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 ملخص البحث

كبٌرفً طباعة عبوات التعئبة والتغلٌف لما لها من ظروف إقتصادٌة جٌدة فً إن الشبكات الرقمٌة التقلٌدٌة لها دور 

 تجهٌزها وٌمكن لمعظم دور الطباعة  إستخدامها لسهولة إستخدامها وتحضٌرها فً ظروف التشغٌل العادٌة .

وذلك   AM  فً حدوث مشاكل فً طباعة األلوان الخاصة األضافٌة بالشبكات الرقمٌة التقلٌدٌةوتكمن مشكلة البحث  

 لون. 7لون ( ونختص هنا بالتجربة لعبوة  8لون إلً  5خصوصا مع طباعة العبوات التً تتراوح ألوانها من) 

القدرة علً حل هذه المشكلة وإستنتاج زواٌا جدٌدة ٌمكن طباعة األلوان الخاصة علٌها  مما تعطً  وٌهدف البحث إلى

 ء جودة أعلً  ومحاكاة الطباعة بأستخدام الشبكات المتغٌرة التردد.سماحٌة لتجنب تأثٌر الموارٌٌه والروزتا وأعطا

وتممم الدراسممة لمسممارٌة إنتمماج وتجهٌممز الشممبكات الرقمٌممة التقلٌدٌممة وتحدٌممد أهممم العوامممل المممبثرة فممً جممودة األنتمماج وأختبممار 

ات ٌمكممن أتباعهمما وأسممتخدام بعممم المتغٌممرات التممً مممن الممكممن أن تكممون مممبثره علممً جممودة األنتمماج وتوصممل إلممً توصممٌ

 . لألستفادة من ذلك ولتحقٌق أعلً جودة مطبوعة

  -األلموان الخاصمة ااضمافٌة    –(  FMالشمبكات متغٌمرة التمردد ) -(  AM:  الشبكات متغٌرة السمعة ) المفتاحٌة الكلمات

 .التسطٌر الشبكً –شكل النقطة  –ة الزواٌا الشبكٌ
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INTRODUCTION 

Traditional Digital Screens have a great role in Packaging printing because they have good 

economic conditions in processing and most printing houses can be used and preparation in 

normal operating conditions. 

The search problem is that there are problems in printing of additional special colors by using 

AM Screens, especially with printing packages with  ( 5 colors to 8 colors )  

In this search, we discuss packages with seven colors 

 Aim of the search :  

- Using AM Screen to print spot colors to achieve quality . 

-  Enabling AM Screen to print spot colors without needing to FM Screen  

-  To achieve this ,we make this search , which includes the theroretical side and the practical 

side , we make it through the Arab and English references and electronic sites as practical 

experience . 

Key Words:  Am Screens, FM Screens, Spot Colors, Screen Angles, Dot Shape, Screen 

Ruling. 

 The Continuous Tone photo will transfer to Halftone photo by using ( AM Screens , Fm 

Screens , Hybrid Screens )  

Dot shape, LPI and DPI are all terms that describe the image conversion process Continuous 

Tones Photo to Halftone photo. 

 مقدمة

, الشبكات متغٌرة التردد   AMٌتم تحوٌل الصور مستمرة الدرجات إلً صور شبكٌة  بأستخدام ) الشبكات الرقمٌة التقلٌدٌة

FM الشبكات المهجنة ،Hybrid  . ) 

 جمٌعها مصطلحات تصف عملٌة تحوٌل الصورمستمرة الدرجات   Dot shape   ،LPI  ،DPIشكل النقطة 

Continuous Tone  إلً صور ظلٌة هافتونٌةHalftone  .من أجل الطباعة 

إن ما ٌتسبب فً إختالفات درجات اللون هً النقاط ذات الحجم أو التردد المختلف ولٌس الظالل المتنوعة للون األسود 

تقنٌة الشبكات معدلة    (,AM) الشبكات التقلٌدٌة ٌتم تكوٌن النقطة الشبكٌة باستخدام ثالث تقنٌات مختلفة: تقنٌة  واألبٌم. 

