświetlić opis błędu, kliknij przycisk ostrzegawczy. 

  

Skojarzyć/usunąć skojarzenie stylizacji AutoCad Map 3D podczas zbliżania 

Po zastosowaniu stylu do danych wektorowych, możesz użyć tego przycisku do połączenia lub odłączenia 

stylizacji 3D mapy AutoCAD podczas powiększania. Jeśli blokada tego przycisku jest zamknięta, styl 

przypisany do warstwy wektorowej będzie wyświetlany w różnej skali zoomu (połączenie stylizowane). 

Jeśli blokada tego przycisku jest otwarta, styl zastosowany do warstwy wektorowej nie będzie 

wyświetlany (stylizacja nie jest połączona) 

  

Skala Adnotacji 

Opcja skali adnotacji ma rozwijaną listę, która wyświetla wszystkie skale opisu dostępne dla bieżącego 

rysunku. Skala adnotacji służy do kontrolowania rozmiaru i wyświetlania obiektów z adnotacjami w 

obszarze modelu 

 

Obiekty z adnotacjami 

jeśli ta opcja jest wybrana, obiekty z adnotacjami na rysunku są skalowane automatycznie w oparciu o 

skalę wybraną na liście rozwijanej Skalowanie adnotacji. 

 

Współrzędne rysunku 

Informacja o współrzędnych jest wyświetlana po lewej stronie paska stanu. Możesz ustawić wyświetlanie 

współrzędnych na pasku stanu na statyczny lub dynamiczny. 

 

Ograniczenie weryfikujące 

Możesz wybrać przycisk Ograniczenia weryfikujące, aby automatycznie zastosować wiązania 

geometryczne podczas tworzenia lub edytowania obiektu geometrycznego. 

  

Przycisk trybu przyciągania 

Przycisk trybu przyciągania wybiera się, aby aktywować tryb skoku siatki. Jeśli ten tryb jest włączony, 

kursor przesunie się w stałych odstępach przy użyciu bieżących ustawień ramki przyciągania. Klawisz F9 

działa jak klawisz przełączający, aby wyłączyć lub włączyć tryb przyciągania. Aby zmienić odstępy 



 
 

 
 

między przystawkami, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk trybu przyciągania; zostanie 

wyświetlone menu skrótów. Wybierz opcję ustawień z menu; okno dialogowe Ustawienia rysunkowe 

zostanie wyświetlone z domyślnie wybraną zakładką Przyciągaj i Siatka. W obszarze Odstępy między 

punktami na tej zakładce określ wymagane odstępy między osiami X i Y w odpowiednich polach edycji. 

Następnie wybierz przycisk OK, aby zastosować ustawienia 

 

Siatka GRID 

Linie siatki są używane jako linie odniesienia do rysowania obiektów w AutoCad Map 3D. Wybierz 

przycisk siatki, aby przełączyć wyświetlanie siatki w obszarze rysunku. Alternatywnie możesz użyć 

klawisza F7, aby przełączyć wyświetlanie siatki. 

  

Tryb Ortho 

Przycisk Ortho służy do włączania lub wyłączania trybu ortho. Gdy ten tryb jest aktywny, możesz rysować 

linie tylko pod kątem prostym. Ewentualnie wybierz klawisz F8, aby włączyć lub wyłączyć ten tryb 

 

Tryb śledzenia biegunowego 

Po włączeniu śledzenia biegunowego ruch kursora jest ograniczony wzdłuż ścieżki określonej przez kąt 

ustawiony jako kąt biegunowy. Możesz użyć klawisza F10, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Zwróć 

uwagę, że włączenie śledzenia biegunowego powoduje automatyczne wyłączenie trybu ortho 

 

Object SNap 

Możesz użyć przycisku Object Snap, aby włączyć lub wyłączyć tryb lokalizacji obiektów. Możesz także 

użyć przycisku F3. Zwróć uwagę, że status OSNAP (wyłączony lub włączony) nie uniemożliwia 

korzystania z trybu lokalizacji w trybie bezpośrednim 

 

3d object snap 

Po wybraniu tego przycisku możesz zatrzasnąć kluczowy punkt na powierzchni lub powierzchni. Możesz 

również użyć klawisza F4 

  

Object Snap Tracking (śledzenie obiektu ?) 

po naciśnięciu tego przycisku zostaną wyświetlone linie odniesienia. Linie referencyjne są przerywanymi 

liniami, które wyświetlają się automatycznie po wybraniu narzędzia do szkicowania i śledzeniu 

określonego kluczowego punktu na ekranie. Po wybraniu tego przycisku śledzenie lokalizacji obiektów 

włącza się lub wyłącza 

  

Wprowadzanie Dynamiczne 

Przycisk wprowadzania dynamicznego służy do włączania i wyłączania wejścia dynamicznego. 

Włączenie go ułatwia podejście do projektowania z góry, ponieważ wszystkie polecenia, podpowiedzi i 

wejścia wymiarowe będą teraz wyświetlane w obszarze rysunku i nie trzeba cały czas patrzeć na wiersz 

polecenia. to oszczędza czas projektowania, a także zwiększa wydajność użytkownika. Jeśli tryb 

wprowadzania dynamicznego jest włączony, będziesz mógł wprowadzać polecenia za pomocą pól 

wprowadzania wskaźnika i wartości liczbowych w polach wprowadzania wymiarowego. Będziesz mieć 

również możliwość wyboru opcji poleceń poprzez wartości liczbowe poprzez pola wprowadzania 

wymiarowego. Będziesz także mógł wybrać polecenie za pośrednictwem opcji dynamicznego monitu w 

oknie graficznym. Aby włączyć lub wyłączyć dynamiczne wejście, użyj klawiszy CTR: + D 

  

Pokaż/ukryj szerokość 

wybierz przycisk szerokość pokaż / ukryj, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie na rysunku. Jeśli ten 

przycisk nie zostanie wybrany, szerokość wyświetlacza zostanie wyłączona 

  

Przycisk przezroczystości 

ten przycisk służy do włączania i wyłączania zestawu przezroczystości do rysowania. 

  

Szybkie opcje 

jeśli wybierzesz naszkicowaną jednostkę, gdy ten przycisk zostanie wybrany na pasku stanu, właściwości 

wybranej jednostki zostaną wyświetlone w panelu 

 

 

 



 
 

 
 

Przycisk źródła modelu 

Przycisk źródła modelu lub papieru służy do przełączania się między przestrzenią modelu a przestrzenią 

papieru, gdy znajduje się w środowisku obszaru zabudowy. Przejście do przestrzeni modelu w środowisku 

układu umożliwi pracę z obiektami rysunkowymi w modelu. Aby przełączyć się do przestrzeni modelu w 

środowisku układu, wybierz przycisk Model lub Źródło papieru. Obiekty rysunkowe w modelu staną się 

edytowalne, a przycisk tekstowy zmieni się z papieru na model. Aby powrócić do przestrzeni papieru, 

wybierz przycisk Model lub Papier. Obszar papieru zostanie wywołany i teraz możesz pracować z 

elementami mapy. 

  

Przycisk odblokowania pozycji paska narzędzi / okna 

Przycisk odblokowania pozycji paska narzędzi / okna służy do blokowania lub odblokowywania pozycji 

i okien. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostanie menu skrótów. Wybór opcji pływających 

pasków narzędzi / paneli umożliwia zablokowanie aktualnej pozycji ruchomych pasków narzędzi. 

Ponadto w menu skrótów, które są obecnie zablokowane, wyświetlany jest znacznik wyboru. Wybranie 

opcji Zadokowane paski narzędzi / panele z menu skrótów umożliwia zablokowanie aktualnej pozycji 

wszystkich zadokowanych pasków narzędzi. 

 

Przycisk wyboru cyklu 

Możesz użyć przycisku wyboru cyklu, aby wybrać obiekt z grupy dwóch lub więcej zachodzących na 

siebie lub blisko umieszczonych elementów. Aby wybrać obiekt z zachodzących na siebie elementów, 

wybierz przycisk Wybór kolarstwa na pasku stanu; Tryb wyboru cyklu zostanie włączony. Następnie 

kliknij wymagane miejsce, aby wybrać obiekt; wyświetlone zostanie okno listy. To pole listy zawiera listę 

obiektów w wybranej lokalizacji. Wybierz wymagany obiekt z listy, aby kontynuować. 

 

Linia poleceń 

Linia poleceń znajduje się w dolnej części obszaru rysunku, gdzie można wprowadzać komendy w celu 

wykonania akcji. Wyświetla również kolejne sekwencje zachęty i komunikaty. 

 

Okno zadań 

Okienko zadań jest wyświetlane po prawej stronie na ekranie programu AutoCAD Map 3D 2018. Aby 

ukryć / pokazać PANEL ZADANIA w interfejsie, wybierz przycisk panelu zadań MAP w panelu Palety 

na karcie Widok. W oknie zadań znajdziesz alternatywne opcje interfejsu wstążki. W panelu zadań 

znajdują się cztery karty: 

Menedżer wyświetlania, eksplorator map, książka map, ankieta. 

 

Menedżer wyświetlania 

opcje na karcie Menedżer wyświetlania służą do łączenia i wyświetlania warstw obiektów, a następnie 

wykonywania różnych typów analiz na tych warstwach obiektów 

 

eksplorator map 

opcje na karcie eksploratora map służą do przypisywania praw do rysunku użytkownikowi, dołączaniu 

nowych rysunków do bieżącego rysunku, definiowaniu zapytań itd. 

  

książka map 

opcje w zakładce książka map służą do dzielenia dużej mapy na małe płytki. Następnie możesz 

wyrenderować każdą z płytek na oddzielnej stronie. Możesz opublikować książkę z mapą online lub 

wydrukować wersję papierową. 

 

ankieta 

opcje na karcie Ankieta służą do importowania i eksportowania danych ankiety oraz tworzenia magazynu 

danych. 

 

Pasek nawigacji 

Powszechnie używane narzędzia do nawigacji są zgrupowane w pasku narzędzi jako pasek nawigacji. 

Domyślnie ten pasek narzędzi jest umieszczony w prawym górnym rogu obszaru rysowania. Zwróć 

uwagę, że jeśli pasek nawigacji nie jest widoczny, możesz go wywołać za pomocą polecenia NAVBAR. 

  

 

 



 
 

 
 

Widok CUBE 

Narzędzie Widok kostki służy do przełączania widoków standardowych i izometrycznych lub rzutowania 

bieżącego widoku 

 

Koło nawigacyjne 

koło nawigacyjne ma zestaw narzędzi nawigacyjnych, takich jak przesuwanie, powiększanie i orbita. 

Możesz użyć dowolnej z tych opcji, aby ustawić widok rysunku w oknie rysunku. 

  

Przesunięcie 

Przesunięcie pozwala wyświetlić część rysunku znajdującą się poza bieżącym obszarem wyświetlania. 

Aby wyświetlić część zewnętrzną, wybierz to narzędzie, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a 

następnie przeciągnij obszar rysowania. Naciśnij ESC, aby opuścić to narzędzie. 

 

Zoom 

lista różnych narzędzi powiększania jest wyświetlana w menu Powiększenie. Opcje w menu rozwijanym 

Powiększenie służą do powiększania lub zmniejszania widoku w oknie rysunku bez wpływu na faktyczny 

kształt i rozmiar obiektów w tym widoku, domyślnie wybierana jest zakładka powiększenia. 

 

Orbit 

narzędzia w menu rozwijanym orbity służą do obracania widoku w oknie rysunku w przestrzeni 3D 

 

ShowMotion 

wybierz ten przycisk, aby uchwycić różne widoki w sekwencji i animować je w razie potrzeby 

 

Pasek informacji 

domyślnie pasek informacji znajduje się po prawej stronie na pasku tytułu aplikacji. Pasek ten zawiera 

różne opcje dostępu do pomocy i zasobów online. 

 

1.2.2. GUI 
 

Użytkownik w zależności od swoich potrzeb może zmodyfikować graficzny interfejs użytkownika (GUI). 

Modyfikacji dokonuje poprzez kliknięcie na dowolne narzędzie na panelu i dodanie go do paska narzędzi 

szybkiego wybierania lub włączenie/wyłączenie widoczność wybranej karty bądź panelu. Ponadto 

poprzez przeciągnięcie karty, panelu możliwe jest określenie ich porządku wyświetlania. Aby dobrze 

zaprojektować okno dialogowe, należy wziąć pod uwagę nie tylko praktyczne przeznaczenie okna 

roboczego, ale także jego estetykę, ergonomię użytkowania i standardy GUI dla środowiska Windows. 

 

 
Rys. 23. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.2.3. Praca ze wstążką i panelem zadań 
 

Program oferuje pracę w czterech zdefiniowanych obszarach roboczych. Każdy z obszarów ma 

odpowiednio zdefiniowaną wstążkę, która może ulegać modyfikacji użytkownika. Wyróżniane są cztery 

podstawowe obszary robocze: 

  

● Obszar roboczy Planowanie i analiza,  

Obszar przeznaczony do wykonywanie wszelkie rodzaju planowania i analiz jak: planowanie ogólne i 

zagospodarowanie przestrzenne, planowanie i optymalizacja korytarzy, projekt koncepcyjny i wstępny, 

planowanie i analiza obszaru, planowanie budżetu remontu i modyfikacji. 

 

 
 

● Obszar roboczy Konserwacja, 

Obszar przystosowany  do pracy z modelem branżowym. Funkcje dostępne tylko tym środowisku to: 

śledzenie sieci, wiele modeli wyświetlania, konfiguracja modeli danych w celu zapewnienia zgodności z 

normami krajowymi lub branżowymi, proste generowanie raportów. 

 

 
 

● Obszar roboczy Rysowanie 2D 

Obszar zoptymalizowany do edycji danych DWG w programie CAD w celu: projektowania i rysowania 

zleceń robót, wdrażania standardów CAD, dodawania istniejących elementów do danych rekordów, 

aktualizowania istniejących obiektów i ich atrybutów, przygotowania dokumentacji i planów 

projektowych. 

 

 
 

● Obszar roboczy Map klasyczny 

 

 
 

 

1.2.4. Dostosowywanie interfejsu użytkownika 
 

Użytkownik w zależności od swoich potrzeb może dostosować interfejs swojego programu tak aby praca 

na nim była jak najbardziej efektywna. Dostosowywanie interfejsu użytkownika odbywa się poprzez 

modyfikację opartego na standardzie XML pliku adaptacji (CUIx) za pomocą edytora Dostosuj interfejs 

użytkownika (CUI) . 

 

Wywoływanie funkcji: 

LISTA USTAWIEŃ (prawy dolny róg) >    > Dostosuj…    lub  obszar poleceń: CUI 

 

Po wybraniu narzędzia pojawi się okno z dostosowaniem interfejsu użytkownika: 



 
 

 
 

 
 

Edytor CUI umożliwia tworzenie poleceń i zarządzanie poleceniami używanymi do definiowania operacji 

elementu interfejsu użytkownika. Po zdefiniowaniu polecenia można go użyć do utworzenia przycisku 

lub odpowiedzi na operację w obszarze rysunku.  

Dostosować można 

● Pasek narzędzi szybkiego dostępu 

● Karty wstążki 

● Panele wstążki 

● Stany karty kontekstowej wstążki 

● Paski narzędzi 

● Menu rozwijane 

● Szybkie właściwości 

● Kontekstowe etykiety narzędzi 

● Menu skrótów 

● Skróty klawiaturowe i klawisze tymczasowych nadpisań 

● Operacje inicjowane dwukrotnym kliknięciem myszy 

● Przyciski myszy 

● Obszary robocze 

● Starsze elementy interfejsu użytkownika (pulpity, przyciski pulpitu i menu piktogramowe) 

Dostosowanie interfejsu polega na przeniesieniu (przeciągnięciu) z okna Dostosowane pliki: Wszystkie 

pliki  potrzebnych kart, paneli, narzędzi do wskazanego miejsca w oknie Element obszaru roboczego. 

Użytkownik w oknie Właściwości może wyłączać widoczność wybranych kart oraz paneli. Po 

zatwierdzeniu zmian zostaną one od razu wprowadzone do interfejsu użytkownika. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.2.5. Podstawowe polecenia i klawisze funkcyjne 
 

Program dysponuje szeroką paletą wbudowanych klawiszy funkcyjnych przyspieszających pracę. Poniżej 

przedstawiono najpopularniejsze i najczęściej stosowane: 

 

F1 Pomoc 

F2 Przełącza okno tekstowe (okno komend) 

F3 Włącza i wyłącza OBIEKT (snapowanie, przyciąganie) 

F4 Włącza i wyłącza OBIEKT3D (przyciąganie w 3D|) 

F5 Włącza i wyłącza ISO (izopłaszczyzny - górna, prawa, lewa) 

F6 Włącza i wyłącza LUW 

F7 Włącza i wyłącza SIATKA (grid) 

F8 Włącza i wyłącza ORTO 

F9 Włącza i wyłącza SKOK (snap) 

F10 Włącza i wyłącza śledzenie biegunowe (polar) 

F11 Włącza i wyłącza opcje śledzenia lokalizacji (snap cracking) 

F12 Włącza i wyłącza wprowadzanie dynamiczne (dynamic impet) 

ESC Przerwanie aktualnie wykonywanego polecenia (operacji) 

DEL Usuwanie wskazanych obiektów 

CTRL+9 Włącz i wyłącz okno poleceń (lepiej nie) 

CTRL+Z Cofnij 

CTRL+S Zapisz 

CTRL+0 Przełącza obraz roboczy na full screen 

CTRL+P Drukuj 

CTRL+A Zaznacz wszystko 

CTRL-O Otwórz 

CTRL-S Zapisz 

CTRL-Q Zamknięcie programu 

CTRL+N nowy … 

 

CTRL+X wytnij 

...  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.3. Technologia GIS 
 

1.3.1. Znajomość podziału obiektów GIS (wektorowych i rastrowych) 
 

W GIS wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje obiektów geometrycznych: punkt, linia i powierzchnia 

(poligon). Na bazie zestawienia powyższych obiektów przedstawiane są cechy geometryczne 

analizowanych obiektów geograficznych. Obiekty GIS dodatkowo mogą być powiązane z danymi np. 

obiekt: droga jest powiązany z danymi typu: prędkość, nazwa, długość.  Informacje te są określane danymi 

obiektu. 

 Poniżej zestawienie narzędzi wywołujących obiekty GIS: 

 

● _POINT                              _MPOINT albo _MULTIPoint 

● _LINE                                _MLINE 

● _POLYGON                      _MPOLYGON 

 

1.3.2. Ustawianie układu odniesienia 
 

W środowisku AutoCAD posługujemy się dwoma definicjami układu współrzędnych: 

 

●  Globalny układ współrzędnych  - GUW  (ang. Coordinate Reference System - CRS) - jest on 

na stałe związany z danym rysunkiem. Wszystkie obiekty w rysunku są określone przez 

współrzędne w globalnym układzie współrzędnych. Układ ten nie może być przesuwany lub 

obracany.  

● Lokalny układ współrzędnych - LUW - lokalny układ współrzędnych, roboczy - liczbę 

układów, położenie i orientację bieżącego układu można zmieniać, przez kliknięcie ikony LUW 

lub za pomocą polecenia LUW. Opcje narzędzia są dostępne przy użyciu polecenia LUWSYMB 

(_ ). Zmiana układu wykorzystywana jest przy wykonywaniu rzutów i rysunków w dogodnej 

perspektywie. 

Z założenia wszystkie dane geograficzne są tworzone w jakimś układzie współrzędnych  przy założeniu 

pewnego poziomu odniesienia. Przykładowo system odwzorowania wiernokątnego Gaussa-Krugera, 

używany w Niemczech, wykorzystuje elipsoidę Bessela i poczdamską definicję odniesienia. AutoCAD 

Map 3D  oferuje możliwość: 

● Wybrania/Przypisania z Biblioteki dla opracowania istniejącego Globalnego Układu 

Współrzędnych. 

● Utworzenia/Zdefiniowania własnego Globalnego Układu Współrzędnych. 

● Zmodyfikowania istniejącego Globalnego Układu Współrzędnych i zapisania go pod nową 

nazwą. 

Przypisania, wyboru oraz definicji globalnego układu współrzędnych dokonuje się na karcie Ustawienia 

mapy w panelu Układ współrzędnych. 

 
 

W celu przypisania/ wybrania z dostępnych układów skatalogowanych w Bibliotece programu  układu 

współrzędnych do bieżącego rysunku użytkownik może posłużyć się jedną w trzech opcji: 

 

1. Na pasku stanu kliknij strzałkę w dół obok przycisku   Układ współrzędnych i 

kliknij pozycję Biblioteka. Następnie na bazie filtrów: stan, typ kodu, kategorii, jednostki lub 

kodu wskaż poszukiwany układ.  



 
 

 
 

 
 

2. Wybierz narzędzie Przypisz z karty Ustawienia mapy w panelu Układ współrzędnych. Następnie 

wyszukaj odpowiedni układ. Można posłużyć się również poleceniem: ADESETCRDSYS 

(_MAPCSASSIGN) 

3.  W oknie Biblioteka układu współrzędnych, w polu Znajdź wprowadź kod układu współrzędnych 

dla rysunku bieżącego np:. ETRS89.PolandCS2K-5. Jeśli nie znasz kodu, filtruj wyświetlane widoki, aby 

go odnaleźć. Na przykład, ustaw filtr Kategoria układów współrzędnych, aby znaleźć odpowiedni kraj, 

region lub stan. Wybierz układ współrzędnych, który chcesz użyć. 

*) Układy które powstały na bazie określenia jedynie elipisy są nazywane układami nie geodezyjnymi i 

oznaczanie w Bibliotece w kolumnie typ definicji literką -P. Układy z określonym pełnym datum 

nazywane są układami geodezyjnymi -G. 

W celu utworzenia lub utworzenia zmodyfikowanego Globalnego Układu Współrzędnych należy 

posłużyć się narzędziem Utwórz z palety Układ współrzędnych a następnie wprowadzić niezbędne 

elementy pożądanej definicji . 



 
 

 
 

 
W zależności od założenia  program wskazuje kolejne elementy niezbędnych definicji. 

 

W celu przyspieszenia  pracy  użytkownik może poruszać się w Lokalnym Układem Współrzędnych 

(LUW). Oczywiście oba układy GUW i LUW mogą być równoważne jednakże w wielu zagadnieniach 

na etapie tworzenia rysunku wygodne jest związanie roboczego układu odniesienia LUW np. z 

tworzonym obiektem. Lokalny układ współrzędnych LUW wywoływany jest przez polecenie LUW. 

 

Wywołanie funkcji: 

                   Widok > współrzędne  > LUW                     lub             obszar poleceń: LUW 

 

Funkcja LUW posiada następujące argumenty: 

● powierzchnia -  zaczepienie układu współrzędnych o ścianę bryły lub siatki 

● nazwana - umożliwia zapisanie, przypisanie i usunięcie LUW 

● obiekt – przyczepienie układu do wskazanego obiektu 

● poprzedni - przywrócenie poprzedniego układu 

● widok - układ równoległy do płaszczyzny ekranu 

● globalny - układ zgodny z GUW 

● początek - określenie nowego początku LUW 

● X/Y/Z - obracanie układu względem osi X/Y/Z 

● oś Z - określenie układu współrzędnych poprzez wektor osi Z 

Zmiana lokalnego układu współrzędnych następuje po wywołaniu polecenia (LU) 

 
 

W ustawieniach LUW możemy zmienić jego nazwę zobaczyć szczegółu układu, przypisać nowy układ 

dla obecnego rysunku lub zastosować dany układ do wszystkich aktywnych rzutni. 



 
 

 
 

2. CAD 
 

2.1. Rodzaje linii 
 

Bieżące ustawienie koloru, szerokości i rodzaju linii definiuje domyślny wygląd wszystkich nowych 

obiektów geometrycznych. Bieżące parametry linii można sprawdzić na panelu Właściwości, na karcie 

Narzędzia główne wstążki, gdy nie są zaznaczone żadne obiekty. 

 

 
 

Kolor linii 

Dostępna paleta kolorów umożliwia zdefiniowanie domyślnego koloru dla nowych obiektów 

geometrycznych lub zmienia kolor zaznaczonych obiektów. 

 

Szerokość linii 

Szerokość linii jest właściwością przypisaną do obiektów geometrycznych, kreskowań, linii odniesienia i 

geometrii wymiarów, która umożliwia uzyskiwanie grubszych lub cieńszych linii. 

Bieżąca szerokość linii jest przypisana do wszystkich nowych obiektów do momentu ustawienia innej 

szerokości jako bieżącej. Oprócz jawnego ustawienia wartości szerokości linii można ustawić szerokość 

linii na JakWarstwa lub JakBlok: 

• jeśli dla bieżącej szerokości linii ustawiono wartość JakWarstwa, obiekty są tworzone z użyciem 

szerokości linii przypisanej do bieżącej warstwy; 

• jeśli dla bieżącej szerokości linii ustawiono wartość JakBlok, obiekty są tworzone z użyciem 

domyślnej szerokości linii aż do ich zgrupowania w blok. Po wstawieniu do rysunku blok 

przyjmuje bieżące ustawienie szerokości linii. 

 

Wyświetlanie szerokości linii 

Szerokości linii mogą być włączane i wyłączane na rysunku i są wyświetlane inaczej w obszarze modelu 

niż w układzie obszaru papieru. 

• W obszarze modelu szerokość linii 0 jest wyświetlana jako jeden piksel, a inne szerokości linii 

korzystają z proporcjonalnej szerokości pikseli. Współczynnik powiększenia nie ma wpływu na 

wyświetlanie szerokości linii. Na przykład linia o szerokości czterech pikseli jest zawsze 

wyświetlana czterema pikselami na ekranie, niezależnie od używanej skali powiększenia. 

• W układzie obszaru papieru szerokości linii są wyświetlane w rzeczywistych jednostkach, a ich 

wygląd na ekranie zależy od współczynnika powiększenia. 

• Domyślnie linie są drukowane dokładnie z przypisaną szerokością. 

 

Aby włączyć wyświetlanie szerokości linii: 

• kliknąć ikonę  znajdującą się na pasku stanu; 

• przejść do karty Narzędzia główne, panelu Właściwości, z listy rozwijanej wybrać Ustawienia 

szerokości linii, a następnie w oknie dialogowym Ustawienia szerokości linii zaznaczyć opcję 

Pokaż szerokości linii;  

• wpisać polecenie LWDISPLAY, a następnie wpisać Tak, lub 1 i zatwierdzić klawiszem Enter; 

 

Rodzaj linii: 

Rodzaj linii to wizualna właściwość przypisana do obiektów geometrycznych. Rodzaje linii mogą być 

wzorami z kresek, kropek, tekstu i symboli, mogą być nieprzerwane i ciągłe. 

 

 
 



 
 

 
 

• Ciągła - powoduje wyświetlanie obiektów przy użyciu jednolitego, nieprzerywanego wzoru. 

• JakWarstwa - wyświetla obiekty przy użyciu rodzaju linii przypisanego do bieżącej warstwy. 

• JakBlok - wyświetla obiekty za pomocą rodzaju linii Ciągła, dopóki nie zostaną połączone w 

definicję bloku. Po wstawieniu do rysunku blok jest wyświetlany z bieżącym rodzajem linii dla 

tych obiektów. 

• ustawiony jawnie, np. KRESKAKROPKA - wyświetla obiekty za pomocą tego rodzaju linii 

niezależnie od bieżącej warstwy. 

 

Skala rodzaju linii 

Skala rodzaju linii określa rozmiar i odstępy powtórzeń wzoru rodzaju linii dla każdej jednostki rysunku. 

Dostępnych jest szereg opcji, które określają sposób wyświetlania i drukowania rodzajów linii. 

 

Globalny współczynnik skali 

Globalny współczynnik skali ma wpływ na wygląd wszystkich rodzajów linii na rysunku. Globalny 

współczynnik skali można ustawić, zmieniając wartość zmiennej systemowej LTSCALE w wierszu 

polecenia lub z poziomu Menedżera rodzajów linii. Domyślny globalny współczynnik skali wynosi 1.0. 

Im mniejszy współczynnik skali, tym więcej powtórzeń i mniejsze odstępy w każdym wzorze rodzaju 

linii. 

 
Zmiana globalnego współczynnika skali spowoduje zmianę wyglądu wszystkich rodzajów linii na 

rysunku. 

 

Bieżąca skala obiektu 

Bieżąca skala obiektu, nazywana również bieżącą skalą rodzaju linii, określa skalę rodzaju linii dla 

nowych obiektów. Bieżącą skalę obiektu można ustawić przez zmianę zmiennej systemowej 

CELTSCALE lub z poziomu Menedżera rodzajów linii. Domyślna wartość bieżącej skali obiektu 

wynosi 1.0. Podczas tworzenia geometrii skala bieżącego obiektu staje się właściwością skali rodzaju linii 

obiektu.  

 

Skalę rodzaju linii dla nowych obiektów można ustawić w oknie dialogowym Menedżer rodzajów linii: 

• karta Narzędzia główne → panel Właściwości → lista rozwijana Rodzaj linii → Inny; 

• w oknie Menedżer rodzajów linii kliknij Pokaż szczegóły; 

• wprowadź nową wartość w polu Bieżąca skala obiektu. 

 

 
 

Skalę rodzaju linii dla istniejących/wybranych obiektów można zmienić w palecie Właściwości. 

 



 
 

 
 

 
 

Kolor, rodzaj, skalę rodzaju i szerokość istniejących linii można modyfikować z poziomu panelu i palety 

Właściwości [Ctrl+1]. 

 

2.1.1. Tworzenie rodzaju linii z definicji (.txt) 
 

Z produktem AutoCAD dostarczana jest biblioteka standardowych rodzajów linii, które mogą być 

modyfikowane zgodnie z potrzebami lub używane bez modyfikacji. Ponadto użytkownik może tworzyć 

własne niestandardowe rodzaje linii. 

Rodzaje linii są zdefiniowane w jednym lub większej liczbie plików definicji rodzajów linii, które mają 

rozszerzenie .lin. 

Standardowe rodzaje linii dostarczane z produktem są przechowywane w dwóch różnych plikach bibliotek 

o nazwach zależnych od tego, który produkt czy produkty zainstalowano: 

• AutoCAD i produkty oparte na AutoCAD — acad.lin (dla jednostek calowych) oraz acadiso.lin 

(dla jednostek metrycznych); 

• AutoCAD LT — acadlt.lin (dla jednostek calowych) i acadltiso.lin (dla jednostek metrycznych); 

 

Nazwa i definicja rodzaju linii szczegółowo określa sekwencję kreska-kropka, względną długość kresek i 

spacji oraz charakterystykę każdego dołączonego tekstu lub symbolu. Można z nich korzystać w postaci 

dostarczonych plików .lin, modyfikować je lub tworzyć własne niestandardowe rodzaje linii. 

 

FORMAT DEFINICJI PROSTEGO RODZAJU LINII 

 

DEFINICJA 

Format definicji prostego rodzaju linii. 

*Nazwa_Rodzaju_Linii,Opis  

A,Deskryptor1,Deskryptor2, ... 

;Przykładowy_Komentarz_(opcjonalny) 

 

Każda definicja rodzaju linii zajmuje dwa wiersze w pliku rodzajów linii: 

• pierwszy wiersz zawiera nazwę rodzaju linii oraz opcjonalny opis; 

• drugi wiersz zawiera kod definiujący rzeczywisty wzór rodzaju linii; 

 

Ponadto, w pliku LIN można zamieszczać komentarze przez rozpoczynanie wiersza znakiem średnika (;). 

 

Nazwa rodzaju linii 

Pole nazwy rodzaju linii musi rozpoczynać się gwiazdką (*). Powinno zawierać niepowtarzalną, opisową 

nazwę rodzaju linii. Nazwa rodzaju linii jest wyświetlana w Menedżerze rodzajów linii i w oknie 

dialogowym Wczytaj lub uaktualnij rodzaje linii (kolumna Rodzaj linii). Nazwa rodzaju linii może 

zawierać maksymalnie 31 znaków. 

 

Opis 

Pokazuje opis rodzaju linii, aby ułatwić wizualizację rodzaju linii podczas edycji pliku LIN. Opis jest 

wyświetlany w Menedżerze rodzajów linii i w oknie dialogowym Wczytaj lub uaktualnij rodzaje linii 

(kolumna Opis). 



 
 

 
 

Opis ten jest opcjonalny i może zawierać: 

• prostą reprezentację wzoru rodzaju linii przedstawioną za pomocą tekstu ASCII; 

• rozszerzony opis rodzaju linii; 

• komentarz, np.: „Używaj tego rodzaju linii dla linii ukrytych”; 

W przypadku rezygnacji z opisu nie należy wstawiać przecinka po nazwie rodzaju linii. Opis nie może 

być dłuższy niż 47 znaków. 

 

Pole wyrównania (A) 

Pole wyrównania określa operację wyrównania wzoru w punktach końcowych pojedynczych linii, 

okręgów i łuków. Program obsługuje jedynie wyrównanie typu A, które gwarantuje zakończenie linii i 

łuków kreską. Typ wyrównania A określa się przez wprowadzenie litery A w polu wyrównania. 

Wyrównanie typu A wymaga, aby długość pierwszej kreski wynosiła 0 lub więcej (segment zapisany). 

Długość drugiej kreski powinna być mniejsza od 0, jeśli potrzebny jest segment niezapisany, i większa od 

0, jeśli tworzony jest ciągły rodzaj linii. Dla wyrównania typu A wymagane są przynajmniej dwie 

specyfikacje kreski. 

 

Przykładowo tworzony jest rodzaj linii o nazwie CENTRAL, który ma postać powtarzającej się sekwencji 

kreska-kropka i jest używany jako linia środkowa. 

• Program dopasowuje sekwencję kreska-kropka na poszczególnych liniach w taki sposób, że 

kreski zbiegają się z punktami końcowymi linii. 

• Wzór dopasowuje się do linii tak, że przynajmniej połowa pierwszej kreski zaczyna i kończy linię.  

• Jeśli zachodzi taka potrzeba, pierwsza i ostatnia kreska zostają wydłużone. 

• Jeśli linia jest zbyt krótka, aby zmieściła się w niej jedna sekwencja wzoru kreska-kropka, 

program rysuje linię ciągłą między punktami końcowymi. 

• Również w przypadku łuków wzór jest dopasowywany w taki sposób, że przy punktach 

końcowych rysowane są kreski. 

• W przypadku okręgów i innych obiektów, które nie mają punktów końcowych, sekwencja kreska-

kropka jest dopasowywana, aby zapewnić odpowiedni sposób wyświetlania. 

 

Deskryptory wzorów 

Każde pole deskryptora wzoru określa długość segmentów tworzących dany rodzaj linii. Są one 

oddzielone przecinkami (nie są dozwolone spacje): 

• Dodatnia liczba dziesiętna określa długość segmentu zapisywanego (kreska). 

• Ujemna liczba dziesiętna określa długość segmentu niezapisywanego (spacja). 

• Segment o długości zerowej jest rysowany jako kropka. 

Maksymalnie można wprowadzić do 12 specyfikacji długości kreski, o ile mieszczą się w jednym 80-

znakowym wierszu w pliku LIN. Wymagane jest tylko jedno kompletne powtórzenie wzoru rodzaju linii 

zdefiniowanego w opisie wzoru. Podczas rysowania danego rodzaju linii program używa pierwszego 

deskryptora wzoru dla początkowej i końcowej kreski. Między punktami początkowym i końcowym 

podane specyfikacje rysowane są sekwencyjnie, począwszy od drugiej specyfikacji, oraz w razie potrzeby 

rozpoczynając ponownie od pierwszej. 

 

PRZYKŁAD 

Przykład definicji prostego rodzaju linii o nazwie DASHDOT. 

*DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __  

A,.5,-.25,0,-.25 

 

Przykład ten wskazuje na powtarzający się wzór: 

• zaczynający się od kreski o długości 0.5 jednostki rysunku, 

• po którym następuje spacja o długości 0.25 jednostki rysunku, 

• kropka, 

• i kolejna spacja o długości 0.25 jednostki rysunku. 

Wzór powtarza się dla całej długości linii i jest zakończony kreską o długości 0.5 jednostki rysunku. 

Rodzaj linii zostanie wyświetlony w sposób przedstawiony poniżej. 

 

 
 



 
 

 
 

Podsumowanie: 

• Plik LIN musi być zapisany w formacie ASCII i mieć rozszerzenie .lin; 

• Plik LIN może zawierać definicje wielu prostych i złożonych rodzajów linii; 

• Wszystkie rodzaje linii muszą zaczynać się od kreski. 

• Pierwszy wiersz (pole nazwy rodzaju linii) musi rozpoczynać się gwiazdką (*). Powinno zawierać 

niepowtarzalną, opisową nazwę rodzaju linii (maksymalnie 31 znaków), oraz opcjonalny opis 

(maksymalnie 47 znaków);  

• Drugi wiersz musi się zaczynać od litery A (wyrównanie), po której następuje lista deskryptorów 

wzoru, definiujących: 

o długości niezapisywane (spacje) (w jednostkach rysunku) – ujemne liczby rzeczywiste, 

o długości zapisywane (kreski) (w jednostkach rysunku) – dodatnie liczby rzeczywiste, 

o kropki – zera (0). 

• Między kropką a kreską musi być spacja; 

• Wszystkie wartości oddzielone są od siebie przecinkami; 

• W pliku LIN można zamieszczać komentarze przez rozpoczynanie wiersza znakiem średnika (;); 

• Jeden wiersz w pliku LIN może mieć maksymalnie 80 znaków; 

 

ZADANIE 

Za pomocą pliku ASCII utwórz następujące rodzaje linii:  

1) PodwojnaKreska,kreska kreska kropka _ _ . _ _ . 

Kreska 3.0, spacja 1.0 

2) PotrojnaKropka,kreska kropka kropka kropka - ... - ... - 

Kreska 2.5, spacja dłuższa 2.0, spacja krótsza 0.7 

3) TrzyKreski,dluga kreska krotka kreska ---  -  --- 

Kreska dłuższa 3.0, kreska krótsza 1.0, spacja 2.0 

 

 

FORMAT DEFINICJI ZŁOŻONEGO RODZAJU LINII Z OSADZONYMI ZNAKAMI 

TEKSTOWYMI 

 

W złożonych rodzajach linii mogą również zostać zawarte znaki czcionek tekstowych. 

Złożone rodzaje linii z osadzonymi znakami mogą oznaczać media, obwiednie, kontury itp. Podobnie jak 

w przypadku prostych rodzajów linii, linie rysowane są dynamicznie podczas określania wierzchołków. 

Znaki osadzone na liniach są zawsze wyświetlane w całości - nigdy nie są ucinane. 

 

Format deskryptora znaku 

 

DEFINICJA 

Format dla dodawania znaków tekstowych w opisie rodzaju linii 

*Nazwa_Rodzaju_Linii,Opis  

A,Deskryptor1,Deskryptor2,["Ciąg_Tekstowy",Nazwa_Stylu_Tekstu,Skala,Obrót,Odsunięcie_X,Ods

unięcie_Y],Deskryptor4 

;Przykładowy_Komentarz_(opcjonalny) 

 

Nazwa rodzaju linii, Opis, Pole wyrównania (A) i Deskryptory wzorów (kreska, spacja, kropka) 

działają na tej samej zasadzie co w prostych rodzajach linii. 

 

Ciąg tekstowy 

Znaki, które można wyświetlić w rodzaju linii. 

 

Nazwa stylu tekstu 

Nazwa używanego stylu tekstu. Jeśli nie określono stylu tekstu, użyty zostanie bieżący styl. 

Uwaga: Osadzone znaki tekstowe są kojarzone ze stylem tekstu na rysunku. Dowolny styl tekstu 

skojarzony z rodzajem linii musi występować na rysunku przed wczytaniem rodzaju linii. 



