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 الملخص:

تعتبر أسطوانة األنٌلوكس هً قلب الطباعة الفلكسوجرافٌة، وهناك عالقة بٌن تسطٌر خالٌا أسطوانة األنٌلوكس وتسطٌر 

للحصول على التسطٌر الشبكً المناسب للسطح الطباعً  9:  4معامل السطح الطباعً الفلكسوجرافً، حٌث ٌتم استخدام 

 الفلكسوجرافً.

وعند استخدام أسطوانة أنٌلوكس ذات تسطٌر شبكً خشن ٌؤدي إلً الحصول على تسطٌر شبكً خشن علً السطح 

د استخدام أسطوانة الطباعً الفلكسوجرافً والحصول أٌضا على كثافة لونٌة عالٌة على الخامة المراد طباعتها، أما عن

أنٌلوكس ذات تسطٌر شبكً ناعم ٌؤدي إلً الحصول على تسطٌر شبكً ناعم علً السطح الطباعً الفلكسوجرافً 

 والحصول أٌضا على كثافة لونٌة أقل على الخامة المراد طباعتها.

وقد حاول الباحث فً هذه  إذا فهناك تحدي للحصول على تدرٌج ناعم للون األبٌض مع كثافة لونٌة عالٌة فً نفس الوقت،

 الدراسة مواجهة  ذلك التحدي وتقدٌم حال لتلك المشكلة. 

 مشكلة البحث:

هناك صعوبة فً تحقٌق تدرٌج ناعم للون األبٌض باستخدام الطباعة الفلكسوجرافٌة، وذلك بسبب الحاجة إلى استخدام 

 الطباعٌة.أسطوانة أنٌلوكس ذات تسطٌر شبكً خشن دائما لحمل ألوان التصمٌمات 

 هدف البحث:

ٌهدف ها البحث الى التحكم فً استخدام أسطوانات األنٌلوكس للحصول على تسطٌرات شبكٌة ناعمة مع المحافظة على 

 الكثافة العالٌة للحبر فً نفس الوقت.

 منهج البحث:

والسطح الطباعً ٌستخدم الباحث المنهج التجرٌبً مع اتجاه تحلٌلً لضبط معاٌٌر استخدام أسطوانة األنٌلوكس 

 الفلكسوجرافً لطباعة التدرجات البٌضاء الناعمة ذات الكثافة العالٌة فً المناطق المصمتة فً نفس الوقت.

 أهمية البحث:

تكمن أهمٌة البحث فً إنتشار استخدام الطباعة الفلكسوجرافٌة وطباعة تصمٌمات كان من الصعب على المطابع 

 طباعة الجرافٌور.الفلكسوجرافٌة قبولها كمنافس قوي ل

 إنغماس النقط الشبكٌة. –الحبر األبٌض  –الكلمات المفتاحٌة: أسطوانة األنٌلوكس 

 إنغماس النقط الشبكٌة. -الحبر األبٌض  –أسطوانة األنٌلوكس  الكلمات المفتاحية:

 النتائج: 

 خشن.من الصعب طباعة التدرجات البٌضاء الناعمة باستخدام أسطوانة أنٌلوكس ذات تسطٌر  -

ساعد استخدام األسطح الطباعٌة الفلكسوجرافٌة المعدة رقمٌا مع استخدام البرامج الحدٌثة للرٌب معالجة مشكلة التدرج  -

 الناعم للون األبٌض مع االختٌار الصحٌح ألسطوانات األنٌلوكس.
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