ٌمكن استخدام كال من هذه التقنٌات انشاء ظالل اللون الرمادي ولكن و (Hybrid)جنة ، تقنٌة الشبكات المه (FM)التردد 

فً أوقات كثٌرة ٌفضل استخدام واحدة عن األخري. "ٌجب أن تعزز تقنٌات األنظمة الشبكٌة للصورة  من أجل عملٌة 

 . ادة إنتاج الصورة بشكل مرضًالطباعة. وقد تقوم تقنٌة معٌنة من تقنٌات األنظمة الشبكٌة بتعزٌز القدرة علً إع

( من هٌئة con -toneعملٌة خوارزمٌة تبدي إلى  تكوٌن الصورة النقطٌة المستمرة )صور الـ تعد الشبكة الرقمٌة 

 CTF)مرتبة من العناصر النقطٌة الثنائٌة الصغٌرة. ونتٌجة لـ"التقنٌات من الحاسوب إلى ....." مثل الحاسوب إلى الفٌلم 

، والحاسوب إلى ماكٌنة الطبع/الطباعة ، فال توجد حدود افتراضٌة للتطبٌق العملً ( CTP)إلى اللوح، والحاسوب (

لعملٌات تكوٌن النقطة الشبكٌة  المختلفة. الشبكة  الرقمٌة تحاكً قٌم التدرج اللونً للمكونات األصلٌة ذات النقاط المجمعة 

جهاز إخراج الصورة( وكلما زادت قدرة جهاز ااخراج )من عناصر الصورة الفردٌة الصغٌرة )البكسالت: عناصر 

أو نظام الحاسوب إلى ماكٌنة  (CTP) الحاسوب إلى السطح الطباعً من ، معدات  (Film Image setter)األفالم

 (1) التناظري AMكلما زادت دقة إعادة إنتاج شكل النقطة للمسح ، الطبع( على االستجابة 
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 البحث مشكلة

حالة طباعة االلوان الخاصة االضافٌة بالشبكات التقلٌدٌة مما ٌجعل المطابع تستخدم الشبكات متغٌرة حدوث مشاكل فى  -

 التردد كبدٌل عنها فى طباعه األلوان الخاصة ااضافٌة مما ٌتسبب فً مشكالت تقنٌة  .

 أهمٌة البحث 

ٌدٌة دون حدون مشاكل فى الجودة بما ٌمكن امكانٌة طباعة االلوان الخاصة االضافٌة بإستخدام الشبكات الرقمٌة التقل -

العدٌد من المطابع من إستخدام أنظمتهم التقلٌدٌة لفصل األلوان فى التعامل مع االلوان الخاصة االضافٌة دون الحاجة 

 للتحول إلً أنظمة الشبكات متغٌرة التردد.

 هدف البحث 

 االضافٌة بما ٌحقق الجودة المطلوبة. تقنٌن إستخدام الشبكٌة التقلٌدٌة عند طباعة االلون الخاصة -

 إستخدام  الشبكات الرقمٌة التقلٌدٌة لطباعة االلوان الخاصة االضافٌة دون الحاجة إلى الشبكات المعدلة. -

 فرض البحث 

 التحول للشبكات المعدلة ضرورى عند طباعة أاللوان الخاصة االضافٌة. -

 التقلٌدٌة للحصول على الجودة المطلوبة مقارنة بالشبكات متغٌرة التردد.ٌمكن تقنٌن الزواٌا الشبكٌة للشبكات الرقمٌة  -

 منهج البحث 

ٌسلك البحث المنهج الوصفى التجرٌبً  حٌث الوصول الى المعرفة عن طرٌق جمع البٌانات والمعلومات عن المشكلة  -

الفنٌة  . كما ٌتم وضع نماذج السابق ذكرها وتصنٌفها وتحلٌلها واخضاعها للدراسة الدقٌقة مع تحدٌد المصطلحات 

التصمٌمات التجرٌبٌة ، واجراء التجارب الالزمة للوصول الى اهداف البحث ، مع تقوٌم هذه البحوث التجرٌبٌة 

 واستخراج النتائج.