 
 

 
 

Skala 

Współczynnik skali użyty dla stylu tekstu, względny do skali rodzaju linii. Współczynnik skali musi być 

poprzedzony przedrostkiem S=, na przykład S=.5 oznacza współczynnik skali 0.5. Wysokość stylu tekstu 

mnoży się przez współczynnik skali. Jeśli wysokość jest równa 0, wykorzystywana jest sama wartość 

wysokości S=wartość. 

 

Obrót 

Kąt obrotu znaków wyświetlanych w rodzaju linii. Kąt obrotu musi być poprzedzony przedrostkiem: 

• U= określa tekst zorientowany pionowo lub tekst czytelny; 

• R= określa obrót względny lub obrót względem stycznej w stosunku do linii; 

• A= określa obrót bezwzględny tekstu względem jego początku; innymi słowy, wszystkie teksty 

mają ten sam kąt obrotu niezależnie od ich położenia względem linii; 

 

Wartość może zostać uzupełniona o przyrostek: 

• d dla stopni (domyślnie wartość jest podawana w stopniach); 

• r dla radianów; 

• g dla gradów; 

 

Jeśli pominięto obrót, wówczas przyjmowany jest obrót względny o wartości równej 0. Obrót zostaje 

wypośrodkowany między linią bazową a nominalną wysokością wielkich liter. 

 

Odsunięcie X 

Przesunięcie tekstu na osi X rodzaju linii, która leży równolegle do linii. Odsunięcie musi być 

poprzedzone przedrostkiem X= (np. X=.1 oznacza odsunięcie 0.1). Jeśli odsunięcie jest pominięte lub 

równe 0, odsunięcie nie zostanie zastosowane do tekstu. Tego pola należy używać do kontroli odległości 

między tekstem a poprzednim przejściem pisaka. Wartość ta nie jest skalowana przez współczynnik skali 

zdefiniowany przez S=wartość, ale jest skalowana do rodzaju linii. 

 

Odsunięcie Y 

Przesunięcie tekstu w kierunku osi Y rodzaju linii, która leży pod kątem 90 stopni do linii. Odsunięcie 

musi być poprzedzone przedrostkiem Y= (np. Y=.1 oznacza odsunięcie 0.1). Jeśli odsunięcie jest 

pominięte lub równe 0, odsunięcie nie zostanie zastosowane do tekstu. Pole to służy do kontroli 

wyrównania pionowego tekstu względem linii. Wartość ta nie jest skalowana przez współczynnik skali 

zdefiniowany przez S=wartość, ale jest skalowana do rodzaju linii. 

 

Wartości: skala, obrót, odsunięcie X i odsunięcie Y muszą być wyrażone jako liczby dziesiętne ze 

znakiem, np.: 1, -17 lub 0.01. 

 

PRZYKŁAD 

Przykład definicji rodzaju linii o nazwie HOT_WATER_SUPPLY, z osadzonymi znakami tekstowymi. 

*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ----  

A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 

 

Powyższy przykład wskazuje powtarzający się wzór: 

• zaczynający się od kreski o długości 0.5 jednostki rysunku, 

• po której następuje spacja o długości 0.2 jednostki rysunku, 

• znaki HW w pewnej skali i parametry ich umiejscowienia, 

o Znaki tekstu pochodzą z czcionki przypisanej do stylu tekstu STANDARD o skali 0.1, 

obrocie (tekście zorientowanym pionowo) 0 stopni, odsunięciu w osi X wynoszącym –

0.1 i odsunięciu w osi Y wynoszącym –0.05, 

• oraz kolejna spacja o długości 0.2 jednostki rysunku. 

Wzór powtarza się dla całej długości linii i kończy się kreską o długości 0.5 jednostki rysunku. 

Rodzaj linii zostanie wyświetlony w sposób przedstawiony poniżej.  

 

 
 



 
 

 
 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że całkowita długość spacji wynosi 0.2 + 0.2 = 0.4, a początek tekstu jest 

przesunięty o -0.1 jednostki w kierunku osi X od końca pierwszej kreski. Odpowiadałby temu rodzaj linii 

 

PRZYKŁAD 

Przykład definicji rodzaju linii o nazwie HOT_WATER_SUPPLY, z osadzonymi znakami tekstowymi. 

*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ----  

A,.5,-.1,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3 

 

Całkowita długość spacji nadal wynosi 0.1 + 0.3 = 0.4, ale początek tekstu nie jest przesunięty w kierunku 

osi X. 

 

 
 

ZADANIE 

Za pomocą pliku ASCII utwórz następujące rodzaje linii:  

1) Wodociag,linia wodociągu --- w200 --- w200 --- 

Kreska 0.7, spacja 0.2, skala 0.1, obrót 0.0, przesunięcie X=0.0, przesunięcie Y=0.0, spacja po tekście 

0.6 

2) Malpa,kreska kreska malpa - - @ - - @ - - 

Kreska 0.6, spacja między kreskami 0.5, spacja przed znakiem 0.3, skala 0.1, obrót 45 stopni, 

przesunięcie X=0.0, przesunięcie Y=0.0, spacja po znaku 0.45 

3) SkarpaNieumocniona,linia skarpa nieumocniona _|_|_|_ 

Kreska 0.1, skala 0.1, przesunięcie X=0.0, przesunięcie Y=0.03 

 
 

FORMAT DEFINICJI ZŁOŻONEGO RODZAJU LINII Z OSADZONYMI SYMBOLAMI 

 

Złożone rodzaje linii mogą zawierać osadzone symbole zapisywane w plikach symboli. Złożone rodzaje 

linii mogą oznaczać media, obwiednie, kontury itp. Podobnie jak w przypadku prostych rodzajów linii, 

złożone linie rysowane są dynamicznie, w miarę podawania przez użytkownika kolejnych wierzchołków. 

Symbole i obiekty tekstowe osadzone na liniach są zawsze wyświetlane w całości - nigdy nie są ucinane. 

 

Format deskryptora znaku/kształtu/symbolu 

 

DEFINICJA 

Format służący do dodawania kształtu w opisie rodzaju linii. 

*Nazwa_Rodzaju_Linii,Opis  

A,Deskryptor1,Deskryptor2,[Nazwa_Kształtu,Nazwa_Pliku_Kształtu],Deskryptor4 

Lub 

A,Deskryptor1,Deskryptor2,[Nazwa_Kształtu,Nazwa_Pliku_Kształtu,Transformacja],Deskryptor4 

Lub 

A,Deskryptor1,Deskryptor2,[Nazwa_Kształtu,Nazwa_Pliku_Kształtu,Skala,Obrót, 

Odsunięcie_X,Odsunięcie_Y],Deskryptor4 

;Przykładowy_Komentarz_(opcjonalny) 

 

Nazwa rodzaju linii, Opis, Pole wyrównania (A) i Deskryptory wzorów (kreska, spacja, kropka) 

działają na tej samej zasadzie co w prostych rodzajach linii. 

 



 
 

 
 

Nazwa kształtu 

Nazwa symbolu do narysowania. To pole jest wymagane. W przypadku jego pominięcia rodzaj linii nie 

zostanie zdefiniowany. Jeśli pole Nazwa_Kształtu nie występuje w podanym pliku kształtu, rodzaj linii 

jest ładowany i można go używać bez osadzonego kształtu. 

 

Nazwa pliku kształtu 

Nazwa skompilowanego pliku definicji symboli (SHX). W przypadku jego pominięcia rodzaj linii nie 

zostanie zdefiniowany. 

• Jeśli w polu Nazwa_Pliku_Kształtu nie podano ścieżki dostępu, wówczas przeszukiwane są 

ścieżki dodatkowe programu; 

• Jeśli w polu Nazwa_Pliku_Kształtu podano pełną ścieżkę dostępu, a plik nie został znaleziony 

w podanym miejscu, wówczas jest ona pomijana i przeszukiwane są ścieżki dodatkowe programu; 

• W przypadku nieznalezienia pliku zostanie wczytany rodzaj linii, którego można użyć, ale bez 

osadzonego kształtu; 

 

Transformacja 

Element ten jest opcjonalny. Zawiera w sobie: skalę, obrót, odsunięcie X i odsunięcie Y. 

 

Skala 

Współczynnik skali, jaki ma być używany w odniesieniu do kształtu, czyli przez który mnożona jest 

zdefiniowana wewnętrznie skala. Współczynnik skali musi być poprzedzony przedrostkiem S=, na 

przykład S=0.5 oznacza współczynnik skali 0.5. Jeśli wewnętrznie zdefiniowana skala kształtu jest równa 

0, jako skala wykorzystywana jest sama wartość wysokości S=wartość. 

 

Obrót 

Kąt obrotu kształtu, który będzie wyświetlany w rodzaju linii. Kąt obrotu musi być poprzedzony 

przedrostkiem: 

• U= określa tekst zorientowany pionowo lub tekst czytelny; 

• R= określa obrót względny lub obrót względem stycznej w stosunku do linii; 

• A= określa obrót bezwzględny tekstu względem jego początku; innymi słowy, wszystkie teksty 

mają ten sam kąt obrotu niezależnie od ich położenia względem linii; 

 

Wartość może zostać uzupełniona o przyrostek: 

• d dla stopni (domyślnie wartość jest podawana w stopniach); 

• r dla radianów; 

• g dla gradów; 

 

Odsunięcie X 

Określa przesunięcie symbolu w kierunku osi X rodzaju linii, liczone od końcowego wierzchołka w 

definicji rodzaju linii. Odsunięcie musi być poprzedzone przedrostkiem X= (np. X=0.1 oznacza 

odsunięcie 0.1). Jeśli odsunięcie jest pominięte lub równe 0, wówczas kształt rysowany jest bez 

przesunięcia. Pole to należy dołączyć wtedy, gdy potrzebna jest linia ciągła z symbolami. Wartość ta nie 

jest skalowana o współczynnik skali zdefiniowany przez S=wartość. 

 

Odsunięcie Y 

Określa przesunięcie symbolu w kierunku osi Y rodzaju linii, liczone od końcowego wierzchołka w 

definicji rodzaju linii. Odsunięcie musi być poprzedzone przedrostkiem Y= (np. Y=0.1 oznacza 

odsunięcie 0.1). Jeśli odsunięcie jest pominięte lub równe 0, wówczas kształt rysowany jest bez 

przesunięcia. Pole to należy dołączyć wtedy, gdy potrzebna jest linia ciągła z symbolami. Wartość ta nie 

jest skalowana o współczynnik skali zdefiniowany przez S=wartość. 

 

Wartości: skala, obrót, odsunięcie X i odsunięcie Y muszą być wyrażone jako liczby dziesiętne ze 

znakiem, np.: 1, -17 lub 0.01. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRZYKŁAD 

Przykład definicji rodzaju linii o nazwie CON1LINE, z osadzonym symbolem CON1. 

*CON1LINE, --- [CON1] --- [CON1] --- [CON1] 

A,1.0,-0.25,[CON1,ep.shx],-1.0 

 

Podana wyżej definicja rodzaju linii o nazwie CON1LINE złożona jest z powtarzającego się wzoru 

segmentu liniowego, spacji i osadzonego symbolu CON1 z pliku ep.shx. (Dla poprawności tego przykładu 

plik ep.shx musi znajdować się w odpowiedniej ścieżce dostępu). 

 

Z wyjątkiem kodu ujętego w nawiasy kwadratowe wszystkie elementy są zgodne z definicją prostego 

rodzaju linii. 

 

Jak opisano poprzednio, do zdefiniowania symbolu jako części rodzaju linii można łącznie wykorzystać 

sześć pól. Pierwsze dwa pola są wymagane, a ich kolejność jest ustalona; pozostałe cztery pola są 

opcjonalne i mogą być umieszczane w dowolnej kolejności. Poniżej przedstawiono dwa różne przykłady 

pól definicji symbolu. 

 

PRZYKŁAD 

Przykład deskryptora symbolu dla powyższej definicji rodzaju linii. 

[CAP,ep.shx,S=2,R=10,X=0.5] 

 

W przykładzie tym rysowany jest symbol CAP zdefiniowany w pliku symboli ep.shx ze współczynnikiem 

skali dwukrotnie większym od współczynnika skali rodzaju linii, obrotem o 10 stopni w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara względem stycznej, oraz przesunięciem wstępnym, przed 

przetworzeniem symbolu, w kierunku X o 0.5 jednostki rysunku. 

 

PRZYKŁAD 

Przykład deskryptora symbolu dla powyższej definicji rodzaju linii. 

[DIP8,pd.shx,X=0.5,Y=1,R=0,S=1] 

 

Powyższy przykład przetwarza symbol DIP8 zdefiniowany w pliku symboli pd.shx z przesunięciem 

wstępnym przed przetwarzaniem symbolu o 0.5 jednostki rysunku w kierunku X i przesunięciem Y o 1 

jednostkę powyżej rodzaju linii, ze skalą równą jednostkowej skali rodzaju linii i kątem obrotu równym 

0. 

 

ZADANIE 

Za pomocą pliku ASCII utwórz następujące rodzaje linii:  

*KWADRATX,kreska kwadrat --- [X] --- [X] --- [X] --- 

Kreska 2.0, spacja 1.0, skala 0.1 

 

 
 

Wskazówka: Należy utworzyć plik .shp/.shx z symbolem kwadratu i zapisać go w: 

C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2018\R22.0\plk\Support 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.1.2. Tworzenie rodzaju linii przy pomocy poleceń Express Tools 

 

Pakiet narzędzi Express Tools programu AutoCAD 

 

AutoCAD Express Tools to zbiór (biblioteka) bezpłatnych narzędzi zwiększających wydajność i 

rozszerzających możliwości programu AutoCAD. 

Pakiet Express Tools można zainstalować jako część pierwotnej instalacji produktu albo w późniejszym 

terminie za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. 

 

Metody dostępu do narzędzi Express Tools 

 

Dostęp do narzędzi Express Tools można uzyskać na kilka sposobów: 

• z poziomu karty Express Tools na wstążce; 

• aby włączyć narzędzia i menu Express Tools, w wierszu polecenia wprowadź 

EXPRESSTOOLS; 

• aby wyświetlić menu Express, w wierszu polecenia wprowadź EXPRESSMENU; 

• aby wyświetlić paski narzędzi Express, kliknij prawym przyciskiem obok dowolnego 

zadokowanego paska narzędzi. Kliknij polecenie EXPRESS i zaznacz pasek narzędzi Express. 

Powtarzaj te czynności, aż zostaną wyświetlone wszystkie potrzebne paski narzędzi Express; 

• wprowadzając w wierszu polecenia odpowiednie polecenie (dotyczące danego narzędzia): 

 

ACADINFO BURST EXTRIM MOVEBAK REVERT TEXTMASK 

ALIASEDIT CDORDER FLATTEN MPEDIT RTEDIT TEXTUNMASK 

ALIGNSPACE CHURLS FS MSTRETCH RTEXT TFRAMES 

ARCTEXT CLIPIT GATTE PLT2DWG RTUCS TJUST 

ATTIN COPYM GETSEL PROPULATE SAVEALL TORIENT 

ATTOUT DIMEX IMAGEAPP PSBSCALE SHOWURLS TREX 

BCOUNT DIMIM IMAGEEDIT PSTSCALE SHP2BLK TSCALE 

BEXTEND DIMREASSOC JULIAN QLATTACH SSX TXT2MTXT 

BLOK? DWGLOG LAYOUTMERGE QLATTACHSET SUPERHATCH TXTEXP 

BLOCKREPLACE EDITTIME LSP QLDETACHSET SYSVDLG VPSCALE 

BLOCKTOXREF EXOFFSET LSPSURF QQUIT TCASE VPSYNC 

BREAKLINE EXPLAN MKLTYPE REDIR TCIRCLE XDATA 

BSCALE EXPRESSMENU MKSHAPE REDIRMODE TCOUNT XDLIST 

BTRIM EXPRESSTOOLS MOCORO REPURLS TEXTFIT XLIST 
 

MKSHAPE (Express Tool) 

Tworzy definicję kształtu na podstawie wybranych obiektów. 

 

Za pomocą kształtów można szybko wyświetlić/przedstawić stosunkowo proste geometrie. Wielkość 

pojedynczego kształtu jest ograniczona do 2200 bajtów danych. Podczas tworzenia kształtu 

przekraczającego ten limit narzędzie MKSHAPE tworzy złożone kształty geometryczne w celu 

utworzenia pojedynczego kształtu. Aby wyświetlić te „kształty składowe”, uruchom polecenie 

SYMBOL, podaj opcję ? i wpisz *. 

 

W przypadku narzędzia MKSHAPE nie są używane punkty ani segmenty linii o zerowej długości. Można 

jednak uzyskać efekt punktu, rysując bardzo krótki segment linii i ustawiając na tyle wysoką 

rozdzielczość, aby zapobiec przekształceniu segmentu w segment o zerowej długości. Jeśli w uzyskanym 

kształcie nie widać tego krótkiego segmentu, należy ponowić próbę przy wyższej rozdzielczości lub z 

wykorzystaniem dłuższego segmentu linii. 

 

Za pomocą polecenia SYMBOL można umieszczać kształty na rysunku. 

 

 

 



 
 

 
 

Uwaga: 

• Po wybraniu istniejącego pliku .shp pojawia się okno dialogowe Plik z ostrzeżeniem, że plik 

zostanie zastąpiony, ale jeśli wybrano istniejący kształt w tym pliku, definicja tego kształtu 

zostanie nadpisana, a pozostała część pliku pozostanie bez zmian. 

• W przypadku wczytania dwóch lub więcej plików zawierających jeden lub więcej kształtów o tej 

samej definicji kształtu zostanie użyta definicja kształtu z pliku, który został wczytany jako 

pierwszy. 

 

Wskazówka: W pliku .shp można zapisać wiele kształtów. Po utworzeniu kształtu można go też 

wykorzystać do tworzenia złożonych rodzajów linii za pomocą polecenia MKLTYPE. 

 

Wartości rozdzielczości 

Przy dużej wartości rozdzielczości są tworzone kształty, które przedstawiają wybraną geometrię z większą 

dokładnością. Jednakże przy dużych rozdzielczościach na ogół tworzone są kształty zawierające więcej 

współrzędnych, co zwiększa obciążenie programu AutoCAD wynikające z przetwarzania podczas 

ponownego generowania rysunku. I odwrotnie, przy małych wartościach rozdzielczości tworzone są mniej 

dokładne kształty, które są szybciej przetwarzane przez program AutoCAD. Można eksperymentować z 

różnymi wartościami rozdzielczości, aby znaleźć właściwe proporcje wydajności i dokładności, najlepiej 

odpowiadające potrzebom użytkownika. Należy pamiętać, że wartość rozdzielczości jest zaokrąglana do 

najbliższej wartości będącej wielokrotnością liczby 8 i nie może przekraczać 32 767. Na poniższej 

ilustracji przedstawiono wpływ rozdzielczości na wygląd powstałego kształtu: 

 
 

DEFINICJA 

Polecenie MKSHAPE 

Polecenie: MKSHAPE 

Wybierz plik „.shp”: <drawing.shp>: Wprowadź nazwę pliku symboli, w którym chcesz zapisać kształt 

Podaj nazwę kształtu: Określ nazwę kształtu 

Podaj rozdzielczość <124>: Wprowadź liczbę stanowiącą wartość rozdzielczości 

Bazowy punkt wstawienia: Określ punkt 

Wybierz obiekty: Wybierz linię, polilinię, łuk, okrąg i/lub elipsę (dla celów definicji wybrane obiekty 

są traktowane jak obiekty tworzone przy użyciu ciągłego rodzaju linii) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRZYKŁAD 

Utwórz kształt przełącznika. 

Po określeniu nazwy pliku i nazwy kształtu wybierz punkt wstawienia kształtu: 

 
Następnie wybierz obiekty, które mają zostać użyte do zdefiniowania kształtu: 

 
Kształt można teraz umieścić za pomocą polecenia SYMBOL: 

 
 

SYMBOL (polecenie) 

Wstawia symbol z pliku symboli (pliku SHX) wczytanego za pomocą polecenia WCZYTAJ. 

 

Wyświetlane są następujące monity: 

 

Nazwa symbolu 

Określa symbol (plik SHX) do wstawienia. 

Jeśli symbol należy do pliku odnośnika zewnętrznego, program określa plik definicji symbolu jako plik 

zewnętrznie zależny. Symbole zdefiniowane w takich plikach nie mogą być wstawiane do rysunku, dopóki 

nie zostaną wczytane. 

 

Wyświetl listę kształtów (?) 

Wyświetla listę symboli i pliki, w których są one zdefiniowane. 

W przypadku wpisania gwiazdki (*), w programie zostaną wyświetlone nazwy kształtów. 

 

MKLTYPE (Express Tool) 

 

Tworzy definicję rodzaju linii na podstawie wybranych obiektów i zapisuje go w określonym pliku 

definicji rodzaju linii (LIN). 

 

Przy użyciu polecenia MKLTYPE można zdefiniować zarówno złożone, jak i proste rodzaje linii. Aby 

zdefiniować złożony rodzaj linii, należy uwzględnić w wyborze obiekty kształtu lub obiekty tekstu. Przy 

użyciu narzędzia MKSHAPE można tworzyć kształty/symbole, wskazując narysowane obiekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DEFINICJA 

Polecenie MKLTYPE 

Polecenie: MKLTYPE 

Select a ".LIN" file: <C:\Express\Drawings\acad.lin>: Wprowadź nazwę pliku rodzajów linii i ścieżkę 

do folderu 

Enter linetype name: Określ nazwę rodzaju linii 

Linetype description: Wprowadź opis rodzaju linii 

Starting point for line definition: Określ punkt początkowy 

Ending point for line definition: Określ punkt końcowy 

Select objects: Wybierz linię, polilinię, punkt, symbol lub obiekt tekstu 

 

Uwagi: 

• Jeśli wybierzesz istniejący plik LIN, zostanie wyświetlone okno dialogowe Plik z ostrzeżeniem, 

że plik zostanie zastąpiony. W rzeczywistości jednak plik ten jest dołączany. Jeśli postanowisz 

utworzyć rodzaj linii o takiej samej nazwie jak nazwa już istniejąca w wybranym pliku LIN, 

zostanie wyświetlone ostrzeżenie o nadpisaniu. Jeśli wybierzesz opcję Tak, istniejący rodzaj linii 

zostanie nadpisany, ale pozostała część pliku pozostanie bez zmian. 

• Jeśli podejmiesz próbę utworzenia rodzaju linii rozpoczynającego się od pustego segmentu, 

program doda kropkę na początku definicji. 

• W niektórych przypadkach w poliliniach utworzonych przy użyciu złożonych rodzajów linii 

symbole są lepiej wyświetlane, gdy wartością zmiennej systemowej PLINEGEN jest 1. 

• Jeśli tworzysz złożony rodzaj linii z symboli, możesz wybrać tylko te symbole, które leżą w 

płaszczyźnie XY bieżącego układu LUW i nie są lustrzanymi kopiami. 

 

PRZYKŁAD 

Utwórz rodzaj linii kreskowej do oznaczenia zimnej wody. 

Po określeniu nazwy pliku oraz wprowadzeniu nazwy i opisu rodzaju linii wybierz punkty, aby wskazać 

punkty początkowe i końcowe dla definicji linii: 

 
Określ linie i obiekty tekstu, które mają zostać użyte do zdefiniowania rodzaju linii: 

 
Rodzaj linii jest wczytany i gotowy do użycia: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ZADANIE 

Przy pomocy poleceń Express Tools utwórz następujące rodzaje linii:  

1) NLiniaZabudowy,linia n zabudowy _/\_/\_/\_ 

 

2) LiniaPiorun,linia piorun --- /-/ --- /-/ --- 

 

3) LiniaBox,linia box --- [X] --- [X] --- 

 

 
 

2.1.3. Wczytywanie własnych rodzajów linii 
 

Po utworzeniu lub zmodyfikowaniu rodzaju linii należy wczytać rodzaj linii do bieżącego rysunku, zanim 

będzie można go użyć. 

 

Aby można było używać różnych rodzajów linii, należy je wczytać do rysunku w Menedżerze rodzajów 

linii. Aby otworzyć okno dialogowe Menedżera rodzajów linii należy z karty Narzędzia główne, panelu 

Właściwości, listy rozwijanej Rodzaj linii wybrać Inny. 

 

 
 

W oknie dialogowym klikamy przycisk Wczytaj i z okna dialogowego Wczytaj lub uaktualnij rodzaje 

linii wybieramy linie, których definicje zapisane są w pliku acad.lin/acadiso.lin (domyślnie), lub klikając 

przycisk Plik wskazujemy plik zawierający utworzone przez nas rodzaje linii. Wybrane rodzaje linii 

zatwierdzamy klikając przycisk OK, po czym zostaną one dodane do listy rozwijanej w panelu 

Właściwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.2. Tabele 

 

Tabela jest obiektem złożonym zawierającym dane zorganizowane w wiersze i kolumny. Można ją 

utworzyć na podstawie pustej tabeli lub stylu tabeli. Tabelę można także powiązać z arkuszem programu 

Microsoft Excel. 

 

2.2.1. Projektowanie tabel z polami danych 

 

Tworzenie pustych tabel w AutoCAD Map 3D odbywa się poprzez okno dialogowe Wstaw tabelę: 

• karta Opisz → panel Tabele → narzędzie Tabela; 

• wiersz polecenia → polecenie TABELA; 

• wiersz polecenia → polecenie -TABELA; 

• wiersz polecenia → polecenie _TABLE; 

 

 
 

Wybranie komórki tabeli, gdy wstążka jest aktywna, powoduje wyświetlenie karty kontekstowej wstążki 

Komórki tabeli. 

 

Styl tabeli 

Z bieżącego rysunku należy wybrać styl tabeli, który posłuży do utworzenia tabeli. Nowy styl tabeli 

można utworzyć, klikając przycisk obok listy rozwijanej. 

 

Opcje wstawiania 

Określa metodę wstawienia tabeli. 

• Rozpocznij od pustej tabeli - Tworzy pustą tabelę, którą można ręcznie wypełnić danymi. 

• Z łącza danych - Tworzy tabelę z danych w zewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym. 

• Z danych obiektu na rysunku (Wyodrębnianie danych) - Uruchamia Kreatora wyodrębniania 

danych. 

 

Podgląd 

Umożliwia sterowanie wyświetlaniem podglądu. Jeśli punktem wyjścia będzie pusta tabela, w podglądzie 

wyświetlany będzie przykład stylu tabeli. W przypadku utworzenia łącza tabeli w podglądzie będzie 



 
 

 
 

wyświetlana tabela wynikowa. Aby zwiększyć wydajność programu podczas pracy z dużymi tabelami, 

należy odznaczyć tę opcję. 

 

Wstawianie 

Określa położenie tabeli. 

• Określ punkt wstawienia - Określa położenie lewego górnego narożnika tabeli. Istnieje 

możliwość użycia urządzenia wskazującego lub wprowadzenia wartości współrzędnych w 

wierszu polecenia. Jeśli styl tabeli ustala kierunek czytania tabeli z dołu do góry, punktem 

wstawienia tabeli jest jej lewy dolny narożnik. 

• Określ okno - Określa rozmiary i położenie tabeli. Istnieje możliwość użycia urządzenia 

wskazującego lub wprowadzenia wartości współrzędnych w wierszu polecenia. Gdy opcja ta 

zostanie włączona, liczba kolumn i wierszy oraz szerokość kolumn i wysokość wierszy, będą 

zależały od rozmiarów okna oraz ustawień kolumn i wierszy. 

 

Ustawienia kolumny i wiersza 

Ustala liczbę oraz rozmiar kolumn i wierszy. 

• Kolumny - Określa liczbę kolumn. Gdy opcja Określ okno zostanie włączona i będzie określona 

szerokość kolumn przy włączonej opcji Auto, liczba kolumn będzie regulowana szerokością 

tabeli. Jeśli określono styl tabeli zawierający tabelę początkową, to można wybrać liczbę 

dodatkowych kolumn, które mają zostać dodane do tabeli początkowej. 

• Szerokość kolumny - Określa szerokość kolumn. Gdy opcja Określ okno zostanie włączona i 

będzie określona liczba kolumn przy włączonej opcji Auto, szerokość kolumn będzie regulowana 

szerokością tabeli. Minimalną szerokością kolumny jest jeden znak. 

• Wiersze danych - Określa liczbę wierszy. Gdy opcja Określ okno zostanie włączona i będzie 

określona wysokość wiersza przy włączonej opcji Auto, liczba wierszy będzie regulowana 

wysokością tabeli. Styl tabeli z wierszem tytułu i wierszem nagłówka ma minimum trzy wiersze. 

Minimalną wysokością wiersza jest jedna linia. Jeśli określono styl tabeli zawierający tabelę 

początkową, to można wybrać liczbę dodatkowych wierszy danych, które mają zostać dodane do 

tabeli początkowej. 

• Wysokość wiersza - Określa wysokość wierszy w liniach. Wysokość linii jest oparta na 

wysokości tekstu i marginesie komórki, które to parametry są określone w stylu tabeli. Gdy opcja 

Określ okno zostanie włączona i będzie określona liczba wierszy przy włączonej opcji Auto, 

wysokość wierszy będzie regulowana wysokością tabeli. 

 

Ustaw style komórek 

W przypadku stylów tabeli, które nie zawierają tabeli początkowej, określa styl komórki dla wierszy w 

nowej tabeli. 

• W pierwszym rzędzie - Określa styl komórki dla pierwszego wiersza w tabeli. Domyślnie jest 

używany styl komórki tytułu. 

• W drugim rzędzie - Określa styl komórki dla drugiego wiersza w tabeli. Domyślnie jest używany 

styl komórki nagłówka. 

• W pozostałych rzędach - Określa styl komórki dla pozostałych wierszy w tabeli. Domyślnie jest 

używany styl komórki danych. 

 

ZADANIE 

Wykonaj poniższą tabelę, pamiętając o formatowaniu tekstu w komórkach 

 
Nagłówek: tekst pogrubiony, kolor biały; Obramowanie zewnętrzne tabeli: 0.30mm 

 



 
 

 
 

Wstawianie pola danych 

 

Operacja wstawienia pola danych tworzy pole tekstu wielowierszowego, które można aktualizować 

automatycznie podczas zmiany wartości pola. 

Pola można wstawiać w każdym rodzaju tekstu z wyjątkiem tekstu dotyczącego tolerancji. Sposób 

aktualizowania pól jest określany przez zmienną systemową FIELDEVAL i polecenie 

UAKTUALNIJPOLADANYCH. 

 

Wstawianie pola danych odbywa się poprzez okno dialogowe Pole: 

• karta Wstaw → panel Dane → narzędzie Pole; 

• wiersz polecenia → polecenie POLEDANYCH; 

• wiersz polecenia → polecenie _FIELD; 

 

 
 

Uwaga: Część pól takich jak np. Data będzie uzupełniać się automatycznie - inne np. Autor wymagają 

wprowadzenia odpowiednich danych we właściwościach rysunku (polecenie _DWGPROPS lub Menu 

aplikacji → Narzędzia rysunkowe → Właściwości rysunku).  

 

Tekst pola używa tego samego stylu tekstu co obiekt tekstu wielowierszowego, w który jest wstawiony. 

Domyślnie pola są wyświetlane na jasnoszarym tle, które nie jest drukowane (zmienna systemowa 

FIELDDISPLAY). 

 
Opcje formatowania w oknie dialogowym Pole sterują wyglądem wyświetlanego tekstu. Dostępne opcje 

zależą od typu pola. Przykładowo, format pól daty zawiera opcje wyświetlania dnia tygodnia i godziny, a 

format pól nazwanych obiektów zawiera opcje wielkości liter. 

Jeżeli zamiast wybranej zawartości pola danych wyświetla się: , oznacza to brak odpowiednich 

danych do wyświetlenia. Po ich wprowadzeniu należy zaktualizować pole: 

• karta Wstaw → panel Dane → narzędzie Aktualizuj pola; 

• wiersz polecenia → polecenie UAKTUALNIJPOLADANYCH; 

Jeżeli zamiast wybranej zawartości pola danych wyświetla się: , oznacza to niepoprawne pole, np. 

pole NazwaBieżącegoArkusza, poprawne tylko w obszarze papieru, wyświetla krzyżyki, jeżeli jest 

wstawione w obszarze modelu. 

 

 

 



 
 

 
 

ZADANIE 

Uzupełnij poprzednią tabelę o następujące pola danych 

 
 

 

2.2.2. Wstawianie tabel zaimportowanych z Excela 

 

Importowanie tabel z danymi z plików programu Microsoft Excel (XLS, XLSX lub CSV), możliwe jest 

po wcześniejszym utworzeniu łącza danych. 

 

Tworzenie łączy danych, edytowanie i zarządzanie nimi odbywa się poprzez okno dialogowe Menedżer 

łączy danych: 

• karta Wstaw → panel Łączenie i wyodrębnianie → narzędzie Łącze danych; 

• wiersz polecenia → polecenie ŁĄCZEDANYCH; 

• wiersz polecenia → polecenie _DATALINK; 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Widok drzewa Łącze danych 

Wyświetla łącza zawarte w rysunku. Oferuje także opcję tworzenia nowych łączy danych. 

 

Łącza programu Excel 

Wyświetla listę łączy danych programu Microsoft Excel w rysunku. Jeśli ikona ma wygląd połączonego 

łańcucha, wówczas łącze danych jest prawidłowe. Jeśli ikona ma wygląd zerwanego łańcucha, łącze 

danych jest przerwane. 

 

Szczegóły 

Wyświetla informacje na temat łącza danych wybranego w widoku drzewa. 

 

Podgląd 

Wyświetla podgląd dołączonych danych w postaci, w jakiej będą widoczne w tabeli rysunku. Gdy łącze 

danych nie jest zaznaczone, podgląd nie pojawi się. 

 

Utwórz nowe łącze danych programu Excel 

Wyświetla okno dialogowe Podaj nazwę łącza danych, w którym wprowadza się nazwę nowego łącza 

danych.  

 
 

Po utworzeniu nazwy wyświetlane jest okno dialogowe Nowe łącze danych programu Excel. 

 

 
 



 
 

 
 

Wybierz plik programu Excel 

Umożliwia wybranie ustanowionego pliku XLS, XLSX lub CSV do połączenia z rysunkiem. Kliknij 

przycisk [...], aby poszukać pliku programu Microsoft Excel na komputerze. 

 

Typ ścieżki 

Określa ścieżkę, która będzie używana do znajdowania określonego powyżej pliku. Dostępne są trzy opcje 

ścieżki: 

• Pełna ścieżka - Umożliwia użycie pełnej ścieżki określonego powyżej pliku, uwzględniającej 

katalog główny oraz wszystkie podkatalogi zawierające dołączony plik programu Microsoft 

Excel. 

• Względna ścieżka - Umożliwia użycie na potrzeby odwoływania się do dołączonego pliku 

programu Microsoft Excel ścieżki pliku, która jest względna w stosunku do pliku bieżącego 

rysunku. Aby można było używać ścieżki względnej, połączony plik musi być zapisany. 

• Brak ścieżki - Jako odniesienie będzie używana tylko nazwa dołączonego pliku programu 

Microsoft Excel. 

 

Opcje łącza 

Określa dane w pliku programu Excel do połączenia z rysunkiem. 

 

Wybierz arkusz programu Excel do dołączenia 

Wyświetla nazwy wszystkich arkuszy w określonym pliku XLS, XLSX lub CSV. Opcje łącza podane 

poniżej będą miały zastosowanie do arkusza wybranego tutaj. 

 

Dołącz cały arkusz 

Łączy cały określony arkusz w pliku programu Excel z tabelą w rysunku. 

 

Łącze do nazwanego zakresu 

Łączy nazwany zakres komórek istniejących już w pliku programu Excel z tabelą w rysunku. Kliknięcie 

strzałki powoduje wyświetlenie dostępnych nazwanych zakresów znalezionych w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

Łącze do zakresu 

Określa zakres komórek w pliku programu Excel do połączenia z tabelą w rysunku. W polu tekstowym 

wprowadź zakres komórek, który chcesz połączyć z rysunkiem. Poprawne zakresy to: 

• Prostokątny obszar (np. A1:D10) 

• Całe kolumny (np. A:A) 

• Zestaw kolumn (np. A:D) 

Kliknij przycisk Podgląd na prawo od pola tekstowego, aby wyświetlić podgląd połączonego zakresu. 

 

Podgląd 

Wyświetla podgląd tabeli przy użyciu zastosowanych opcji. 

 

Więcej opcji  

Umożliwia wyświetlenie więcej opcji. Ten przycisk staje się dostępny w przypadku użycia istniejącego 

pliku programu Excel lub w przypadku przeglądania w poszukiwaniu nowego pliku. 

 

Zawartość komórki 

Opcje w tym polu określają sposób importowania danych do rysunku z zewnętrznego źródła: 

• Zachowaj formaty danych i formuły - Importuje dane z formułami i dołączane są obsługiwane 

formaty danych. 

• Zachowaj formaty danych, oblicz formuły w programie Excel - Importuje formaty danych. 

Dane są obliczane w formułach programu Excel. 

• Przekształć formaty danych na tekst, oblicz formuły w programie Excel - Importuje jako tekst 

dane z arkusza programu Microsoft Excel, przy czym dane są obliczone na podstawie formuł 

programu Excel (obsługiwane formaty danych nie są dołączane). 

• Zezwalaj na zapisywanie w pliku źródłowym - Określa, że polecenia 

AKTUALŁĄCZEDANYCH można użyć do przesłania wszystkich zmian wprowadzonych w 

dołączonych danych w rysunku do oryginalnego zewnętrznego arkusza. 

 



 
 

 
 

Formatowanie komórek 

Użyj formatowania programu Excel - Umożliwia określenie, że do rysunku będzie importowane 

wszelkie formatowanie określone w oryginalnym pliku XLS, XLSX lub CSV. Jeśli ta opcja nie jest 

zaznaczona, stosowane będzie formatowanie stylu tabeli określone w oknie dialogowym Wstaw tabelę. 

• Synchronizuj formatowanie tabeli z programem Excel – Jeśli opcja jest zaznaczona, użycie 

polecenia AKTUALŁĄCZEDANYCH aktualizuje wszystkie zmiany formatowania. 

• Zacznij od formatowania programu Excel, nie synchronizuj - Importuje do rysunku 

formatowanie określone w oryginalnym pliki XLS, XLSX lub CSV, ale zmiany formatowania nie 

są uwzględniane w przypadku użycia polecenia AKTUALŁĄCZEDANYCH. 

 

Utworzone łącze danych można połączyć z tabelą na 2 sposoby: 

• karta Opisz → panel Tabele → narzędzie Tabela; 

Przy pomocy okna dialogowego Wstaw tabelę, wstawić nową tabelę, wybierając z pola Opcje 

wstawiania opcję Z łącza danych, a z listy rozwijanej utworzone wcześniej łącze do pliku 

programu Microsoft Excel z tabelą. 

 
 

• karta Opisz → panel Tabele → narzędzie Tabela; 

Przy pomocy okna dialogowego Wstaw tabelę, wstawić nową pustą tabelę. We wstawionej tabeli 

zaznaczyć komórkę, która ma być pierwszą komórką zawierającą wczytane z pliku dane, a 

następnie: 

 
o kliknąć na komórkę PPM i z menu kontekstowego wybrać Łącze danych…, a w 

wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz łącze danych, wskazać utworzone wcześniej 

łącze danych i zatwierdzić klikając przycisk OK; 

o z menu wstążki wybrać: karta kontekstowa Komórki tabeli → panel Dane → narzędzie 

Łącze komórki, a w wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz łącze danych, wskazać 

utworzone wcześniej łącze danych i zatwierdzić klikając przycisk OK; 

 



 
 

 
 

W tabeli zawierającej łącza danych wokół komórek z łączami wyświetlane są zielone wskaźniki. Jeśli 

wskaźnik myszy zostanie umieszczony na łączu danych, zostaną wyświetlone informacje na temat łącza. 

