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  )Diamond system (سيستم لوزی
در . حتما تا کنون عالئمی را بر روی لبه های ميز بيليارد دیده اید که معموال به شـکل لـوزی مـی باشـند                       

مراحـل  . ادامه می خواهيم نحوه استفاده از این عالئم برای محاسبات ضربه با چند باند را توضيح دهـيم                 
  :این سيستم را یک به یک دنبال نمایيد

  
  م لوزی پایهسيست -١
 محدودیت سيستم لوزی -٢
 )Finish point(پيدا کردن نقطه پایان : گام اول  -٣
 )Start point(پيدا کردن نقطه شروع : گام دوم  -۴
 تجسم شماره موقعيت کيوبال: گام سوم  -۵
 اگر توپ اول چسبيده به باند نباشد -۶
 چند مثال دیگر برای سيستم لوزی -٧
  

  سيستم لوزی پایه
  .اید به مرکز توپ زده شود و موقعيت چوب بصورت موازی با سطح ميز باشددر این سيستم ضربات ب

ایـن  . فرمولی که برای این سيستم معرفی می شود برای به خاطر سپردن بسيار آسان می باشد               
  .فرمول دارای سه مشخصه می باشد

  . نشان داده می شودAکه با ) Aim(نقطه هدف 
  . شود نشان داده میSکه با ) Start(نقطه شروع 
  . نشان داده می شودFکه با ) Finish(نقطه پایان 

  
Aim = Start – Finish   یا   A = S – F   

  
می بينيد که فرمول بسيار ساده است، تنها قسمتی از کار که کمی مشکل به نظر مـی رسـد بـه                      

به همين دليل پيشنهاد می شود که بـرای         . خاطر سپردن روشهای شماره گذاری باندها می باشد       
 ۶٠ تـا  ٣۵ و نقطه شـروع بـين   ۴٠ تا ٠ بين Fوع این روش را زمانی به کار گيرید که نقطه پایان یا             شر
  .پس از مدتی تمرین سایر اعداد را نيز به کار گيرید. باشد
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  محدودیت سيستم لوزی
شتر است کارایی  بيF از Sاین فرمول برای ضرباتی که از باند بلند به باند کوتا زده می شود و مقدار 

  .ندارد
 می باشد، به این معنی که این ضـربه را بـا اسـتفاده از ایـن     F ۵٠ و مقدار ٣٠ برابر با  Sدر شکل زیر    

 را می توان صـفر در نظـر گرفـت کـه بـاز هـم مقـدار            Aدر بهترین حالت مقدار     . سيستم نمی توان زد   
F،۵نخواهد شد بلکه ٠ F خواهد بود٣٠ برابر با .  

  
  )Finish point(پيدا کردن نقطه پایان : گام اول 

  .شما باید خطوط پایان را به صورتی که در جدول زیر نشان داده شده به خاطر بسپارید
 بـر روی بانـد بلنـد،    ٩٠ تـا  ۴٠نقاط بر اساس فاصله لوزی ها شـماره گـذاری شـده انـد و بـين اعـداد         

  .نقاط به اندازه نصف فاصله دو لوزی می باشندفاصله 
  

 نقطه پایان نقطه روی باند بلند مقدار

 ششمين لوزی باند بلند مقابل  )گوشه (٠لوزی  0

 مين لوزی باند بلند مقابلهفت  اولين لوزی 10

 )گوشه(مين لوزی هشت دومين لوزی 20

   سانتيميتر باالتر از اولين لوزی باند کوتاه۵ سومين لوزی 30

 وتاهبين اولين و دومين لوزی باند ک چهارمين لوزی 40

  لوزی مرکزی باند کوتاه بين چهارمين و پنجمين لوزی 50

 بين دومين و سومين لوزی باند کوتاه پنمجمين لوزی 60

  سانتی متر باالتر از سومين لوزی باند کوتاه٥ بين پنجمين و ششمين لوزی 70

 سومين لوزی باند کوتاه ششمين لوزی 80
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 دارد  توجه کنيد که هر نقطه ای که بر روی این خـط قـرار             .  می باشد  ٢٠ برابر با    Fدر شکل زیر مقدار     
  .  می باشد٢٠ برابر با Fدارای مقدار 
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  )Start point(پيدا کردن نقطه شروع : گام دوم 
مـی   طبـق جـدول زیـر        S قـرار دارد، مقـدار شـروع یـا            یا کوتاه  زمانی که توپ شما در سمت باند بلند       

  .باشد
  

 باند بلند

 نقاط روی باند بلند مقدار

 دومين لوزی 20

 سومين لوزی 25

 چهارمين لوزی 30

 پنجمين لوزی 35

 ششمين لوزی 40

 هفتمين لوزی 45

 باند کوتاه

 نقاط روی باند کوتاه مقدار

 اولين لوزی 50

 دومين لوزی 60

 سومين لوزی 70

لوزیو چهارمين مين بين سو 80  

 چهارمين لوزی 90

  

  
  

  . می باشد۵٠ برابر با Sدر این شکل مقدار 
  

  تجسم شماره موقعيت کيوبال: گام سوم 
  

  A = S – F: حال زمان اعمال فرمول جادویی فرا رسيده 
A = 50 – 20 
A = 30 

  . طبق جدول زیر داده شده است٣٠ یعنی Aمقدار 
د، فواصل دهتایی به نصف فاصله دو لوزی تبدیل  بر روی باند بلن٩٠ تا ۵٠توجه کنيد که بين مقادیر 

  .می شود
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 نقاط بر روی باند بلند مقدار

)گوشه باند(لوزی صفر  0  

 اولين لوزی 10

ين لوزیدوم 20  

ين لوزیسوم 30  

ين لوزیچهارم 40  

ين لوزیپنجم 50  

ين و ششمين لوزیبين پنجم 60  

ين لوزیششم 70  

ين و هفتمين لوزیبين ششم 80  

ين لوزیهفتم 90  

  

  
، نقطه هدف )۵٠بزرگتر یا مساوی با (توجه کنيد که اگر نقطه شروع بر روی باند کوتاه قرار دارد 

اگر ). به این معنی که باید نقطه مورد نظر روی لبه ميز را هدف بگيرید(لوزی روی لبه ميز می باشد 
 باند و در مقابل لوزی مربوطه می ، نقطه هدف بر روی)۵٠کمتر از (نقطه شروع روی باند بلند باشد 

 می باشد در حالی که نقاط برخورد با ٢٠ برابر با Aبه عنوان مثال در هر دو مورد زیر مقدار . باشد
  .باند متفاوت می باشند
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  اگر توپ اول چسبيده به باند نباشد
 همانند محوری کاگر توپ شما به باند نزدیک نمی باشد برای یافتن عدد مربوط به آن چوب خود را 
سپس آنرا در . مرکز چرخش آن توپ مورد نظر باشد در دست گرفته و موازی سطح ميز قرار دهيد

 قرار دهيد تا نقطه مورد نظر A = S – Fبرای هر زاویه مقادیر را در فرمول زوایای مختلف قرار داده و 
  .را پيدا کنيد

  
  

 چند مثال دیگر برای سيستم لوزی
  

  

  