 االطار النظري للبحث :

 :  Amplitude Modulation screeningالشبكات الرقمٌة  التقلٌدٌة  

السعة )مثل المسح ذاتً النمط، والمسح الدوري(،  بحٌث تتباعد النقاط الفردٌة عن بعضها ٌطلق علٌها الشبكة متغٌرة  

البعم بنفس المسافة، ولكنها تتضمن أقطاًرا مختلفة )أو مساحات مختلفة، بناًء على شكل النقطة(. ولقد تم بالفعل وصف 

 .(2) عملٌة الهافتون هذه بااضافة إلى سرعة تأثرها الفرٌدة بأنماط التموج

 ممٌزات الشبكات الرقمٌة التقلٌدٌة : 

  smooth flat tonesنعومة فً الدرجات اللونٌة  -1

  run lengthالمشوار الطباعً الطوٌل  -2

  am screeningحٌث تتحمل النقاط الشبكٌة فً الشبكات التقلٌدٌة 

بوجه عام تاثٌرات ااختفاء أثناء المراحل المختلفة لإلنتاج الطباعً وقدرتها علً البقماء علمً السمطح      الطبماعً دون   

 .أن تختفً أثناء المشوار الطباعً الطوٌل 

 .تنوع األشكال الشبكٌة للحصول علً تاثٌرات خاصة  -3

األشمكال فمً عملٌمات التمأمٌن للمطبوعمات فمً بعمم األحٌمان  نظرا لتنوع أشكال النقط الشبكٌة فإن ذلك ٌتٌح إستخدام  هذه

 (3)عن طرٌق إستخدام  بعم النقاط الشبكٌة ممٌزة الشكل التً ٌصعب تنفٌذها أو تقلٌدها
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 عٌوب الشبكات الرقمٌة التقلٌدٌة : 

 تتعدد العٌوب فً الطباعة باستخدام الشبكات التقلٌدٌة بسبب وجود الزواٌا الشبكٌة واختالف أحجام النقط الشبكٌة  
 

  -ومن هذه العٌوب :

 (  Moiréالموارٌٌه )  -1

 (1(  كما بالشكل رقم ) Rosetteالروزتا )  -2

 ( Tonal Jumpsالقفزات اللونٌة )  -3

 (Dot Gain)النمو النقطً  -4

 ( Unreliability Visual Evaluation)عدم موثوقٌة التقٌٌم البصرى للمطبوع  -5

 (Hifi Colors Printingاستحالة الطباعة العالٌة الموثوقٌة لأللوان ) -6

 ( Resolutionضعف جودة المطبوع النهائً فً حالة انخفام دقة الصورة ) -7

 صعوبة العمل مع المدي المتنوع من التشكٌالت الشبكٌة  -8

 
 (1الشكل رقم )

 ٌوضح الشكل تكوٌن الروزٌتا فً الطباعة متعددة األلوان 

 أ( الفصل اللونً للزواٌا الشبكٌة وتكوٌن الروزٌتا 

 ب( التكوٌنات المختلفة للروزٌتا تظهر شكل الموارٌٌه

 

 (4) بعض المالحظات التً تم استنتاجها 

  توقف ظهور تاثٌر الموارٌة فً التراكب الشبكً علً كل من التسطٌر الشبكً المستخدم والزاوٌة الشبكٌة 

  ظاهرة الموارٌٌه هً ظاهرة طبٌعٌة وال ٌمكن الغاء وجودها ولكن ٌمكن فقط الحد أو األقالل من تاثٌرها المرئً للعٌن

. 

 تتشابه نفس الربٌة عند التراكب ° 45بكات بزاوٌة قدرها أقل التاثٌرات الزخرفٌة الناتجة تكون عند التراكب للش

 °.30بزاوٌة قدرها 

  ولذا فأنه ٌستخدم أكثراألحبار  45أفضل التاثٌرات الزخرفٌة الناتجة وأكثرها مناسبة للعٌن البشرٌة عند الزاوٌة

 الطباعٌة أعتاما ) وهو اللون األسود ( للتسجٌل باستخدام هذه الزاوٌة الشبكٌة .
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 لٌا تستخدم الزواٌا الشبكٌة لألحبار الطباعٌة األربعة كما ٌلً :عم- 

   للون الطباعً السٌان . °15الزاوٌة 

  للون الطباعً الماجنتا . °75الزاوٌة 

 للون الطباعً األصفر .° 90أو  °الزاوٌة صفر 

  للون الطباعً األسود . °45الزاوٌة 

 Screen Angle صمورة الممراد طباعتهما وهمو مما ٌطلمق علٌهماوٌمكمن تعمدٌل همذا التوزٌمع بمما ٌتناسمب ممع طبٌعمة ال

Swapping   . 