  
Domyślnie łącze danych jest zablokowane do edycji, aby wykluczyć przypadkowe zmiany w połączonym 

arkuszu kalkulacyjnym. Można zablokować komórki przed zmianą danych, formatu lub zarówno danych, 

jak i formatu. Aby odblokować łącze danych, należy kliknąć narzędzie Blokowanie komórki na karcie 

kontekstowej wstążki Komórki tabeli. 

 

 
 

Aktualizacja łącza danych tabeli 

Jeśli połączony arkusz kalkulacyjny został zmieniony, na przykład w wyniku dodania wiersza lub 

kolumny, tabela na rysunku może zostać odpowiednio zaktualizowana: 

• klikając PPM na tabeli i wybierając z menu kontekstowego opcję Aktualizuj łącza danych 

tabeli; 

• klikając PPM na dowolną zaznaczoną komórkę tabeli i wybierając z menu kontekstowego opcję 

Łącza danych → Pobierz zmiany z pliku źródłowego; 

• wpisując w wierszu polecenia AKTUALŁĄCZEDANYCH i postępując zgodnie z 

komunikatami wyświetlanymi w wierszu polecenia: 

o Wybierz opcję: Aktualizuj łącze danych - Polecenie to aktualizuje podłączone dane w 

tabeli w rysunku z danymi zmienionymi w zewnętrznym pliku źródłowym. 

o Wybierz obiekty - Aktualizuje wybrane tabele zawierające łącza danych przy użyciu 

danych zmienionych w zewnętrznym pliku źródłowym. 

o Łącze danych - Określa nazwę łącza danych, które należy zaktualizować przy użyciu 

danych zmienionych w zewnętrznym pliku źródłowym. Wprowadzenie [?] powoduje 

wyświetlenie listy łączy danych w bieżącym rysunku. 

o Wszystkie łącza danych - Aktualizuje wszystkie łącza danych we wszystkich tabelach 

przy użyciu danych zmienionych w zewnętrznym pliku źródłowym. 

 

Zapis łącza danych w zewnętrznym źródle 

Analogicznie, jeśli zostały wprowadzone zmiany do tabeli w rysunku, wówczas można zaktualizować 

połączony arkusz kalkulacyjny, odpowiednio: 

• klikając PPM na tabeli i wybierając z menu kontekstowego opcję Zapisz łącza danych w 

zewnętrznym źródle; 

• klikając PPM na dowolną zaznaczoną komórkę tabeli i wybierając z menu kontekstowego opcję 

Łącza danych → Przekaż zmiany użytkownika do pliku źródłowego; 



 
 

 
 

• wpisując w wierszu polecenia AKTUALŁĄCZEDANYCH i postępując zgodnie z 

komunikatami wyświetlanymi w wierszu polecenia: 

o Wybierz opcję: Zapisz łącze danych - Aktualizuje podłączone dane w pliku 

zewnętrznym za pomocą danych zmienionych w tabeli w rysunku. 

o Wybierz obiekty - Przesyła dane zmienione w oryginalnej połączonej zawartości do 

pliku źródłowego. 

 

ZADANIE 

Utwórz w Excelu poniższą tabelę a następnie zaimportuj ją do AutoCAD Map 3D. Zapisz plik 

AutoCAD Map 3D w swoim folderze, następnie zamknij program, zmodyfikuj pozycje w pliku Excel, 

zapisz modyfikacje i ponownie uruchom AutoCAD Map 3D. 

 
 

2.2.3. Wczytywanie tabel w technologii OLE 

 

Technologia OLE (Object Linking and Embedding) – technologia, która umożliwia współdzielenie 

danych między aplikacjami na podstawie osadzania m.in. obiektów.  

 

Aby wstawić na rysunku tabelę w technologii OLE należy: 

• zaznaczyć tabelę utworzoną w arkuszu pliku programu Microsoft Excel, następnie wcisnąć 

kombinację klawiszy CTRL+C, przejść do AutoCAD Map 3D i wcisnąć kombinację klawiszy 

CTRL+V. Pole z tabelą zostanie wstawione, lecz nie będzie można go edytować – również 

zmiana danych w pliku .xlsx nie spowoduje zaktualizowania danych we wklejonej tabeli w 

rysunku; 

• zaznaczyć tabelę utworzoną w arkuszu pliku programu Microsoft Excel, następnie wcisnąć 

kombinację klawiszy CTRL+C, przejść do AutoCAD Map 3D: 

o z karty Narzędzia główne, panelu Schowek, listy rozwijanej Wklej, wybrać narzędzie 

Wklej specjalnie; 

o w wierszu polecenia wpisać WKLEJ_S (wklej specjalnie) i wcisnąć Enter; 

W wyświetlonym oknie dialogowym Wklejanie specjalnie wybrać opcję Wklej łącze (jeżeli 

chcemy, aby dane w tabeli były automatycznie aktualizowane). Wklej łącze wkleja zawartość 

schowka do bieżącego rysunku i tworzy łącze do pliku w aplikacji źródłowej. Wybranie opcji 

Wklej spowoduje, że zawartość schowka zostanie osadzona, a nie połączona. 

W polu Jako: należy wybrać format danych i zatwierdzić przyciskiem OK. Następnie trzeba 

określić punkt wstawiania w obszarze rysunku. Wstawiona tabela powinna wyglądać jak na 

rysunku poniżej. 

 



 
 

 
 

 
 

ZADANIE 

Wczytaj poniższą tabelę w technologii OLE do AutoCAD Map 3D. 

 

 

  



 
 

 
 

2.3. Atrybuty dynamiczne 

 

Atrybut to obiekt (oznaczenie z danymi), który jest tworzony i umieszczany w definicji bloku. Atrybuty 

mogą przechowywać dane, takie jak numery części, nazwy produktów, ceny, uwagi, nazwy właścicieli 

itp. Aby móc wykorzystywać atrybuty dynamiczne, obiekt, do którego będą one przypisane musi być 

blokiem. 

 

PRZYKŁAD 

Na poniższej ilustracji przedstawiono blok „krzesła” z czterema atrybutami: typ, producent, model i 

koszt. Ponieważ oznaczenia skonfigurowano jako zmienne, do każdego wstawionego odniesienia do 

bloku można było dodać informacje na temat każdego wystąpienia. 

 

 

Informacje z atrybutów wyodrębnione z rysunku mogą być przetwarzane w arkuszach kalkulacyjnych lub 

bazach danych w celu sporządzenia list części, zestawień komponentów itp. Z blokiem może być 

związany więcej niż jeden atrybut pod warunkiem, że każdy atrybut posiada inne oznaczenie. 

 

Podczas definiowania atrybutu są określane następujące elementy: 

• Niepowtarzalna etykieta identyfikująca atrybut według nazwy. 

• Monit, który może być wyświetlany podczas wstawiania bloku. 

• Domyślna wartość używana w przypadku, gdy w wierszu polecenia nie zostanie wprowadzona 

wartość zmiennej. 

 

Jeśli planowane jest wyodrębnienie danych z atrybutów do listy części, warto zachować listę tworzonych 

etykiet atrybutów. Ta informacja o oznaczeniach może być potrzebna później podczas tworzenia pliku 

szablonu atrybutu. 

 

Uwaga: Ważne, aby etykiety atrybutów miały niepowtarzalne nazwy. W rozszerzonym edytorze 

atrybutów będą wyświetlane wszystkie powielone etykiety w kolorze czerwonym. Powielenie etykiet 

może stwarzać problemy podczas wyodrębniania danych lub w przypadku użycia ich w blokach 

dynamicznych. 

 

Tryby atrybutów 

Tryby atrybutu kontrolują zachowanie atrybutów w blokach. Można na przykład kontrolować: 

• Czy atrybut jest widoczny czy niewidoczny w rysunku. Atrybut niewidoczny nie jest 

wyświetlany i drukowany; jednak informacje o atrybucie są przechowywane w pliku rysunku i 

mogą zostać zapisane w pliku wyodrębniania w celu późniejszego użycia w programie bazy 

danych. 

• Czy atrybut jest stałą czy zmienną. Każdorazowo przy wstawianiu bloku o zmiennych atrybutach 

wyświetlany jest monit o wprowadzenie danych, które zostaną zapisane razem z blokiem. Bloki 

mogą także zawierać atrybuty stałe, których wartości się nie zmieniają. W przypadku wstawiania 

bloków o stałych atrybutach użytkownik nie jest proszony o wprowadzanie wartości. 

• Czy atrybut można przenosić względem pozostałej części bloku. Uchwyty umożliwiają zmianę 

położenia atrybutu bez modyfikacji definicji bloku. Aby zapobiec przemieszczeniu, można 

zablokować położenie atrybutu względem innych obiektów w bloku. 



 
 

 
 

• Czy atrybut jest atrybutem jedno- czy wielowierszowym. W przeciwieństwie do atrybutów 

jednowierszowych (które są ograniczone do 255 znaków) atrybuty wielowierszowe obsługują 

rozszerzone opcje formatowania. 

 

Tworzenie bloków 

Blok jest zasadniczo definicją bloku zawierającą nazwę bloku, geometrię bloku, położenie punktu 

bazowego, który będzie używany do wyrównywania bloku po jego wstawieniu, oraz wszelkie skojarzone 

dane atrybutów. Można zdefiniować blok z geometrii rysunku w oknie dialogowym Definicja bloku lub 

za pomocą Edytora bloku. Po utworzeniu definicji bloku można utworzyć do niej odwołanie w tym 

samym lub innym rysunku. 

 

Tworzenie bloku poprzez okno dialogowe Definicja bloku: 

• karta Wstaw → panel Definicja bloku → narzędzie Utwórz blok; 

• wiersz polecenia → polecenie BLOK; 

• wiersz polecenia → polecenie _BLOCK; 

 

 
 

Nazwa 

Określa nazwę bloku. Długość nazwy nie może przekraczać 255 znaków, może zawierać litery, cyfry, 

spacje i dowolne znaki specjalne nieużywane przez system operacyjny lub program do innych celów. 

Nazwa i definicja bloku są zapisywane w bieżącym rysunku. 

 

Punkt bazowy 

Określa bazowy punkt wstawienia bloku. Wartością domyślną jest 0,0,0. 

• Określ na ekranie - Wyświetla monit o podanie punktu bazowego po zamknięciu okna 

dialogowego. 

• Wskaż bazowy punkt wstawiania - Chwilowo zamyka okno dialogowe i umożliwia określenie 

bazowego punktu wstawienia w bieżącym rysunku. 

• X - Określa wartość współrzędnej X. 

• Y - Określa wartość współrzędnej Y. 

• Z - Określa wartość współrzędnej Z. 

 

 

 



 
 

 
 

Obiekty 

Określa obiekty, które mają być włączone do powstającego bloku, oraz wskazuje, czy po jego utworzeniu 

mają być one pozostawione, przekonwertowane na wystąpienia bloku lub usunięte. 

• Określ na ekranie - Po zamknięciu okna dialogowego wyświetla monit o określenie obiektów. 

• Wybierz obiekty - Zamyka okno dialogowe Definicja bloku na czas wybierania obiektów do 

bloku. Po zakończeniu wybierania obiektów naciśnij klawisz Enter, aby powrócić do okna 

dialogowego. 

• Szybki wybór - Wyświetla okno dialogowe Szybki wybór, które definiuje zbiór wskazań. 

• Zapamiętaj - Zachowuje wybrane obiekty jako obiekty zaznaczone w rysunku po utworzeniu 

bloku. 

• Przekształć na blok - Po utworzeniu bloku przekształca wybrane obiekty na wystąpienia bloku 

w rysunku. 

• Usuń - Po utworzeniu bloku usuwa wybrane obiekty z rysunku. 

• Wybrane obiekty - Wyświetla liczbę wybranych obiektów. 

 

Zachowanie 

Określa zachowanie bloku. 

• Opisowy - Określa, że blok jest opisowy. 

• Uzgodnij orientację bloku z układem - Określa, że orientacja odniesienia do bloku w rzutniach 

obszaru papieru odpowiada orientacji układu. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli opcja Opisowy 

jest odznaczona. 

• Skaluj proporcjonalnie - Określa, czy odniesienie do bloku jest chronione przed skalowaniem 

nieproporcjonalnym. 

• Pozwól rozbić - Określa, czy odniesienie do bloku może zostać rozbite. 

 

Ustawienia 

Określa ustawienia bloku. 

• Jednostka bloku - Określa jednostki wstawienia do odniesienia do bloku. 

• Hiperłącze - Otwiera okno dialogowe Wstaw hiperłącze, którego można użyć do powiązania 

hiperłącza z definicją bloku. 

 

Opis 

Określa tekst opisu związanego z blokiem. 

 

Otwórz w Edytorze bloku 

Po kliknięciu przycisku OK otwiera definicję bieżącego bloku w edytorze bloku. 

 

PRZYKŁAD 

Przykład bloku krzeslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wstawianie bloku 

 

Wstawianie bloku możliwe jest poprzez okno dialogowe Wstaw, lub: 

• karta Narzędzia główne → panel Blok → narzędzie Wstaw; 

• karta Wstaw → panel Definicja bloku → narzędzie Utwórz blok; 

 
• wiersz polecenia → polecenie WSTAW; 

• wiersz polecenia → polecenie _INSERT; 

 

 
 

Nazwa 

Określa nazwę bloku do wstawienia lub nazwę pliku do wstawienia jak blok. 

 

Przeglądaj 

Otwiera okno dialogowe Wybierz plik rysunku (okno dialogowe standardowego wyboru pliku), gdzie 

można wybrać blok lub plik rysunku do wstawienia. 

 

Ścieżka 

Określa ścieżkę do bloku. 

 

Zlokalizuj przy użyciu danych geograficznych 

Umożliwia wstawienie rysunku, korzystając z danych geograficznych jako odniesienia. Określa, czy 

bieżący i dołączony rysunek zawiera dane geograficzne. Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli oba rysunki 

zawierają dane geograficzne. 

 

Opis 

Wyświetla opis, który został zapisany z blokiem. 



 
 

 
 

Podgląd 

Wyświetla podgląd określonego bloku do wstawienia. 

 

Punkt wstawienia 

Określa punkt wstawienia bloku. 

• Określ na ekranie - Określa punkt wstawienia bloku przy użyciu urządzenia do wskazywania. 

• Wprowadzanie współrzędnych - Umożliwia ręczne wprowadzenie wartości współrzędnych X, 

Y i Z dla punktu wstawienia bloku. 

• X - Ustawia wartość współrzędnej X. 

• Y - Ustawia wartość współrzędnej Y. 

• Z - Ustawia wartość współrzędnej Z. 

 

Skala 

Określa skalę dla wstawionego bloku. Podanie ujemnych wartości dla współczynników skali dla osi X, Y 

i Z powoduje wstawienie lustrzanego obrazu bloku. 

• Określ na ekranie - Określa skalę bloku przy użyciu urządzenia do wskazywania. 

• Wprowadź współczynnik skali - Umożliwia ręczne wprowadzenie współczynnika skali dla 

bloku. 

• X - Ustawia współczynnik skali X. 

• Y - Ustawia współczynnik skali Y. 

• Z - Ustawia współczynnik skali Z. 

• Skala proporc. - Określa pojedynczą wartość skali dla współrzędnych X, Y i Z. 

 

Obrót 

Określa kąt obrotu dla wstawionego bloku w bieżącym układzie LUW. 

• Określ na ekranie - Określa kąt obrotu bloku przy użyciu urządzenia do wskazywania. 

• Kąt - Ustawia kąt obrotu dla wstawionego bloku. 

 

Jednostka bloku 

Wyświetla informacje o jednostkach bloku. 

• Jednostka - Określa wartość zmiennej INSUNITS dla wstawianego bloku. 

• Współczynnik - Wyświetla współczynnik skali jednostek obliczony na podstawie wartości 

zmiennej INSUNITS bloku oraz jednostek rysunku. 

 

Rozbij 

Rozbija blok i wstawia pojedyncze fragmenty bloku. Kiedy wybrano polecenie Rozbij, można wybrać 

jedynie jednorodny współczynnik skali. 

 

2.3.1. Tworzenie atrybutów dynamicznych 

 

Tworzenie atrybutów dynamicznych poprzez okno dialogowe Definicja atrybutu: 

• karta Narzędzia główne → panel Blok → narzędzie Zdefiniuj atrybuty; 

• karta Wstaw → panel Definicja bloku → narzędzie Zdefiniuj atrybuty; 

• wiersz polecenia → polecenie ATRDEF; 

• wiersz polecenia → polecenie _ATTDEF; 

 



 
 

 
 

 
 

Tryb 

Ustawia opcje wartości atrybutu skojarzonego z blokiem przy wstawianiu bloku do rysunku. Wartości 

domyślne są przechowywane w zmiennej systemowej AFLAGS. Zmiana ustawienia zmiennej AFLAGS 

ma wpływ na tryb domyślny dla nowych definicji atrybutów i nie wpływa na istniejące definicje 

atrybutów. 

• Niewidoczna - Określa, że wartości atrybutów mają się nie pojawiać przy wstawianiu bloku. 

Polecenie ATRWID nadpisuje tryb Niewidoczny. 

• Stały - Nadaje atrybutom stałą wartość podczas wstawiania bloku. To ustawienie jest używane w 

przypadku informacji, które nigdy się nie zmieniają. 

• Weryfikowany - Monituje o weryfikację wprowadzonej wartości atrybutu przy wstawianiu 

bloku. 

• Wstępnie ustawiony - Przy wstawianiu bloku nadaje atrybutowi wartość domyślną bez 

wyświetlania monitu. Opcja Wstępnie ustawiony ma zastosowanie tylko wtedy, gdy monity o 

podanie wartości atrybutów są ustawione tak, aby były wyświetlane w wierszu polecenia (wartość 

ATTDIA jest ustawiona na 0). 

• Zablokuj Położenie - Blokuje położenie atrybutu wewnątrz odniesienia do bloku. Odblokowany 

atrybut może być przenoszony względem pozostałej części bloku przy zastosowaniu edycji 

uchwytem i można zmieniać rozmiar atrybutów multilinii. 

• Wiele linii - Określa, że wartość atrybutu może zawierać wiele linii tekstu, i umożliwia określenie 

szerokości obwiedni atrybutu. 

 

Atrybut 

Ustawia dane atrybutu. 

• Oznaczenie - Określa nazwę, za pomocą której można zidentyfikować atrybut. Etykieta może 

zawierać dowolne znaki oprócz spacji. Wielkie litery są automatycznie zamieniane na litery 

małe. 

• Monit - Określa monit, który będzie wyświetlany przy wstawianiu bloku zawierającego tę 

definicję atrybutu. Jeśli nie wprowadzisz monitu, jako monit wykorzystane zostanie oznaczenie 

atrybutu. Po wybraniu Stały w obszarze Tryb, opcja Monit nie będzie dostępna. 

• Domyślny - Określa domyślną wartość atrybutu. 

• Przycisk Wstaw pole - Wyświetla okno dialogowe Pole, w którym można wstawić pole w postaci 

całej lub części wartości atrybutu. 

 



 
 

 
 

Punkt wstawienia 

Określa położenie atrybutu. Podaj wartości współrzędnych lub wybierz opcję Określ na ekranie i określ 

urządzeniem wskazującym położenie atrybutu względem innych obiektów. 

• Wybierz na ekranie - Wyświetla monit punktu początkowego po zamknięciu okna dialogowego. 

Określ urządzeniem wskazującym położenie atrybutu względem innych obiektów. 

• X - Określa współrzędną X punktu wstawienia atrybutu. 

• Y - Określa współrzędną Y punktu wstawienia atrybutu. 

• Z - Określa współrzędną Z punktu wstawienia atrybutu. 

 

Opcje tekstu 

Ustawia wyrównanie, styl, wysokość i kąt obrotu tekstu atrybutu. 

• Wyrównanie - Określa wyrównanie tekstu atrybutu. 

• Styl tekstu - Określa predefiniowany styl tekstu atrybutu. Wyświetlane są aktualnie wczytane 

style tekstu. 

• Opisowy - Określa, że atrybut jest opisowy. Jeśli blok jest opisowy, atrybut będzie zgodny z 

orientacją bloku. 

• Wysokość tekstu - Określa wysokość tekstu atrybutu. Należy podać wartość wysokości tekstu 

lub wybrać przycisk Wysokość tekstu, aby wykorzystać urządzenie wskazujące do określenia 

wysokości. Wysokość jest mierzona od początku do określonego położenia. Jeżeli wybrano styl 

tekstu posiadający stałą wysokość (o dowolnej wartości innej niż 0.0), lub jeżeli z listy rozwijanej 

Wyrównanie wybrano opcję Wyrównaj, opcja Wysokość jest niedostępna. 

• Obrót - Określa kąt obrotu tekstu atrybutu. Należy podać wartość lub wybrać przycisk Obrót, 

aby wykorzystać urządzenie wskazujące do określenia kąta obrotu. Kąt obrotu jest mierzony od 

początku do określonego położenia. Opcja Obrót nie jest dostępna, jeżeli wybrano Dopasuj lub 

Wstaw z listy rozwijanej Wyrównanie. 

• Szerokość obwiedni - Określa maksymalną długość wierszy tekstu w atrybucie 

wielowierszowym przed zawinięciem ich do następnego wiersza. Wartość 0.0000 oznacza, że nie 

ma ograniczeń długości wiersza tekstu. Ta opcja jest niedostępna w przypadku atrybutów 

jednowierszowych. 

 

Dopasuj poniżej poprzedniej definicji atrybutu 

Umieszcza oznaczenie atrybutu tuż poniżej wcześniej zdefiniowanego atrybutu. Jeżeli wcześniej nie 

utworzono definicji atrybutu, ta opcja nie jest dostępna. 

 

2.3.2. Tworzenie bloków z atrybutami dynamicznymi 
 

Dołączanie atrybutów do bloków 

Utworzone definicje atrybutów dołącza się do bloku, wprowadzając je w zbiorze wskazań podczas 

definiowania lub przedefiniowywania bloku. Aby użyć kilku atrybutów jednocześnie, należy je 

zdefiniować, a następnie dołączyć do tego samego bloku. 

 

Aby przedefiniować utworzony wcześniej blok i dodać do niego zdefiniowane atrybuty, należy: 

• rozbić blok: wiersz polecenia – polecenie ROZBIJ, wskazać blok i potwierdzić klawiszem Enter; 

• otworzyć okno dialogowe Definicja bloku: karta Wstaw → panel Definicja bloku → narzędzie 

Utwórz blok; 

• z listy rozwijanej Nazwa wybrać blok do edycji; 

• w obszarze Obiekty kliknąć przycisk Wybierz obiekty i oprócz bloku zaznaczyć również 

zdefiniowane atrybuty, które mają zostać dołączone do bloku, potwierdzić klawiszem Enter; 

• zatwierdzić zmiany przyciskiem OK; 

• w wyświetlonym oknie dialogowym Bloki – Ponownie zdefiniuj blok kliknąć przycisk 

Zdefiniuj ponownie; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PRZYKŁAD 

Zdefiniowanie atrybutów: typ, producent, model i koszt. Atrybut typ zdefiniowano jako stały z 

wartością domyślną KRZESŁO, więc do każdego wstawionego odniesienia do bloku ten atrybut nie 

będzie uzupełniany przez użytkownika. Pozostałe atrybuty skonfigurowano jako zmienne, więc do 

każdego wstawionego odniesienia do bloku użytkownik musi dodać informacje na temat każdego 

wystąpienia. 

 

 

Zwykle kolejność monitów o atrybuty jest taka sama, jak kolejność wybierania atrybutów podczas 

tworzenia bloku. Jednak jeżeli do wybierania atrybutów stosowane było okno (przecinające lub 

wybierające), to kolejność monitów będzie odwrotna do kolejności, w jakiej tworzone były atrybuty. 

Menedżer atrybutów bloków służy do zmiany kolejności monitów o informacje o atrybutach podczas 

wstawiania odniesienia do bloku. 

 

 
 

Pracując w edytorze bloków, można otworzyć definicję bloku w oknie dialogowym Kolejność atrybutów 

(wyświetlanym za pomocą polecenia BATRKOLEJ) i zmienić kolejność wyświetlania monitów o 

informacje podczas wstawiania odniesienia do bloku. 

 



 
 

 
 

 
 

ZADANIE 

Wykonaj poniższą tabelę i zdefiniuj poszczególne atrybuty dynamiczne (zaznaczone na różowo) 

 
 

2.3.3. Tworzenie zestawień z wykorzystaniem atrybutów dynamicznych 

 

Z obiektów na rysunku można wydobywać informacje, takie jak atrybuty bloków czy właściwości 

rysunku, w celu np. utworzenia harmonogramu, listy części lub zestawienia komponentów. 

 

Kreator wyodrębniania danych 

Kreator wyodrębniania danych wyodrębnia dane rysunku i scala dane ze źródła zewnętrznego w tabelę 

wyciągu danych lub plik zewnętrzny. Eksportuje właściwość obiektu, atrybut bloku i informacje o 

rysunku do tabeli wyciągu danych lub do zewnętrznego pliku oraz określa łącze danych do arkusza 

programu Microsoft Excel. Oferuje instrukcje krok po kroku wyodrębniania danych z obiektów, bloków 

i atrybutów, w tym informacje o rysunku w bieżącym rysunku lub zestawie rysunków. Te informacje są 

używane do utworzenia tabeli wyodrębniania danych w bieżącym rysunku lub zapisywane w 

zewnętrznym pliku. 

 

Uruchamianie Kreatora wyodrębniania danych: 

• karta Wstaw → panel Łączenie i wyodrębnianie → narzędzie Wyodrębnianie danych; 

• wiersz polecenia → polecenie WYODRDANYCH; 

• wiersz polecenia → polecenie _DATAEXTRACTION; 

 



 
 

 
 

1/8: Początek 

Rozpoczyna proces wyodrębniania danych. Opcje obejmują utworzenie nowych ustawień wyodrębniania 

danych, użycie szablonu lub edytowanie istniejącego wyodrębnienia. 

 

 
 

Utwórz nowe ustawienia wyodrębniania danych 

Tworzy nowe ustawienia wyodrębniania danych i zapisuje je w pliku DXE. Można również określić 

poprzedni plik wyodrębniania (DXE lub BLK), aby użyć go jako szablonu. Plik DXE jest plikiem 

wyodrębniania danych służącym do przechowywania ustawień wyodrębniania wybranych w kreatorze 

wyodrębniania danych, aby umożliwić użycie tych samych ustawień podczas wyodrębniania danych z 

innych plików rysunku. Po wybraniu tej opcji należy określić nazwę i położenie dla nowego pliku DXE. 

 

Użyj ustawień poprzedniego wyodrębniania jako szablonu 

Używa ustawień wcześniej zapisanych w pliku wyodrębniania danych (DXE) lub pliku szablonu 

wyodrębniania atrybutu (BLK). Podczas przechodzenia przez kreatora każda strona jest już wypełniona 

przez ustawienia zawarte w pliku szablonu. Ustawienia te można zmienić. Kliknij przycisk [...], aby 

wybrać plik w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku. 

 

Edytuj istniejące ustawienia wyodrębniania danych 

Umożliwia modyfikowanie istniejącego pliku wyodrębniania danych (DXE). Kliknij przycisk [...], aby 

wybrać plik wyodrębniania danych w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2/8: Definiowanie źródła danych 

Określa pliki rysunku, w tym foldery, z których mają być wyodrębniane dane. Umożliwia wybór obiektów 

w bieżącym rysunku, z których należy wyodrębnić informacje. 

 

 
 

Źródło danych 

• Rysunki/Zestaw arkuszy - Udostępnia przyciski Dodaj folder oraz Dodaj rysunki w celu 

określania rysunków i folderów do wyodrębniania. Rysunki i foldery do wyodrębniania są 

wymienione w widoku Pliki rysunków. 

• Uwzględnij bieżący rysunek - Uwzględnia bieżący rysunek podczas wyodrębniania danych. 

Bieżący rysunek może być pusty (nie zawierać obiektów), jeśli do wyodrębniania są pobrane 

dodatkowe rysunki. 

• Wybierz obiekty na bieżącym rysunku - Udostępnia przyciski Wybierz obiekty na bieżącym 

rysunku, dzięki czemu można wybrać obiekty do wyodrębniania danych. 

• Przycisk Wybierz obiekty na bieżącym rysunku - Tymczasowo zamyka kreator, aby umożliwić 

wybranie obiektów i bloków w bieżącym rysunku. 

 

Pliki i foldery rysunków 

Wyświetla listę plików rysunku i folderów. W wyodrębnianiu są uwzględniane zaznaczone foldery. 

 

Dodaj folder 

Wyświetla okno dialogowe Opcje dodawania folderu, w którym można określić foldery do 

uwzględnienia w wyodrębnianiu danych. 

 

Dodaj rysunki 

Wyświetla standardowe okno dialogowe wyboru pliku, w którym można określić rysunki do 

uwzględnienia w wyodrębnianiu danych. 

 

Usuń 

Usuwa zaznaczone rysunki i foldery wymienione na liście Pliki i foldery rysunków z wyodrębniania 

danych. 

 

Ustawienia 

Wyświetla okno dialogowe Wyodrębnianie danych — ust. dodatkowe, w którym można określić 

ustawienia wyodrębniania danych. 

 



 
 

 
 

3/8: Wybierz obiekty 

Określa rodzaje obiektów (bloki i inne obiekty) oraz informacje o rysunku, które należy wyodrębnić. 

Poprawne obiekty są sprawdzane domyślnie. Obiekty nieistniejące w zaznaczonym rysunku nie są 

sprawdzane. Kliknij nagłówek kolumny, aby odwrócić kolejność sortowania. Można zmieniać szerokość 

kolumn. Dane właściwości ze sprawdzonych obiektów są wyświetlane na stronie Wybierz właściwości. 

 

 
 

Obiekty 

• Obiekt - Wyświetla obiekty według nazw. Bloki są wymieniane według nazw. Obiekty inne niż 

bloki są wyświetlane według nazwy obiektów. 

• Wyświetl nazwę - Udostępnia miejsce na wprowadzenie opcjonalnej alternatywnej nazwy dla 

obiektu, która pojawi się w wyodrębnionych informacjach. Wybierz nazwę wyświetlaną, kliknij 

listę prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Edytuj nazwę wyświetlaną. 

• Typ - Wyświetla informację, czy obiekt jest blokiem czy nie. 

 

Podgląd 

Wyświetla obraz podglądu zaznaczonego bloku w widoku listy Obiekt. 

 

Opcje wyświetlania 

• Wyświetlaj wszystkie typy obiektów - Wyświetla listę wszystkich typów obiektów (będących 

blokami lub nie) w widoku listy Obiekt. Opcja ta jest domyślnie wybrana. 

o Wyświetlaj tylko bloki - W widoku listy Obiekt wyświetla tylko bloki. 

o Wyświetlaj tylko obiekty inne niż bloki - W widoku listy Obiekt wyświetla tylko te 

obiekty, które nie są blokami. 

• Wyświetlaj tylko bloki z atrybutami - W widoku listy Obiekt wyświetla tylko bloki zawierające 

atrybuty. Bloki dynamiczne są wymienione na liście, jeżeli przypisano im zostały specjalne 

właściwości (na przykład operacje i parametry). 

• Wyświetlaj tylko obecnie używane obiekty - W widoku listy Obiekt wyświetla obiekty 

istniejące w wybranych rysunkach. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4/8: Wybierz właściwości 

Steruje obiektami, blokami i właściwościami rysunku, które mają być wyodrębnione. Każdy wiersz 

zawiera nazwę właściwości, nazwę wyświetlaną oraz kategorię. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i użyj opcji z menu skrótów, aby zaznaczyć lub 

odznaczyć wszystkie elementy, odwrócić zbiór wskazań lub edytować nazwę wyświetlaną. Kliknij 

nagłówek kolumny, aby odwrócić kolejność sortowania. Można zmieniać szerokość kolumn. 

 

 
 

Właściwości 

• Właściwości - Wyświetla właściwości obiektu z obiektów wybranych na stronie Wybierz 

obiekty. Lista właściwości jest filtrowana zgodnie z wybranymi kategoriami filtru. Właściwości 

są identyczne jak właściwości wymienione na palecie Właściwości. 

• Wyświetl nazwę - Udostępnia miejsce na wprowadzenie opcjonalnej alternatywnej nazwy dla 

właściwości, która pojawi się w wyodrębnionych informacjach. Zaznacz nazwę wyświetlaną 

właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy listę i kliknij polecenie Edytuj nazwę 

wyświetlaną. 

• Kategoria - Wyświetla kategorię poszczególnych właściwości. Na przykład kategoria Ogólne 

określa zwykłe właściwości obiektu, takie jak kolor czy warstwa. Atrybut określa atrybuty 

zdefiniowane przez użytkownika. Dynamicznie określa dane właściwości zdefiniowanych przez 

użytkownika dla bloków dynamicznych. Właściwości są identyczne jak właściwości wymienione 

na palecie Właściwości. 

 

Filtr kategorii - Lista kategorii właściwości 

Wyświetla listę kategorii wyodrębnionych z listy właściwości. Niezaznaczone kategorie powodują 

filtrowanie listy Właściwości. Kategorie to: Atrybut, Blok dynamiczny, Geometria, Ogólne, Różne,  

Rysunek, Tabela i Tekst, Wizualizacja 3D, Wzór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5/8: Rozdrobnij / Wygładź dane 

Modyfikuje strukturę tabeli wyodrębniania danych. Można zmieniać kolejność kolumn i sortować ich 

zawartość, filtrować wyniki, dodawać kolumny formuł i wiersze stopki oraz tworzyć łącza do danych w 

arkuszach programu Microsoft Excel. 

 

 
 

Widok siatki danych 

Kolumny - Wyświetla właściwości w układzie kolumnowym, tak jak to było określone na stronie 

Wybierz właściwości. 

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby wyświetlić opcje menu skrótów. Domyślnie 

jest wyświetlana kolumna zliczania Liczba oraz kolumna Nazwa. W nagłówkach kolumn na wstawione 

formuły oraz w kolumnach wyodrębnionych z arkusza programu Microsoft Excel są wyświetlane ikony. 

 

Połącz identyczne wiersze 

Grupuje identyczne rekordy na podstawie wierszy tabeli. Aktualizuje kolumnę zliczania sumą wszystkich 

zagregowanych obiektów. 

 

Pokaż kolumnę zliczania 

Wyświetla w siatce kolumnę zliczania Liczba. 

 

Pokaż kolumnę nazw 

Wyświetla w siatce kolumnę Nazwa. 

 

Połącz z zewnętrznymi danymi 

Wyświetla okno dialogowe Dołącz zewnętrzne dane, w którym można utworzyć łącze między 

wyodrębnionymi danymi rysunkowymi a danymi w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel. 

 

Opcje sortowania kolumn 

Wyświetla okno dialogowe Sortowanie kolumn, w którym można sortować dane w wielu kolumnach. 

 

Pełny podgląd 

Wyświetla w oknie tekstowym pełny podgląd ostatecznego wyjścia, w tym dołączone dane zewnętrzne. 

Podgląd umożliwia tylko przeglądanie. 

 

 

 



 
 

 
 

6/8: Wybierz format wyjściowy 

Określa typ wyjścia dla wyodrębniania danych. 

 

 
 

Opcje formatu wyjściowego 

• Wstaw tabelę wyodrębniania danych do rysunku - Tworzy tabelę wypełnianą 

wyodrębnionymi danymi. Po kliknięciu przycisku Zakończ na stronie Zakończ wyświetlany jest 

monit o wstawienie tabeli do bieżącego rysunku. 

• Zapisz dane w zewnętrznym pliku - Tworzy plik wyodrębniania danych. Kliknij przycisk [...], 

aby wybrać format pliku w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku. Dostępne formaty 

plików to: Microsoft Excel (XLS), plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV), Microsoft 

Access (MDB) oraz plik wartości rozdzielanych tabulatorami (TXT). Plik zewnętrzny jest 

tworzony po kliknięciu przycisku Zakończ na stronie Zakończ. 

 

Uwaga: Maksymalna liczba kolumn, które można wyeksportować do pliku XLS i MDB, wynosi 255. 

  



 
 

 
 

7/8: Styl tabeli 

Steruje wyglądem tabeli wyodrębniania danych. Ta strona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy na stronie 

Wybierz format wyjściowy wybrana jest tabela AutoCAD. 

 

 
 

Styl tabeli 

• Wybierz styl wstawianej tabeli - Określa styl tabeli. Kliknij przycisk Styl tabeli, aby wyświetlić 

okno dialogowe Styl tabeli lub wybierz styl tabeli z listy rozwijanej stylów zdefiniowanych w 

rysunku. 

 

Formatowanie i struktura 

• Użyj tabeli w stylu tabeli dla wierszy etykiet - Tworzy tabelę wyodrębniania danych z zestawem 

górnych wierszy zawierających komórki etykiet oraz zestawem dolnych wierszy zawierających 

komórki nagłówków i stopek. Wyodrębnione dane są wstawiane górnym i dolnym wierszem 

etykiet. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany styl tabeli zawiera tabelę szablonu. 

• Skonfiguruj tabelę ręcznie - Umożliwia ręczne wprowadzanie tytułu i specyfikacji stylu 

komórek tytułu, nagłówka i danych. 

o Wprowadź tytuł dla tabeli - Określa tytuł tabeli. Ten wiersz nie jest nadpisywany 

podczas aktualizacji tabeli. Domyślny styl tabeli, STANDARD, zawiera tytuł. Jeżeli 

wybrany styl tabeli nie zawiera tytułu, ta opcja nie jest dostępna. 

o Styl komórki tytułu - Określa styl komórki tytułu. Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać 

styl komórki tytułu zdefiniowany w wybranym stylu tabeli. 

o Styl komórki nagłówka - Określa styl wiersza nagłówka. Kliknij listę rozwijaną, aby 

wybrać styl komórki zdefiniowany w wybranym stylu tabeli. 

o Styl komórki danych - Określa styl komórek danych. Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać 

styl komórki zdefiniowany w wybranym stylu tabeli. 

• Użyj nazw właściwości jako dodatkowych nagłówków kolumn - Dołącza nagłówki kolumn i 

powoduje użycie nazw wyświetlanych jako wiersza nagłówka. 

 

Podgląd 

Wyświetla podgląd układu tabeli. Jeżeli styl tabeli nie zawiera tytułu lub nagłówka, to nie będą one 

wyświetlane. 

 

 

 

 



 
 

 
 

8/8: Zakończ 

Kończy proces wyodrębniania danych właściwości obiektu określonych w kreatorze i tworzy wyjście typu 

określonego na stronie Wybierz format wyjściowy. Jeśli w oknie dialogowym Dołącz zewnętrzne dane 

zdefiniowano łączenie danych i dopasowywanie kolumn do arkusza kalkulacyjnego programu Excel, 

wówczas są także wyodrębniane wybrane dane z arkusza kalkulacyjnego. 

 

• Jeśli na stronie Wybierz format wyjściowy zaznaczono opcje Wstaw tabelę wyodrębniania 

danych do rysunku, wówczas po kliknięciu przycisku Zakończ pojawi się monit o wstawienie 

tabeli do rysunku. 

• Jeśli zaznaczono opcję Zapisz dane w zewnętrznym pliku, wówczas wyodrębnione dane są 

zapisywane w pliku określonego typu. 

 

 
 

PRZYKŁAD 

Wyodrębnienie danych na podstawie wcześniej utworzonych atrybutów dynamicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ZADANIE 

Zdefiniuj następujące atrybuty dynamiczne: NUMER_POM, FUNKCJA, POWIERZCHNIA. 

