ArahWeave ® Żakard — Wprowadzenie

ZAWARTOŚĆ

N AU CZYSZ

SI Ę JAK:

KON WERTOWAĆ OBRAZ N A SPLOT ŻAKARDOWY
DEFI N I OWAĆ SPLOT DLA KAŻDEGO KOLORU N A OBRAZI E
TWORZYĆ SPLOT ŻAKARDOWY
POPRAWI Ć DŁUGOŚĆ PRZEWI ĄZU
ZAPI SAĆ ŻAKARDOWE KARTY DO PRODUKCJI
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Uwaga
Przed przeanalizowaniem projektu żakardowego za pomocą oprogramowania ArahWeave zapoznaj się z sekcją dot. dobby.
Rysowanie splotu, zmiana kolorów przędzy, wzór wątków, gęstość tkaniny, czynnik wymiaru oraz zapisywanie tkaniny lub symulacja tkaniny odbywa się tak samo dla typu dobby i żakardowego.
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J AK KON WERTOWAĆ OBRAZ N A SPLOT

J AK DEFI N I OWAĆ SPLOT DLA KAŻDEGO

ŻAKARDOWY

KOLORU N A OBRAZI E

Splot żakardowy można wykonać na podstawie
obrazu, zastępując każdy kolor innym splotem.
1 . Otwórz okno Konwersji Żakard, wybierając
menu Splot > Konwersji Żakard .

Nazwa obrazu

Rozmiar obrazu

2. Przejdź do menu Obrazy > Załaduj obrazek, a
następnie załaduj obraz. Obraz powinien być w
trybie zindeksowanych kolorów. Obraz taki można
wykonać za pomocą narzędzia ArahPaint.

Powiększ

Liczba kolorów

1 . Wybierz kolor, dla którego chcesz zdefiniować
splot, klikając go. Możesz również wybrać kolor
bezpośrednio z obrazu.
2. Aby zdefiniować splot, wykonaj jedną z
następujących opcji:
• Wprowadź splot z bazy danych Arahne,
wybierając menu Wybierz splot > Załaduj
splot.
• Załaduj jeden z podstawowych splotów,
wybierając menu Wybierz splot > Załadować
ustawienia domyślne lub użyj skrótów
klawiaturowych 0, 1 , 2, 3, 4, ...
• Naciśnij ikonę narzędzia Splot do edytora i
narysuj własny splot. Kliknięcie lewym
przyciskiem myszy = czarny punkt, kliknięcie
prawym przyciskiem myszy = biały punkt. Gdy
skończysz, naciśnij ikonę narzędzia Splot z
edytora .
3. Jeśli korzystasz z podobnego splotu dla różnych
kolorów, skopiuj splot z jednego koloru do
innego. Kliknij lewym przyciskiem myszy, aby
wybrać splot, kliknij prawym przyciskiem myszy,
aby go skopiować. Następnie zmodyfikuj
skopiowany splot.
4. Użyj narzędzi z przybornika dla opcji lustrzane ,
odwracać , przesuń , obrócić lub pochyl
dla splotu.

Kolory na obrazie
Pole do wprowadzania splotów dla każdego koloru

Splot z edytora
Typ konwersji
Wybrany kolor/splot

Liczba wątków w splocie żakardowym
Liczba osnów w splocie żakardowym

Przybornik

Splot do edytora
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J AK TWORZYĆ SPLOT ŻAKARDOWY

J AK POPRAWI Ć DŁUGOŚĆ PRZEWI ĄZU

1 . Gdy zdefiniujesz wszystkie sploty, kliknij
przycisk Gęstość, aby obliczyć liczbę wątków
zgodnie z gęstością i liczbą osnów. Pomiń ten
krok, jeśli obraz został narysowany w oknie
Gęstość tkaniny.
2. Kliknij OK, aby wygenerować splot żakardowy i
ponownie narysować symulację tkaniny.
Rozmiar obrazu

3. Możesz wyświetlić splot żakardowy, wybierając
menu Splot > Edycja w oknie głównym lub
klikając symulację prawym przyciskiem myszy.

1 . Otwórz okno Edytuj splot, wybierając menu
Splot > Edycja w oknie głównym.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie
Niepodzielnych dla jakiegoś splotu, oznacza to, że
rozmiar splotu nie dzieli się przez rozmiar obrazu.
Przejdź do menu Konwersji > Ustaw żakardowy
rozmiar podzielny lub wybierz inny splot. Jeśli
tkanina nie będzie powtarzana, podzielność nie jest
istotna.

3. Otworzy się okno Pływak. Wprowadź
maksymalny dozwolony pływak dla osnowy i
wątku dla głównej/tylnej strony tkaniny.

2. W oknie Edytuj splot wybierz menu Edycja >
Pływak.

4. Jeśli aktywujesz opcję Jako długie pływaki ,
długie pływaki zostaną zaznaczone na czerwono
w oknie Edytuj splot.
5. Kliknij Zgłoś pływaków twarzy i plecach .

Liczba wątków z większym
odstępem
Długość odstępu w mm
Pływak osnowy twarzą

Kolory
Splot
Pływaki wątku twarzą

Ostrzeżenie Niepodzielny
splot

Rozmiar splotu do w Rozmiar splotu do w
wątkach
osnowie

Przycisk Gęstość

Jako długie
pływaki
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J AK ZAPI SAĆ KARTĘ ŻAKARDOWĄ DO PRODUKCJI
1 . Wybierz menu Splot > Zapisz karty do produkcji .
2. W oknie Zapisz karty do produkcji w górnym
lewym rogu wprowadź liczbę haczyków dla
krosna.
3. Uzupełnij sekcję Układ krosno tkackie, wybierając
funkcję haczyka i liczbę haczyków dla każdej
funkcji.

Łączna liczba haczyków

4. Wybierz format krosna. Na przykład Stäubli JC5.

Splot do edytora

5. Zapisz ustawienie do przyszłego wykorzystania,
wybierając menu Plik > Zapisz układ krosna .
Nadaj mu nazwę i kliknij OK.

Splot z edytora
Liczba haczyków dla
każdej funkcji

6. Wybierz splot dla krajek, stosując jedną z
następujących opcji:
• Kliknij dwukrotnie w obszarze krajek, aby
otworzyć okno dialogowe ładowania, a
następnie wybierz splot z bazy danych.
• Kliknij w obszarze krajek i użyj skrótu
klawiszowego, aby wprowadzić jeden z
domyślnych splotów: 2 = zwykły splot, 3 = splot
skośny, 4 = splot skośno-krzyżowy.
• Kliknij w obszarze krajek, a następnie ikonę
Splot do edytora , aby narysować własny
splot. Po narysowaniu splotu, kliknij ikonę Splot
z edytora .
Uwaga: Po zapisaniu układu krosna tkackiego
możesz go załadować, wybierając menu Wybierz >
Twój układ - krosno tkackie.
Aby ustawić określony układ jako domyślny,
najpierw załaduj układ, a następnie wybierz menu
Pomoc > Zapisz ustawienia w prawym górnym
rogu okna głównego i kliknij OK.

Krajka

Ikona na pulpicie
po zapisaniu Wyślij
e-mailem jako
załącznik lub
skopiuj do pamięci
USB.
Format żakardu
Wybierz funkcję haczyka z listy rozwijalnej

Nazwa pliku

Lokalizacja dla zapisu
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