  ( Frequency Modulation Screening ) التردد متغٌرة الشبكة

فً حالة المسح بتعدٌل التردد ٌكون للنقاط الفردٌة نفس القطر ولكنها تكون متباعمدة بمسمافات مختلفمة )مسمح دٌمر دوري(. 

عند إستخدام عملٌة المسح بتعدٌل التردد لتحوٌل التدرجات اللونٌة المستمرة لألصل إلمى كمٌمة ممن النقماط فٌمما ٌطلمق علٌمه 

لٌكون فً حجم نقطً معروف، وٌمكن تنفٌذ هذا األمر وفًقما لخوارزمٌمات متنوعمة.  خلٌة شبكٌة ، فٌجب تحدٌد تباعد النقاط

فً العادة فإن مسافات قٌمة تدرج لونً معٌنة تختلف ممن نقطمة فردٌمة لنقطمة فردٌمة أخمرى )ممما سمٌبدي إلمى قابلٌمة التمأثر 

ا. ولهذا السبب ٌشار إ Moiréبأنماط الموارٌٌه  ًٌ متغٌمرة التمردد أًٌضما بالشمبكة  الشمبكة  لمى (، ولكنها تتوزع توزًٌعا عشوائ

(وهمما الشمبكة متغٌمرة السمعة والشمبكة بتعمدٌل التمردد   or stochastic screen)  Random العشوائٌة أو التصادفٌة

(5) 

 
 (2الشكل  رقم ) 

 FM & AM)فً النوعٌن لشبكات الهافتون )  White Spaceٌوضح الشكل مقارنة بٌن كمٌة 

 

  -:(6)ممٌزات الشبكات ذات التردد المتغٌر 

 تتركز معظم مزاٌا الشبكات متغٌرة التردد فً المظهر النهائً للمطبوع مقارنة باسالٌب األنتاج الشبكً التقلٌدي  .

  -ومن ممٌزاتها :

 .عدم وجود قٌود فً انتاج عدد الدرجات الظلٌة  (1

 .ال وجود للموارٌٌه بسبب عشوائٌة توزٌع النقط  (2

 .تسجٌل طباعً أسهل  (3

 .جودة عالٌة للمطبوعات مع أنخفام درجة دقة التسجٌل الطباعً  (4

 .محاكاة المطبوع لتفاصٌل األصل  (5

 .نظام مغلق للتحكم فً درجة النمو النقطً  (6

 .نعومة فً األداء المحاكً للون  (7
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 .التحكم فً تاثٌر األختألفات فً األحبار  (8

 .صغر حجم النقطة   (9

 .ال وجود للروزتا    (10

 .أعطاء مدي لونً أوسع    (11

 .  HIfi Colorsالتنفٌذ الطباعً ألي عدد من األلوان الطباعٌة    (12

 . Resolution دقة  الوضوح   (13

 . معدل أنتاجٌة مرتفع    (14

 .األقتصادٌة فً التشغٌل   (15

 

 وفٌما ٌلى بعض المشاكل الناتجة من التعامل مع الشبكات متغٌرة التردد:

  Platemakingإنتاج األسطح الطباعٌة  (1)

  Dot Gainالنمو النقطً  (2)

  Grainy Highlightsخشونة فً مناطق ااضاءة العالٌة  (3)

 Life   Plateقصر عمر اللوح الطباعً (4)

 ( مقارنة بٌن الشبكتٌن :3ٌوضح الشكل رقم )

 (Amplitude-modulated (autotypical) screeningشبكة متغٌرة السعة )  -

 Frequency-modulated (stochastic) screeningشبكة متغٌرة التردد )  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3الشكل رقم) 

 االطار العملً للبحث:

 لون ومع إستخدام أشرطة تحكم مختلفة ألجراء عملٌة القٌاس والمعاٌرة . 7مسارٌة إنتاج لعبوة تغلٌف مفصولة  -1

 األسكندرٌة  –العامرٌة  –المنطقة الصناعٌة  –تمت  الطباعة بمطابع الصفا للطباعة والتغلٌف  

