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Przygotowanie zdjêcia w programie CorelDRAW1

Utwórz nowy dokument w CorelDRAW i zaimportuj zdjêcie u¿ywaj¹æ komendy z menu „Plik  - Importuj...”

 

 

Ilustracja 1: SprawdŸ rozdzielczoœæ zaimportowanego zdjêcia.

 

Jeœli to mo¿liwe, nale¿y u¿yæ zdjêcia portretowego z wysokim kontrastem, na jasnym t³e.
Jeœli chcesz u¿yæ zdjêcia z internetu, zawsze pobieraj bardzo du¿e obrazy.
Wykorzystaliœmy obraz o wielkoœci 1600 x 1091 pikseli (~ 564 x 384 mm) i rozdzielczoœæ 72 dpi. 

Nale¿y pomniejszyæ zdjêcie do po¿¹danej wielkoœci w zale¿noœci od rozmiaru piecz¹tki.
Upewnij siê, ¿e wskaŸnik proporcji jest zablokowany, tak ¿e obraz bêdzie zmniejszony proporcjonalnie!

Wciœnij ALT + F10, aby otworzyæ boczny doker „Transformacje”. Im bardziej zmniejszy siê obraz,
tym wiêksza bêdzie jego rozdzielczoœæ.
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Ilustracja 2: Zmieñ rozmiary zdjêcia w dokerze Transformacje

Ilustracja 3: Przytnij zdjêcie narzêdziem „Kadrowanie”

Teraz zdjêcie ma wymiar 64.5 x 44 mm i rozdzielczoœæ 630 dpi.
Jeœli jest taka potrzeba, mo¿na przyci¹æ zdjêcie za pomoc¹ narzêdzia „Kadrowanie”
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Dostosuj jasnoœæ, kontrast i intensywnoœæ zdjêcia poprzez narzêdzie z menu
Efekty / Dopasowanie / Jaskrawoœæ-Kontrast-Intensywnoœæ lub skrótem CTRL+B

Ilustracja 4: Dostosowanie jasnoœæ, kontrast i intensywnoœæ.

Ilustracja 5: Ustawienie filtra „Maska wyostrzaj¹ca”.

Wa¿ne: Jeœli ustawiona jest zbyt du¿a jasnoœæ, to detale w obrazie znikn¹. Za wysoki kontrast spowoduje
pojawienie siê ciemnych obszarów. Mo¿e to znacz¹co wp³ywaæ na jakoœæ zdjêcia w piecz¹tce.

U¿yj filtra „Maska wyostrzaj¹ca”, aby zwiêkszyæ intensywnoœæ szczegó³ów obrazu.
 (Mapy bitowe / Wyostrzanie ›  Maska wyostrzaj¹ca)

Przekszta³æ zdjêcie do formatu bitmapy , aby powsta³ czarno / bia³y obraz.
(Mapy bitowe / Tryb ›  Czarno-bia³y).

1-bitowej
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Ilustracja 6: Przekszta³cenie grafiki na obraz czarno-bia³y.

Ilustracja 7: Zdjêcie koñcowe po obróbce.

Wys³anie zadania do lasera2

Wyœlij zadanie do lasera przez polecenie Drukuj CTRL+P. W oknie drukowania, w zak³adce W³aœciwoœci
nale¿y ustawiæ prawid³owe parametry pracy.

OU¿yj opcji „Rysunek rastrowy” i ustaw typ rastra na liniowy po k¹tem 45  i 3 liniach na milimetr (70 lini na cal).
Wiêksze zagêszczenie lini, mo¿e byæ Ÿle grawerowane na gumie (grube linie mog¹ siê zlewaæ)
i mo¿e to wp³ywaæ na jakoœæ zdjêcia na piecz¹tce.
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Ilustracja 8: Okienko wydruku z CorelDRAW.

Ilustracja 8: Linie ciêcia wygenerowane automatycznie.

Odwrócenie grafiki oraz sto¿ki wykonywane s¹ automatycznie w procesie Stempel oraz w opcj
 wyboru rodzaju sto¿ka. Wybierz rozdzielczoœæ 600 dpi. U¿ywamy Speedy 300 o mocy lasera 60 watów.
Aby grawerowaæ gumê nale¿y ustawiæ 100% mocy, 18% prêdkoœci i 600 ppi.
Aby wyci¹æ gumê nale¿y ustawiæ 100% mocy,  2,5% prêdkoœci  i 1.000 Hz. 

Wskazówka: Sterownik drukarki Trotec jest w stanie automatycznie wygenerowaæ liniê ciêcia.
W zale¿noœci od kszta³tu stempla mo¿na wybraæ "zoptymalizowane" - linia ciêcia dopasuje siê do kszta³tu grafiki
lub "okr¹g³e linie ciêcia" - wygeneruje okr¹g³¹ liniê ciêcia.
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