Następnie wykonaj przedstawiony poniżej blok, zawierający zdefiniowane atrybuty dynamiczne. 

Utworzony blok wstaw w wyznaczone miejsca, uzupełniając przy tym pola atrybutów. Wyodrębnij 

dane z uzupełnionych atrybutów i zapisz je w tabeli na rysunku oraz wyeksportuj do pliku. 

 

 
  



 
 

 
 

2.4. Aplikacje 

 

AutoLISP jest łatwą do opanowania odmianą języka programowania LISP, posiadającą różnorodne 

funkcje. Ponieważ program AutoCAD ma wbudowany interpreter języka LISP, można wprowadzać kod 

języka AutoLISP bezpośrednio w wierszu polecenia albo wczytywać go z plików zewnętrznych. 

 

AutoLISP został rozszerzony o Visual LISP (VLISP), który oferuje zintegrowane środowisko 

programistyczne (IDE), zawierające kompilator, debuger i inne narzędzia programistyczne, przydatne 

przy zwiększaniu wydajności programowania. VLISP oferuje nowe funkcje i wzbogaca język o 

możliwość współdziałania z obiektami przy użyciu formantu ActiveX. VLISP umożliwia AutoLISP 

reagowanie na zdarzenia przy użyciu reaktorów obiektu. 

 

AutoLISP to interfejs aplikacji, który automatyzuje zadania projektowe. Wczytana aplikacja AutoLISP 

działa we własnym obszarze nazwy dla każdego otwartego rysunku. Obszar nazwy jest odizolowanym 

środowiskiem chroniącym aplikacje AutoLISP, specyficzne dla jednego rysunku, przed konfliktami nazw 

i wartości symboli lub zmiennych z takimi elementami na innym rysunku. Przykładowo poniższy wiersz 

kodu ustawia inną wartość symbolu a po uruchomieniu w różnych otwartych rysunkach. 

 

(setq a (getvar "DWGNAME")) 

 

Aplikacje AutoLISP mogą monitować o wprowadzenie danych, bezpośrednio wywoływać wbudowane 

polecenia programu AutoCAD i modyfikować lub tworzyć obiekty w bazie danych rysunku. Przez 

tworzenie procedur AutoLISP można dodawać do programu AutoCAD nowe polecenia specyficzne dla 

danej branży lub oparte na procesach roboczych. Wiele standardowych poleceń programu AutoCAD to w 

rzeczywistości aplikacje AutoLISP. 

 

Możliwości środowiska można wypróbować, wprowadzając kod w wierszu polecenia, aby natychmiast 

zobaczyć wyniki. Dzięki temu przeprowadzanie eksperymentów w języku AutoLISP jest bardzo łatwe, 

niezależnie od doświadczeń użytkownika w dziedzinie programowania. 

 

Interfejs AutoLISP udostępnia trzy formaty plików dla aplikacji: 

• Plik LSP (.lsp) — plik tekstowy ASCII zawierający kod programu AutoLISP. 

• Plik FAS (.fas) — skompilowana, binarna wersja pojedynczego pliku programu LSP. 

• Plik VLX (.vlx) — skompilowany zestaw jednego lub więcej plików LSP i/lub plików języka 

sterowania oknami dialogowymi (DCL). (Pliki VLX i DCL i nie są obsługiwane w programie 

AutoCAD dla systemu Mac). 

 

2.4.1. Wczytywanie aplikacji 
 

Wczytywanie aplikacji odbywa się za pośrednictwem okna dialogowego Wczytaj/usuń aplikacje: 

• karta Zarządzaj → panel Aplikacje → narzędzie Wczytaj aplikację; 

• wiersz polecenia → polecenie WCZYTAJAPL; 

• wiersz polecenia → polecenie _APPLOAD; 

 

Narzędzie to wczytuje i usuwa z pamięci aplikacje oraz określa aplikacje wczytywane przy starcie 

programu AutoCAD. 



 
 

 
 

 
 

Lista opcji 

Opcje w górnej części okna dialogowego pochodzą ze standardowego okna dialogowego wyboru pliku. 

Poniżej znajdują się opisy opcji dostępnych tylko w oknie dialogowym Wczytaj/usuń aplikacje: 

 

Wczytaj 

Wczytuje lub ponownie wczytuje aplikacje, które są na bieżąco wybrane na liście plików lub na karcie 

Historia. Przycisk Wczytaj nie jest dostępny aż do wybrania pliku, który można wczytać. Program 

wczytuje bezzwłocznie aplikacje ObjectARX, VBA i DBX, a aplikacje LSP, VLX i FAS są sprawdzane 

pod względem poprawności i wczytywane dopiero po zamknięciu okna dialogowego Wczytaj/usuń 

aplikacje. 

Po wybraniu pliku, który jest już wczytany, AutoCAD ponownie wczytuje aplikację kiedy to konieczne. 

Nie można ponownie wczytać aplikacji ObjectARX. W takim przypadku, należy ją najpierw usunąć z 

pamięci a następnie wczytać ponownie. Opcja Wczytaj jest również dostępna w menu skrótów po 

kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku z karty Historia. 

 

Wczytane aplikacje 

Wyświetla alfabetycznie uporządkowaną listę na bieżąco wczytanych aplikacji. Procedury w języku LISP 

są wyświetlane tylko wtedy, jeżeli zostały wczytane za pomocą okna dialogowego Wczytaj/usuń 

aplikacje. 

Można również przeciągać pliki na tę listę z innej listy plików lub z dowolnej innej aplikacji obsługującej 

funkcję przeciągania, takiej jak Eksplorator Windows ® lub Eksplorator plików firmy Microsoft ® . 

Jeśli do wczytania pewnej aplikacji wykorzystana zostanie Przeglądarka stron WWW programu 

AutoCAD, to zostanie ona ściągnięta do folderu tymczasowego na komputerze. Na liście zostanie 

pokazany ten folder a nie miejsce internetowe. 

Można również usunąć z pamięci pewne aplikacje umieszczone na liście. 

 



 
 

 
 

Historia 

Wyświetla alfabetycznie uporządkowaną listę aplikacji, które były wcześniej wczytane z zaznaczoną 

opcją Dodaj do historii. Jeśli opcja Dodaj do historii nie jest wybrana podczas przeciągania plików do 

listy, przeciągane pliki są wczytywane ale nie są dodawane do tej listy. 

Pliki można dodać, przeciągając je z listy plików lub innej aplikacji. Można wczytywać i usuwać aplikacje 

z listy, ale aby usunąć je z pamięci, należy użyć karty Wczytane aplikacje. 

 

Dodaj do historii 

Dodaje dowolne wczytane aplikacje do listy historii. 

Czasami wygodniej jest nie zaznaczać tej opcji podczas wczytywania aplikacji za pomocą przeglądarki 

internetowej programu, ponieważ aplikacje staną się niedostępne po opróżnieniu pamięci podręcznej 

folderu tymczasowego aplikacji. 

 

Usuń z pamięci 

Usuwa wybrane aplikacje lub usuwa je z listy historii. Usuwanie jest dostępne tylko gdy plik został 

wybrany na karcie Wczytane aplikacje lub Historia. 

Aplikacje LISP nie mogą być usuwane z pamięci, dotyczy to także aplikacji ObjectARX, które nie zostały 

zarejestrowane do usuwania z pamięci 

 

Pakiet uruchomieniowy 

Określa niestandardowe aplikacje, które będą wczytywane podczas każdego uruchomienia produktu. 

Uwaga: Począwszy od produktów opartych na programie AutoCAD 2014, niestandardowe aplikacje 

dodawane do pakietu uruchomieniowego muszą znajdować się w zaufanych lokalizacjach określonych 

przez zmienną systemową TRUSTEDPATHS. 

 

2.4.2. Wykorzystywanie aplikacji 
 

arrow – wyrysowuje strzałkę na rysunku 

 

dimcurve – wymiarowanie krzywych 2D/3D 

 

drgrid – wyrysowuje siatkę o zadanych wymiarach komórek, liczbie wierszy i kolumn 

 

http://www.cadforum.cz/cadforum_en/download.asp?file=vlx&sort= 

 

2.5. Skrypty 

 

Skrypt to plik tekstowy z poleceniem lub wywołaniem skryptu w każdym wierszu. 

 

Skrypt można wywołać podczas uruchamiania lub uruchomić go za pomocą okna dialogowego Wybierz 

plik skryptu: 

• karta Zarządzaj → panel Aplikacje → narzędzie Uruchom skrypt; 

• wiersz polecenia → polecenie POKAZ; 

• wiersz polecenia → polecenie _SCRIPT lub _SCRIPTCALL; 

 

Różnica jest taka, że polecenie _SCRIPTCALL może oprócz poleceń wykonywać zagnieżdżone skrypty. 

W przypadku polecenia POKAZ, jeśli podczas wywołania polecenia POKAZ skrypt jest aktywny, 

zostanie zatrzymany. 

 

Pliki skryptu tworzone są poza programem za pomocą edytora tekstu, który zapisuje je w formacie 

tekstowym ASCII (na przykład Notatnik w systemie Windows lub TextEdit w systemie Mac OS). Plik 

musi mieć rozszerzenie .scr. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.5.1. Definiowanie skryptów 

 

Każdy wiersz pliku pokazu zawiera polecenie, a każde puste miejsce w pokazie jest ważne, gdyż 

odpowiada naciśnięciu klawisza Enter lub spacji. Należy znać sekwencję monitów polecenia, aby 

zapewnić odpowiednią sekwencję odpowiedzi w pokazie. 

 

Skrypty mogą wykonywać dowolne polecenia z wiersza polecenia z wyjątkiem poleceń wyświetlających 

okna dialogowe. W większości przypadków polecenie wyświetlające okno dialogowe ma alternatywną 

wersję wyświetlającą monity zamiast okien dialogowych. Większość alternatywnych wersji polecenia 

rozpoczyna się od dywizu (-). Użyj na przykład polecenia -WSTAW zamiast WSTAW. 

 

Pokazy mogą zawierać komentarze. Każdy wiersz rozpoczynający się od znaku średnika (;) jest 

traktowany jako komentarz i ignorowany podczas przetwarzania pokazu. Ostatni wiersz pokazu musi być 

pusty. 

 

Wszystkie odwołania do długich nazw plików, które zawierają znaki spacji, muszą być umieszczane w 

podwójnym cudzysłowie. Na przykład, aby otworzyć rysunek o nazwie „my house.dwg” ze skryptu, 

należy użyć następującej składni: 

 

open "my house" 

 

PRZYKŁAD 

Skrypt rysujący przekrój poprzeczny przez jezdnię 

_line 606,105.85 

556,105.85 

406,102.85 

376,90.35 

356,0 

271,0 

251,90.35 

35,111.83 

35,132.33 

283,124.89 

606,131.35 

 

_line 35.0,132.33 

35.0,104.63 

32.03,101.21 

2.97,97.05 

0,99.63 

0,153.63 

2.97,156.54 

236,149.55 

236,129.55 

232.84,126.39 

35,132.33 

 

_line 236,149.55 

252,149.55 

256,139.55 

256,129.55 

236,129.55 

 

_line 256,129.55 

259.97,125.58 

 

_line 256,135.55 

283,133.39 



 
 

 
 

606,139.85 

 

_ai_selall 

 

_mirror 606,0 

606,1 

N 

_mtext 410,180 

k 

25 

850,180 

Szkolenie AutoCAD Map 3D 

 

 

 

2.5.2. Wykorzystywanie skryptów 

 

dzialka – wyrysowuje działki po współrzędnych 

Powyższy przykład + przykłady przedstawione na szkoleniu. 

 

2.6. LISP 

 

Aplikacje AutoLISP są zapisywane w plikach tekstowych ASCII z rozszerzeniem LSP. Pliki te zazwyczaj 

zaczynają się od nagłówka, który opisuje procedurę, sposób jej wykorzystania oraz instrukcje specjalne. 

Nagłówek taki może również zawierać komentarz o autorstwie programu i ewentualne formalne warunki 

jego wykorzystania. Komentarze są poprzedzone znakiem średnika (;). Pliki takie można oglądać i 

edytować za pomocą edytora albo procesora tekstu, który zapisuje je w formacie tekstowym ASCII. 

 

2.6.1. Wczytywanie LISP’ów 

 

Wczytywanie LISP’ów może odbywać się tak jak wczytywanie aplikacji (poprzez okno dialogowe 

Wczytaj/usuń aplikacje) lub za pośrednictwem edytora Dostosuj interfejs użytkownika: 

• karta Zarządzaj → panel Ustawienia → narzędzie Interfejs użytkownika; 

• wiersz polecenia → polecenie _CUI; 

 



 
 

 
 

 
 

Aby wczytać plik AutoLISP w edytorze Dostosuj interfejs użytkownika: 

• Na karcie Dostosowywanie w panelu Dostosowywane pliki: <nazwa pliku> kliknij PPM węzeł 

Pliki LISP. Kliknij przycisk Wczytaj LISP. 

• W oknie dialogowym Wczytaj pliki LISP wskaż i wybierz plik AutoLISP, który chcesz wczytać. 

Można wybrać tylko pliki z rozszerzeniem .lsp. 

Wskazówka: Mimo, że można wybrać tylko pliki z rozszerzeniem .lsp, możliwe jest utworzenie 

pliku LSP w celu wczytania niestandardowych plików programów innego typu. Użyj poleceń 

WCZYTAJNET, VBALOAD lub ARX do wczytywania innych niestandardowych plików 

programów. Można także użyć funkcji AutoLISP arxload i vl-vbaload. 

• Kliknij Otwórz. 

• Kliknij przycisk Zastosuj. 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.6.2. Praca z LISP’ami 
 

areatx – pozwala wpisać do rysunku wynik pomiaru powierzchni obszarów zamkniętych na warstwie 

bieżącej, aktualnym stylem tekstowym 

 

bkg – zmienia kolor tła obszaru rysunku na biały 

 

drawgrid – generowanie siatki kwadratów o zadanej ilości wierszy i kolumn 

 

llp – wyrysowuje strzałkę (aka linię odniesienia) z podanymi współrzędnymi punktu oraz dodatkowymi 

liniami tekstu 

 

objectlock – blokuje wybrane elementy rysunku 

 

polytools – zamyka wybrane polilinie 

 

 

2.6.3. Projektowanie LISP’ów 

 

http://www.e-cad.pl/index.php?a=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-cad.pl/index.php?a=9


 
 

 
 

3. GIS 
 

AutoCAD Map 3D to aplikacja integrująca technologię CAD i GIS opracowana przez firmę Autodesk. 

Wraz ze standardowymi dla aplikacji AutoCAD narzędziami do rysowania wyposażona jest w narzędzia 

do przechwytywania, edycji, aktualizacji i analizy danych geoprzestrzennych. Ponadto 

interoperacyjność Map 3D pozwala na odczytywanie, zapisywanie i konwertowanie danych z jednego 

formatu danych przestrzennych na inny. Program AutoCAD Map 3D obsługuje różne formaty danych 

rastrowych i wektorowych, takich jak: .tiff, .jpeg, .dem, .dwg, .shp, .dgn i .tab, a także typowe formaty 

danych pomiarowych - .xyz, .gps, csv. Pozwala on również na łączenie się z bazami danych 

przestrzennych za pomocą systemu zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), zwiększając w ten 

sposób produktywność i pomagając w wydajnym zarządzaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych 

przestrzennych. Narzędzia i opcje dostępne w programie AutoCAD Map 3D pomagają w 

przeprowadzaniu złożonych analiz danych geoprzestrzennych i uzyskiwaniu bezbłędnych wyników, 

dzięki czemu idealnie nadają się do planowania infrastruktury, zarządzania i podejmowania decyzji. 

 

3.1. Warstwy geoprzestrzenne 
 

Warstwy geoprzestrzenne to zbiory obiektów zawierające określoną geometrię, właściwości i atrybuty 

szczególnych cech obiektów. W programie AutoCAD Map 3D można używać warstw w postaci 

warstwy rysunkowej programu AutoCAD (.dwg) oraz warstwy wektorowej (.shp/.sdf).  

 

Warstwa AutoCAD (CAD) 

Warstwa AutoCAD to warstwa rysunkowa zawierająca obiekty rysunkowe (tekst, punkty, linie i 

poligony) oraz ich właściwości. Tworzenie i modyfikacja tych warstw możliwa jest wewnątrz pliku 

rysunku. Aby korzystać z warstw AutoCAD w innym oprogramowaniu, należy wyeksportować lub 

zapisać warstwę rysunku AutoCAD w formacie pliku rozpoznawalnym przez inne oprogramowanie. 

 

Warstwa wektorowa (GIS) 

Warstwa wektorowa jest niezależną warstwą zawierającą informacje i dane na temat wszystkich 

obiektów przestrzennie związanych z pewną lokalizacją geograficzną. Warstwy te zazwyczaj występują 

w postaci plików .shp lub .sdf., tj. popularnych formatach plików stosowanych dla wektorowych danych 

geoprzestrzennych. Pozwala to na używanie tego typu warstw wektorowych w wielu programach 

obsługujących pliki Shapefile.  

 

3.1.1. Tworzenie warstw geoprzestrzennych (punkt, linia, poligon) 
 

Dane wektorowe w strukturze danych GIS reprezentują geometrię obiektów geograficznych w postaci 

warstw geoprzestrzennych - punktowej, liniowej lub powierzchniowej (poligonowej). Służą one do 

tworzenia, edycji, analiz i przechowywania dużej ilości danych geoprzestrzennych, jak również 

nieprzestrzennych informacji o cechach obiektów, przechowywanych w tabeli danych. Na warstwie 

jednego typu można tworzyć wyłącznie obiekty odpowiadające tej warstwie, np. warstwa punktowa 

może zawierać tylko punkty (bez linii i poligonów). 

 

Warstwę .shp (punktową, liniową lub powierzchniową (poligonową)) można utworzyć przy pomocy 

okna dialogowego Edytor schematu: 

• karta Utwórz → panel Składnica danych elementów → narzędzie SHP; 
 

Na wstępie należy wskazać na dysku lokalizację dla tworzonej warstwy .shp, uzupełnić Nazwę pliku, 

wybrać typ Plik kształtu (*.shp) i kliknąć przycisk Zapisz. 

 

 



 
 

 
 

W oknie Określ układ współrzędnych klikamy na […], po czym szukamy w oknie Biblioteka 

układów współrzędnych interesującego nas układu i klikamy przycisk Wybierz, a następnie 

zatwierdzamy klikając przycisk OK. 

 

 
 

Okno dialogowe, które się wyświetli - Edytor schematu, służy do wyświetlania lub zmiany ustawień 

całej hierarchii schematów: schematów, klas elementów i właściwości. 

 

 
 

Podczas tworzenia warstwy .shp w oknie Edytor schematu należy zdefiniować typ geometrii warstwy 

oraz właściwości (atrybuty). 

 

Importuj schemat 

Zaimportuj wyeksportowany schemat XML w celu zdefiniowania na jego podstawie nowego schematu 

dla innej składnicy danych. Jest to przydatne w tworzeniu wielu składnic danych w oparciu o ten sam 

schemat. 



 
 

 
 

Eksportuj schemat 

Wyeksportuj wybrany schemat jako plik XML, aby: udostępnić schemat utworzony w Edytorze 

schematu innym użytkownikom programu AutoCAD Map 3D lub innych programów GIS, utworzyć 

kopię zapasową schematu opracowanego za pomocą Edytora schematu w postaci pliku XML, bądź 

zapisać pośredni etap pracy w wypadku, gdy oryginalne źródło danych lub katalog stają się niedostępne. 

 

Nowy schemat 

Zdefiniuj nowy schemat w nowym lub istniejącym źródle elementów dla dostawcy FDO bazy danych 

(Microsoft SQL Server, MySQL lub Oracle) lub składnicy danych SDF. Nie można utworzyć schematu 

dla istniejącego źródła elementów SHP, ale można utworzyć nową składnicę danych opartą na plikach 

oraz utworzyć nowy schemat dla tej składnicy podczas jej tworzenia. Schemat ArcSDE należy utworzyć 

za pomocą narzędzi ESRI. Nie można go utworzyć za pomocą programu AutoCAD Map 3D. 

 

Nowa klasa elementów 

Wybierz pozycję schematu po lewej stronie i kliknij przycisk Nowa klasa elementów, po czym po 

prawej stronie okna określ informacje o nowej klasie elementów. 

 

Nowa właściwość 

Wybierz pozycję klasy elementów dla właściwości po lewej stronie i kliknij przycisk Nowa właściwość. 

Po prawej stronie okna podaj informacje o tworzonej właściwości. 

 

Ustawienia schematu 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Wprowadź nazwę schematu 

Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana w drzewie schematu. Musi ona być zgodna z zasadami 

nazewnictwa danego dostawcy. 

Uwaga: Nie można zmienić nazwy schematu składnicy danych SQLite. Nazwa schematu musi brzmieć 

„Default”. Również w przypadku schematów SQLite nie można dodawać komentarzy w polach Opis 

schematu lub klasy elementów. 

 

Opis 

Wprowadź opcjonalny opis schematu. 

 

Ustawienia klasy elementów 

 

 
 

Nazwa 

Nazwa klasy elementów, która będzie wyświetlana w drzewie Schemat. 

 

Opis 

Opcjonalny opis klasy elementów. 

 

Typ 

Typ Klasa elementów w przypadku klasy ze skojarzoną geometrią (dla danych przestrzennych), lub typ 

Klasa nie-elementu dla danych nieprzestrzennych. 

 

Bazowa klasa elementów 

Jeśli dana klasa elementów dziedziczy po innej klasie elementów, wybierz tę klasę nadrzędną; w 

przeciwnym wypadku wybierz opcję Brak. 

 

Abstrakcyjna 

Kliknij opcję Tak, jeśli ta klasa elementów jest klasą abstrakcyjną, w przeciwnym wypadku kliknij 

opcję Nie. Nie można tworzyć elementów dla klas abstrakcyjnych. 

 

 



 
 

 
 

 

Określ właściwości identyfikatora i porządek 

Wybierz jedną właściwość w przypadku prostego identyfikatora lub wiele właściwości w przypadku 

identyfikatora złożonego. Właściwości te należy utworzyć przed edytowaniem tej opcji. Użyj 

przycisków strzałek, aby zmienić kolejność właściwości. 

 

Określ unikatowe wiązania i ich kolejność 

Określ kryteria, które element musi spełnić, aby mógł zostać dodany do tej klasy elementów. W polu 

Ograniczenia należy wprowadzić ograniczenia dla tej klasy elementów i kliknąć przycisk Nowa, aby je 

zastosować. W razie potrzeby utwórz dodatkowe ograniczenia. Użyj przycisków strzałek, aby zmienić 

kolejność ograniczeń. Aby usunąć ograniczenie, należy zaznaczyć je i kliknąć przycisk Usuń.  

 

Ustawienia właściwości 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Nazwa 

Nazwa właściwości, która będzie wyświetlana w drzewie Schemat. Każda właściwość typu Dane jest 

pojedynczym atrybutem klasy elementów, np. klasa elementów Budynki może mieć właściwości o 

nazwach: LiczbaKond, Zabytek i FunkcjaUzyt. Będą one widoczne jako kolejne kolumny w tabeli 

danych tworzonej warstwy shapefile. 

 

Typ 

Typ Dane dla danych nieprzestrzennych, typ Geometria dla właściwości definiujących kształt obiektu. 

Domyślna nazwa właściwości typu Dane to „FeatId”, a właściwości typu Geometria – „Geometria”. 

Właściwość typu Dane ma wartość typu logicznego, bajtowego, data/czas, dziesiętnego, 

zmiennoprzecinkowego pojedynczej lub podwójnej precyzji, tekstowego lub całkowitego Int16, Int32 

lub Int64. Przykładowo element Budynek może mieć właściwość o nazwie DataBudowy, której typem 

jest DataGodzina. 

Domyślna właściwość typu Geometria określa jeden z czterech typów geometrycznych / kształtów: 

punkt (0 wymiarów), krzywa/linia (1 wymiar), powierzchnia/poligon (2 wymiary) oraz bryła (3 

wymiary). Klasa elementów posiada jedną główną właściwość geometrii, ale można określić 

dodatkowe właściwości geometrii (dla SDF). 

 

Opis 

Opcjonalny opis właściwości. 

 

Generowane przez system 

Użytkownik nie może ustawić tej opcji, ponieważ wskazuje ona bieżące ustawienie właściwości w 

istniejącym schemacie. Ustawienie Tak oznacza, że system będzie automatycznie generował wartości 

tej właściwości. Zazwyczaj właściwości identyfikatorów, których wartości identyfikują jednoznacznie 

każdy element, są generowane automatycznie. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Atrybuty danych 

Kliknij nazwę atrybutu w drzewie schematu, aby wyświetlić jego opis. Jeśli istnieje możliwość zmiany 

lub określenia wartości dla tej właściwości, w polu wartości zostanie wyświetlona strzałka w dół lub 

migający kursor, pozwalając na wybór lub wprowadzenie wartości. 

Lista uaktualniana jest dynamicznie, umożliwia to pokazywanie różnych atrybutów dostępnych w 

przypadku wybranego typu właściwości. 

 

ZADANIE 

Utwórz 3 warstwy SHP: 

1) Wysokie_budowle 

Właściwości: Rodzaj (np. komin, maszt), Wysokosc (podana w pełnych metrach), Material (np. 

cegła, metal, beton) 

2) Drogi 

Właściwości: KlasaDrogi (np. lokalna, ekspresowa), MaterialNa (np. asfalt, kostka), Szerokosc 

(podana w metrach) 

3) Budynki 

Właściwości: LiczbaKond (liczba kondygnacji), FunOgolna (funkcja ogólna), Zabytek (tak lub nie, 

1/0) 

 
 

3.1.2. Edycja warstw geoprzestrzennych 
 

Aby edytować daną warstwę geoprzestrzenną, tj. zmieniać geometrię obiektów lub przypisane do nich 

właściwości w Tabeli danych, należy: 

• wybrać warstwę do edycji z Okno zadań mapy → zakładka Menedżer wyświetlania; 

• z menu wstążki przejść do karty Warstwa wektorów → panelu Zestaw edycji, i wybrać 

narzędzie Wypisz. W tym momencie należy wskazać obiekt lub obiekty, które chcemy 

edytować i zatwierdzić wybór klawiszem Enter. Wynik takiego wyboru obiektów będzie 

widoczny w Tabeli danych – przy obiektach, które zostały wskazane, w pierwszej kolumnie 

tabeli pojawi się ikona ołówka, co oznacza, że obiekty te są aktualnie „włączone do edycji”; 

• po dokonaniu zmian w geometrii lub właściwościach obiektów, aby zatwierdzić i zakończyć ich 

edycję, należy: 

o z panelu Zestaw edycji wybrać narzędzie Wpisz; 

o w Okno zadań mapy → zakładka Menedżer wyświetlania kliknąć PPM na 

edytowanej warstwie i z menu kontekstowego wybrać opcję Wpisz elementy; 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.1.3. Tworzenie obiektów geoprzestrzennych 
 

Aby utworzyć nowy element na warstwie geoprzestrzennej, należy: 

• z Okno zadań mapy → zakładka Menedżer wyświetlania wybrać warstwę, na której będą 

tworzone nowe elementy; 

• w menu wstążki przejść do karty Warstwa wektorów → panelu Utwórz, po czym wybrać 

narzędzie Nowy element i wskazać z listy rozwijanej typ geometrii nowotworzonych obiektów 

– punkt, linię, region, lub ich wielokrotne odpowiedniki ‘Multi’; 

Uwaga: wybrany typ geometrii tworzonych obiektów musi być zgodny z typem geometrii warstwy, na 

której obiekty mają być tworzone. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat „Bieżąca 

warstwa nie obsługuje wybranego typu geometrii elementu”. 

 

Tworzenie elementów typu Punkt i MultiPunkt 

Aby utworzyć element geometrii typu punktowego, należy: 

• w menu wstążki przejść do karty Warstwa wektorów → panelu Utwórz, po czym wybrać 

narzędzie Nowy element i wskazać z listy rozwijanej Punkt; 

• w pasku poleceń zostanie wyświetlony komunikat „Określ punkt:”, a kursor zmieni swój 

wygląd na krzyż nitkowy. W tym momencie należy wpisać współrzędne nowego elementu 

punktowego i zatwierdzić klawiszem Enter lub wskazać lokalizację kursorem w obszarze 

roboczym rysunku i zatwierdzić LPM; 

• po zatwierdzeniu położenia punktu zostanie wyświetlona Tabela danych z nowym wierszem, 

odpowiadającym utworzonemu elementowi; 

• po uzupełnieniu właściwości nowego obiektu, aby zakończyć wektoryzację warstwy (a tym 

samym zapisać zmiany) należy wybrać narzędzie Wpisz z panelu Zestaw edycji; 

 

Można również tworzyć obiekty złożone z wielu elementów (punktów), które swoim położeniem 

reprezentują charakterystyczne i jednakowe dla wszystkich punktów właściwości.  

 

Aby utworzyć obiekt składający się z wielu punktów, należy: 

• w menu wstążki przejść do karty Warstwa wektorów → panelu Utwórz, po czym wybrać 

narzędzie Nowy element i wskazać z listy rozwijanej MultiPunkt; 

• w pasku poleceń zostanie wyświetlony komunikat „Określ punkt:”, a kursor zmieni swój 

wygląd na krzyż nitkowy. W tym momencie należy wpisać współrzędne nowego elementu 

punktowego i zatwierdzić klawiszem Enter lub wskazać lokalizację kursorem w obszarze 

roboczym rysunku i zatwierdzić LPM. Operację tą należy powtarzać do momentu 

zwektoryzowania wszystkich interesujących nas punktów, po czym zatwierdzić wszystko 

klawiszem Enter; 

• po zatwierdzeniu położenia punktów zostanie wyświetlona Tabela danych z nowym wierszem, 

odpowiadającym utworzonemu obiektowi, składającemu się z wielu punktów; 

• po uzupełnieniu właściwości obiektu, aby zakończyć wektoryzację warstwy (a tym samym 

zapisać zmiany) należy wybrać narzędzie Wpisz z panelu Zestaw edycji; 

 

Tworzenie elementów typu Linia i MultiLinia 

Aby utworzyć element geometrii typu liniowego, należy: 

• w menu wstążki przejść do karty Warstwa wektorów → panelu Utwórz, po czym wybrać 

narzędzie Nowy element i wskazać z listy rozwijanej Linia; 

• w pasku poleceń zostanie wyświetlony komunikat „Określ punkt początkowy:”, a kursor 

zmieni swój wygląd na krzyż nitkowy. W tym momencie należy wpisać współrzędne punktu 

początkowego linii i zatwierdzić klawiszem Enter lub wskazać lokalizację kursorem w 

obszarze roboczym rysunku i zatwierdzić LPM. Operację dodawania kolejnego lub kolejnych 

punktów należy powtarzać do momentu uzyskania oczekiwanego obiektu liniowego, a następnie 

zatwierdzić wszystko klawiszem Enter; 

• po zatwierdzeniu położenia obiektu liniowego zostanie wyświetlona Tabela danych z nowym 

wierszem, odpowiadającym utworzonemu elementowi; 

• po uzupełnieniu właściwości nowego obiektu, aby zakończyć wektoryzację warstwy (a tym 

samym zapisać zmiany) należy wybrać narzędzie Wpisz z panelu Zestaw edycji; 

 



 
 

 
 

Można również tworzyć obiekty złożone z wielu elementów (linii), wybierając narzędzie MultiLinia z 

listy rozwijanej narzędzia Nowy element, znajdującej się w menu wstążki w karcie Warstwa 

wektorów, panelu Utwórz. 

 

Tworzenie elementów typu Region i MultiRegion 

Aby utworzyć element geometrii typu poligonowego, należy: 

• w menu wstążki przejść do karty Warstwa wektorów → panelu Utwórz, po czym wybrać 

narzędzie Nowy element i wskazać z listy rozwijanej Region; 

• w pasku poleceń zostanie wyświetlony komunikat „Określ punkt początkowy:”, a kursor 

zmieni swój wygląd na krzyż nitkowy. W tym momencie należy wpisać współrzędne punktu 

początkowego poligonu i zatwierdzić klawiszem Enter lub wskazać lokalizację kursorem w 

obszarze roboczym rysunku i zatwierdzić LPM. Operację dodawania kolejnych punktów należy 

powtarzać do momentu uzyskania oczekiwanego poligonu – aby automatycznie zamknąć 

poligon należy wcisnąć Z i potwierdzić klawiszem Enter; 

• po zatwierdzeniu położenia obiektu zostanie wyświetlona Tabela danych z nowym wierszem, 

odpowiadającym utworzonemu elementowi; 

• po uzupełnieniu właściwości nowego obiektu, aby zakończyć wektoryzację warstwy (a tym 

samym zapisać zmiany) należy wybrać narzędzie Wpisz z panelu Zestaw edycji; 

 

W przypadku tworzenia regionów można utworzyć region będący pierścieniem (poligon z otworem 

wewnątrz). Aby to zrobić, w trakcie wektoryzacji poligonu, po jego zamknięciu, wybrać z linii poleceń 

opcję Pierścień, lub wcisnąć P i potwierdzić klawiszem Enter. Kursor ponownie zmieni kształt na 

krzyż nitkowy. Następnie należy wewnątrz utworzonego regionu wskazać punkty, które będą tworzyły 

obrys otworu, po czym zatwierdzić operację klawiszem Enter i opcją Zakończ. 

 

Można również tworzyć obiekty złożone z wielu regionów (poligonów), wybierając narzędzie 

MultiRegion z listy rozwijanej narzędzia Nowy element, znajdującej się w menu wstążki w karcie 

Warstwa wektorów, panelu Utwórz. 

 

ZADANIE 

Na wcześniej utworzonych warstwach: punktowej (Wysokie_budowle), liniowej (Drogi) i 

poligonowej (Budynki), utwórz po 4 obiekty. 

 

 

Dzielenie elementów 

Polecenie to jest przeznaczone do dzielenia istniejących elementów geoprzestrzennych i przypisywania 

nowych wartości właściwości do uzyskanych elementów. Po podzieleniu elementu wynikowe wartości 

właściwości nowych elementów są określane przez reguły wskazane w oknie dialogowym Zasady 

podziału i łączenia. Można ustawić wartości domyślne dla zgłoszeń dzielenia w oknie dialogowym 

Opcje edycji elementu. 

 

Aby podzielić dany element geoprzestrzenny: 

• karta Edycja elementu → panel Podziel/Scal → narzędzie Podziel element; 

• karta Warstwa wektorów → panel Podziel/Scal → narzędzie Podziel element; 

• wiersz polecenia → MAPFEATURESPLIT; 



 
 

 
 

Następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w linii poleceń: 

• Wybierz co najmniej jeden element liniowy lub region do podzielenia: Należy wybrać na 

mapie jeden lub wiele elementów liniowych albo poligonowych do podziału. Po wybraniu 

elementu lub elementów do podziału należy zatwierdzić wybór klawiszem Enter. 

• Utwórz nowy lub wieloczęściowy [Nowy/Wieloczęściowy]: Określ, czy element lub elementy 

mają zostać podzielone na dwa lub większą liczbę elementów. 

o Nowy - powoduje utworzenie dwóch nowych elementów. 

o Wieloczęściowy - powoduje utworzenie jednego obiektu, składającego się z wielu 

elementów. 

• Wygeneruj nowy identyfikator elementu lub użyj istniejącego [Nowy/Istniejący] <Nowy>: 

Należy określić, czy dla nowego elementu ma zostać użyty identyfikator istniejącego elementu, 

czy nowy. 

• Czy chcesz Narysować, czy Wybrać linię do podzielenia? [Wybierz/Narysuj]: Należy 

wybrać lub narysować linię podziału. Jeśli linia podziału jest polilinią, należy się upewnić, że 

przecina ona geometrię dzielonego elementu. Ponadto można użyć zamkniętej polilinii. Jeśli do 

podzielenia elementu zostanie użyty wielobok lub mpolygon, część pozostająca na zewnątrz 

wieloboku stanie się jednym elementem, a część znajdująca się wewnątrz wieloboku — drugim. 

Aby zatwierdzić podział należy wcisnąć klawisz Enter. 

 

Scalanie elementów 

Polecenie jest przeznaczone do łączenia istniejących elementów i przypisywania nowych wartości 

właściwości do elementów wynikowych. W przypadku łączenia elementów, wynikowe wartości 

właściwości elementu są określane przez reguły wskazane w oknie dialogowym Zasady podziału i 

łączenia. 

Uwaga: Tego polecenia należy używać co najmniej z jednym elementem. 

 

Aby scalić dane elementy geoprzestrzenne: 

• karta Edycja elementu → panel Podziel/Scal → narzędzie Scal element; 

• karta Warstwa wektorów → panel Podziel/Scal → narzędzie Scal element; 

• wiersz polecenia → MAPFEATUREMERGE; 

 

Następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w linii poleceń: 

• Wybierz elementy do połączenia: Należy wybrać co najmniej dwa obiekty do połączenia. 

Jeden z nich musi być elementem. Po wybraniu elementu lub elementów do połączenia należy 

nacisnąć klawisz Enter. 

• Określ identyfikator elementu, który ma być używany [Wybierz/Nowy] <Wybierz>: 

Należy określić, czy zostanie wybrany element z przypisanym identyfikatorem elementu, który 

zostanie użyty, czy zostanie utworzony nowy identyfikator elementu. 

o Wybierz - wybierz element, który ma identyfikator przeznaczony do użytku dla 

elementu scalonego. 

o Nowy - utwórz nowy identyfikator elementu dla elementu scalonego. 

 

ZADANIE 

Wybierz dowolny obiekt poligonowy, podziel go na dwie części, a następnie scal do wyjściowej 

postaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.1.4. Zarządzanie warstwami geoprzestrzennymi 
 

Zarządzanie warstwami geoprzestrzennymi odbywa się poprzez Menedżer wyświetlania. 

 

 
 

W Menedżerze wyświetlania można tworzyć ekrany mapy. Poszczególne ekrany mapy zawierają 

zestaw warstw z przypisanymi stylami. W pliku mapy wyświetlona może zostać więcej niż jedna mapa, 

przy czym te same dane mogą być za każdym razem inaczej stylizowane. 

 

Techniki pracy z Menedżerem wyświetlania: 

• w celu dodania elementów do mapy jako warstwy, kliknij przycisk  lub w przeciągnij 

źródła danych do Menedżera wyświetlania; 

• aby zmienić wygląd warstwy, wybierz ją i kliknij przycisk ; 

• aby wyświetlić i edytować właściwości elementów geoprzestrzennych na warstwie, wybierz ją i 

kliknij przycisk ; 

• aby wykonać zapytanie i filtrowanie danych, znaleźć i zaznaczyć obiekty lub wyeksportować 

dane / warstwy do plików kliknij przycisk ; 

• aby dodać nową mapę lub wyeksportować istniejącą kliknij przycisk ; 

• aby włączyć/wyłączyć widoczność warstwy na mapie, zaznacz lub odznacz pole wyboru przed 

nazwą warstwy; 

• aby zmienić kolejność rysowania warstw, wybierz warstwę i kliknij przycisk Porządek 

rysowania. Przeciągaj warstwy, aby ustawić je w kolejności, w jakiej mają być widoczne na 

mapie; 

• aby wyświetlić opcje charakterystyczne dla warstwy (karty kontekstowe Warstwa wektorów i 

Styl w menu wstążki), wybierz warstwę z listy; 

• nazwy warstw obiektów rysunkowych zaznaczone są na liście kursywą. W przypadku warstw 

elementów i warstw rysunku dostępne są różne operacje. Aby zobaczyć listę dostępnych 

poleceń, kliknij warstwę prawym przyciskiem myszy; 



 
 

 
 

• jeśli warstwa elementów zawiera wiele typów geometrii, wówczas w Menedżerze 

wyświetlania każdy typ jest prezentowany pod klasą elementów, która go zawiera; 

• w Menedżerze wyświetlania nie można ukryć poszczególnych obiektów geometrycznych, ale 

można użyć edytora stylów w celu włączania i wyłączania ich na liście warstw; 

• w legendzie pojawią się tylko warstwy włączone w Menedżerze wyświetlania; 

• za pomocą Menedżera wyświetlania można również przypisywać różne style do różnych 

widoków warstw opartych na skali; 

• pomimo, że w Menedżerze wyświetlania dane są aktualizowane automatycznie, można 

aktualizować je ręcznie, jeśli synchronizacja jest niedostateczna. Możesz zaktualizować całą 

mapę lub pojedynczą warstwę, aby wczytać ponownie dane atrybutów, wyliczyć ponownie 

wyrażenia dla stylów i tematów oraz ponownie wykonać zapytania dla warstw. Czasami należy 

odświeżyć pozycje w Menedżerze wyświetlania. Ta operacja nie wpływa na rysunek. 