إستخدام  زواٌا جدٌدة فً تصوٌر أسطح طباعٌة لكل لون علً حدا مع العلم بالطباعة بطرٌق اللٌثوأوفست والطباعة لعبموة 

 لون  كما ٌلً :  7كرتون مطوي مفصولة  

C, M, Y, K, P. 021, P .279, P. 312)) 

 بحٌث تكون الزواٌا لكل لون بنفس الترتٌب كما ٌلً : 

 ( K 82.5/ األسود  Y 37.5/ األصفر  M .525/ الماجنتا  C 22.5) السٌان 

 واأللوان البانتون علً زاوٌا أخري لكال منها 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

566 

(p.021 : 67.5  / p.279 : 7.5  / p.312 : 45  ) 

 AMخمممط /بوصمممة /  التقنٌمممة المسمممتخدمة :  150ي / التسمممطٌر الشمممبكً : ممممع العلمممم بإسمممتخدام شمممكل نقطمممة : دائمممر

SCREENING   ( 15إلً  7.5مع أستخدام فرق بٌن الزواٌا الشبكٌة  ) درجة 

 

 -: المعطٌات

 أوال : مرحلة التصمٌم : 

المختلفة لتحقٌق لون وأستخدامها كأستدالل للتجربة وتم عمل  مجموعة من أنظمة القٌاسات  7تم عمل تصمٌم لعبوة  -

 الجودة المطلوبة كما ٌلً :

 ( بمقاسات مختلفة من Color Barتم عمل اشرطة تحكم  ) -

                (0.8 x 0.8   / 1.43مللمٌتر x 1.43  / 3.6مللٌمٌتر x 3.6   / 4.48مللٌمٌتر x 7.76   )  مللٌمٌتر 

 

 وتوضح أشرطة التحكم ما ٌلً : 

%  100مللٌمٌتر ( الفرخ المطبوع لتوضح الكثافة بنسبة  x 0.8 0.8( بمقاس )  Color Patchأشرطة تحكم )  -1

 لون ( ومتكرره بنظام ثابت .7لجمٌع األلوان ) 

% ( لكل لون علً حدا من األلوان  100% إلً  40أشرطة تحكم توضح الكثافات المختلفة لكل لون علً حدا من )   -2

 السبعة 

ٌتر (.توضح الكثافات المختلفة لكل لون علً حدا من األلوان األساسٌة مللٌم x 0.8 0.8أشرطة تحكم بمقاس ) -3

 ,%  90 ,%  80 ,%  70 ,%  60% ،  50 ,%  40  ,%  30 ,%  20  ,%  10واأللوان البانتون بكثافات ) 

100 ) % 

اسٌة % ( لأللون األس100 ,% 80 ,% 40مللٌمٌتر لتوضح الكثافات بنسب )  x 0.8 0.8أشرطة تحكم بمقاس )  -4

 درجة  (  90 , 45 , 0وألوان البانتون كال علً حدا   وتكرار خطً لكل لون من األلوان األساسٌة بزواٌا ) 

 مللٌمٌتر لتوضح الترٌش لكل لون علً حدا  x 0.8 0.8أشرطة تحكم بمقاس )  -5

 مللٌمٌتر ( توضح الكثافات المختلفة لكل لون علً حده من  x 0.8 0.8أشرطة تحكم بمقاسات ) -6

 % ( لكل أختالط بٌن األلون من إختالط لأللوان السبعة . 100%  إلً 0 40)  

 لون من ااأللوان األساسٌة  2إختالط  -

 لون من البانتون علً حده  2إختالط  -

 لون من البانتون واأللوان األساسٌة  2إختالط  -

 لون من األلوان األسااسٌة مع بعضها  3إختالط  -

 نتون مع بعضها لون من األلوان البا 3إختالط  -

 من األلوان األساسٌة وألوان البانتون  3إختالط  -

 % ( لكل لون علً حده  30 ,%  60مللٌمٌتر ( توضح الكثافات المختلفة ) x 3.6 3.6أشرطة تحكم من بمقاس  ) -7

مللٌمٌتر ( توضح الكثافات المختلفة لإلختالط أللوان األساسٌة لكل لونٌن علً  x  0.8 0.8أشرطة تحكم بمقاس )  -8

 حدا طبقا 

(Control Strip from ( bvdm )  FOGRA 27- ISO 12647-2) 
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 % (  75 ,%  50 ,%  25مللٌمٌتر ( بكثافات مختلفة من )  0.8*  0.8أشرطة تحكم  بمقاس )  -9

 بقة   لأللوان األساسٌة وألوان البانتون * أشرطة تحكم بنفس الكثافات السا

 * أشرطة تحكم بنفس الكثافات لتوضح األختالط بٌن األلوان األساسٌة .

 * أشرطة تحكم بنفس الكثافات لتوضح األختالط بٌن الوان البانتون 

 نتون ( لون  من ) األلوان األساسٌة + ألوان البا 3* أشرطة تحكم بنفس  الكثافات لتوضح األختالط بٌن  

 لون من )  األلوان األساسٌة + ألوان البانتون (  4* أشرطة تحكم بنفس  الكثافات لتوضح األختالط بٌن 

 لون من )  األلوان األساسٌة + ألوان البانتون (  5* أشرطة تحكم بنفس الكثافات لتوضح األختالط بٌن 

 ) األلوان األساسٌة + ألوان البانتون (  لون من 6* أشرطة التحكم ببنفس الكثافات لتوضح األختالط بٌن 

 لون من ) األلوان األساسٌة + ألوان البانتون (  7* أشرطة التحكم بنفس الكثافات لتوضح األختالط بٌن 

( لكل لون من األلوان األساسٌة +  ألوان  Star Targetمللٌمٌتر (  لتوضح ) x 0.8 0.8أشرطة تحكم  بمقاس )  -10

 البانتون 

  ,% 30 ,% 20 ,% 10 ,%  5 ,% 2( بكثافات )  x 7.76 4.48أشرطة تحكم بمقاس )  -11

40  %, 50  %, 60  %, 70  %, 80 %, 90 %, 95 %, 98  %, 100  ) % 

 

 وتوضح ما ٌلً : 

 * أشرطة تحكم بنفس الكثافات السابقة لأللوان األساسٌة كال علً حده    

 * أشرطة تحكم بنفس الكثافات السابقة لأللوان البانتون  كل علً حده   

 * أشرطة تحكم بنفس الكثافات السابقة اختالط األلوان األساسٌة مع بعضها البعم   

 * اشرطة تحكم بنفس الكثافات السابقة اختالط ألوان البانتون مع بعضها البعم 

 أللون األساسٌة + لون بانتون واحد  كال علً حده* أشرطة تحكم  بنفس الكثافات اختالط ا

 * أشرطة تحكم بنفس الكثافات اختالط األلوان األساسٌة + لونٌن بانتون كال علً حده

 لون بانتون كال علً حده 3* أشرطة تحكم بنفس الكثافات اختالط األلوان األساسٌة + 

 ( Prepressثانٌا : مرحلة التجهٌزات الفنٌة )

 جهاز أبل خاص بقسم التصمٌم ذو إمكانٌات خاصة بالجرافٌك  -1

 (  Adobe Illustrator cc( ، )Adobe Photoshop cc)برامج التصمٌم  -2

من أجل ضبط إعدادات الفصل اللونى  (  ( Prinergy VPS V 3.0.7 – FROM KODAKإستخدام برنامج  -3

 زواٌا الشبكٌة الخاصة بكل لون علً حدهواألختٌارات المختلفة من شكل النقطة والتسطٌر الشبكً وال

وإرساله إلً   RIP( الخاص باستقبال الفٌل من برنامج Prinergy Evo Version 5.2.6.3) إستخدام برنامج  -4

 جهاز إخراج االسطح الطباعٌة 

 Electra XD – Digital Plate – Thermal Positive Offset Platesإستخدام أسطح طباعٌة من نوع )

-  KODAC  ( بمقاس )1060 X  795 مللٌمٌتر  0.3( مللٌمٌتر  بسمك 

( كما ٌوضح بالشكل  Kodak – Trendsetter 800 – Platesetterإستخدام جهاز إخراج األسطح الطباعٌة ) -5

 (4رقم )
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( (R xLO Plate Replenisher 400  نموع ممن(  Processor)إسمتخدام مظهمر والمذي ٌمتم وضمعه بمداخل 

 ة .درج 20بدرجة حرارة 

 بعد عملٌة األظهار  ( Processor)إستخدام وحدة دسٌل بالماء داخل  -6

من أجل  ( 850S Plate Finisherمن نوع ) ( Processor)إستخدام صمغ عربً وٌتم  وضعه بداخل  -7

 التصمٌغ للسطح الطباعً بعد إظهاره  ودسٌله من قبل وحدة الماء .