 

3.1.5. Nadawanie układu odniesienia warstwom geoprzestrzennym 
 

Nadanie układu odniesienia podczas tworzenia warstwy geoprzestrzennej zostało opisane w rozdziale 

3.1.1. 

Aby zmienić układ odniesienia utworzonej warstwy geoprzestrzennej, należy z menu wstążki, z karty 

Narzędzia główne, panelu Dane, wybrać narzędzie Połącz. W oknie Połączenie danych, należy 

wskazać na liście klasę elementów, której układ chcemy zmienić, a następnie kliknąć przycisk Edycja 

układu współrzędnych. 

 
 

W kolejnym oknie Edycja kontekstów przestrzennych, należy wybrać kontekst, a następnie kliknąć 

przycisk Edytuj.  

 

 
 



 
 

 
 

Spowoduje to otworzenie Biblioteki układów współrzędnych, w której szukamy nowego układu 

odniesienia, po czym zatwierdzamy przyciskiem Wybierz, a następnie OK. 

 

3.2. Tematyzacja 
 

AutoCAD Map 3D umożliwia użytkownikom wdrażanie różnych technik wizualizacji danych. Możliwe 

jest stosowanie różnych kolorów i symboli, a także tworzenie klas przedziałów i przypisywanie im 

zakresów skali, co pozwala na wyświetlanie danych obiektów na różnych poziomach powiększenia 

mapy. Stosowanie tematyzacji/stylizacji umożliwia łatwiejsze zrozumienie informacji jakie niosą ze 

sobą wykorzystane dane oraz znacząco poprawia wygląd mapy. 

 

3.2.1. Symbolika warstw i obiektów 
 

Ustawienia wyświetlania obiektów danej warstwy można edytować bezpośrednio z poziomu wstążki 

programu. W Oknie zadań mapy w zakładce Menedżer wyświetlania należy wybrać interesującą nas 

warstwę, a następnie ze wstążki wybrać kartę kontekstową Styl. 

 

 
 

Aby otworzyć okno dialogowe Styl punktu/linii/wieloboku (w zależności od rodzaju edytowanej 

warstwy) zawierające więcej opcji edycji stylu, należy kliknąć strzałkę w prawym-dolnym rogu panelu 

Styl. 

  

Symbolikę warstw i obiektów wraz z ustawieniem zakresów skali można również zdefiniować w oknie 

Edytor stylów. Rysunek przedstawia okno Edytor stylów wywołane dla warstwy poligonowej. 

 

Dostęp do Edytora stylów można uzyskać na kilka sposobów: 

• w Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania należy wybrać interesującą nas warstwę, a 

następnie kliknąć ikonę Styl; 

• w Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania należy kliknąć PPM w interesującą nas 

warstwę, a następnie z menu kontekstowego wybrać Edycja stylu; 

• w Wierszu polecenia wpisać EDITSTYLECOMMAND, a następnie wcisnąć Enter. Z okna 

które się wyświetli wybrać warstwę, której styl chcemy edytować i kliknąć przycisk OK; 

 

 
 

ZADANIE 

Zmień dowolnie styl każdej z trzech, wcześniej utworzonych warstw (kolor + skale). 



 
 

 
 

3.2.2. Nadawanie przezroczystości warstwom i obiektom 

  
Przezroczystość można nadać wyłącznie warstwom powierzchniowym (poligonowym). 

Przezroczystość warstw i obiektów można ustawić przy pomocy okna dialogowego Styl 

punktu/linii/wieloboku: 

• w Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania wybrać warstwę do edycji, a następnie z 

zakładki Styl na wstążce przejść do okna dialogowego Styl punktu/linii/wieloboku; 

• w oknie Edytor stylów kliknąć przycisk […] w kolumnie Styl w obszarze Styl regionów dla 

przedziału skali …; 

 

 
 

W oknie Styl wieloboku w obszarze Symbol i styl zaznaczamy wypełnienie, a następnie zmieniamy 

wartość przezroczystości kursorem lub wpisujemy dokładną wartość. 

 

ZADANIE 

Ustaw przezroczystość warstwy Budynki na 80%. 

 

3.2.3. Wyświetlanie etykiet 
 

Etykiety warstw wektorowych można definiować w oknie dialogowym Styl etykiety. Aby je wywołać 

należy w oknie Edytor stylów kliknąć przycisk […] w kolumnie Etykieta elementu, w obszarze Styl 

regionów dla przedziału skali …. 



 
 

 
 

 
 

W zależności od potrzeb, dla danej warstwy możliwe jest wyświetlanie etykiet na dwa sposoby: jako 

Urządzenie oraz jako Mapa: 

• Opcja Urządzenie pozwala na czytelność etykiet w zależności od skali mapy. 

• Opcja Mapa pozwala na wyświetlenie etykiet w stałej wielkości w jednostkach projektowych. 

Druga opcja jest lepsza w przypadku drukowania map, pierwsza zaś przy pracy z bazą danych i jej 

przeglądaniu. 

Aby dodać nowy styl etykiety, należy kliknąć przycisk Dodaj etykietę z obszaru Etykieta i styl. 

Predefiniowane ustawienia dodanego stylu etykiety będą wyświetlane pod obszarem. 

 

3.2.4. Komponowanie etykiet złożonych 
 

Oprócz wyświetlania etykiet w postaci pojedynczych linii, program umożliwia tworzenie wyrażeń, za 

pomocą których można wyświetlać kilka atrybutów danego obiektu – również w kilku liniach. W 

przypadku potrzeby wyświetlania etykiet dwuwierszowych należy w polu Treść tekstu wybrać Użyj 

wyrażenia, a w oknie dialogowym Utwórz/modyfikuj wyrażenia wpisać: Concat ( 'Linia nr 1', '\P' 

,'Linia nr 2' ). Operator Concat sumuje wiele właściwości i wstawia podział wiersza przy użyciu 

argumentu '\P'. 

 
 

ZADANIE 

Utwórz etykiety złożone dla utworzonych warstw. 

 

 



 
 

 
 

3.3. Analizy przestrzenne 
 

AutoCAD Map 3D umożliwia przeprowadzanie analiz przestrzennych na danych wektorowych. Dzięki 

temu użytkownik może przekształcić surowe dane mapy w użyteczne informacje, których interpretacja 

może pomóc podjąć właściwą dla danej analizy decyzję. Do wyboru dostępne są dwa narzędzia analizy 

danych: Bufor elementu i Nałożenie elementu. 

Uwaga: narzędzia te działają wyłącznie na danych geoprzestrzennych i nie można ich stosować dla 

danych rysunkowych. 
 

 
 

3.3.1. Tworzenie buforów 
 

Narzędzie Bufor elementu służy do tworzenia regionu o określonej szerokości wokół danego obiektu. 

Zasadniczo, narzędzie to umożliwia analizę bliskości elementów, która jest procesem definiowania 

relacji między obiektem a jego otoczeniem. 

Tworzenie buforów odbywa się w oknie dialogowym Utwórz bufor: 

• karta Analiza → panel Element → narzędzie Bufor elementu; 

• wiersz polecenia → MAPFDOBUFFERCREATE; 

• wiersz polecenia → -MAPFDOBUFFERCREATE; 

 

 
 

Elementy do buforowania 

Opcja ta służy do wybrania elementów, dla których ma zostać utworzony region bufora. W tym celu w 

obszarze Elementy do buforowania kliknij przycisk Wybierz elementy…, aby wybrać obiekty 

interaktywnie na mapie. W tym momencie kursor zmieni się w mały kwadrat o nazwie wskaźnik zbioru 

wskazań, a użytkownik zostanie poproszony o wybór obiektów. Aby wybrać wymagane obiekty, kliknij 

na obiekty w obszarze rysunku, po czym potwierdź wybór klawiszem Enter. Okno dialogowe Utwórz 

bufor zostanie ponownie wyświetlone, a w obszarze Elementy do buforowania zostanie wyświetlona 

liczba wybranych obiektów. 

 

Wielkość bufora 

Opcje w obszarze Wielkość bufora służą do określenia odległości między punktem (obiektem) a 

granicą regionu bufora. Aby określić odległość, wprowadź odpowiednią wartość lub kliknij , aby 

wskazać odległość interaktywnie w obszarze rysunku. Następnie z listy rozwijanej Jednostki wybierz 

jednostkę miary określoną w układzie współrzędnych przypisanym do mapy lub wybierz inną jednostkę. 



 
 

 
 

Jeśli później zostanie zmienione ustawienie Jednostki, Odległość zostanie zaktualizowana z 

uwzględnieniem nowych jednostek. 

 

Bufory wyjściowe 

• Umieść na warstwie 

Opcja ta służy do określenia warstwy w Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania, w 

której zostanie zapisany region bufora. Aby utworzyć nową warstwę dla bieżącego procesu 

buforowania, wprowadź nazwę w polu edycji. Jeśli utworzono inne bufory na tej samej mapie, 

można wybrać jedną z warstw z listy. Domyślnie w programie AutoCAD Map 3D tworzona jest 

nowa warstwa dla buforu. 

• Zapisz do pliku SDF 

Opcja ta służy do zapisywania warstwy bufora w pliku .sdf. W tym celu należy określić 

lokalizację i nazwę pliku SDF, w którym zostaną zapisane buforowane elementy. Domyślnie 

plik buforu jest zapisywany w bieżącym położeniu zapisu rysunku. 

 

Połącz wyniki 

Opcje w obszarze Połącz wyniki służą do określenia kryteriów łączenia regionów buforów. Domyślnie 

wybrana jest opcja Bez łączenia. 

• Wybierz opcję Bez łączenia, aby nakładające się bufory nie były łączone. 

• Wybierz opcję Połącz wszystkie bufory, aby wszystkie nakładające się bufory były łączone w 

jeden bufor, a następnie łączone w jeden wielobok wielokrotny. 

• Wybierz opcję Połącz bufory nakładające się, aby łączone były tylko bufory nakładające się. 

 

Po określeniu wymaganych opcji w oknie dialogowym Utwórz bufor, kliknij przycisk OK aby 

utworzyć region bufora. Równocześnie zostanie utworzona nowa warstwa obiektów o nazwie określonej 

w oknie dialogowym Utwórz bufor. Zostanie ona również dodana do listy warstw w Okno zadań 

mapy → Menedżer wyświetlania. 

 

ZADANIE 

Utwórz dowolne bufory na utworzonych warstwach, z różnymi opcjami łączenia buforów 

wynikowych. 

 

3.3.2. Przecinanie warstw geoprzestrzennych 
 

Narzędzie Nałożenie elementu służy do przeprowadzania analiz poprzez porównanie dwóch klas 

elementów lub danych znajdujących się na dwóch warstwach wektorowych, które są przestrzennie 

powiązane z określonym obszarem geograficznym. Jedna klasa elementów (lub warstwa wektorowa) 

oznaczana jest jako Źródło, a druga jako Nałożenie. Operacja Nałożenie elementu tworzy warstwę 

wyjściową, która jest również zapisywana jako oddzielna składnica elementów SDF. Zawartość i 

właściwości nowej warstwy zależą od typu wykonywanej operacji Nałożenie elementu. 

Operacja Nałożenie elementu przeprowadzana jest w oknie dialogowym Analiza nałożenia: 

• karta Analiza → panel Element → narzędzie Nałożenie elementu; 

• wiersz polecenia → MAPGISOVERLAY; 

• wiersz polecenia → -MAPGISOVERLAY; 



 
 

 
 

 
 

Strona Źródło i typ nałożenia okna dialogowego Analiza nałożenia zawiera następujące opcje: 

 

Źródło 

Określ warstwę elementów lub klasę elementów, która ma być używana jako źródło. 

 

Nałożenie 

Określ warstwę elementów lub klasę elementów, która ma być nakładana na źródło. 

 

Uwaga: Geometria w wybranych klasach elementów lub warstwach wpływa na pozostałe opcje w oknie 

dialogowym. Możliwe jest łączenie tylko niektórych typów geometrii. Na przykład operacje Suma i 

Różnica symetryczna są dostępne tylko w przypadku porównań region/region. Jeśli dla klasy/warstwy 

Źródło zostanie wybrana geometria punktów, to dla klasy/warstwy Nałożenie można wybrać tylko 

geometrię regionów. 

Kolejność wybieranych geometrii jest istotna. Aby możliwe było porównanie geometrii liniowych i 

regionów, geometria liniowa musi znajdować się na warstwie Źródło. Jeśli jako Źródło zostanie 

wybrany region, geometrie liniowe nie będą dostępne jako Nałożenie. 

 

Dostępne opcje Typ zależą od geometrii wybranych dla klas/warstw Źródło i Nałożenie. Jeśli jednak z 

warstwą Źródło lub Nałożenie są powiązane dane, w programie AutoCAD Map 3D nie będzie można 

określić typów geometrii przed wykonaniem operacji. W takim przypadku dostępne będą wszystkie 

opcje Typ, nawet jeśli niektóre z nich są niepoprawne. Jeśli jednak nie będą istniały dozwolone 

kombinacje geometrii, wynik może być pusty. 

 

Jeśli Źródło lub Nałożenie zawiera więcej niż jedną geometrię, można wybrać dowolną klasę 

elementów lub warstwę jako Nałożenie i dowolną operację nałożenia w polu Typ. Jeśli jednak nie będą 

istniały dozwolone kombinacje geometrii, wynik może być pusty. Ponadto, jeśli geometrie zawierają 

zarówno regiony, jak i linie, wszelkie linie przecinające regiony będą te regiony dzielić, co może być 

niepożądane. 

 

Typ 

Wybierz typ porównania, jakie ma być realizowane przy nałożeniu. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Iloczyn logiczny (część wspólna) 
Iloczyn określa geometrię nakładającą się w elementach klasy/warstwy Źródło i Nałożenie. 

Nienakładające się elementy geometrii są usuwane z wyniku, przez co warstwa wynikowa jest częścią 

wspólną warstw/klas Źródło i Nałożenie. Operacja Iloczyn znajduje punkty lub linie wewnątrz regionu 

lub wyznacza miejsca, w których dwa elementy liniowe nakładają się. 

 

Warstwa wynikowa ma właściwości zarówno elementów z klasy/warstwy Źródło, jak i z klasy/warstwy 

Nałożenie. 

 

Operacja Iloczyn może być wykonywana na następujących typach geometrii: 

 
 

ZADANIE 

1) SKDR_L i BUIN_L; 2) SKDR_L i PTZB_A; 3) SKRW_P i PTZB_A; 4) TCRZ_A i ADJA_A 

 

Suma logiczna 
Suma określa geometrię istniejącą w geometrii klasy/warstwy Źródło lub w geometrii klasy/warstwy 

Nałożenie. Gdy geometrie przecinają się, tworzone są dodatkowe elementy. Wynikowa warstwa jest 

sumą dwóch warstw porównywanych. Suma umożliwia połączenie dwóch logicznie powiązanych 

regionów. 

 

Warstwa wynikowa ma właściwości zarówno elementów z klasy/warstwy Źródło, jak i z klasy/warstwy 

Nałożenie. 

 

Operacja Suma możne być wykonywana wyłącznie przy porównaniach region/region: 

 
 

ZADANIE 

PTZB_A i KUKO_A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wymaż 
Wymaż określa geometrię z klasy/warstwy Źródło, która nie przecina się z geometrią z klasy/warstwy 

Nałożenie. Elementy przecinające się są usuwane. Operacja Wymaż odejmuje fragment geometrii od 

klasy elementów. 

 

Wynikowa warstwa ma tylko właściwości elementów klasy/warstwy Źródło. 

 

Operacja Wymaż może być wykonywana na następujących typach geometrii: 

 
 

ZADANIE 

1) SKDR_L i PTZB_A; 2) SKRW_P i PTZB_A; 3) ADJA_A i PTWP_A 

 

Tożsamość 
Tożsamość tworzy nowe elementy z przecięcia elementów w klasie/warstwie Źródło i Nałożenie. 

Operacja Tożsamość umożliwia dzielenie elementów w punktach, w których przecinają się one z 

elementami innej klasy, i tworzenie w takich punktach nowych elementów. 

 

Wynikowe elementy mają właściwości zarówno elementów źródłowych, jak i nałożonych, ale tylko 

elementy przecinające się będą miały wartości właściwości z obu tych klas/warstw. 

Gdy w programie AutoCAD Map 3D jest dzielony oryginalny element w celu uzyskania elementu 

wynikowego, sposób przypisywania właściwości zostaje określony na podstawie reguł 

dzielenia/scalania. Wówczas atrybuty elementu z klasy/warstwy Nałożenie są dopisywane do 

elementów wynikowych. Nieprzecinające się elementy z klasy/warstwy Źródło zachowują swoje 

pierwotne właściwości. 

 

Operacja Tożsamość może być wykonywana na następujących typach geometrii: 

 
 

ZADANIE 

1) SKDR_L i PTZB_A; 2) SKRW_P i PTZB_A; 3) PTZB_A i KUKO_A 

 

 



 
 

 
 

Przytnij 
Operacja Przytnij działa tak jak Iloczyn, z tym że Przytnij tworzy elementy z tych obszarów 

klasy/warstwy Źródło, które nakładają się na elementy klasy/warstwy Nałożenie. Operacja Przytnij 

umożliwia znajdowanie elementów leżących wewnątrz regionu geometrycznego. 

 

W przypadku opcji Przytnij w warstwie wynikowej są uwzględniane tylko właściwości elementów z 

warstwy Źródło. 

Gdy w programie AutoCAD Map 3D jest dzielony oryginalny element w celu uzyskania elementu 

wynikowego, sposób przypisywania właściwości zostaje określony na podstawie reguł 

dzielenia/scalania. 

 

Operacja Przytnij może być wykonywana na następujących typach geometrii: 

 
 

ZADANIE 

1) SKDR_L i WARS_A; 2) SKRW_P i WARS_A; 3) PTZB_A i WARS_A 

 

Wklej 
Wklej tworzy nowe elementy poprzez wklejenie elementów z klasy/warstwy Nałożenie do 

klasy/warstwy Źródło. Elementy z klasy/warstwy Źródło stają się nowymi elementami na warstwie 

wynikowej. Ponadto elementami na warstwie wynikowej stają się te obszary warstwy Źródło, które nie 

znajdują się wewnątrz geometrii klasy/warstwy Nałożenie. Operacja Wklej umożliwia połączenie 

dwóch nakładających się elementów. 

 

Warstwa wynikowa będzie zawierała właściwości zarówno z klasy/warstwy Źródło, jak i Nałożenie. 

Elementy uzyskane z geometrii elementów klasy/warstwy Źródło mają wartości z klasy/warstwy 

Źródło, ale wartości ich właściwości z klasy/warstwy Nałożenie są równe NULL. Elementy uzyskane z 

geometrii elementów klasy/warstwy Nałożenie mają wartości z klasy/warstwy Nałożenie, ale wartości 

ich właściwości z klasy/warstwy Źródło są równe NULL. 

 

Operacja Wklej możne być wykonywana wyłącznie przy porównaniach region/region: 

 
 

ZADANIE 

1) PTZB_A i WARS_A_O 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Różnica symetryczna 
Różnica symetryczna określa geometrię nienakładających się obszarów elementów klasy/warstwy 

Źródło i klasy/warstwy Nałożenie. Nakładające obszary elementów są usuwane z wyniku. 

Nienakładające się obszary stają się nowymi elementami. Różnica symetryczna umożliwia znajdowanie 

obszarów wzajemnie wykluczających się w dwóch klasach elementów. 

 

Warstwa wynikowa będzie zawierała właściwości zarówno z klasy/warstwy Źródło, jak i Nałożenie. 

Elementy uzyskane z geometrii elementów klasy/warstwy Źródło mają wartości z klasy/warstwy 

Źródło, ale wartości ich właściwości z klasy/warstwy Nałożenie są równe NULL. Elementy uzyskane z 

geometrii elementów klasy/warstwy Nałożenie mają wartości z klasy/warstwy Nałożenie, ale wartości 

ich właściwości z klasy/warstwy Źródło są równe NULL. 

 

Operacja Różnica symetryczna może być wykonywana wyłącznie w porównaniach region/region: 

 
 

ZADANIE 

1_ RECT_A i WARS_A_O 

 

Po wybraniu opcji z listy rozwijanej Typ, w obszarze Typ zostanie wyświetlona ilustracja sposobu, w 

jaki analiza nałożenia zostanie wykonana przy użyciu wybranej opcji. Następnie kliknij przycisk Dalej, 

aby przejść do strony Określ parametry wyjściowe i ustawienia okna dialogowego Analiza 

nałożenia. 

 

 
 

Ta strona okna dialogowego Analiza nałożenia umożliwia określenie informacji o warstwie wynikowej 

i określenie poziomów tolerancji dla wieloboków podporządkowanych i wyznaczania punktów.  

 

Wyniki pracy 

Określ nazwę i lokalizację pliku SDF, który będzie zawierał wynik operacji Nałożenie. 

 

Nazwa warstwy 

Określ nazwę warstwy w Menedżer wyświetlania, która będzie zawierać wyniki operacji Nałożenie. 

 

Obszar Ustawienia - Tolerancja podporządkowania 



 
 

 
 

Gdy operacja Nałożenie dzieli elementy w celu wygenerowania warstwy wynikowej, eliminowane są 

wieloboki mniejsze od określonej tolerancji. Niektóre takie wieloboki istniały już wcześniej w źródłach, 

a niektóre zostały wygenerowane przez operację Nałożenie. Eliminacja regionów podporządkowanych 

ma wpływ wyłącznie na warstwy wynikowe. 

Wieloboki o powierzchni większej od wartości Maksimum stają się odrębnymi elementami na warstwie 

wynikowej. 

Wieloboki o powierzchni mniejszej od wartości Minimum (i które mają co najmniej jeden sąsiedni 

wielobok) są traktowane jako wieloboki podporządkowane i są scalane z sąsiednim wielobokiem, z 

którym mają najdłuższą wspólną krawędź. 

Operacja Nałożenie sprawdza szerokość wieloboków przypadających pomiędzy tymi dwiema 

wartościami. Jeśli są bardzo wąskie, zostają scalone z sąsiednim wielobokiem. 

Uwaga: Jeśli wynikowe wieloboki są niezadowalające, należy wyregulować tolerancję i powtórzyć 

operację Nałożenie. 

 

Minimum 

Określ wartość w bieżących jednostkach. Wieloboki mniejsze od tej wartości zostaną scalone z 

wielobokami sąsiednimi. 

 

Maksimum 

Określ wartość w bieżących jednostkach. Wieloboki większe od tej wartości staną się autonomicznymi 

elementami. 

 

Przycisk - Sugeruj 

Kliknij, aby wyświetlić sugerowane/zalecane wartości Minimum podporządkowania i Maksimum 

podporządkowania (jeśli jeszcze nie są wyświetlane). Domyślne sugerowane wartości dla tolerancji 

regionów podporządkowanych stanowią 1/10 najmniejszego obszaru wejściowego dla wartości 

Maksimum i 1/100 najmniejszego obszaru wejściowego dla wartości Minimum. Wartości tolerancji 

regionu podporządkowanego będą jednak zaokrąglane w dół do najbliższej liczby będącej potęgą 10. 

Jeśli zatem najmniejszy wielobok ma powierzchnię 50, oczekiwane tolerancje wieloboku 

podporządkowanego powinny wynosić odpowiednio 1 i 0.1, nie 0.5 i 5. 

 

Jednostki 

Określ jednostki obowiązujące dla ustawień Minimum i Maksimum podporządkowania. To, jakie 

jednostki są dostępne, zależy od układu współrzędnych klasy/warstwy Źródło. 

 

Pole wyboru - Nie usuwaj regionów podporządkowanych 

Zaznacz to pole wyboru, aby operacja Nałożenie ignorowała wieloboki podporządkowane. 

 

Obszar Ustawienia - Tolerancja rzędnej 

Określ minimalną odległość między węzłami lub wierzchołkami linii lub wieloboku, aby były one 

traktowane jak odrębne punkty. 

 

Długość 

Wprowadź odległość w bieżących jednostkach. Dowolne dwa punkty, których odległość jest mniejsza 

od tej wartości, będą na warstwie wynikowej traktowane jak jeden punkt. 

 

Jednostki 

Określ jednostki obowiązujące dla ustawienia Tolerancja rzędnej - Długość. To, jakie jednostki są 

dostępne, zależy od układu współrzędnych klasy/warstwy Źródło. 

 

Właściwości wyjściowe 

Określ, które właściwości z elementów klasy/warstwy Źródło i (jeśli ma zastosowanie) Nałożenie będą 

uwzględniane w warstwie wynikowej. Opcja Wszystkie dodaje wszystkie właściwości do warstwy 

wynikowej. Opcja Identyfikatory powoduje dodawanie tylko właściwości głównych (kluczy 

podstawowych lub pól unikatowych, takich jak Feature_ID). Opcja Bez identyfikatorów dodaje tylko 

właściwości niekluczowe (takie jak Land_Value lub Speed_limit). W przypadku dodania wyłącznie 

właściwości niebędących identyfikatorami operacja nałożenia wygeneruje właściwości główne dla 

elementów na warstwie wynikowej. 

 



 
 

 
 

3.3.3. Złączenia i relacje danych 
 

AutoCAD Map 3D umożliwia tworzenie połączeń między tabelami danych dwóch warstw. Aby 

wykonać połączenie dwóch tabel, należy w Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania, kliknąć 

PPM na warstwę, której tabela będzie tabelą podstawową (inicjującą połączenie), i z menu 

kontekstowego wybrać Utwórz połączenie. 

 

 
 

Okno dialogowe Edycja połączenia służy do połączenia tabeli atrybutów/właściwości z danymi na 

mapie, aby miały więcej atrybutów. Możliwe jest także edytowanie istniejącego połączenia. 

 

W pierwszym kroku należy wybrać tabelę podstawową (warstwę elementów) oraz tabelę dodatkową 

(dane, które mają być połączone z tabelą podstawową, np. baza danych programu Access). Następnie 

wybrać kolumny danych, które mają być używane do połączenia tabel (tzw. klucze połączenia). 

Ostatnim krokiem jest określenie typu połączenia i relacji między rekordami podstawowymi i 

dodatkowymi. 

 

Podstawowa tabela inicjująca połączenie 

Tabela, z którą łączone są dane dodatkowe, np. warstwa elementów. 

 

 

 



 
 

 
 

Tabela (lub klasa elementów) do połączenia 

Dodatkowa tabela atrybutów, która ma być połączona z tabelą podstawową. Aby możliwe było użycie 

tabeli dodatkowej w połączeniu, należy najpierw nawiązać z nią połączenie. 

 

Tę kolumnę z lewej tabeli 

Wybierz kolumny tabeli podstawowej, które będą łączyć tabelę podstawową z tabelą dodatkową. 

 

Dopasowuje tę kolumnę z prawej tabeli 

Wybierz kolumny tabeli dodatkowej, które będą łączyć tabele. Nie musi to być ta sama kolumna, co 

kolumna po lewej stronie, ale musi należeć do tego samego typu danych. Wymienione są tylko kolumny 

ze zgodnymi typami danych. 

 

Typ połączenia 

Wybierz jeden z następujących typów połączeń: 

• Zachowaj wszystkie rekordy po lewej stronie 

Wyświetlaj na mapie elementy z tabeli podstawowej, nawet jeśli nie mają dopasowanych 

wartości w tabeli dodatkowej (lewe połączenie zewnętrzne). 

• Zachowaj tylko lewostronne rekordy z dopasowaniem 

Nie wyświetlaj na mapie elementów z tabeli podstawowej, jeśli nie mają dopasowanych 

wartości w tabeli dodatkowej (połączenie wewnętrzne). 

 

Zależność z rekordami dodatkowymi (wielokrotność) 

Wybierz jedną z poniższych pozycji: 

• Jeden-do-jednego 

Połącz jeden element z jednym rekordem w tabeli dodatkowej, nawet jeśli w tabeli dodatkowej 

występuje wiele rekordów. 

• Jeden-do-wielu 

Zezwalaj, aby jeden element miał wiele rekordów dodatkowych, które są z nim skojarzone. 

  



 
 

 
 

3.4. Tabela danych 
 

Tabela danych (tabela atrybutów/właściwości) w programie AutoCAD Map 3D to siatka oparta na 

danych FDO, umożliwiająca przeglądanie i edytowanie właściwości wybranych elementów mapy, 

wyszukiwanie oraz pracę na zbiorach wskazań. Tabelę danych można wywołać na kilka sposobów: 

• karta Widok → panel Palety → narzędzie Tabela danych; 

• karta kontekstowa Warstwa wektorów → panel Widok → narzędzie Tabela (po wybraniu 

warstwy w Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania); 

• Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania → Tabela; 

• Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania → PPM na warstwę → z menu kontekstowego 

Pokaż tabelę danych; 

• wiersz polecenia → MAPDATATABLE; 

 

 
 

Użyj tabeli danych tak, jak arkusza kalkulacyjnego bazy danych: 

• Kolumny — Można zmienić szerokość kolumn, przeciągając w lewo lub w prawo. 

Kolumny można posortować przez kliknięcie nagłówka kolumny. Strzałka skierowana w górę 

lub w dół oznacza porządek sortowania. 

• Wiersze — Można zmienić szerokość wierszy, przeciągając w górę lub w dół. 

 

Dane 

Do przejrzenia lub edycji można wybrać źródło elementów lub dane z tabeli. 

 

Powiększenie automatyczne 

Automatycznie powiększ mapę do wybranych wierszy. 

 

Przewijanie automatyczne 

Automatycznie przewija Tabelę danych do aktualnie wybranych elementów na mapie. 

 

Filtruj według 

Należy wybrać właściwość, która zostanie użyta w celu odfiltrowania tabeli danych, a następnie wpisać 

wartość, która zostanie użyta do filtrowania i kliknąć przycisk Zastosuj filtr. 

 

Usuń filtr 

Należy kliknąć, aby usunąć filtr aktywny i wyświetlić wszystkie dane dla danej warstwy elementów. 

 

Wiersz 

Należy wprowadzić numer wiersza, aby przewinąć Tabelę danych do tego wiersza. W tym polu zostaną 

wyświetlone aktualnie wybrane numery wierszy. 

 

Znajdź, aby wybrać 

Należy wybrać elementy za pomocą zapytania. 

 

 



 
 

 
 

Opcje 

• Eksportuj — Eksportuj dane z wybranego wiersza (lub wierszy) do pliku tekstowego (.csv). 

• Wybierz wszystko — Wybierz wszystkie wiersze w Tabeli danych. 

• Żaden — Usuń zaznaczenie ze wszystkich wierszy w Tabeli danych. 

• Powiększ do — powiększa mapę do wybranego wiersza. 

• Utwórz połączenie/Zarządzaj połączeniami — Dodawanie, edytowanie i usuwanie połączeń z 

danymi zewnętrznymi dla bieżącej warstwy elementów. 

• Utwórz obliczenie/Zarządzaj obliczeniami — Dodawanie, edycja i usuwanie obliczonych 

właściwości dla danej warstwy elementów. Właściwość obliczona jest oparta na bieżących 

właściwościach. Nowa właściwość nie jest dodawana do pierwotnej składnicy danych, ale jest 

dostępna tylko na danej mapie. 

• Ustaw reguły podziału i scalenia — Umożliwia określenie sposobu, w jaki właściwości będą 

przypisywane podczas dzielenia lub scalania elementów. 

• Pomoc — Otwórz temat pomocy Tabela danych. 

 

3.4.1. Edycja tabeli danych 
 

Tabelę danych (właściwości) znaleźć można w Oknie zadań bądź w dynamicznej wstążce narzędzi, 

która pojawia się podczas wektoryzacji (zakładka Warstwa wektorów, panel Widok). Samą tabelę 

można również zadokować u dołu czy z boku programu, jednak wtedy ogranicza ona nasz obszar 

roboczy. 

Do edycji tabeli danych służy panel Zestaw edycji w karcie Edycja elementu: 

• Wypisz [MAPCHECKOUT] - Wypisanie elementów umożliwia ich edycję. Domyślne 

wypisanie elementów następuje automatycznie podczas ich edycji. 

• Wpisz [MAPCHECKINALL] - Wpisywanie elementów zapisuje wprowadzone zmiany i 

uzupełnienia w źródle elementu oraz zwalnia wszystkie blokady. 

• Wybierz wypisane elementy [MAPSELECTCHECKEDOUT] – Wybiera i wyróżnia 

wypisane elementy. 

• Anuluj wypisanie elementu [MAPCANCELCHECKOUT] – Anuluje operację wypisania. 

Jeśli opcja Automatyczna aktualizacja jest dostępna, anulowanie wypisania nie cofa zmian. 

Anuluj wypisywanie wszystkich, wybranych lub wymazanych elementów. Wypisywanie 

elementów można anulować także według warstw. Jeśli wypisanie zostanie anulowane, blokady 

zostaną usunięte, a zmiany odrzucone. 

• Odśwież [MAPUPDATEMAP] – Odświeża wszystkie dane elementu na mapie. Po połączeniu 

danych lub szablonów, które nie są natychmiast wyświetlane na rysunku lub w Oknie zadań, 

kliknij przycisk Odśwież. 

• Znajdź… [MAPSEARCH] – Wyszukuje i wybiera elementy na mapie użytkownika w oparciu 

o określone kryteria położenia i atrybutu. 

• Wyświetl dane – wyświetla dane źródła elementu w Tabeli danych. 

• Automatyczne wypisywanie – Umożliwia określenie, czy elementy mają być automatycznie 

wypisywane na czas edycji. 

• Automatyczna aktualizacja – Umożliwia określenie, czy zmiany wprowadzone w elementach 

mają być automatycznie odzwierciedlane w źródle elementu. 

 

Po zakończeniu wektoryzacji oraz uzupełnieniu tabeli danych należy pamiętać o wpisaniu obiektów 

wybierając opcję Wpisz (Check in). 

 

3.4.2. Dodawanie kolumn w tabeli danych 
 

Dodawanie kolumn (właściwości) w Tabeli danych jest możliwe wyłącznie podczas tworzenia nowej 

warstwy Shapefile, a dokładnie nowej Klasy Elementów. Odbywa się to w oknie dialogowym Edytor 

schematu, którego wywołanie zostało przedstawione w punkcie 3.1.1. 

 



 
 

 
 

 
 

Aby dodać nową właściwość, w polu Schemat należy wskazać KlasaElementów1, a następnie kliknąć 

przycisk Nowa właściwość znajdujący się w nagłówku okna dialogowego Edytor schematu. 

 

 
 

Nowo utworzonej właściwości należy nadać nazwę, wybrać typ Dane lub Geometria, a także wskazać 

typ danych (rodzaj wartości, które mogą być przechowywane w polu właściwości, np. ciąg tekstowy, 

liczba rzeczywista lub całkowita) i ich atrybuty, takie jak długość ciągu czy dokładność liczby 

rzeczywistej. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.4.3. Obliczenia odległości lub powierzchni w tabeli danych 
 

Użycie operatorów i funkcji umożliwia obliczenie nowej wartości w oparciu o istniejące wartości 

właściwości. Za pomocą wartości wynikowej można filtrować lub wybierać dane. Na przykład można 

obliczyć pole działek, a następnie wybrać działki większe lub mniejsze od określonej wartości pola. 

Obliczenie pola powierzchni 

Aby obliczyć pole powierzchni elementów na warstwie poligonów: 

• Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania → PPM na warstwę → z menu kontekstowego 

Utwórz obliczenie; 

 

 
 

W oknie dialogowym Utwórz obliczenie, należy podać nazwę nowej właściwości, która zostanie 

dodana (nie zapisana!) do istniejącej Tabeli danych wybranej warstwy. Następnie w obszarze 

obliczenia należy wpisać Area2D (  Geometry  ) i kliknąć przycisk OK. 

W Tabeli danych zostanie dodana nowa kolumna (właściwość) o ustalonej nazwie, z wartościami 

obliczonych powierzchni elementów. 

 

 
 

Uwaga: Za pomocą programu AutoCAD Map 3D można zapisać wyniki obliczenia jako nową 

właściwość w Tabeli danych. Obliczona właściwość zostanie zapisana wraz z mapą, ale nie zostanie z 

powrotem zapisana w pierwotnej składnicy danych. Aby zapisać właściwość w składnicy danych, 

należy eksportować warstwę do pliku SDF lub utworzyć kopię całkowitą klasy elementów w innej 

składnicy danych. 

 



 
 

 
 

Uwaga: Dla niektórych obliczeń wartości nie są automatycznie aktualizowane, ponieważ dostawcy 

danych nie obsługują ich podstawowych funkcji. Wartości te są wyświetlane jako właściwości „tylko do 

odczytu”. Jeśli nowa obliczona wartość nie jest natychmiast wyświetlana, warstwę należy odświeżyć 

ręcznie. W programie AutoCAD Map 3D, kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę w oknie 

Menedżer wyświetlania i kliknij polecenie Odśwież warstwę. 

 

Składnia wyrażenia służącego do obliczeń różni się w zależności od tego, czy użytkownik zastosuje 

operatory czy funkcje. 

 

Obliczenie długości linii lub obwodów wielokątów 

Aby obliczyć odległości/długości elementów na warstwie liniowej: 

• Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania → PPM na warstwę → z menu kontekstowego 

Utwórz obliczenie; 

 

W oknie dialogowym Utwórz obliczenie, należy podać nazwę nowej właściwości, która zostanie 

dodana (nie zapisana!) do istniejącej Tabeli danych wybranej warstwy. Następnie w obszarze 

obliczenia należy wpisać Length2D (  Geometry  ) i kliknąć przycisk OK. 

W Tabeli danych zostanie dodana nowa kolumna (właściwość) o ustalonej nazwie, z wartościami 

obliczonych długości elementów. 

 

ZADANIE 

Wczytaj warstwę WARS_A_DZ i oblicz powierzchnie oraz obwody dzielnic (zaokrąglone do dwóch 

miejsc po przecinku), a następnie wypisz obie wartości wraz z nazwą dzielnicy w postaci etykiet 

złożonych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.4.4. Szybkie wypełnianie tabeli danych 
 

Do szybkiego wypełniania Tabeli danych w AutoCAD Map 3D służy okno dialogowe Utwórz 

obliczenie: 

• Okno zadań mapy → Menedżer wyświetlania → PPM na warstwę → z menu kontekstowego 

Utwórz obliczenie; 

 

 
 



 
 

 
 

4. Integracja danych 
 

4.1. Konwersja danych 
 

AutoCAD Map 3D umożliwia pracę na różnych typach plików, zawierających informacje 

geoprzestrzenne o obiektach oraz ich atrybuty. Daje również możliwość eksportowania i konwertowania 

danych między najpopularniejszymi formatami plików. 