من أجل قٌاس قوة ومدي تحمل محلول (  HI 98192  - EC/ TDS / NACL / Resistivity) جهاز إستخدام -8

 ااظهار المستخدم .

 
 (4الشكل رقم) 

 ( CTP ٌوضح الشكل جهاز أخراج األسطح الطباعٌة المستخدم )
 

 ثالثا : مرحلة الطبع : 

 جرام  300سم  و وزن  60x 80إستخدام ورق ظهر أبٌم دوبلكس بمقاس  -1

 لألحبار األساسٌة + األلوان البانتون  Sun Chemicalإستخدام أحبار من شركة  -2

 إستخدام محلو الترطٌب من شركة كوداك  -3

 + KBA – RAPIDA 106- 7 COLORS(هً )5ماكٌنة الطباعة  المستخدمة كما ٌوضح بالشكل رقم ) -4

VARNISH Unit ) 

5- CPC Tronic System  لطباعٌة  للفرخ المطبوع من أجل إجراء القراءة للمتغٌرات ا 

من أجل إجراء القٌاسات المختلفة لهذا الفرخ    TECHKON– Spectro Densitometerإستخدام جهاز  -6

 المطبوع .

 ترتٌب األلوان فً وحدات  الطباعة السبعة داخل ماكٌنة الطباعة كاألتً :  -7

   p.312 / الوحدة الثانٌة : اللون األسود /  الوحدة الثالثة : اللون السٌان  / الوحمدة الرابعمة :    P.279الوحدة األولً : 

 / الوحدة السادسة : اللون الماجنتا  / الوحدة السابعة : اللون األصفر .    P.021/ الوحدة الخامسة : 

  Varnish Coatedوحدة الورنٌش وأستخدام  -8
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 (5الشكل رقم )

 (KBA RAPIDA 106- 7C)نة الطباعة المستخدمة ٌوضح ماكٌ
 

  نتائج التجربة :

 -نتائج وفقا للتقٌٌم البصرى بالرؤٌة :

 -ظهور تأثٌر الروزٌتا  بالنسبة لتداخل الوان  البانتون مع األلوان األساسٌة  بالترتٌب وفقا ما ٌلً : -1

 ( CMYK + P.021للبانتون من تدلخل ) 67.5أقل تأثٌر مع زاوٌة  -

 درجة  45( حٌت أستخدام زاوٌة للبانتون  CMYK +P.312تداخل ) ٌلٌه -

 للبانتون  7.5( وأستخدام زاوٌة CMYK + P.279أعلً تأثٌر لظهور الموارٌٌه ) -

 تأثٌر موارٌٌه أعلً بتداخل ألوان البانتون عن تداخل اللوان األساسٌة  -2

  -ساسٌة وسجل وفقا للترتٌب :ظهور تأثٌر موارٌٌه بالنسبة بتداخل لونٌن بانتون مع األلوان ال -3

 ((CMYK +P021+P.312أقل تأثٌر من تداخل   -

 (CMYK +P.312 `+P.279 )ٌلٌه فً ظهور تأثٌر الموارٌٌه من  تداخل  -

 (6( كما ٌوضح بالشكل رقم )CMYK + P.021+P.279أعلً تأثٌرا من تداخل  ) -

 
 (6الشكل رقم)

 التحكم المختلفةٌوضح  الشكل العٌنة محل التجربة وأشرطة 
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 -نتائج وفقا للقٌاس الفعلً :

 % 100فً مساحة  ( CMYK)قٌاس الكثافة الفعلٌة لأللوان الساسٌة  -1

 CMYK  100%لأللوان األساسٌة  (  Densityالكثافة ) 

1.65 C 

1.95 M 

1.48 Y 

1.93 K 

 