 

4.1.1. Konwertowanie danych z .dwg do .shp 
 

Aby przekonwertować dane rysunkowe AutoCAD do formatu danych geoprzestrzennych .shp lub .sdf: 

• karta Wyniki pracy → panel Transfer danych mapy → narzędzie DWG do SDF; 

 

Po uruchomieniu narzędzia zostanie wyświetlone okno dialogowe Położenie eksportowanych plików, 

w którym należy wskazać lokalizację pliku docelowego, podać jego nazwę oraz format: .sdf, .shp lub 

inny, po czym zatwierdzić klikając przycisk OK. 

 

 
 

Okno dialogowe Eksport zawiera następujące zakładki: 

• Karta Wybór 

• Karta Dane 

• Karta Opcje 

Podczas eksportu w formatach SDF, Oracle lub ArcSDE zamiast karty Dane okna dialogowego Eksport 

wyświetlana jest karta Klasa elementów. 

 

Karta Wybór 

Określa obiekty do eksportowania. 

 

Typ obiektu 

Dla niektórych formatów należy wybrać typ obiektu do eksportowania. Obiekty innego typu zostaną 

odfiltrowane z eksportowanego zestawu. Aby wyeksportować obiekty innych typów, uruchom ponownie 

operację Eksport. Niektóre obiekty mogą być eksportowane jako obiekty różnych typów. 

 

 

 



 
 

 
 

Wybór obiektów do eksportu 

Wybierz obiekty do eksportowania. 

• Wybierz wszystko - wybierz wszystkie obiekty. 

• Wybierz ręcznie - pojedynczo wybierz obiekty do eksportowania. Aby zmienić zbiór wskazań, 

należy kliknąć opcję Wybierz obiekty lub Szybki wybór. 

 

Grupa Wybór filtra 

Filtruj wybrane obiekty bazując na warstwie lub klasie obiektu. Należy podać nazwy warstw lub klas 

obiektu, które będą uwzględnione, bądź kliknąć przycisk, aby wybrać z listy. Obiekty, które nie znajdują 

się na wybranych warstwach i w wybranej klasie obiektu, zostaną odfiltrowane z eksportowanych. Pasek 

stanu pokazuje ile obiektów zostało wybranych i ile zostało odfiltrowanych. 

 

Wybór topologii wieloboków do eksportu 

• Nazwa 

Umożliwia wybór topologii wieloboków do przekształcenia na obiekty wieloboków i do 

wyeksportowania. Te obiekty są dodatkowe do wszystkich obiektów wybranych powyżej. 

• Grupuj złożone wieloboki 

Grupuj zagnieżdżone wieloboki w jeden zbalansowany wielobok. Każdy zagnieżdżony wielobok 

musi mieć centroidę. Jeśli ta opcja nie została wybrana, w programie AutoCAD Map 3D zostają 

utworzone oddzielne wieloboki po jednym dla każdej centroidy. 

• Podgląd filtru 

Umożliwia sprawdzenie obiektów, które zostaną wyeksportowane. Obiekty, które zostaną 

wyeksportowane, są wyróżnione. Aby pozostawić podgląd i wrócić do tego okna dialogowego, 

należy nacisnąć klawisz Esc. 

 

 
 

Zakładka Klasa elementów 

Wybierz metodę organizowania wybranych obiektów rysunkowych w logiczne klasy elementów. 

 

Przypisanie DWG do klasy elementów 

Określ, w jaki sposób obiekty DWG mają być przypisywane do klas elementów FDO. 

 

Utwórz pojedynczą klasę ze wszystkich wybranych elementów 

Utwórz pojedynczą klasę elementów FDO ze wszystkich wybranych obiektów DWG. Jest to ustawienie 

domyślne. 

 



 
 

 
 

Utwórz wiele klas na podstawie obiektu rysunku 

Utwórz wiele klas elementów na podstawie obiektu rysunku Wybierz obiekt rysunkowy, na którym 

zostaną oparta klasy elementów z listy Obiekt rysunkowy do użycia. 

 

Wybierz atrybuty 

Wybierz atrybuty do eksportowania. Można wybrać atrybuty dla operacji eksportowania zarówno 

pojedynczej klasy, jak i wielu klas. Dla operacji eksportu wielu klas atrybuty te będą dodawane do 

wszystkich klas elementów. 

 

Obiekt graficzny 

Wybierz obiekty rysunkowe do eksportowania. 

 

Klasa elementów 

Klasa elementów, do której dane są eksportowane. Jeśli eksportowanie odbywa się do istniejącej składnicy 

danych FDO, można użyć listy rozwijanej w celu przypisania danych do istniejących pól. Istniejące klasy 

elementów są wyświetlane na niebiesko. Do pojedynczej klasy elementów można przypisać więcej niż 

jeden obiekt. 

 

Aby odwzorować właściwości rysunku na właściwości klasy elementów, kliknij przycisk w polu Klasa 

elementów. 

 

Geometria 

Umożliwia wybór danych geometrii do eksportu dla każdej właściwości rysunku. Kliknij w odpowiednim 

polu, a następnie kliknij strzałkę w dół. Dla klas istniejących wcześniej, w polu tym jest wyświetlany typ 

geometrii już skojarzonej z klasą. 

 

Wyświetl nazwy schematów 

Wyświetl schematy klas elementów, do których przypisywane są dane. 

 

 
 

Zakładka Dane 

Dane 

Aby dołączyć dane do wyeksportowanych obiektów, należy wybrać pola danych do eksportu. Wybrane 

pola pojawią się w tabeli. Można także podać wyrażenie. 

 

 



 
 

 
 

Uwaga: 

W przypadku eksportowania do formatu SHP z wykorzystaniem klasyfikacji obiektu do tworzenia klas 

elementów określenie atrybutów w tym miejscu może nie być pożądane, ponieważ atrybuty określone na 

tej karcie zostaną zastosowane dla wszystkich klas elementów. Jeśli w tym miejscu atrybuty nie zostaną 

określone, właściwości tworzonych klas elementów będą zdefiniowane na podstawie oryginalnych klas 

obiektów. 

 

Wybierz atrybuty 

Umożliwia wybór właściwości, właściwości obiektów, informacji o topologii, informacje o klasach 

obiektów lub pola z danych szablonu połączenia, dane opisowe lub atrybuty bloków. 

 

Na liście atrybutów Dane obiektu są specyficzne dla mapy i zawierają atrybuty wszystkich obiektów na 

mapie, posiadających przypisane tabele z danymi obiektu. Właściwości obiektu są właściwościami 

poszczególnych typów elementów. Są to te same atrybuty, co wyświetlane na palecie Właściwości. 

Właściwości są atrybutami stosowanymi dla wszystkich obiektów DWG na mapie. 

 

Pole źródłowe 

Wyświetla dane wybrane do eksportu. Należy kliknąć przycisk Wybierz atrybuty, aby wybrać 

dodatkowe dane, lub podać wyrażenie. 

 

Pole wyjściowe 

Należy wprowadzić nazwę dla pola w pliku wyjściowym dla powiązanego pola. Nazwy pola wyjściowego 

mogą zawierać dowolne znaki alfanumeryczne i symbol podkreślenia („_”). 

 

Utwórz niepowtarzalne pole kluczowe 

Utwórz niepowtarzalną wartość dla każdego eksportowanego obiektu. Dla tego pola można określić 

nazwę. 

Niepowtarzalne numery ID są zwiększane w jednej sesji programu AutoCAD Map 3D, natomiast przy 

ponownym uruchomieniu programu AutoCAD Map 3D są odliczane od początku. W celu użycia 

unikalnego klucza do wielu plików należy je wszystkie wyeksportować podczas jednej sesji programu 

AutoCAD Map 3D. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Zakładka Opcje 

Konwersja współrzędnych 

Aby przekształcić wyeksportowane obiekty na inny układ współrzędnych, zaznacz pole Konwertuj 

współrzędne na. Podaj kod układu współrzędnych pliku eksportu albo kliknij przycisk i wybierz układ z 

listy. 

Jeśli elementy sterowania przekształceniem nie są dostępne, wówczas żaden układ współrzędnych nie jest 

przypisany do bieżącego rysunku. Kliknij przycisk Anuluj, przypisz układ współrzędnych do bieżącego 

rysunku, a następnie ponownie uruchom operację Eksport. 

 

Inne 

Pojawienie się określonych opcji w tej sekcji zależy od wybranego formatu eksportu. 

 

Traktuj zamknięte polilinie jako wieloboki 

Eksportuj zamknięte polilinie jako wieloboki. Jeśli to pole nie jest wybrane, tylko wieloboki będą 

eksportowane jako wieloboki. 

Uwaga: Jeśli eksportowana jest topologia wieloboków, która zawiera zamknięte polilinie i te zamknięte 

polilinie są częścią zbioru wskazań, zaznaczenie tego pola wyboru może utworzyć powielone wieloboki 

w eksportowanym pliku. 

 

Ustawienia dodatkowe 

Na karcie Opcje mogą być wyświetlone inne ustawienia w zależności od wybranego formatu. Dla 

niektórych formatów dostępny jest również przycisk Opcje sterownika. 

 

4.1.2. Konwertowanie danych z .shp do .dwg 
 

Aby wyeksportować wyświetloną mapę z obecnym poziomem powiększenia do zwykłego pliku programu 

AutoCAD: 

• karta Wyniki pracy → panel Transfer danych mapy → narzędzie Bieżąca mapa w pliku 

DWG; 

W oknie, które się wyświetli, należy wskazać na dysku lokalizację, w której zostanie zapisany 

plik .dwg, a następnie kliknąć Zapisz. 

 

• Za pomocą Menedżera wyświetlania w Oknie zadań mapy do formatu DWG można zapisać 

zarówno elementy geoprzestrzenne, jak i obiekty DWG. Opcja ta umożliwia udostępnianie map 

ze stylami innym użytkownikom, którzy nie dysponują narzędziem Menedżer wyświetlania. 

 

Aby zapisać mapę zawierającą style do formatu DWG: 

1) Utwórz mapę, przypisując odpowiednie style do elementów i warstw rysunku. 

2) Wyświetl warstwy na mapie w skali, która będzie udostępniona dla innych użytkowników, np. wyłącz 

niepożądane warstwy i powiększ obszar, który ma być wyeksportowany. 

3) W zakładce Menedżer wyświetlania w Oknie zadań mapy wybierz Mapy a następnie Zapisz jako 

rysunek programu AutoCAD…. 

4) Na ekranie pojawi się okno kreatora Zapisz bieżącą mapę w programie AutoCAD. Kreator ten 

umożliwia zapisanie wszystkich elementów aktualnie wyświetlanej mapy (elementów geoprzestrzennych 

i obiektów rysunkowych), które pojawią się w docelowym pliku DWG jako elementy programu 

AutoCAD. 

 



 
 

 
 

 
 

Wybierz metodę 

Wskaż metodę, która będzie zastosowana: Do edycji lub Wizualna, a następnie kliknij Dalej. 

• Do edycji 

Wybierz tę metodę w celu utworzenia rysunku AutoCAD zawierającego (w miarę możliwości) 

pojedynczy element ze stylami dla każdego elementu oryginalnej mapy. Elementy 

geoprzestrzenne są przekształcane w polilinie, linie i bloki, np. wielobok z wypełnieniem 

złożonym przekształcany jest w zamkniętą polilinię (z zachowanym stylem obramowania) oraz 

kreskowanie zespolone. 

• Wizualna 

Wybierz tę metodę, aby zachować wygląd wizualny przy możliwie największym zakresie. W 

przypadku większości obiektów poszczególne ich elementy są ignorowane. Wyświetlana mapa 

jest rekonstruowana w programie AutoCAD przy użyciu odpowiedniej liczby elementów. Mapa 

wynikowa może być trudna do edycji, np. cieniowany tekst zostanie przekształcony na wiele 

elementów tekstowych nałożonych na siebie, a złożony wzór kreskowania może zostać 

zastąpiony przez wiele linii lub punktów. 

 

Określ typ pliku i lokalizację 

Wskaż folder i nazwę przekształconego pliku. Jeśli wybrano opcję Wizualna jako metodę konwersji, 

kliknij przycisk Zakończ. Jeśli wybrano opcję Do edycji jako metodę konwersji, kliknij przycisk Dalej. 

 

Ustaw opcje konwersji  

Można opcjonalnie wybrać szablon, który zostanie użyty w procesie konwersji. Warstwy, style linii i bloki 

określające wygląd odpowiednich elementów w bieżącym rysunku z oryginalnej mapy otrzymają 

odpowiedniki o tych samych nazwach w szablonie. Jeśli pole to pozostawiono puste, podczas konwersji 

nie będzie używany żaden szablon. 

Jeśli w żadnym położeniu nie stwierdzono elementów o takich samych nazwach, elementy są 

konwertowane z użyciem ustawień domyślnych w programie AutoCAD. Na przykład w warstwie 0 będą 

wyświetlane elementy z warstwy programu AutoCAD bez odpowiednika nazwy warstwy. 

 

XData 

Wybierz tę opcję, aby zapisać dane atrybutów jako XData w programie AutoCAD. W przypadku obiektów 

rysunkowych nazwa tabeli danych obiektu jest dołączana do danych XData. W przypadku elementów 

geoprzestrzennych dołączana jest klasa elementów i nazwy schematu oryginalnego elementu. 

Dane XData można wyświetlić w programie AutoCAD przy użyciu opcji Express Tools → Lista danych 

XData. 

 



 
 

 
 

Po ustawieniu wymaganych opcji kliknij przycisk Zakończ, aby przekształcić mapę do zwykłego pliku 

.dwg programu AutoCAD. 

 

4.1.3. Edycja etykiet oraz opisów 
 

Patrz punkty 3.2.3 i 3.2.4. 

 

4.1.4. Praca z tabelą danych 
 

Patrz punkt 3.4. 

 

4.1.5. Topologia danych 
 

W programie AutoCAD Map 3D można tworzyć topologie węzłów, sieci lub wieloboków. 

 

Topologie węzłów 

Topologia węzłów definiuje zależności pomiędzy węzłami (obiektami punktowymi). Topologie tego typu 

są często stosowane w analizach w połączeniu z innymi topologiami. Zawiera informacje o punkcie i jest 

najprostszym typem topologii. Przykładem mogą być światła uliczne, sklepy, studzienki. 

 

Topologie sieci 

Połącz łamane (linie), aby zbudować sieć linii. Łamane mogą łączyć węzły. Opisuje wzajemne połączenia 

linii i opcjonalnie węzłów. Przykładem zastosowania topologii sieci jest mapa sieci wodociągowej, która 

pozwala śledzić przepływ wody ze stacji tłoczącej do mieszkań. Innym przykładem jest sieć ulic. Dla 

topologii sieci można określić kierunek łamanej oraz odporność łamanych i węzłów. 

 

Topologie regionów 

Definiuje wzajemne połączenia i zależności między regionami lub elementami obszarów, takimi jak 

działki, okręgi spisu ludności, granice polityczne i typy gleby. Pojedyncza łamana definiuje wspólną 

granicę sąsiadujących ze sobą obszarów. 

Topologie, w których regiony reprezentują działki, można stosować do wymiaru podatku gruntowego i 

planowania zagospodarowania terenu. Innymi przykładami takich topologii są jednostki podziału 

administracyjnego miast, województw oraz prowincji, okręgi wyborcze, dzielnice i okręgi szkolne. 

 

Utworzone topologie pozwalają m.in. na tworzenie statystyk (np. dane na temat długości dróg czy 

powierzchni i obwodu działek), wykonywanie prostych analiz (np. znajdowanie najkrótszej drogi, 

najszybszej drogi lub wszystkich dróg w podanym promieniu), a także sprawdzenie, czy wyrysowane 

obiekty są poprawne (np. znajdowanie „niedomkniętych” działek). 

 

Aby utworzyć topologię, należy skorzystać z narzędzia tworzenia nowej topologii - Karta Utwórz → 

panel Topologia → narzędzie Nowy. 

 

Aby wykonać analizę sieci, należy skorzystać z narzędzia Analiza sieci – Karta Analiza → panel Obiekt 

rysunkowy → narzędzie Analiza sieci. 

 

Utworzone topologie widoczne są w Oknie zadań mapy, zakładce Eksplorator mapy, folderze 

Topologie. Klikając PPM na daną topologię, z poziomu menu kontekstowego mamy dostęp do statystyk 

i wykonywania prostych analiz i działań na topologii, np. dodawania czy dzielenia regionów. 

 

Uwaga: Aby utworzyć topologię sieci lub regionów, wyrysowane obiekty muszą być pojedynczymi 

liniami (dla polilinii narzędzie ROZBIJ) i nie mogą się powielać. Oznacza to, że np. dwie sąsiednie działki 

mają jedną wspólną granicę = jedną wspólną linię, a nie dwie nakładające się linie. 

 

Uwagi 

Przy tworzeniu topologii, należy pamiętać o następujących zasadach: 

• Przed utworzeniem topologii sieci lub regionu należy użyć narzędzi czyszczenia rysunku, aby 

wyczyścić mapę. Zazwyczaj topologie węzłów nie wymagają czyszczenia. 



 
 

 
 

• Przed zbudowaniem topologii, należy zablokować wszystkie warstwy zawierające obiekty 

obszaru papieru. W przeciwnym wypadku topologie zostaną włączone do tworzenia topologii, 

kiedy zastosujesz opcje obiektów Wybierz wszystko. 

• Polecenie może tworzyć topologie na warstwach, które są wyłączone. Nie ma jednak wpływu na 

obiekty znajdujące się na warstwach zablokowanych. 

• Po włączeniu opcji Utwórz nowe węzły w programie AutoCAD Map 3D podczas tworzenia 

topologii sieci lub wieloboków zostaną wykryte linie i przypisane węzły do punktów końcowych. 

Węzły zostają utworzone na końcach wszystkich łamanych, tam gdzie nie ma żadnego obiektu. 

Jeśli określona warstwa nie istnieje, zostanie utworzona w programie AutoCAD Map 3D, 

otrzymując kolor nr 7 i rodzaj linii CIĄGŁA. 

• Węzły można tworzyć za pomocą polecenia ACAD_POINT. Aby zmienić ich wygląd i rozmiar, 

w wierszu polecenia wprowadź ddptype. 

• Podczas budowania topologii, dane są przechowywane w postaci danych opisowych z każdym 

elementem topologii i zapisane w pliku rysunku mapy. Każdemu węzłowi, każdej łamanej oraz 

każdemu wielobokowi zostaje automatycznie przypisany niepowtarzalny numer identyfikacyjny 

(ID). Każdy numer identyfikacyjny jest automatycznie przetwarzany w momencie zastosowania 

na topologii dowolnego polecenia. 

 



 
 

 
 

5. Elementy opisu 
 

5.1. Opisy 
 

Styl tekstu to nazwana kolekcja ustawień tekstu określających jego wygląd, takich jak czcionka, odstęp 

między wierszami, wyrównanie i kolor. Style tekstu tworzy się w celu szybkiego określenia formatu tekstu 

i zapewnienia zgodności tekstu ze standardami danego projektu lub branży. 

• Tworzony tekst używa ustawień bieżącego stylu tekstu. 

• Zmiana ustawienia w stylu tekstu spowoduje automatyczną aktualizację wszystkich obiektów 

tekstowych, w którym jest używany dany styl. 

• Aby przesłonić styl tekstu, można zmieniać właściwości pojedynczych obiektów. 

• Wszystkie style tekstu na rysunku są wymienione na liście rozwijanej Styl tekstu. 

• Style tekstu można zastosować do uwag, linii odniesienia, wymiarów, tabel i atrybutów bloku. 

Wszystkie rysunki zawierają styl tekstu STANDARDOWY, którego nie można usunąć. Po utworzeniu 

standardowego zestawu stylów tekstu można zapisać rysunek jako plik szablonu (.dwt), który będzie 

używany podczas tworzenia nowego rysunku. 

 

Tworzenie lub modyfikowanie stylu tekstu możliwe jest z okna dialogowego Styl tekstu: 

• karta Opisz → panel Tekst → lista rozwijana Styl tekstu → narzędzie Zarządzaj stylami tekstu; 

• wiersz polecenia → STYL; 

• wiersz polecenia → -STYL; 

• wiersz polecenia → _STYLE 

 

 
 

Bieżący styl tekstu 

Wyświetla bieżący styl tekstu. 

 

Style 

Wyświetla listę stylów znajdujących się w rysunku. Ikona  przed nazwą stylu oznacza, że styl jest 

opisowy. 

 

Filtr listy stylów 

Rozwijana lista określa, czy lista stylów zawiera wszystkie style czy tylko style będące w użyciu. 

 

Podgląd 

Wyświetla próbkę tekstu, która zmienia się dynamicznie w trakcie zmieniania czcionek i modyfikowania 

efektów. 

 



 
 

 
 

Czcionka 

Zmienia czcionkę przypisaną do stylu. 

Uwaga: Jeżeli zmieni się orientacja lub plik czcionki istniejącego stylu tekstu, to wszystkie teksty 

napisane tym stylem będą korzystać z nowych ustawień po ponownym wygenerowaniu rysunku. 

 

Nazwa czcionki 

Wyświetla nazwę rodziny czcionek dla wszystkich zarejestrowanych czcionek TrueType i wszystkich 

czcionek SHX z folderu Fonts. 

Po wybraniu nazwy z listy, program wczytuje plik określonej czcionki. Definicje znaków w pliku są 

wczytywane automatycznie, o ile ten plik nie jest już używany przez inny styl tekstu. Możesz zdefiniować 

wiele stylów używających tej samej czcionki. 

 

Styl czcionki 

Określa format znaku czcionki, taki jak kursywa, pogrubienie, lub podkreślenie. Wybranie opcji Użyj 

Wielkiej czcionki powoduje zmianę tej opcji na Nazwa Big Font, która jest używana do wybrania nazwy 

pliku czcionki Big Font. 

 

Użyj Wielkiej czcionki 

Określa plik czcionki Big Font języków azjatyckich. Tylko pliki SHX są poprawnymi typami plików do 

tworzenia czcionek typu Big Font. 

 

Rozmiar 

Zmienia rozmiar tekstu. 

• Opisowy - Określa tekst jako opisowy. Obiekty opisowe i style są używane do sterowania 

rozmiarem i skalą, w których obiekty opisowe są wyświetlane w obszarze modelu lub w układzie. 

• Dopasuj orientację tekstu do układu - Określa, że orientacja tekstu w rzutniach obszaru papieru 

ma być dopasowana do orientacji układu. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli opcja Opisowy jest 

wyczyszczona. 

• Wysokość lub Wysokość tekstu w obszarze papieru - Ustawia wysokość na podstawie 

wprowadzonej wartości. Wprowadzenie wysokości większej od 0.0 powoduje automatyczne 

ustawienie wysokości tekstu dla tego stylu. Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0.0, wysokość 

tekstu będzie równa ostatniej używanej wysokości tekstu lub wartości zapisanej w pliku szablonu 

rysunku. 

 

Uwaga: Czcionki True Type mogą być wyświetlane jako mniejsze niż czcionki SHX z tym samym 

ustawieniem wysokości. Jeśli wybrano opcję Opisowy, wprowadzona wartość powoduje ustawienie 

wysokości tekstu w obszarze papieru. 

 

Efekty 

Modyfikuje charakterystyki czcionki, takie jak wysokość, współczynnik szerokości i kąt nachylenia, oraz 

czy jest wyświetlona do góry nogami, wstecz lub pionowo. 

• Odwrócony - Wyświetla znaki do góry nogami. 

• Wstecz - Wyświetla znaki od tyłu. 

• Pionowo - Wyświetla znaki wyrównane pionowo. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wybrana 

czcionka zezwala na podwójne ukierunkowanie. Orientacja pionowa nie jest dostępna dla 

czcionek True Type. 

• Współczynnik szerokości - Ustala odstępy między znakami. Wprowadzenie wartości mniejszej 

niż 1.0 kondensuje tekst. Wprowadzenie wartości większej niż 1.0 rozszerza go. 

• Kąt pochylenia - Ustala kąt pochylenia tekstu. Wprowadzenie wartości z przedziału od –85 do 

85 powoduje pochylenie tekstu. 

 

Uwaga: Czcionki True Type, do których zastosowano opisane efekty, na ekranie mogą sprawiać wrażenie 

pogrubionych. Wygląd na ekranie nie wpływa na wydruk. Czcionki są drukowane w sposób określony w 

formatowaniu znaków. 

 

Ustaw bieżącą 

Ustawia styl wybrany w obszarze Style jako styl bieżący. 

 



 
 

 
 

Nowy 

Wyświetla okno dialogowe Nowy styl tekstu i automatycznie podaje nazwę domyślną. 

 

Nazwy stylów mogą zawierać do 255 znaków. Mogą zawierać litery, cyfry i znaki specjalne: dolar ($), 

podkreślenie (_) i minus (-). 

 

Usuń 

Usuwa nieużywane style tekstu. 

 

Zastosuj 

Wprowadza zmiany dokonane w oknie dialogowym do bieżącego stylu oraz do tekstu w bieżącym stylu 

na rysunku. 

 

5.1.1. Wstawienie tekstów jednowierszowych 
 

Zastosowanie: W przypadku krótkich, prostych uwag i etykiet należy używać tekstu jednowierszowego. 

 

• Kliknij kolejno kartę Opisz → panel Tekst → narzędzie Jeden wiersz.  

• Określ punkt wstawiania. 

Po naciśnięciu klawisza Enter program wstawia nowy tekst bezpośrednio poniżej ostatnio 

utworzonego obiektu tekstowego (jeśli taki istnieje). 

• Wprowadź wysokość lub kliknij, aby określić wysokość tekstu. 

Uwaga: Jeśli określona wysokość tekstu jest ustawiona w bieżącym stylu tekstu, ten monit jest 

pomijany. 

• Podaj wartość kątową lub kliknij, aby określić kąt obrotu. 

• Wprowadź tekst. 

Uwaga: Podczas wpisywania tekst może być wyświetlany w poziomie i w rozmiarze 

umożliwiającym czytanie. 

• Aby utworzyć inny tekst jednowierszowy, wykonaj jedną z poniższych czynności: 

o Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć kolejny wiersz tekstu bezpośrednio poniżej. 

o Kliknij położenie dla następnego obiektu tekstowego. 

• Naciśnij klawisz Enter w pustej linii tekstu w celu zakończenia polecenia. 

 

W celu edycji wyglądu tekstu jednowierszowego należy zaznaczyć go, a następnie wejść do jego 

właściwości (CTRL+1). Dwukrotne kliknięcie na tekst pozwala jedynie na zmianę treści. 

 

ZADANIE 

Narysuj 6-kąt foremny, a następnie opisz każdy z boków tekstem o zmiennej wysokości i kierunku. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ZADANIE 

Edytuj wykonane w poprzednim ćwiczeniu teksty tak aby miały tą samą wysokość i kolor czerwony. 

 

 

5.1.2. Wstawienie tekstów wielowierszowych 
 

Zastosowanie: Do wprowadzania dłuższych notatek i etykiet z formatowaniem wewnętrznym. 

 

• Kliknij kolejno kartę Opisz → panel Tekst → narzędzie Tekst wielowierszowy. 

• Określ przeciwległe rogi ramki obwiedni, aby określić szerokość obiektu tekstu 

wielowierszowego. 

• Jeśli wstążka jest aktywna, wyświetlana jest karta kontekstowa Edytor tekstu. 

• Jeśli wstążka nie jest aktywna, wyświetlany jest pasek narzędzi Formatowanie tekstu. 

Uwaga: Zmienna systemowa MTEXTTOOLBAR steruje wyświetlaniem paska narzędzi 

Formatowanie tekstu. 

• Określ formatowanie początkowe. 

o Aby ustawić wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu, odpowiednio przesuń suwak 

wcięcia pierwszego wiersza znajdujący się na linijce. Aby wciąć pozostałe wiersze 

każdego akapitu, przesuń suwak wysunięcia. 

o Aby ustawić tabulatory, kliknij linijkę w miejscu, w którym ma zostać umieszczony 

tabulator. 

o Aby zmienić bieżący styl tekstu, wybierz żądany styl tekstu z listy rozwijanej. 

 
• Wprowadź tekst. 

Uwaga: Podczas wpisywania tekst może być wyświetlany w poziomie i w rozmiarze 

umożliwiającym czytanie. 

• Aby zmienić pojedyncze znaki, wyrazy lub akapity, podświetl tekst i określ zmiany 

formatowania. 

Uwaga: Dla czcionek SHX nie są obsługiwane pogrubienie ani kursywa. 



 
 

 
 

• Aby zapisać zmiany i wyjść z edytora, użyj następujących metod: 

o Na kontekstowej karcie wstążki Edytor tekstu w panelu Zamknij kliknij przycisk 

Zamknij edytor tekstu. 

o Kliknij przycisk OK na pasku narzędzi Formatowanie tekstu. 

o Kliknij w obszarze rysunku poza obszarem edytora. 

o Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Enter. 

Uwaga: Naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć edytor bez zapisywania zmian. 

 

ZADANIE 

Korzystając z narzędzia tekst wielowierszowy wprowadź poniższy tekst, a następnie zmodyfikuj go 

zgodnie z przykładami 

 
 

Wariant 1: 

 
 

Wariant 2: 

 

 

5.1.3. Wstawianie pól danych 
 

Operacja wstawienia pola danych tworzy pole tekstu wielowierszowego, które można aktualizować 

automatycznie podczas zmiany wartości pola. 

Pola można wstawiać w każdym rodzaju tekstu z wyjątkiem tekstu dotyczącego tolerancji. Sposób 

aktualizowania pól jest określany przez zmienną systemową FIELDEVAL i polecenie 

UAKTUALNIJPOLADANYCH. 

 

Wstawianie pola danych odbywa się poprzez okno dialogowe Pole: 

• karta Wstaw → panel Dane → narzędzie Pole; 

• wiersz polecenia → polecenie POLEDANYCH; 

• wiersz polecenia → polecenie _FIELD; 

 



 
 

 
 

 
 

Uwaga: Część pól takich jak np. Data będzie uzupełniać się automatycznie - inne np. Autor wymagają 

wprowadzenia odpowiednich danych we właściwościach rysunku (polecenie _DWGPROPS lub Menu 

aplikacji → Narzędzia rysunkowe → Właściwości rysunku).  

 

Tekst pola używa tego samego stylu tekstu co obiekt tekstu wielowierszowego, w który jest wstawiony. 

Domyślnie pola są wyświetlane na jasnoszarym tle, które nie jest drukowane (zmienna systemowa 

FIELDDISPLAY). 

 
 

Opcje formatowania w oknie dialogowym Pole sterują wyglądem wyświetlanego tekstu. Dostępne opcje 

zależą od typu pola. Przykładowo, format pól daty zawiera opcje wyświetlania dnia tygodnia i godziny, a 

format pól nazwanych obiektów zawiera opcje wielkości liter. 

Jeżeli zamiast wybranej zawartości pola danych wyświetla się: , oznacza to brak odpowiednich 

danych do wyświetlenia. Po ich wprowadzeniu należy zaktualizować pole: 

• karta Wstaw → panel Dane → narzędzie Aktualizuj pola; 

• wiersz polecenia → polecenie UAKTUALNIJPOLADANYCH; 

Jeżeli zamiast wybranej zawartości pola danych wyświetla się: , oznacza to niepoprawne pole, np. 

pole NazwaBieżącegoArkusza, poprawne tylko w obszarze papieru, wyświetla krzyżyki, jeżeli jest 

wstawione w obszarze modelu. 

 

ZADANIE 

Wstaw na rysunku aktualną datę oraz informacje o autorze. 

 

5.1.4. Wstawianie wielolinii odniesienia 

 
Obiekt wielolinii odniesienia składa się z grota strzałki, poziomej linii łączącej, linii lub krzywej 

odniesienia oraz obiektu tekstu wielowierszowego lub bloku. 

 

Wielolinie odniesienia można tworzyć przy użyciu opcji: najpierw grot strzałki, najpierw linia łącząca 

linii odniesienia lub najpierw zawartość. Jeśli używany jest styl wielolinii odniesienia, wielolinię 

odniesienia można utworzyć na podstawie już określonego stylu. Styl określa formatowanie linii 

łączących, linii odniesienia, grotów strzałek oraz treści. 

 

 



 
 

 
 

Tworzenie lub modyfikowanie stylu wielolinii odniesienia możliwe jest z okna dialogowego Menedżer 

stylów wielolinii odniesienia: 

• karta Opisz → panel Linie odniesienia → Menedżer stylów wielolinii odniesienia; 

• wiersz polecenia → WIELOLODNSTYL; 

• wiersz polecenia → _MLEADERSTYLE 

 

 
 

Bieżący styl wielolinii odniesienia 

Wyświetla nazwę tworzonego stylu. Styl domyślny to Standardowy. 

 

Style 

Wyświetla listę stylów. Bieżący styl jest wyróżniony. 

 

Lista 

Steruje zawartością listy Style. Wybranie z listy opcji Wszystkie style powoduje wyświetlenie wszystkich 

stylów dostępnych w rysunku. Wybranie z listy opcji Style używane powoduje wyświetlenie tylko tych 

stylów, do których odwołuje się bieżący rysunek. 

 

Podgląd 

Wyświetla obraz podglądu stylu, który został wybrany z listy Style. 

 

Ustal bieżący 

Ustawia jako bieżący styl wybrany z listy Style. Wszystkie nowe wielolinie odniesienia będą tworzone 

przy użyciu tego stylu. 

 

Nowy 

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie nowego stylu wielolinii odniesienia, w którym można 

zdefiniować nowe style. 

 

Modyfikuj 

Wyświetla okno dialogowe Modyfikowanie stylu wielolinii odniesienia, w którym można modyfikować 

style. 

 

Usuń 

Usuwa styl wybrany z listy Style. Styl używany w rysunku nie może być usunięty. 

 
 

 

 



 
 

 
 

Wstawianie wielolinii odniesienia 

Aby utworzyć wielolinię odniesienia: 

• karta Opisz → panel Linie odniesienia → narzędzie Wielolinia odniesienia; 

• wiersz polecenia → WIELOLINIAODNIESIENIA lub WIELOLODN; 

• wiersz polecenia → _MLEADER; 

 

 
Wyświetlane są następujące monity. 

 

Określ położenie grotu strzałki linii odniesienia / najpierw grot strzałki linii odniesienia 

Określa położenie grotu strzałki wielolinii odniesienia. 

 

Określ położenie linii łączącej linii odniesienia / najpierw grot strzałki linii odniesienia 

Określa położenie linii łączącej wielolinii odniesienia. 

 

Najpierw zawartość 

Określa położenie tekstu lub bloku skojarzonego z obiektem wielolinii odniesienia. 

 

Wybór punktu 

Umieszcza pole tekstowe lub etykietę tekstową skojarzoną z wielolinią odniesienia. Po zakończeniu 

wprowadzania tekstu należy nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć poza obszarem pola tekstowego. 

 

Opcje 

Określa opcje umieszczenia wielolinii odniesienia. 

• Typ linii odniesienia - Określa sposób obsługi linii odniesienia. 

o Linia - Tworzy prostą wielolinię odniesienia. 

o Splajn - Tworzy splajn wielolinii odniesienia. 

o Brak - Tworzy wielolinię odniesienia bez linii odniesienia. 

• Linia łącząca linii odniesienia - Określa, czy będzie dodawana pozioma linia łącząca. W 

przypadku wybrania opcji Tak zostanie wyświetlony monit o ustawienie długości linii łączącej. 

• Typ zawartości - Określa typ elementów, który zostanie użyty na potrzeby wielolinii odniesienia. 

o Blok - Określa blok w rysunku, który ma być skojarzony z nową wielolinią odniesienia. 

o WTekst - Określa, że do wielolinii odniesienia będzie dołączony tekst wielowierszowy. 

o Brak - Określa, że na końcu linii łączącej nie będzie wyświetlana żadna zawartość. 

• Punkty maksymalne - Określa maksymalną liczbę punktów, lub odcinków, nowej linii 

odniesienia. 

• Pierwszy kąt - Ogranicza kąt pierwszego punktu w nowej linii odniesienia. 

• Drugi kąt - Ogranicza drugi kąt w nowej linii odniesienia. 

• Opcje zakończenia - Zamyka gałąź Opcje polecenia WIELOLODN. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ZADANIE 

Wstaw linię odniesienia jak w przykładzie. Następnie utwórz analogiczną linię odniesienia, ale bez 

poziomej, łączącej linii odniesienia (korzystaj z wiersza poleceń, pamiętaj że po wybraniu konkretnych 

opcji musimy wybrać opcję zakończenia) 

 
 

 

ZADANIE 

Utwórz nowy styl wielolinii odniesienia, dla którego grot strzałki zostanie zastąpiony kółkiem, a tekst 

będzie się znajdował nad poziomą linią. Następnie wstaw nową linię odniesienia i ustaw nowy styl 

liniom już istniejącym. 

 
 

 

5.1.5. Wstawianie obszarów maskowania 
 

Wstawienie obszaru maskowania tworzy prostokątny obszar wypełniony bieżącym kolorem tła, 

maskujący znajdujące się pod nim obiekty. Obszar maskowania jest ograniczony ramką, której 

widoczność w obszarze roboczym rysunku można włączać lub wyłączać (polecenie 

_WIPEOUTFRAME). Można również wybrać wyświetlanie ramki na ekranie i ukrywanie jej na 

potrzeby drukowania. 

 

Aby utworzyć obszar maskowania: 

• karta Opisz → panel Znacznik → narzędzie Przykryj; 

• wiersz polecenia → PRZYKRYJ; 

• wiersz polecenia → _WIPEOUT; 

 

 
 

Wyświetlane są następujące monity. 

 

Wskaż pierwszy punkt 

Na podstawie wskazanych punktów tworzy prostokątną obwiednię obiektu przykrycia. 

 

 



 
 

 
 

Określ kolejny punkt / Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: 

Określenie kolejnych punktów obszaru maskowania. 

 

Ramki 

Określa, czy krawędzie wszystkich obiektów przykrycia są wyświetlane, czy ukryte. 

Dostępne tryby ramek: 

• Tak — ramki są wyświetlane i drukowane; 

• Nie – ramki nie są wyświetlane ani drukowane; 

• Wyświetl bez kreślenia — ramki są wyświetlane, ale nie są drukowane; 

 

Polilinia 

Określa wielokątną obwiednię obiektów przykrycia na podstawie wybranej polilinii. 

 

Czy usunąć polilinię 

Wprowadź t, aby usunąć polilinię użytą do utworzenia obiektu przykrycia. Wprowadź n, aby zachować 

polilinię. 

 

ZADANIE 

Narysuj prostokąty zgodnie z poniższym rysunkiem, a następnie zamaskuj linie ich przecięcia 

 
 

 

ZADANIE 

Wczytaj plik MASKOWANIE.dwg. W pliku znajduje się fragment zagospodarowania terenu. Wykonaj 

dwa maskowania: 

1. Korzystając z opcji polilinia w wierszu poleceń, zakryj wnętrze czerwonego prostokąta. 

2. Zakryj czarną linię po prawej stronie rysunku. 

        →      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5.1.6. Wstawianie znaczników oraz chmur rewizji 
 

Chmurki rewizji (wersji) są poliliniami w kształcie chmurki, składającymi się z segmentów łukowych. 

Są one używane do zwracania uwagi na części rysunku. Podczas przeglądania lub zaznaczania rysunków 

można zwiększyć wydajność pracy przez użycie funkcji Chmurki wersji do wyróżniania uwag. 

 

Tworzenie chmurek rewizji (wersji) 

Chmurkę wersji można utworzyć, przesuwając myszą. Można także przekształcić obiekt, np.: okrąg, 

elipsę, polilinię lub splajn w chmurkę wersji. Dostępny jest styl nadający chmurce taki wygląd, jakby 

została narysowana piórem do kaligrafii. 