 الDensity   للون السٌان أعلً  من القٌمةStandard Density  ً0.15بحوال 

 الDensity   للون الماجنتا أعلً من القٌمةStandard Density   ً0.45بحوال 

  الDensity   للون األصفر أعلً من القٌمةStandard Density   ً0.08بحوال 

  الDensity   للون األسود أعلً   من القٌمةStandard Density   ً0.08بحوال 

 

 ( P.021 / P.279 / P.312)أللوان البانتون      Eقٌاس  -2

 E      (Pantones  )قٌاس  
 

 

5.39 P.021  

10.09 P.279 

10.31 P.312 

 

  وٌتضح من قٌاسE       أللوان البانتون بأختالف الدرجة األكبر عند اللون(P.312 )    عن باقً ألوان البانتون

وهً أقل نسبة فً  5.39  (  P.10.31)ثم سجل  10.09   ( P.279)ثم تدرٌجٌا  سجل  10.31بحٌث انها سجلت 

 األختالف عن باقً األلوان وبالتالً تكون أفضلهم .

 -: % 50النمو النقطً بالنسبة لل 

  ًتم تسجٌل النمو النقط(Dot Gain)  وفقا لكل لون بحٌث حقق أعلً نسبة نمو نقطً عندP.021   ً43.7وه % 

ثم   %  29.9حقق   Blackثم اللون األسود   % 35.5ثم  اللون األصفر حقق   % 36.8(حقق  P.312اللون  ) ثم  

أقل نسبة   Cyanثم حقق اللون السٌان   % P.279   21.7 ثم حقق   % 24.5حقق   Magenta اللون الماجنتا  

 وهً األفضل .    % 16.8للنمو النقطً وهً 
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 (7الشكل رقم)

 فً أجراء القٌاسات لشراط التحكم وقٌاس الكثافات( المستخدم Densitometerٌوضح جهاز )

 نتائج البحث 

 وجود حلول ألختٌار الزواٌا االشبكٌة المختلفة والتخلص من المشاكل المختلفة للزواٌا الشبكٌة التقلٌدٌة . -1

 محاكاة جودة الشبكات التقلٌدٌة إلً الشبكات متغٌرة التردد . -2

والتً أعطت نتائج جٌدة   °67.5الفصل اللونً لأللوان الخاصة وهً زاوٌة إستنتاج زاوٌة جدٌدة ٌمكن أستخدامها مع  -3

 من حٌث  الجودة الطباعٌة .

والتً تم أستخدامها فً التجربة الثالثة حٌث أعطت نتائج دٌر جٌدة فً التحلٌل البصرة  ° 7.5فشل أستخدام الزاوٌة  -4

 .والقٌاسً الفعلً 

 دة عالٌة والتخلص من مشكلة الروزٌتا .قدرة الشبكات متغٌرة التردد علً أعطاء جو -5

 وأعطاء تفاصٌل قٌاس جٌدة .  TECHKONأعطاء تفاصٌل القٌاس والمعاٌرة بأستخدام جهاز   -6

إمكانٌة طباعة األلوان الخاصة األضافٌة بالشبكات الرقمٌة التقلٌدٌة بجودة تقارب الشبكات المتغٌرة التردد وتقلٌل  -7

 بعم المشاكل الطباعٌة .

 كانت لها نتائج جٌدة من نعومة تفاصٌل وتأثٌر موارٌٌه قلٌل . 67.5زاوٌة إستخدام  -8

لما لها من تاثٌر سلبً وخصوصا من الموارٌٌه  والروزٌتا وظهورها بشكل ملحوظ جدا  7.5عدم أستخدام زاوٌة  -9

 بالعٌن المجردة .

 لها نتائج جٌدة لحد  ما مع األلوان الخاصة . 45إستخدام زاوٌة  -10

 التوصٌات

ضرورة أستخدام خامات طباعٌة ذات جودة عالٌة للتخلص من أي عٌب ٌبثر علً مشكلة طباعة األلوان الخاصة  -1

 المستخدمة .

 إستخدام التسطٌر شبكً األنعم  ٌحسن الجودة الطباعٌة ولكن ٌحتاج إلً دقة فً التجهٌز وجودة أجهزة أعلً . -2
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