 

 
 

Tworzenie prostokątnej chmurki wersji 

• Kliknij kartę Opisz → panel Znacznik → listę rozwijaną Chmurka wersji → Prostokąt.  

• Określ pierwszy narożnik chmurki wersji. 

• Określ przeciwległy narożnik chmurki wersji. 

Uwaga: Jeżeli nie widać charakterystycznej chmurki tylko prostokąt to to w wierszy poleceń należy 

dobrać nową  długość łuku. 

 
 

Tworzenie wielobocznej chmurki wersji 

• Kliknij kartę Opisz → panel Znacznik → listę rozwijaną Chmurka wersji → Wielobok.  

• Określ punkt początkowy chmurki wersji. 

• Kliknij, aby określić dodatkowe wierzchołki chmurki wersji. 

 

 



 
 

 
 

Tworzenie odręcznej chmurki wersji 

• Kliknij kartę Opisz → panel Znacznik → listę rozwijaną Chmurka wersji → Odręcznie.  

• Poprowadź krzyż nitkowy kursora wzdłuż ścieżki chmurki. Klikając punkty wzdłuż ścieżki, 

można modyfikować wielkości łuków. 

• Naciśnij klawisz Enter w dowolnym momencie, aby zakończyć rysowanie chmurki wersji. 

Aby zamknąć chmurkę wersji, wróć do punktu początkowego. 

• Aby odwrócić kierunek łuków, wprowadź tak w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter. 

 

 
 

Tworzenie chmurki wersji za pomocą stylu pisaka Odręczny 

• Kliknij kartę Opisz → panel Znacznik → listę rozwijaną Chmurka wersji → Odręcznie.  

• Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku i wybierz opcję Styl → Odręczny. 

• Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać ustawienia kaligrafii i kontynuować polecenie, lub naciśnij 

klawisz Esc, aby je zakończyć. 

 
 

Przekształcanie obiektu w chmurkę wersji 

• Kliknij kartę Opisz → panel Znacznik → listę rozwijaną Chmurka wersji → Odręcznie.  

• Kliknij PPM w obszarze rysunku i wybierz opcję Obiekt. 

• Wybierz okrąg, elipsę, polilinię lub splajn, który ma zostać przekształcony w chmurkę wersji. 

• Naciśnij klawisz Enter, aby zachować bieżący kierunek łuków. W przeciwnym razie kliknij 

przycisk Tak, aby odwrócić kierunek łuków. 

• Naciśnij klawisz Enter. 

 
Uwaga: Aby wprowadzić tekst w chmurkę rewizji, korzystamy z narzędzia tekstu jedno lub 

wielowierszowego. 

  



 
 

 
 

PRZYKŁAD 

Przykładowe chmurki rewizji 

 

 

ZADANIE 

W pliku CHMURKI_REWIZJI.dwg wprowadź dwie chmurki rewizji jak poniżej. 

 

 

5.1.7. Praca z menadżerem znaczników 
 

Autodesk oferuje darmowe oprogramowanie Autodesk Design Review umożliwiające m.in. wstawianie 

znaczników. Podczas wysłania projektów do sprawdzenia rysunek można opublikować jako plik DWF 

lub DWFx. Osoba sprawdzająca może otworzyć plik w programie Autodesk Design Review, oznaczyć 

go, a następnie odesłać plik z uwagami z powrotem do użytkownika, który go wysłał. 

 

Do przeglądania znaczników i zarządzania nimi służy Menedżer zestawów znaczników. Aby przejrzeć 

znaczniki w projektach, należy wczytać zestaw znaczników do Menedżera zestawów znaczników. 

 

Aby otworzyć Menedżer zestawów znaczników: 

• karta Widok → panel Palety → narzędzie Menedżer zestawów znaczników; 

• wiersz polecenia → ZNACZNIKOTWÓRZ; 

• wiersz polecenia → MARKUP; 



 
 

 
 

 
 

Zestaw znaczników jest grupą znaczników zawartą w pojedynczym pliku DWF. Po wczytaniu zestawu 

znaczników do Menedżera zestawów znaczników wyświetlany jest widok drzewa z poszczególnymi 

arkuszami rysunku zawierającymi znaczniki oraz skojarzonymi z nimi znacznikami. 

 

W Menedżerze zestawów znaczników można wybierać poszczególne znaczniki, aby przejrzeć ich status 

wraz z takimi szczegółami, jak twórca znacznika, data i godzina jego utworzenia oraz wszelkie 

komentarze skojarzone ze znacznikiem. 

 

Można utworzyć inne rodzaje znaczników, które również będą wyświetlane w pliku DWF: bloki tekstu, 

geometria RML, wymiary i znaki. W Menedżerze zestawów znaczników wyświetlane są natomiast tylko 

komentarze i tylko do nich jest przypisany pewien stan. 

 

Program Autodesk Design Review umożliwia modyfikowanie plików DWF w następujący sposób: 

• Zmiana porządku arkuszy w pliku DWF; 

• Dodawanie arkuszy do pliku DWF; 

Uwaga: Jeśli arkusz został dodany w programie Autodesk Design Review, jego stan (w widoku 

szczegółowym) jest w Menedżerze zestawów znaczników wyświetlany jako Brak pliku. 

Przyczyną jest brak nowych arkuszy w pliku DSD. 

• Usuwanie arkuszy z pliku DWF; 

 

Menedżer zestawów znaczników wyświetla nową kolejność każdego zestawu znaczników, do którego 

zostały dodane arkusze, z którego zostały usunięte arkusze lub w którym zmieniono kolejność arkuszy za 

pomocą programu Autodesk Design Review. 

 

Wszystkie arkusze dodane do pliku DWF w programie Autodesk Design Review są wyświetlane 

kursywą. Dwukrotne kliknięcie arkusza dodanego w programie Autodesk Design Review lub znacznika 

tego arkusza spowoduje otwarcie tego (zapisanego w pliku DWF) arkusza w przeglądarce plików DWF. 

 

Jeśli użytkownik spróbuje wczytać zestaw znaczników, otwierając plik DWF, który nie zawiera 

znaczników, nie będzie mógł otworzyć pliku DWF w programie. Można jednak otworzyć plik DWF w 

przeglądarce plików DWF. 

 

Jeśli plik jest podpisany cyfrowo, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że wprowadzenie zmian 

spowoduje unieważnienie dołączonego podpisu cyfrowego. 

 



 
 

 
 

Po dwukrotnym kliknięciu na znacznik obszaru modelu w Menedżerze zestawów znaczników 

oryginalny rysunek otworzy się w obszarze modelu i przywróci położenie widoku do aktualnego w 

momencie publikowania rysunku. Po zmianie położenia widoku znaczniki nie będą wyświetlane w 

rysunku, dopóki nie klikniesz dwukrotnie znacznika obszaru modelu i nie powrócisz do publikowanego 

widoku. 

 

Korzystając z Menedżera zestawów znaczników, można określić, co będzie wyświetlane w obszarze 

rysunku. Rysunek wyjściowy, przywróconą geometrię pliku DWF i geometrię RML można wyświetlić 

lub ukryć. Pozwala to wyświetlić geometrię RML, wyłączyć ją w celu dokonania zmian w pliku rysunku, 

a następnie wyświetlić geometrię RML ponownie w programie, aby sprawdzić poprawki. 

 

Poniżej znajduje się kilka zaleceń do oglądania znaczników: 

• Zmień kolor tła obszaru modelu rysunku na jaśniejszy odcień koloru innego niż czarny. Ta 

czynność umożliwia przejrzenie geometrii DWF po ponownym otrzymaniu pliku DWF ze 

znacznikami. 

• Umieść pliki rysunku użyte do opublikowania pliku DWF w ścieżce wyszukiwania. Ta czynność 

zapewnia, że będzie możliwe wczytanie odpowiednich zestawów rysunków dla pliku DWF ze 

znacznikami. 

• Ustaw ścieżkę wyszukiwania na karcie Pliki w oknie dialogowym Opcje. 

Uwaga: Znaczniki można przeglądać w produktach opartych na programie AutoCAD tylko 

wtedy, gdy plik DWF ze znacznikami został utworzony w produkcie opartym na programie 

AutoCAD 2005 lub jego nowszej wersji. Do przeglądania znaczników potrzebny jest również 

oryginalny plik rysunku. Pliki DWF ze znacznikami oryginalnie utworzone w starszych wersjach 

produktów opartych na programie AutoCAD można otwierać w programie Autodesk Design 

Review. 

 

Aby otworzyć plik DWG w Autodesk Desing Review należy go wyeksportować do formatu DWF lub 

DWFx: 

• Menu aplikacji → Eksport → DWF lub DWFx; 

• wiersz polecenia – EKSPORT; 

• wiersz polecenia – _EXPORT; 

 

ZADANIE 

Wyeksportuj plik PRZYKŁAD.dwg to formatu DWF, a następnie otwórz go w Autodesk Design 

Review i analogicznie jak w Map3D wstaw trzy chmurki rewizji dla których określisz właściwości. 

W kolejnym kroku zapisz swoją pracę i za pomocą Menedżera zestawów znaczników w AutoCAD 

Map 3D wczytaj zapisany przez siebie plik .dwf. Po wczytaniu pliku obejrzyj i edytuj znaczniki. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. Podkłady 
 

6.1. Import 
 

AutoCAD Map 3D umożliwia importowanie zarówno podkładów wektorowych, obrazów rastrowych, jak 

i podkładów WMS/WFS. 

 

6.1.1. Importowanie podkładów wektorowych 
 

Paleta Odnośniki umożliwia organizowanie i wyświetlanie plików wskazywanych przez odnośniki, np. 

plików DWG, DWF, DWFx, PDF lub DGN, podkładań DGN, obrazów rastrowych, chmury punktów 

(pliki RCP i RCS) i modeli koordynacji (pliki NWD i NWC), a także zarządzanie nimi. 

 

Aby otworzyć paletę Odnośniki: 

• karta Wstaw → panel Odniesienie → strzałka w prawym dolnym rogu panelu Odniesienie; 

• pasek stanu → ikona Zarządzanie odnośnikami; 

• wiersz polecenia → ODN (ODNOŚNIK); 

• wiersz polecenia → -ODN (-ODNOŚNIK); 

• wiersz polecenia → ZEWODN; 

• wiersz polecenia → _EXTERNALREFERENCES; 

 

 
 

Dołącz  

Dołącza pliki do bieżącego rysunku. Wybierz format z listy, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz 

plik odniesienia. 

 

Odśwież  

Odświeża listę lub ponownie wczytuje wszystkie odnośniki, aby wyświetlić wszystkie zmiany 

wprowadzone w plikach odniesienia. 

 

Zmień ścieżkę  

Modyfikuje ścieżkę do wybranych plików. Ścieżki można ustawić jako bezwzględne lub względne. Jeśli 

plik odniesienia jest zapisany w tym samym folderze co bieżący rysunek, można również usunąć ścieżkę. 



 
 

 
 

Można również wybrać nową ścieżkę dla brakującego odnośnika przy użyciu opcji Wybierz nową 

ścieżkę. Opcja Znajdź i zamień umożliwia zlokalizowanie wszystkich odnośników używających 

określonej ścieżki i zastąpienie wszystkich wystąpień tej ścieżki nową ścieżką określoną przez 

użytkownika. 

 

Pomoc  

Otwiera system pomocy. 

 

Odniesienia do plików 

 

Przyciski Lista i Widok drzewa  

Kliknij przyciski (F3/F4), aby przełączać między widokiem listy a widokiem drzewa. 

 

Lista plików odniesienia 

Wyświetla listę odniesień w bieżącym rysunku, w tym takie informacje jak stan, rozmiar i data utworzenia 

pliku. 

Kliknij dwukrotnie nazwę pliku, aby go edytować. Kliknij dwukrotnie komórkę w obszarze Typ, aby 

zmienić typ ścieżki (tylko format DWG). 

 

Szczegóły 

Wyświetla informacje lub obraz podglądu wybranego odniesienia. 

 

Przyciski wyświetlania szczegółów i miniaturek podglądu  

Klikaj przyciski, aby przełączać wyświetlanie szczegółów na podgląd miniatur. 

 

Podgląd obrazu 

W polu Odniesienia do plików wyświetla obraz miniatury wybranego pliku. 

 

Wyświetlanie szczegółów 

Wyświetla informacje o pliku wybranym w polu Odniesienia do plików. Aby zmodyfikować niektóre 

informacje, kliknij kolumnę po prawej stronie. 

 

6.1.2. Importowanie obrazów rastrowych 
 

Importowanie obrazów rastrowych odbywa się poprzez paletę Odnośniki (patrz punkt 6.1.1) lub poprzez 

okno dialogowe Wstaw obraz / Korelacja obrazu: 

• karta Wstaw → panel Obraz → narzędzie Obraz; 

• wiersz polecenia → MAPIINSERT; 

 

6.1.3. Georeferencja podkładów (Raster Tools) 
 

AutoCAD Raster Design 

 

6.1.4. Skalowanie i obracanie podkładów 
 

Wstawione podkłady wektorowe lub rastrowe można skalować i obracać, wykorzystując do tego celu 

odpowiednio narzędzia Skala i Obróć, dostępne w karcie Narzędzia główne, panelu Modyfikuj. 

 

6.1.5. Wczytywanie podkładów WMS 
 

Wczytywanie podkładów WMS możliwe jest poprzez paletę Połączenie danych - z menu wstążki, z karty 

Narzędzia główne, panelu Dane, należy wybrać narzędzie Połącz. 



 
 

 
 

 
 

W palecie Połączenie danych należy wybrać z listy Dodaj połączenie WMS. Następnie należy uzupełnić 

nazwę połączenia, wersję standardu WMS, a także wpisać/wkleić link do serwera z usługą WMS, 

zatwierdzając wszystko przyciskiem Połącz. 

 



 
 

 
 

7. Dokumentacja 
 

W AutoCAD Map 3D przygotowanie do wydruku (Ctrl+P) odbywa się podobnie jak w AutoCAD. 

Profesjonalny wydruk zawsze odbywa się w środowisku roboczym obszaru papieru na karcie układ 

(rzadko z okna – chyba, że jest to wydruk regionu). Istnieją dwa osobne środowiska robocze, w których 

można pracować z obiektami w rysunku, określane jako obszar modelu i obszar papieru. 

 

• Domyślnie pracę rozpoczyna się w nieograniczonym obszarze 3D rysunku zwanym obszarem 

modelu. Najpierw należy zdecydować, czy jednostka ma reprezentować jeden milimetr, jeden 

centymetr, jeden cal, jedną stopę, czy jakąkolwiek inną, najwygodniejszą jednostkę. Następnie 

należy rozpocząć rysowanie w skali 1:1. 

• W celu przygotowania rysunku do drukowania należy przełączyć do obszaru papieru. Można tu 

skonfigurować różne układy z tabelkami rysunkowymi i uwagami; 

• W każdym układzie należy utworzyć rzutnie układu, które wyświetlają różne widoki obszaru 

modelu. 

• W rzutniach układu należy określić skalę widoków obszaru modelu względem obszaru papieru. 

• Jedna jednostka w obszarze papieru reprezentuje rzeczywistą odległość na arkuszu papieru, w 

milimetrach lub calach, w zależności od sposobu skonfigurowania ustawień strony. 

 

Obszar modelu jest dostępny na karcie Model, a obszar papieru jest dostępny na kartach Układu. 

Domyślnie karta Model i kilka kart nazwanych układów są wyświetlane w lewym dolnym narożniku 

obszaru rysunku. Przechodzenie pomiędzy kartą Modelu a kartą Układu następuje poprzez wybranie 

odpowiedniej zakładki. W tym miejscu można utworzyć, zdefiniować nowe układy, zmienić nazwę lub 

usunąć niepotrzebne. 

 
  

Przejście pomiędzy zakładkami jest możliwe również dzięki skrótów Ctrl+PageDown i Ctrl+PageUp. 

 

7.1. Układ 
 

Układ to dwuwymiarowe środowisko pracy do tworzenia arkuszy rysunku. Obszar w obrębie układu nosi 

nazwę obszaru papieru. Można w nim dodać tabelkę rysunkową, wyświetlać skalowane widoki obszaru 

modelu w rzutni układu, tworzyć tabele, zestawienia, uwagi i wymiary dla rysunku. 

Dostęp do jednego lub wielu układów można uzyskać z kart znajdujących się w lewym dolnym rogu 

obszaru rysunku, po prawej stronie karty Model. Aby wyświetlić szczegóły różnych komponentów 

modelu w różnych skalach i w różnych rozmiarach arkusza, można użyć wielu kart układu. 

 
  



 
 

 
 

Istnieje kilka sposobów dodawania nowych układów lub kopiowania ustawień istniejących: 

• karta kontekstowa Układ → panel Układ → narzędzie Nowy układ lub Z szablonu; 

• wiersz polecenia → ARKUSZ; 

• wiersz polecenia → KREATORARKUSZA; 

• wiersz polecenia → _LAYOUT; 

• wiersz polecenia → _LAYOUTWIZARD; 

• klikając PPM kartę układu i wybierając z menu kontekstowego opcję Nowy układ; 

• klikając ikonę + obok istniejących kart układów; 

 

7.1.1. Praca z układem 
 

W celu publikacji lub wydruku ukończonego projektu wygodnie jest posłużyć się układem rysunku, który 

umożliwia zorganizowanie w obszarze papieru przynajmniej jednego widoku projektu na wirtualnym 

arkuszu papieru. Podstawowe składowe układu to: tabelka rysunkowa, przynajmniej jedna rzutnia i opis.  

Domyślnie w projekcie występują dwa układy. Użytkownik może utworzyć nowe układy lub 

zmodyfikować istniejące. 

 

Wszystkie nowe układy zawierają domyślne ustawienia obszaru papieru i domyślną rzutnię.  Dzięki rzutni 

można określić, który obszar projektu ma być wyświetlany i w jakiej skali. Z pułapu definicji układu 

możliwa jest edycja ustawień obszaru papieru oraz deklaracja lokalizacji na niej obiektów typu np.: tabela, 

strzałka północy, legenda, podziałka liniowa oraz jej lokalizacja, liczba oraz skala rzutni. 

 

Do pracy z układem w Obszarze roboczym Planowanie i analiza można posłużyć się dwiema kartami 

kontekstowymi: Układ i Narzędzia układu. 

 

 

 
 

Pracę z układem należy rozpocząć od usunięcia domyślnej rzutni (zaznacz ją i kliknij klawisz Delete). 

 

Każdy układ przechowuje własne ustawienia strony, określające wygląd i format wyświetlania oraz 

drukowania każdego układu. Aby ustawić urządzenie wyjściowe układu czy rozmiar obszaru papieru, 

należy przejść do Menedżera ustawień strony. 

Aby wprowadzić ustawienia strony poprzez Menedżer ustawień strony: 

• karta kontekstowa Układ → panel Układ → narzędzie Ustawienia strony; 

• karta Wyniki pracy → panel Drukuj → narzędzie Menedżer ustawień strony; 

• wiersz polecenia → USTAWIENIASTR; 

• wiersz polecenia → _PAGESETUP; 

• klikając PPM kartę układu i wybierając z menu kontekstowego opcję Menedżer ustawień 

strony; 

 



 
 

 
 

 
 

Bieżący układ lub Bieżący zestaw arkuszy 

Wyświetla bieżący układ, w którym będzie zastosowane określone ustawienie strony. 

 

Ustawienia strony 

Wyświetla bieżące ustawienie strony, ustala jako bieżące inne ustawienie strony, tworzy nowe ustawienie 

strony, modyfikuje istniejące ustawienie strony i importuje ustawienia strony z innych rysunków. 

 

Bieżące ustawienia strony 

Wyświetla ustawienie strony, które zostało zastosowane w bieżącym układzie. Nie można zastosować 

ustawień strony do całego, już utworzonego, zestawu arkuszy. 

 

Lista ustawień strony 

Wyświetla ustawienia strony, które można zastosować do bieżącego układu lub podczas publikowania 

zestawu arkuszy. 

Lista ta zawiera nazwane ustawienia strony i układy, które są dostępne na rysunku. Układy, do których 

zostały zastosowane nazwane ustawienia strony, są zaznaczone gwiazdkami, a w nawiasie umieszczona 

jest nazwa ustawienia strony; na przykład *Układ 1 (Dopasowany)*. 

 

Nowy 

Wyświetla okno dialogowe Nowe ustawienia strony, w którym można wpisać nazwę dla nowego 

ustawienia strony i określić ustawienie strony, które zostanie użyte jako początkowe. 

 

Zmień 

Wyświetla okno dialogowe Ustawienia strony, w którym można edytować ustawienia dla wybranego 

ustawienia strony. 

 

Szczegóły wybranych ustawień strony 

Wyświetla informacje o wybranym ustawieniu strony. 

• Nazwa urządzenia - Wyświetla nazwę urządzenia wyjściowego określonego w obecnie 

wybranych ustawieniach strony. 

• Ploter - Wyświetla typ urządzenia wyjściowego określonego w obecnie wybranych ustawieniach 

strony. 

• Rozmiar wydruku - Wyświetla rozmiar i orientację papieru, określone w obecnie wybranych 

ustawieniach strony. 

• Gdzie - Wyświetla fizyczne położenie urządzenia drukującego określonego w bieżącym 

wybranym ustawieniu strony. 



 
 

 
 

• Opis - Wyświetla tekst opisujący urządzenie drukujące określone w aktualnie wybranym 

ustawieniu strony. 

 

Wyświetl przy tworzeniu nowego układu 

Ustala, że okno dialogowe Ustawienia strony zostanie wyświetlone po wybraniu nowej karty układu lub 

po utworzeniu nowego układu. 

 

Ustawienia strony 

 
 

Okno dialogowe Ustawienia strony jest wyświetlane w następujących przypadkach: 

• Gdy tworzone jest nowe ustawienie strony za pośrednictwem Menedżera ustawień strony; 

• Gdy modyfikowane jest istniejące ustawienie strony za pośrednictwem Menedżera ustawień 

strony; 

Ustalone ustawienie strony jest przechowywane z układem i można je zastosować do innych układów lub 

importować do innych rysunków. 

 

Ustawienia strony 

• Nazwa - Wyświetla nazwę bieżącego ustawienia strony. 

• Ikona - Wyświetla ikonę DWG po otwarciu okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu 

układu i ikonę zestawu arkuszy po otwarciu okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu 

Menedżera zestawów arkuszy. 

 

Drukarka/Ploter 

Ustala skonfigurowane urządzenie drukujące, które będzie używane podczas drukowania lub 

publikowania układów lub arkuszy. 

• Nazwa - Wyświetla listę dostępnych plików PC3 lub drukarek systemowych, z których można 

wybrać urządzenie drukujące do wydrukowania lub opublikowania bieżącego układu lub arkusza. 

Ikona wyświetlana przed nazwą urządzenia drukującego pokazuje, czy jest to plik PC3 czy 

drukarka systemowa. 

• Właściwości - Wyświetla Edytora konfiguracji plotera (edytor plików PC3), który umożliwia 

wyświetlanie lub modyfikowanie bieżącej konfiguracji plotera oraz ustawień portów, urządzenia 

i nośników. 

Jeśli w pliku PC3 zostaną wprowadzone zmiany za pomocą Edytora konfiguracji plotera, 

wyświetlone zostanie okno dialogowe Zmiany w pliku konfiguracyjnym drukarki. 

• Ploter - Wyświetla urządzenie drukujące określone w bieżącym wybranym ustawieniu strony. 



 
 

 
 

• Gdzie - Wyświetla fizyczne położenie urządzenia drukującego określonego w bieżącym 

wybranym ustawieniu strony. 

• Opis - Wyświetla tekst opisujący urządzenie drukujące określone w bieżącym wybranym 

ustawieniu strony. Ten tekst można edytować w Edytorze konfiguracji plotera. 

 

Częściowy podgląd - Pokazuje dokładne odwzorowanie efektywnego obszaru wydruku na wybranym 

rozmiarze arkusza papieru i obszaru drukowania. Etykieta wyświetla rozmiar papieru i obszar 

drukowania. 

 

 

Rozmiar papieru 

Wyświetla standardowe rozmiary papieru dostępne dla wybranego urządzenia drukującego. 

Gdy wybrany ploter nie obsługuje wybranego rozmiaru papieru dla tego arkusza, pojawia się ostrzeżenie 

i można wybrać domyślny rozmiar papieru plotera lub określić niestandardowy rozmiar papieru. 

Domyślny rozmiar strony jest ustawiany dla urządzenia drukującego podczas tworzenia pliku PC3 za 

pomocą kreatora Dodaj ploter. Rozmiar papieru wybrany w oknie dialogowym Ustawienie strony 

zostanie zapisany z układem i nadpisze ustawienia w pliku PC3. 

Rzeczywisty obszar drukowania strony, określony przez wybrane urządzenie drukujące i rozmiar 

papieru, jest zaznaczony w układzie linią przerywaną. 

Jeżeli drukowany jest obraz rastrowy, taki jak plik BMP lub TIFF, rozmiar wydruku jest podany w 

pikselach, a nie w calach lub milimetrach. 

 

Obszar wydruku 

Określa obszar drukowanego rysunku. 

• Układ/Granice - Podczas drukowania układu drukuje wszystko, co mieści się w obszarze 

drukowania określonej wielkości, z punktem początkowym obliczonym od punktu 0,0 układu. 

Podczas drukowania z układu Model drukuje cały obszar rysunku zdefiniowany przez granice 

siatki. Jeżeli bieżąca rzutnia nie wyświetla widoku planu, to opcja ta działa tak samo jak opcja 

Zakres. 

• Zakres - Drukuje fragment bieżącego obszaru rysunku zawierający obiekty. Zostanie 

wydrukowana cała geometria z bieżącego układu. Przed wydrukowaniem rysunek można 

ponownie generować w celu przeliczenia zakresów. 

• Okno - Drukuje określoną przez użytkownika część rysunku. Gdy określasz dwa narożniki 

obszaru do wydrukowania, stanie się dostępny przycisk Okno. 

Należy kliknąć przycisk Okno, aby użyć urządzenia wskazującego do określenia dwóch 

narożników obszaru do wydrukowania lub wpisać wartości współrzędnych. 

 

Odsunięcie wydruku 

Określa odsunięcie obszaru wydruku względem lewego dolnego narożnika obszaru drukowania lub 

krawędzi papieru w zależności od ustawienia dokonanego w opcji Określenie odsunięcia wydruku 

względem (okno dialogowe Opcje, karta Wydruk i publikacja). W obszarze Odsunięcie wydruku (w 

oknie dialogowym Ustawienie strony) wybrana opcja odsunięcia wydruku jest wyświetlana w nawiasie. 

 

Obszar drukowania arkusza rysunku jest zdefiniowany przez wybrane urządzenie drukujące i 

oznaczony w układzie linią przerywaną. Gdy wybierzesz inne urządzenie drukujące, obszar drukowania 

może się zmienić. 

 

Można odsunąć geometrię na papierze przez wpisanie dodatniej lub ujemnej wartości w okienkach X i Y. 

Jednostkami plotera są cale lub milimetry na papierze. 

 

X 

Określa początek wydruku w kierunku X względem ustawienia opcji Odsunięcie wydruku. 

 

Y 

Określa początek wydruku w kierunku Y względem ustawienia opcji Odsunięcie wydruku. 

 

Centruj wydruk 

Automatycznie oblicza odsunięcie w osi X i Y, by wycentrować wydruk na papierze. 



 
 

 
 

Skala wydruku  

Steruje przeliczaniem jednostek rysunku na jednostki wydruku. 

• Dopasuj do arkusza - Ustala skalę wydruku z dopasowaniem do wybranego rozmiaru papieru i 

wyświetla niestandardowy współczynnik skali. 

• Skala - Określa dokładną skalę wydruku. Niestandardowa — definiuje skalę zdefiniowaną przez 

użytkownika. Można utworzyć skalę niestandardową przez podanie liczby cali (lub milimetrów) 

równej liczbie jednostek rysunku. 

Uwaga: Można modyfikować listę skal za pomocą polecenia EDLISTYSKAL. 

• Jednostka - Określa liczbę jednostek odpowiadającą liczbie cali, milimetrów lub pikseli. 

• Skaluj szerokości linii - Skaluje szerokości linii proporcjonalnie do skali wydruku. Szerokość 

linii określa szerokość linii drukowanych obiektów, które są drukowane z zadanym rozmiarem 

szerokości linii niezależnie od skali wydruku. 

 

Tabela stylów wydruku (przypisanie pisaków) 

Ustawia, edytuje lub tworzy nową tabelę stylów wydruku. 

• Nazwa (Niedostępna) - Wyświetla tabelę stylów wydruku przypisaną do bieżącej karty Model 

lub karty układu i listę bieżących dostępnych tabel stylów wydruku. 

Gdy wybierze się polecenie Nowy, zostanie wyświetlony kreator Dodaj tabelę stylów wydruku, 

w którym można utworzyć nową tabelę stylów wydruku. Wyświetlany kreator zależy od tego, czy 

bieżący rysunek jest w trybie stylów zależnych od koloru czy nazwanych. 

• Edycja - Wyświetla Edytora tabeli stylów wydruku, który umożliwia wyświetlanie lub 

modyfikowanie stylów wydruku dla aktualnie przypisanej tabeli stylów wydruku. 

• Wyświetl style wydruku - Określa, czy właściwości stylów wydruku przypisane do obiektów są 

wyświetlane na ekranie. 

 

Opcje rzutni cieniowanej 

Określa sposób drukowania rzutni cieniowanych i renderowanych oraz ustala ich poziomy rozdzielczości 

i liczbę punktów na cal (dpi). 

• Wydruk cieniowany - Określa sposób wydruku widoków. Aby określić to ustawienie dla rzutni 

na dowolnej karcie układu, zaznacz rzutnię, a następnie z menu Narzędzia wybierz Właściwości. 

• Jakość - Określa rozdzielczość drukowania rzutni cieniowanych i renderowanych. Można wybrać 

jedną z opcji: robocza, podgląd, normalna, prezentacyjna, maksymalna, niestandardowa (różnią 

się głównie rozdzielczością dpi urządzenia) 

• DPI - Określa liczbę punktów na cal dla widoków cieniowanych lub renderowanych, do 

maksymalnej rozdzielczości bieżącego urządzenia drukującego. 

 

Opcje wydruku 

Umożliwia określenie opcji szerokości linii, przezroczystości, stylów wydruku, wydruków cieniowanych 

i kolejności drukowania obiektów. 

• Drukuj szerokości linii - Określa, czy szerokości linii przypisane do obiektów i warstw są 

drukowane. 

• Przezroczystość wydruku - Umożliwia określenie, czy przezroczystość obiektów ma być 

uwzględniana na wydruku. Ta opcja powinna być używana podczas drukowania rysunków z 

przezroczystymi obiektami. 

Ostrzeżenie: Ze względu na wydajność wydruk przezroczystości jest domyślnie wyłączony. Aby 

wydrukować przezroczyste obiekty, należy zaznaczyć opcję Przezroczystość wydruku. To 

ustawienie można nadpisać za pomocą zmiennej systemowej 

PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE. Domyślnie zmienna systemowa uwzględnia ustawienie 

z okien dialogowych Ustawienia strony/Drukuj. 

• Drukuj ze stylami wydruku - Określa, czy style wydruku zastosowane do obiektów i warstw są 

drukowane. 

• Drukuj obszar papieru jako ostatni - Drukuje najpierw geometrię obszaru modelu. Geometria 

obszaru papieru jest zwykle drukowana przed geometrią obszaru modelu. 

• Ukryj obiekty obszaru papieru - Określa, czy polecenie UKRYJ ma zastosowanie do obiektów 

w rzutni obszaru papieru. Ta opcja jest dostępna tylko z karty układu. To ustawienie jest 

odzwierciedlane na podglądzie wydruku, ale nie w układzie. 

 

 



 
 

 
 

Orientacja rysunku 

Określa położenie rysunku na papierze dla plotera obsługującego orientację poziomą lub pionową. 

• Pionowo - Nadaje orientację i drukuje rysunek w taki sposób, że krótsza krawędź papieru 

reprezentuje górną część strony. 

• Poziomo - Nadaje orientację i drukuje rysunek w taki sposób, że dłuższa krawędź papieru 

reprezentuje górną część strony. 

• Drukuj odwrócony - Nadaje orientację i drukuje rysunek do góry nogami. 

• Ikona - Wskazuje położenie nośnika wybranego papieru i reprezentuje położenie rysunku na 

stronie, jako znaku na papierze. Uwaga: Na orientację wydruków ma również wpływ zmienna 

systemowa PLOTROTMODE. 

 

Podgląd 

Wyświetla rysunek tak, jak zostanie on wydrukowany na papierze poprzez uruchomienie polecenia 

PDRUK. 

 

Po etapie deklaracji rozmiaru papieru można przystąpić do wstawiania zapisanych bloków tabel oraz 

definicji liczby, pozycji, zawartości oraz skali rzutni. 

Uwaga: Ustawienia strony są zapisywane w rysunku. W celu wykorzystania ustawień w innych rysunkach 

należy zaimportować je za pomocą Menedżera ustawień strony z otwartego rysunku. 

 

7.1.2. Ustawianie drukarki oraz rozmiaru papieru 
 

Deklaracja rodzaju urządzenia wyjściowego - drukarki oraz rozmiaru papieru następuje na etapie 

zakładania nowego układu tj. układu, który użytkownik ma zamiar publikować. W celu zdefiniowania 

podstawowych elementów układu wygodnie jest posłużyć się funkcją (KREATORARKUSZA).  

 

 
 

Wywołana funkcja definiuje m.in. nazwę układu, rodzaj drukarki, rozmiar papieru, orientację obszaru 

papieru. Użytkownik przeprowadzony zostaje przez kreator definiowania rzutni, ich pozycji oraz 

dodawania tabel. 

 

Drukarkę oraz rozmiar papieru można zdefiniować również poprzez Menedżer ustawień strony / okno 

dialogowe Ustawienia strony. W tym celu należy wybrać rozpatrywany Układ i kliknąć przycisk Zmień. 

Patrz rozdział 7.1.1. 

 

7.1.3. Ustawianie orientacji arkusza 
 

Deklaracja orientacji arkusza następuje równolegle w procesie deklaracji układu i wraz z definicją  

urządzenia wyjściowego (drukarki) i rozmiaru papieru. Okno dialogowe Ustawienia strony. 

 

7.1.4. Ustawianie niestandardowych rozmiarów papieru 
 

Do dodawania niestandardowych rozmiarów papieru lub modyfikacji istniejących formatów służy Edytor 

konfiguracji plotera. W celu dodania niestandardowego rozmiaru papieru wykonaj poniższe polecenia: 

1) Kliknij kolejno kartę Wyniki pracy → panel Drukuj, a następnie Menedżer ploterów (polecenie 

MENPLOT). 



 
 

 
 

2) W oknie Menedżer ploterów kliknij dwukrotnie plik konfiguracyjny plotera (PC3), który ma być 

poddany edycji. 

 

 
 

3) W oknie Edytor konfiguracji plotera, na karcie Ustawienia urządzenia i dokumentu kliknij 

dwukrotnie (rozwiń) opcję Rozmiary papieru użytkownika i kalibracja, aby wyświetlić opcje kalibracji 

i rozmiaru papieru. 

4) Wybierz opcję Niestandardowe rozmiary papieru. 

5) W sekcji Niestandardowe rozmiary papieru kliknij przycisk Dodaj… 

 
 

6) W kreatorze Niestandardowy rozmiar papieru na stronie Początek wybierz opcję Rozpocznij od 

podstaw. Kliknij przycisk Dalej. 



 
 

 
 

 
  

7) Na stronie Rozmiar nośnika na liście Jednostki wybierz Cale lub Milimetry dla rozmiaru papieru. 

Kiedy drukowany jest raster bezwymiarowy, taki jak BMP lub TIFF, wielkość wydruku określana jest w 

pikselach, a nie w calach lub milimetrach. 

8) Na listach Szerokość i Długość określ szerokość i długość papieru. Kliknij przycisk Dalej. 

 

 
 

Uwaga: Każdy ploter posiada maksymalny obszar drukowania, zależny od tego gdzie chwyta papier i jak 

daleko sięga ramię pisaka. Jeśli tworzysz rozmiar papieru większy od rozmiarów dostępnych w Kreatorze 

niestandardowego rozmiaru papieru, sprawdź, czy twój ploter jest w stanie drukować w nowych 

rozmiarach. 

 

9) W ekranie Obszar drukowania użyj opcji Górny, Dolny, Lewy i Prawy do określenia marginesów 

obszaru drukowania. Kliknij przycisk Dalej. 

 

 
 

10) Na stronie Nazwa rozmiaru papieru podaj nazwę rozmiaru papieru. Kliknij przycisk Dalej. 



 
 

 
 

 
 

11) Na stronie Nazwa pliku podaj nazwę pliku PMP np. (NRP oA4) 

 

 
 

12) Wybierz opcję Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić rozmiar niestandardowy. 

13) Drukowany jest krzyż, który określa rozmiar papieru, i prostokąt określający obszar drukowania. Jeśli 

wszystkie boki prostokąta nie są drukowane, należy zwiększyć obszar drukowania. 

14) Kliknij Zakończ, aby wyjść z kreatora niestandardowych rozmiarów papieru.  

 

W celu utworzenia nowego rozmiaru papieru na bazie istniejącego należy w Kreatorze Niestandardowy 

rozmiar papieru, na stronie Początek, wybierz opcję Użyj istniejącego. Edytowanie/Usuwanie 

niestandardowego rozmiar papieru odbywa się poprzez kliknięcie w obszarze Niestandardowe rozmiary 

papieru polecenia Edycja/Usuń. 

 

Dostęp do Edytora konfiguracji plotera dla danego Układu można otworzyć również z poziomu 

Menedżer ustawień strony. Po wyborze Układu i kliknięciu ikony Zmień wracamy do okna Ustawienia 

strony. Po zadeklarowaniu Nazwy drukarki aktywuje się klawisz Właściwości, który otwiera Edytor 

konfiguracji plotera. 

 

7.1.5. Wstawianie rzutni 
 

W celu odpowiedniego rozmieszczenia w obszarze papieru całego lub fragmentu rysunku (wykonanego 

w obszarze modelu) należy posłużyć się rzutniami. W obrębie jednego obszaru papieru można umieścić 

dowolną liczbę rzutni. Rzutnie mogą wzajemnie na siebie zachodzić, mogą być od siebie oddalone o 

zadaną odległość, mogą przedstawiać rysunek z różnych perspektyw i w różnych skalach oraz nie muszą 

być ograniczone prostokątem. Na pokazanej pierwszej ilustracji poniżej obszar modelu jest aktywny i 

dostępny z bieżącej rzutni układu. 

 



 
 

 
 

W układzie, gdy obszar modelu jest aktywny, można przesuwać i powiększać widok, a także wykonywać 

wszystkie inne czynności jakie można wykonywać na karcie Model. 

Uwaga: W celu przełączenia między obszarem papieru a obszarem modelu należy kliknąć dwukrotnie 

wewnątrz lub na zewnątrz rzutni układu lub na dole w pasku stanu kliknąć przycisk umożliwiający 

przechodzenie pomiędzy obszarem Modelu w rzutni, a Obszarem papieru w zakładce Układ. 

 
Widok w rzutni układu nie jest jeszcze ustawiony w prawidłowej skali. 

Uwaga: W celu utworzenia dodatkowych rzutni układu w obszarze papieru można użyć polecenia 

WWIDOK (Utwórz widok) lub _MVIEW. Za pomocą kilku rzutni układu można wyświetlić kilka 

widoków obszaru modelu w tej samej skali lub w różnych skalach.  

 

Kształt rzutni może przybierać inny kształt niż kwadrat czy prostokąt. W celu wprowadzenia rzutni 

będącej okręgiem, wybierz z karty Narzędzia główne → palety Rysuj → Okrąg. Narysuj okrąg w 

zakładce Układ, a następnie z karty Narzędzia układu → palety Rzutnie → z listy rozwijanej wybierz 

narzędzie Z obiektu i wskaż narysowany okrąg. 

Kształt rzutni można również zmieniać poprzez przycięcie rzutni, która jest prostokątem. 

• karta Narzędzia układu → palety Rzutnie → narzędzie Tnij; 

• karta Układ → palety Rzutnie układu → narzędzie Przytnij; 

• wiersz polecenia → PRZYTRZUT; 

• wiersz polecenia → _VPCLIP; 

Użytkownik zostaje poproszony o wskazanie rzutni do przycięcia, a następnie określenia/narysowania 

obiektu przecinającego. Obiekt przecinający może być polilinią, okręgiem, elipsą, splajnem i regionem. 

 

7.1.6. Ustawianie skali rzutni 
 

Zalecane jest wykonywanie  rysunku w obszarze modelu w skali 1:1. Podobnie deklaracja układu i obszaru 

papieru powinna być wykonywana również w skali 1:1. W obszarze papieru zamieszczane są rzutnie, 

które pokazują różne elementy rysunku w różnych skalach oraz dodatkowe obiekty typu ramka, legenda, 

strzałka północy. Należy pamiętać, że obszar papieru jest odpowiednikiem wirtualnej kartki wydruku, 

dlatego zachowanie skali 1:1 ułatwia pracę z arkuszem.  

 

Każda rzutnia posiada swój indywidualny współczynnik skali. Współczynnik ten określany jest za 

pomocą właściwości obiektu lub podczas organizacji obszaru papieru (polecenie 

KREATORARKUSZA). 

 

Skala może być wprowadzona do rzutni w następujący sposób: 

• Poprzez paletę Właściwości (Ctrl+1). Po wyświetleniu palety Właściwości należy wskazać 

wybraną rzutnię i wybrać pożądaną wartość skali standardowej. 

 



 
 

 
 

 
• Uaktywnienie listy i wybór współczynnika skali z listy rozwijanej znajdującej się w pasku stanu; 

• Uaktywnienie rzutni, którą chcesz wyskalować (dwukrotne kliknięcie w jej wnętrzu). Następnie 

wywołanie polecenie ZOOM w wierszu polecenia, po czym należy podać współczynnik skali w 

postaci liczbaxp. Wpisanie np. 0.5xp powoduje wybór współczynnika skali 1:2. 

 

Po ustawienie w rzutni współczynnika skali, w celu uniknięcia przypadkowej jej zmiany, współczynnik 

ten można zablokować. Blokady skali rzutni można dokonać poprzez zaznaczenie wskazanej rzutni a 

następnie  kliknięcie przycisku kłódki w pasku stanu na dole ekranu.  

Identyczny efekt otrzymamy zmieniając argument NIE na TAK w palecie Właściwości (Ctrl+1) rzutni 

dla zmiennej: Wyświetlanie zablokowania.    

 

W przypadku gdy jednostką wymiarową w modelu są inne jednostki niż milimetry np. cm - w celu 

poprawnego skalowania wydruków mamy dwie możliwości: 

• Zmodyfikować skalę rzutni, na której wykonywane są projekty 

W pasku stanu rozwijamy listę dostępnych skal, a następnie wybieramy opcję Niestandardowe. 

 

 



 
 

 
 

 

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Edytuj skale rysunku. Zaznaczamy wszystkie z skal i klikamy 

Usuń. Potwierdzamy chęć usunięcia skal TAK. 

 

 
W kolejnym kroku dodaje własne skale przyciskiem Dodaj. Dla naszego przykładu dodamy skalę 1:1 

[cm] i ustawimy następujące właściwości dla tej skali: 10 jednostek papieru=1 jednostce rysunku. 

Potwierdzamy przyciskiem OK i zamykamy okno edycji skali również przyciskiem OK. 

 

 
 

W drodze tych czynności do listy skal zostały dodane nowe ustawienia które mówiły, że jedna jednostka 

centymetra na arkuszu papieru będzie odpowiadać 10 milimetrom na arkuszu wydruku. Następnie 

klikamy w obszarze układu na rzutnię i wybieramy dla niej utworzoną skalę. 

  

• Zmodyfikować stronę arkusza układu/wydruku 

Drugi sposób umożliwiający wykonanie rysunków w jednostkach innych niż milimetry, to 

przeskalowanie arkusza wydruku. W tym przypadku, zamiast modyfikować listę skal rzutni, zmienimy 

skalę kartki. Wskazujemy PPM na zakładkę Układ, z której będzie wykonywany nasz wydruk i 

wybieramy Menedżer ustawień strony (USTAWIENIASTR), aby otworzyć okno edycji ustawień 

strony. W oknie edycji, wybieramy interesujący nas układ i klikamy Zmień. W oknie Ustawienia strony, 

w obszarze i nazwie „Skala wydruku” podajemy, że 10mm jest odpowiednikiem 1 jednostki AutoCAD. 

Dodatkowo warto tutaj zaznaczyć opcję Skaluj szerokość linii, aby zachować odpowiednie proporcje dla 

szerokości linii. Zamykamy okno przyciskiem OK, a następne przyciskiem Zamknij. 

 



 
 

 
 

 
  

Niezależnie od wybranej metody należy zachować konsekwencje. Jeżeli w projekcie pracujemy ze 

zmodyfikowaną listą skal, to odpowiednio musimy zmodyfikować wszystkie bloki, szablony, style 

opisów itp. Dodatkowo należy rozważyć skalę opisu np.: wymiarowania, tak aby była ona czytelna na 

wydruku - rozdział 7.3.3. 

 

7.1.7. Wstawianie tabeli rysunkowej 
 

Tabelę rysunkową stanowi zapisany szablon z elementami do uzupełnienia wraz z obramowaniem. Tabele 

rysunkowe mogą być wstawione do układu jako: 

• Blok - z tabel zdefiniowanych w programie lub uprzednio stworzonych i zapisanych przez 

użytkownika. 

• Odnośnik - z tabel zdefiniowanych w programie lub uprzednio stworzonych i zapisanych przez 

użytkownika. 

 

7.1.8. Wstawianie bloku z tabelą rysunkową 
 

Tabelę rysunkową można wprowadzić do zakładki Tabelka rysunkowa podczas definiowania układu. 

Kreator definiowania układu i organizacji arkusza jest wywoływany poleceniem 

KREATORARKUSZA. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

7.2. Legendy 
 

Legenda pozwala oglądającym zrozumieć znaczenie kolorów na mapie. 

 

Legenda obejmuje wszystkie widoczne warstwy w Menedżerze wyświetlania (zarówno warstwy 

rysunku, jak i warstwy elementów geoprzestrzennych). Aby upewnić się, że warstwa nie jest wyświetlana 

w legendzie, przed utworzeniem legendy odznacz jej pole wyboru. 

 

Legendę można umieścić w dowolnej rzutni obszaru papieru. Można utworzyć wiele map wyświetlania i 

skojarzyć każdą z nich z określoną rzutnią obszaru papieru. Każda z tych map może mieć własną legendę. 

Ponieważ można włączać i wyłączać warstwy dla każdej rzutni, legendy mogą się różnić. 

 

7.2.1. Tworzenie legendy 
 

Przed utworzeniem legendy wyłącz w Menedżerze wyświetlania warstwy, których nie chcemy 

wyświetlać oraz umieszczać w legendzie (np. Bazy Mapy).  

 

W celu wprowadzenia legendy do układu wykonaj następujące kroki: 

1. Wskaż rzutnię, do której ma być generowana legenda (jeżeli jeszcze jej nie ma). 

2. Ustaw skalę oraz lokalizację danego fragmentu mapy. 

3. Kliknij dwukrotnie poza obszarem układu, aby powrócić do trybu układu. 

4. Kliknij kolejno kartę Narzędzia układu → panel Elementy układu → narzędzie Legenda. 

Z rozwijanej listy należy wybrać styl. 

5. Wybierz rzutnię dla legendy. 

6. Kliknij miejsce, w którym ma zostać umieszczona legenda. 

7. Legenda może znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz samej rzutni. 

8. Należy zauważyć, że wszystkie warstwy wyświetlone na liście w Menedżerze wyświetlania są 

automatycznie uwzględnione w legendzie wraz z identyfikującymi je kolorami. Elementy są wyświetlane 

są w kolejności, w jakiej pojawiają się w Menedżerze wyświetlania. 

 

7.2.2. Generowanie legendy 
 

Podczas tworzenia legendy należy zauważyć, że wszystkie warstwy wyświetlone na liście w oknie 

Menedżer wyświetlania są automatycznie wyświetlane w legendzie wraz z identyfikującymi je 

kolorami/stylami. Elementy są wyświetlane w kolejności, w jakiej pojawiają się w Menedżerze 

wyświetlania. W celu zmiany kolejności wyświetlania należy wskazać w obszarze oknie Menedżer 

wyświetlania opcję Porządek rysowania. Następnie przeciągnąć elementy w wybrane położenie. 

Zmiana nie jest jeszcze odzwierciedlona w legendzie. Dodatkowo domyślna legenda zawiera warstwę 

Baza mapy - należy ją odznaczyć. W zakładce Grupy znajdują się foldery, które zawierają zestawy 

warstw. Odznaczenie pojedynczej grupy wiąże się z wyłączeniem wszystkich warstw jakie ta grupa 

zawiera. Aktualizacji legendy dokonuje się poprzez kliknięcie Aktualizuj z listy rozwijanej obok 

wstawionej legendy. 

 

 
 

Aby edytować elementy w legendzie, zaznacz komórkę, którą chcesz edytować, a następnie kliknij 

dwukrotnie tekst. Kliknij na zewnątrz legendy, aby wyświetlić zmiany. Tytuł legendy pochodzi od nazwy 

mapy. 



 
 

 
 

7.2.3. Zmiana symboliki 
 

Symbolikę wyświetlania legendy ustawia się w oknach dialogowych: Styl legendy oraz Styl tabeli. 

 

 
 

 
 

7.3. Elementy kompozycji 
 

Niezbędne narzędzia służące do podnoszenia walorów opracowania znajdują się w zakładce Narzędzia 

układu. 

 

 
 

Do podstawowych elementów kompozycji w programie AutoCAD Map3D należą strzałki północy, 

podziałki liniowe i legendy. Program oferuje szeroką paletę standardowych obiektów. Przykładowe 

strzałki północy i podziałki liniowe (zarówno metryczne, jak i imperialne), dostępne są jako dynamiczne 

bloki do umieszczania na mapach. 

 



 
 

 
 

 
 

Te strzałki północy są przykładami pochodzącymi z folderu Symbols. (Przykłady są dostępne w folderze 

..\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2018\Sample\Symbols.) 

 
 

Te podziałki liniowe są przykładami pochodzącymi z folderu Symbol (Przykłady są dostępne w folderze 

..\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2018\Sample\Symbols.) 

 

Ponieważ symbole te mają postać bloków dynamicznych, można je z łatwością skalować, obracać i 

określać ich kolor. Aby ustawić właściwą skalę, należy skorzystać z atrybutów podziałki liniowej. 

 

Dodając legendę do mapy, użytkownik ma do dyspozycji nowoczesny, czytelny styl legendy. 

 

 
 

Po lewej stronie przedstawiono styl legendy widocznej na mapie wyświetlanej na ekranie. Po prawej 

stronie przedstawiono styl legendy widocznej w wersji opublikowanej. 

 

7.3.1. Wstawianie oznaczenia północy (strzałka północy) 
 

W obszarze papieru dodawana jest strzałka północy. Podczas dodawania strzałki północy należy ją 

przypisać do wybranej rzutni i określić położenie. Można użyć wbudowanej strzałki północy lub wczytać 



 
 

 
 

niestandardową. Jako strzałka północy może posłużyć dowolny blok programu AutoCAD. Możliwe jest 

utworzenie strzałki północy za pomocą Edytora bloku programu AutoCAD. 

 

Można dodać strzałkę/kierunek północy na mapie, która będzie wskazywać północny kierunek mapy. Aby 

to zrobić, wybierz z karty Narzędzia układu, panelu Elementy układu listę rozwijaną Strzałka północy. 

Zostanie wyświetlona lista dostępnych strzałek. Wybierz żądaną strzałkę północy z listy, a następnie 

wybierz rzutnię, do której ma zostać dodany ten obiekt. Następnie należy wskazać położenie strzałki 

północnej w układzie. 

 

 
 

W przypadku kiedy żadna ze standardowych strzałek nie spełnia oczekiwań użytkownika można stworzyć 

własną strzałkę i zapisać ją jako blok, który następnie można podczytywać do układu. 

 

7.3.2. Wstawianie podziałki liniowej 
 

Podziałki liniowe dodaje się w obszarze papieru. Podczas dodawania podziałki należy ją przypisać do 

wybranej rzutni i określić jej położenie. Każda rzutnia może być inaczej skalowana za pomocą własnej 

podziałki. Można użyć wbudowanej podziałki liniowej lub wczytać niestandardową podziałkę. Innym 

rozwiązaniem jest zastosowanie dowolnego bloku programu AutoCAD jako podziałki liniowej (najlepiej 

służą do tego celu bloki dynamiczne). 

W celu dodania podziałki liniowej w obszarze papieru wybierz z karty Narzędzia układu → panelu 

Elementy układu → listę rozwijaną Podziałka liniowa i dowolną podziałkę. Można wybrać spośród 

zdefiniowanych podziałek lub wczytać niestandardową podziałkę liniową i przejść do rysunku 

zawierającego blok podziałki liniowej. 

 

 
 



 
 

 
 

Podział podziałki liniowej 

Określ odległość pomiędzy poszczególnymi podziałami. Podaj liczbę i wybierz jednostkę z listy 

rozwijanej. Na przykład aby określić podział 1000 mil, wpisz 1000 i wybierz mile z listy rozwijanej. 

 

Etykieta 

Można również podać inną etykietę dla jednostek. Na przykład kilometry można zmienić na km. 

Uwaga: Jeśli jednostka zostanie zmieniona później, wpis etykiety będzie nadpisany domyślną etykietą 

jednostek. Na przykład po zmianie kilometrów na mile etykieta km zostanie automatycznie zmieniona na 

mile. 

 

Dopasuj podziały w powiększeniu 

Po wybraniu tej opcji i powiększeniu mapy w rzutni długości linii podziału się zmieniają, a wartość 

podziału jest dopasowywana automatycznie. Jeśli dopasowanie skutkuje powstaniem skali ułamkowej, 

jest wyświetlane ostrzeżenie na ruchomym pasku narzędzi. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, po 

powiększeniu mapy w rzutni rozmiar podziałki liniowej jest dopasowany, a tekst podziału pozostaje bez 

zmian. 

 

Współczynnik skali 

Określ skalę mapy skojarzonej z rzutnią tej podziałki liniowej. Podaj współczynnik skali, używając 

formatu 1:xxxxx, na przykład 1:10000. 

 

Kliknij przycisk OK, aby zobaczyć podgląd podziałki liniowej w obszarze papieru. Następnie w 

odpowiedzi na wyświetlony monit wykonaj jedną z następujących czynności: 

• Kliknij punkt, aby umieścić podziałkę liniową. 

• Podziałka liniowa może się znajdować wewnątrz lub na zewnątrz rzutni. 

• Kliknij przycisk Właściwości, aby powrócić do okna dialogowego i dopasować wartości. 

• Kliknij przycisk Anuluj, aby anulować całą operację wstawiania podziałki liniowej. 

W przypadku zmiany podziałki liniowej należy z rozwijanej listy ikony  wybrać opcję  Właściwości 

podziałki liniowej. W wyświetlonym oknie pojawi się możliwość zmiany takich parametrów jak: podział 

podziałki liniowej, etykieta, współczynnik skali, dostosowanie podziała w powiększeniu. Po wykonaniu 

stosownych modyfikacji zatwierdzamy zmiany OK, 

 

Jeśli podziałka liniowa nie jest skojarzona z rzutnią lub przedstawia skalę ułamkową, na ruchomym pasku 

narzędzi zostanie wyświetlony błąd: . Wskazujemy podziałkę liniową klikamy klawisz błędu . 

Jeśli na pasku narzędzi zostanie wyświetlona lista Skala ułamkowa, wybierz lub wpisz liczbę całkowitą 

dla współczynnika skali. Jeśli na pasku narzędzi zostanie wyświetlona lista Połącz z rzutnią, wybierz 

rzutnię w układzie obszaru papieru lub usuń podziałkę liniową. 

 

7.3.3. Wstawianie skali opisowej 
 

Wstawianie podziałki jak i skali mianowanej najwygodniej jest wykonać po ustawieniu i zablokowaniu 

skali rzutni. Takie postępowanie eliminuje konieczność późniejszej modyfikacji tych elementów. Skalę 

mianowaną wpisujemy w oknie Pole (karta Wstaw, paleta Dane AutoCAD). 

 



 
 

 
 

 
 

Definiujemy kategorię pola jako Skala wydruku, wybieramy format oraz ustalamy skalę opisu tak aby 

obiekty opisowe były czytelne  na wydruku w skali .   

 

Skala opisu służy do określania wysokości tekstu lub skali ogólnej obiektu opisu. Podejście używane do 

obliczania skali opisu zależy od tego, czy obiekt jest umieszczany w obszarze modelu, czy w układzie. 

Jeśli obiekty opisu są tworzone w obszarze modelu, należy uwzględnić następujące elementy: 

• Skala rysunku lub skala wydruku w przypadku drukowania z obszaru modelu. 

• Skala rzutni układu w przypadku drukowania z układu obszaru papieru. 

 

Wysokością tekstu lub skalą obiektu opisu w obszarze modelu można sterować przez ustawienie stałej 

wysokości tekstu lub przypisanie skali opisu do obiektu. Przypisanie skali opisu następuje po kliknięciu 

na obiekt i wybraniu z karty Opisz, panelu Skalowanie opisu, narzędzia Dodaj bieżącą skalę opisu. 

 

Rozmiar obiektów opisu z przypisaną stałą wysokością tekstu lub skalą obiektu pozostaje proporcjonalny 

do bieżącej skali wydruku lub skali rzutni. Jeśli właściwość opisowa obiektu opisu jest włączona, 

wysokość tekstu lub skala obiektu opisu są dopasowywane na podstawie bieżącej skali opisu lub skali 

rzutni rysunku, tak aby automatycznie pozostały w tym samym rozmiarze. 

 

W przypadku pracy w układzie obiekty opisów tworzone w obszarze papieru powinny być tworzone w 

pełnych rozmiarach, ponieważ układy są zwykle drukowane w skali 1:1. Przykładowo tekst o wysokości 

1/8 cala będzie drukowany w rozmiarze 1/8 cala, chyba, że do wydruku układu używana jest skala inna 

niż 1:1. Obliczanie skali opisu w przypadku drukowania z obszaru modelu obiekty opisowe muszą być 

skalowane zgodnie z żądaną skalą wydruku. 

 

Podczas obliczania skali obiektów opisowych na potrzeby drukowania z obszaru modelu należy 

postępować zgodnie z następującymi wskazówkami: 

• Wymiary. Ustaw współczynnik skali wymiarowania na odwrotność skali rysunku. Na przykład 

jeśli żądana skala to 1" = 4' (skala 1:48), ustaw współczynnik skali wymiarowania za pomocą 

zmiennej DIMSCALE na 48. Podczas drukowania rysunku w skali 1:48 wymiary zostaną 

wówczas wydrukowane w prawidłowej skali. 

• Tekst. Wysokość tekstu musi zostać pomnożona przez odwrotność żądanej skali. W przypadku 

tekstu 1/4" w skali 1:48 utwórz tekst o wysokości 12". Wynika to z obliczenia: 1/4 x 48 = 12. 

• Rodzaje linii. Stosownie do definicji rodzaju linii i żądanej skali rysunku należy również zmienić 

współczynnik skali rodzaju linii. Na przykład jeśli żądana skala to 1" = 4' (skala 1:48) i ma zostać 

użyty rodzaj linii kreskowania, który na wydruku utworzy kreskowanie o długości 1/8", należy 

ustawić współczynnik skali rodzaju linii za pomocą zmiennej LTSCALE na wartość 12. 

• Kreskowania. Ustaw skalę kreskowania na podstawie użytego wzoru. We wzorach kreskowania, 

które rozpoczynają się od AR, powszechnie wykorzystywany jest współczynnik skali rysunku 

jako odpowiednia wartość dla skali kreskowania. 

• Atrybuty i tabele. Należy użyć tego samego skalowania co w przypadku obiektów tekstowych. 



 
 

 
 

• Definicje bloków. Bloki są zazwyczaj tworzone w skali 1:1. Jeśli jednak zawierają tekst lub 

atrybuty, może zajść potrzeba ich skalowania przy użyciu tej samej metody co przy skalowaniu 

tekstu. 

 



 
 

 
 

8. Eksportowanie wyników pracy 
 

8.1. Opcje eksportu 
 

Program oferuje możliwość eksportu projektu w szeregu różnych formatów m.in.: .dwg, .dwf, .pdf. We 

wszystkich wariantach zapisu korzystne jest zaznaczanie opcji Po zakończeniu otwórz w przeglądarce. 

Zaznaczenie tej opcji w oknie Zapisz jako umożliwia weryfikację poprawności eksportu. 

 

8.1.1. Eksportowanie projektu do pliku formatu .pdf 
 

Utworzony projekt można wyeksportować do pliku formatu .pdf za pomocą okna dialogowego Zapisz 

jako PDF: 

• Menu Aplikacji → Eksport → PDF; 

• wiersz polecenia → PDFEKSPORT; 

• wiersz polecenia → _EXPORTPDF; 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

8.1.2. Eksportowanie projektu do pliku formatu .dwf 
 

Utworzony projekt można wyeksportować do pliku formatu .dwf (Drawing Web Format) za pomocą okna 

dialogowego Zapisz jako DWF/DWFx: 

• Menu Aplikacji → Eksport → DWF/DWFx; 

• wiersz polecenia → PDFEKSPORT; 

• wiersz polecenia → _EXPORTPDF; 

 

Pliki z rozszerzeniem .dwf otwierane są przede wszystkim przez dedykowaną, darmową aplikację 

Autodesk Design Review (ADR) oraz Microsoft XPS Viewer. W przypadku braku tych programów, plik 

formatu .dwf można otworzyć również w przeglądarce Internet Explorer 7 i wyżej, jednak bez możliwości 

wprowadzania poprawek. ADR pozwala na pomiar odległości, wprowadzanie uwag w postaci chmurek 

rewizji oraz przejrzystą prezentację w opcji Full Screen. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

8.1.3. Publikowanie układów 
 

Publikowanie układów polega na jednoczesnym, zbiorczym drukowaniu w tle wszystkich lub wybranych 

układów w danym rysunku, bez potrzeby wybierania opcji Drukuj – osobno dla każdego układu. 

 

Aby skorzystać z narzędzia publikowania układów, warto wcześniej przypisać Ustawienia strony w 

Menedżerze ustawień strony dla każdego układu, który będzie publikowany. Ustawienia te nie muszą 

być takie same, np. część układów można opublikować do pliku PDF, część wydrukować na innej 

drukarce/ploterze czy też innym rodzaju papieru. 

 

Aby opublikować układy należy wybrać Menu Aplikacji → Drukuj → Drukowanie zbiorcze 

 

 
 

Lista arkuszy 

Powoduje wyświetlenie pliku zestawu bieżących rysunków (DSD) lub drukowania wsadowego (BP3). 

 

Przycisk Wczytaj listę arkuszy 

Wyświetla okno dialogowe Wczytaj listę arkuszy (standardowe okno wyboru plików), w którym można 

wybrać do wczytania plik DSD lub BP3 (Drukowanie zbiorcze). Jeżeli lista arkuszy w oknie dialogowym 

Opublikuj arkusze rysunku nie jest pusta, wyświetla okno dialogowe Zastąp lub dołącz. Można istniejącą 

listę arkuszy rysunku zastąpić nową listą albo dodać nowe arkusze do bieżącej listy. 

 

Przycisk Zapisz listę arkuszy 

Wyświetla okno dialogowe Zapisz listę jako (standardowe okno wyboru plików), w którym można zapisać 

bieżącą listę rysunków jako plik DSD. Pliki DSD są używane do opisywania listy plików rysunku i 

wybranej listy układów z tych plików rysunku. 

 

 



 
 

 
 

Opublikuj w: 

Definiuje sposób, w jaki zostanie opublikowana lista arkuszy. Istnieje możliwość publikowania w 

wieloarkuszowym pliku DWF, DWFx lub PDF (zbiór rysunków w formie elektronicznej) albo na ploterze 

określonym w ustawieniach strony (zbiór rysunków w postaci papierowej lub zbiór plików wydruku). 

• Nazwane plotery w ustawieniach strony 

Wskazuje, że zostaną użyte urządzenia wyjściowe podane w ustawieniach strony dla 

poszczególnych arkuszy rysunku. 

• DWF, DWFx i PDF 

Umożliwia wybranie formatu wyjściowego: DWF, DWFx lub PDF. 

• Wstępne ustawienia PDF 

Wczytuje opcje publikowania z pliku konfiguracji plotera zawierającego ustawienia przeznaczone 

do generowania plików PDF z określonym przeznaczeniem. Nazwa ustawienia wstępnego PDF 

wskazuje zwykle jego przeznaczenie. 

 

Automatycznie wczytaj wszystkie otwarte rysunki 

Po wybraniu tej opcji zawartość wszystkich otwartych dokumentów (układy i/lub obszar modelu) zostaną 

automatycznie wczytane do listy elementów opublikowanych. Jeśli ta opcja nie będzie wybrana, do listy 

opublikowanych będzie wczytywana tylko zawartość bieżących dokumentów. 

 

Przycisk Dodaj arkusze  

Wyświetla okno dialogowe Wybierz rysunki (standardowe okno wyboru plików), w którym można 

wybrać rysunki w celu dodania ich do listy arkuszy rysunku. Z tych plików wyodrębniane są nazwy 

układów i do listy dodawane są arkusze rysunku dla każdego układu i modelu. 

Początkowe nazwy arkuszy rysunku są tworzone na bazie nazwy rysunku i nazwy układu lub wyrazu 

Model, oddzielonych kreską (-). 

 

Przycisk Usuń arkusze  

Usuwa wybrane arkusze rysunku z listy arkuszy. 

 

Przycisk Przesuń arkusz w górę  

Przesuwa wybrane arkusze rysunku do góry o jedną pozycję na liście. 

 

Przycisk Przesuń arkusz w dół  

Przesuwa wybrane arkusze rysunku do dołu o jedną pozycję na liście. 

 

Przycisk Podgląd 

Wyświetla rysunek tak, jak zostanie on wydrukowany na papierze po uruchomieniu polecenia PDRUK. 

Aby zamknąć podgląd wydruku i wrócić do okna dialogowego Opublikuj, naciśnij klawisz ESC, naciśnij 

klawisz ENTER lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zakończ w menu 

skrótów. 

Uwaga: Przycisk Podgląd jest nieaktywny, gdy arkusz zawiera ustawienia strony 3D DWF. (Nie dotyczy 

programu AutoCAD LT) 

 

Arkusze do opublikowania 

Zawiera listę arkuszy rysunku do opublikowania. Aby zmienić ustawienia arkusza, kliknij kolumnę 

ustawień strony. Użyj menu skrótów, aby dodać arkusze lub wykonać inne zmiany na liście. 

 

Nazwa arkusza 

Łączy kreską (-) nazwę rysunku i nazwę układu. Obejmuje kartę Model tylko wtedy, gdy zostanie 

włączona opcja Dołącz kartę Model przy dodawaniu arkuszy. Arkusze można kopiować przez kliknięcie 

w menu skrótów polecenia Kopiuj wybrane arkusze. Można zmienić nazwę widoczną w polu Nazwa 

arkusza, wybierając z menu skrótów Zmień nazwę arkusza. Nazwy arkuszy rysunków w obrębie jednego 

pliku DWF, DWFx lub PDF muszą być unikalne. Opcja usunięcia z listy wszystkich arkuszy znajduje się 

również w menu skrótów. 

Uwaga: Arkusze rysunku figurujące na liście Arkusze do opublikowania są sterowane przez zmienną 

systemową PUBLISHALLSHEETS. 

 

 



 
 

 
 

Ustawienia strony / 3D DWF 

Wyświetla dla danego arkusza nazwane ustawienie strony. Ustawienie strony można zmienić przez 

kliknięcie jej nazwy i wybranie z listy innego ustawienia strony. Tylko ustawienia strony na karcie Model 

mogą być zastosowane do arkuszy tej karty i tylko ustawienia strony z obszaru papieru mogą być 

zastosowane do układów tego obszaru papieru. Wybierz Importuj, aby zaimportować ustawienia strony z 

innego pliku DWG, korzystając z okna dialogowego Importuj ustawienia strony do publikowania. 

Ustawienia strony dla arkuszy obszaru modelu można określić w pliku 3D DWF lub 3D DWFx. Opcja 

3D DWF jest niedostępna dla wpisów układu na liście arkuszy. 

Uwaga: Pliki 3D DWF i DWFx nie są dostępne w programie AutoCAD LT. 

 

Stan 

Wyświetla stan arkusza po wczytaniu na listę arkuszy. 

 

Pokaż szczegóły 

Wyświetla i ukrywa obszary Informacje o wybranym arkuszu i Informacje o wybranych ustawieniach 

strony. 

 

Szczegóły wybranego arkusza 

Wyświetla następujące informacje o wybranym ustawieniu strony: urządzenie drukujące, rozmiar 

wydruku, skala wydruku i szczegóły. 

 

Informacje opcji publikowania 

Wyświetla podsumowanie aktualnie wybranych opcji publikowania. 

 

Położenie 

Określa folder w celu utworzenia plików DWF, DWFx i PDF. Ta opcja jest dostępna, jeśli wybrano opcję 

Ploter nazwany w ustawieniach strony w polu Opublikuj w. Jeśli ustawienia strony dla dowolnych arkuszy 

z listy arkuszy określają wydruk do pliku DWF, DWFx lub PDF, pliki są tworzone w określonym folderze. 

 

Opcje publikowania/Opcje publikowania zestawu arkuszy 

Otwiera okno dialogowe, w którym można dostosować ustawienia plotera wybranego w polu Opublikuj 

w. Ten przycisk ma etykietę Opcje publikowania zestawu arkuszy, gdy okno dialogowe Opublikuj jest 

wywoływane z Menedżera zestawów arkuszy. Ten przycisk ma etykietę Opcje publikowania, gdy okno 

dialogowe Opublikuj jest wywoływane z innych miejsc. 

 

Opublikuj wynik 

• Liczba kopii 

Określa liczbę kopii do opublikowania. Gdy zostanie wybrana opcja Opublikuj w DWF, DWFx 

lub PDF domyślnym ustawieniem dla opcji Liczba kopii będzie 1; wartości tej nie można zmienić. 

Gdy w ustawieniach strony arkusza wybrana jest opcja drukowania do pliku, liczba ustawiona w 

tej opcji jest ignorowana i tworzony jest pojedynczy plik wydruku. 

• Dokładność 

Umożliwia zoptymalizowanie rozdzielczości dpi plików DWF, DWFx i PDF dla branży: 

produkcja, architektura lub budownictwo lądowe. Niestandardowe wstępne ustawienie 

dokładności można również skonfigurować w oknie dialogowym Menedżer wstępnego 

ustawienia dokładności. 

To ustawienie powoduje nadpisanie ustawienia dpi w sterowniku PC3. Jeśli na liście rozwijanej 

Opublikuj w: nie zostanie wybrany żaden typ pliku, ta opcja będzie wyszarzona. 

Uwaga: Nadpisanie dokładności nie jest stosowane do arkuszy modeli eksportowanych do 

formatu 3D DWF. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT) 

• Dołącz znak wydruku 

Umieszcza znaki wydruku w określonym narożniku każdego rysunku i rejestruje to w pliku. Dane 

zawarte w znaku wydruku są określone w oknie dialogowym Znak wydruku. 

Dopóki to pole wyboru jest aktywne dla arkuszy, dla których została wybrana opcja publikowania 

3D DWF, do plików 3D DWF lub 3D DWFx nie jest dodawany znak wydruku nawet, jeśli 

zostanie zaznaczone pole wyboru. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT) 

• Ustawienia znaku wydruku 



 
 

 
 

Wyświetla okno dialogowe Znak wydruku, w którym można określić informacje zawarte w znaku 

wydruku, takie jak nazwa rysunku i skala wydruku 

• Opublikuj w tle 

Włącza/wyłącza publikowanie w tle dla wybranych arkuszy. 

Można również ustawić publikowanie w tle na karcie Wydruk i publikacja w oknie dialogowym 

Opcje (polecenie OPTIONS). Zaznacz pole wyboru Publikowanie w grupie Opcje przetwarzania 

w tle. 

• Wyślij arkusze do drukarki w odwrotnej kolejności 

Po wybraniu tej opcji arkusze wysyłane są do plotera w kolejności odwrotnej do domyślnej. Opcja 

ta jest dostępna tylko po wybraniu opcji Ploterze nazwanym w ustawieniach strony. 

• Po zakończeniu otwórz w przeglądarce 

Po ukończeniu publikowania plik DWF, DWFx lub PDF zostanie otwarty w aplikacji 

umożliwiającej jego wyświetlenie. 

 

Opublikuj 

Rozpoczyna publikowanie. Tworzy jeden lub wiele jednoarkuszowych plików DWF, DWFx lub PDF, 

jeden wieloarkuszowy plik DWF, DWFx lub PDF albo drukuje rysunek w urządzeniu lub do pliku w 

zależności od opcji wybranej w obszarze Opublikuj w oraz opcji wybranych w oknie dialogowym Opcje 

publikowania. 

 

Aby wyświetlić informacje na temat opublikowanych arkuszy, łącznie z błędami i ostrzeżeniami, kliknij 

ikonę Dostępny raport szczegółów wydruku/publikacji znajdującą się w zasobniku, z prawej strony 

paska stanu. Kliknięcie tej ikony otwiera okno dialogowe Szczegóły wydruku i publikacji, które zawiera 

informacje o zakończonych zadaniach drukowania i publikowania. Informacja ta jest również zapisana w 

pliku dziennika drukowania i publikowania. Menu skrótów dla tej ikony również zawiera opcje do 

przeglądania ostatnio opublikowanego pliku DWF, DWFx lub PDF. 

 

8.1.4. Dodawanie znaku wydruku 
 

Znak wydruku jest wierszem tekstu dodawanym do tworzonego wydruku np.: nazwa firmy. Położenie 

tego tekstu na wydruku można określać w oknie dialogowym Znak wydruku (ZNAKWYDRUKU). 

Należy włączyć tę opcję, aby dodać odpowiedni znak wydruku, zawierający nazwę rysunku, nazwę 

układu, datę i godzinę itp. do rysunku drukowanego na dowolnym urządzeniu. Można wybrać 

zapisywanie znaku rysunku w pliku dziennika zamiast jego drukowania lub oprócz drukowania. 

 

  
 

Pola znaku wydruku 

Określa informacje o rysunku, które mają zostać dołączone do znaku wydruku. Wybrane pola oddzielane 

są przecinkami i spacją. 

• Nazwa rysunku - Dołącza do znaku wydruku informacje o nazwie i ścieżce rysunku. 

• Nazwa układu - Dołącza do znaku wydruku informację o nazwie układu. 

• Data i godzina - Dołącza do znaku wydruku informacje o dacie i godzinie. 

Uwaga: Znak wydruku wykorzystuje bieżącą datę i godzinę w formacie ustawień systemu 

operacyjnego. Znak wydruku wykorzystuje styl skrócony dla dat. 

• Nazwa użytkownika - Dołącza do znaku wydruku nazwę logowania użytkownika. 



 
 

 
 

• Nazwa urządzenia - Dołącza do znaku wydruku informację o nazwie urządzenia drukującego. 

• Rozmiar papieru - Dołącza do znaku wydruku informację o rozmiarze papieru dla bieżącego 

skonfigurowanego urządzenia drukującego. 

• Skala wydruku - Dołącza do znaku wydruku informację o skali wydruku. 

 

Podgląd 

Pokazuje położenie znaku wydruku w oparciu o wartości położenia i obrotu wprowadzone w oknie 

dialogowym Opcje zaawansowane. Nie można obejrzeć znaków wydruku w żaden inny sposób. Nie jest 

to również podgląd treści znaku wydruku. 

 

Pola użytkownika 

Zawiera dodatkowy tekst, który może być drukowany, zapisywany lub jednocześnie drukowany i 

zapisywany podczas wydruku. Będzie drukowana określona wartość z każdej listy utworzonej przez 

użytkownika. 

Przykładowo można dołączyć jedną listę z typami nośników lub cenami, a inną z nazwami zadań. Jeżeli 

wartość zdefiniowana przez użytkownika jest ustawiona na <brak>, żadne dodatkowe informacje 

zdefiniowane przez użytkownika nie będą dołączane do znaku wydruku. 

 

Dodaj/Edytuj 

Wyświetla okno dialogowe Pola użytkownika, w którym można dodawać, edytować lub usuwać pola 

zdefiniowane przez użytkownika. 

 

 

Plik parametrów znaku wydruku 

Przechowuje informacje znaku wydruku w pliku z rozszerzeniem .pss. Do tego pliku może mieć dostęp 

wielu użytkowników i mogą oni oznaczać swoje rysunki zgodnie ze standardem przyjętym w danej firmie. 

Dostarczone są dwa pliki PSS, Mm.pss i Inches.pss, które znajdują się w folderze Support. Początkowa 

nazwa domyślna pliku parametrów znaku wydruku jest określana przez ustawienia regionalne systemu 

operacyjnego podczas instalowania. 

 

Ścieżka 

Określa położenie pliku z parametrami znaku wydruku. 

 

Wczytaj 

Wyświetla okno dialogowe Nazwa pliku parametrów znaku wydruku (standardowe okno dialogowe 

wyboru pliku), w którym można określić położenie pliku parametrów, który ma być stosowany. 

 

Zapisz jako 

Zapisuje bieżące ustawienia znaków wydruku w nowym pliku parametrów. 

 

Zaawansowane 

Wyświetla okno dialogowe Opcje zaawansowane, w którym można ustalić położenie, właściwości tekstu 

i jednostki znaków wydruku. Można także utworzyć plik dziennika i ustalić jego położenie. 

 

W przypadku gdy dysponujemy kilkoma arkuszami i na każdym z nich chcielibyśmy umieścić Znak 

wydruku, należy wejść w kartę Widok, panel Palety, narzędzie Menedżer zestawów arkuszy. W 

prawym górnym rogu Menedżera zestawów arkuszy kliknij przycisk Opublikuj. Następnie z menu 

kontekstowego kliknij Dołącz znak wydruku. Znak wydruku zostanie dołączony do wszystkich 

publikowanych arkuszy. 

 

8.1.5. Tworzenie przekazu eTransmit 
 

Utworzone w rysunku warstwy stają się plikami zależnymi projektu. Należy pamiętać, że nie zapisują się 

one w pliku .dwg, a jedynie ten plik się do nich odnosi. Aby przenieść swój projekt na inny komputer 

bądź udostępnić komuś do edycji należy zapisać plik oraz opublikować go opcją eTransmit. Opcja ta 

znajduje się w Menu aplikacji → Wyślij → eTransmit, i pozwala na utworzenie pakietu plików 

rysunków i ich zależności, które zostały użyte w projekcie. Dodatkowo oprócz warstw, zostaną zapisane 



 
 

 
 

również pliki podkładów, bloki, style linii czy pliki tabeli stylów wydruku. (Nagminnym problem jest 

wysyłanie samego pliku projektu .dwg bez odniesień, które zostały użyte w projekcie). 

 


