
 

 

 

 שולחן רשמי: משחק הרובוט

 
 בניית השולחן

 

. עליו להתאמן כדי אחד לבנות תצטרכו כזה לשולחן גישה לכם אין שאם כך, במיוחד שתוכנן שולחן על מתקיים הרובוט משחק

 התוחמות והדפנות חלק שלכם המשטח עוד כל אבל, פשוט עיצוב כאן מוצע, ועלות גובה, משקל, בטיחות על מחשבה מתוך

 מחייבת אבל, פשוטה הבנייה. בכם תלויה( D, החיזוקים) ומךהת המבנה של הבנייה ,הנכון בגודל והינן נכון ממוקמות שלכם

עשויים מאלומיניום וכי גובה הדפנות  ישראל FIRST של  בזירת התחרויות השולחנות כי לב שימו .מסוימים נגרות כישורי

 מ"מ. 76הפנימי הינו 

 שולחן על רק פועלים אתם אבל, זה לצד זה שולחנות שני ממקמים בתחרות

 האימונים שולחן את נכנה .לאימונים אחד שולחן רק לבנות שצריך כך, אחד

 ".שולחן חצי" שלכם

 על בחלקם יםמונחאשר דגמיה ", פתמשות" משימה כוללים האתגרים רוב

 לבניית בנוסף לכן. השניה הקבוצה של השולחן על םובחלק שלכם השולחן

 הדגם של החלקים ששני כך השני מהשולחן קטן חלק לבנות תצטרכו השולחן

 ".דמה דופן"  הזה הנוסף החלק את נכנה. ייתמכו המשותף

 :הדמה דופן עם יחד" שולחן חצי" לבניית ההנחיות להלן

 חומרים

 

 כמות חומר

 1 ')סקוץ מדבקות, המשחק שטיח ,המשימות דגמי לבניית לגו חלקי) משימה ערכת

 לפחות עובי מ"מ 1219 רוחב מ"מ 2438 אורך (מאוד חלק, אחר מעץ לוח או) משויף' דיקט' עץ

  מ"מ 10
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 שבין בטווח להיות צריךמ"מ )שימו לב שהגובה הסופי  2438 אורך ,ס"מ 5X7או  , מ"ס 5X10 עץ

 (מ"מ 90-ל מ"מ 64
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 ליטר½  מט שחור צבע

 גרם 250 מ"מ 60 ברגים

 2 מ"ס 91 וברוחב מ"ס 61 בגובה בערך, (חמורים) שולחן מעמדי

 מ"מ 64-90שימו לב: גובה הדפנות בתחרויות הבינלאומיות יהיה בטווח שבין *

  חלקים

 

 כמות צבע (מ"ס)מידות  חומר חלק

 1 לא מ"מ X 1219מ "מ 2438 דיקט (A)משטח השולחן 

 3 כן מ"מ 5X7 2438או   5X10עץ  (B)דופן תוחמת ארוכה 

 2 כן מ"מ 5X7 1143או   5X10עץ  (C)דופן תוחמת קצרה 

 4 לא מ"מ 5X7 1219או   5X10עץ  (D)חיזוק *

 2 לא 91~רוחב   60~גובה קנוי (חמורים)מעמדי שולחן לניסור 

 

 יתכן ולא תצטרכו חיזוקים -מ"מ או יותר בידקו את מצב המשטח 13* במידה ואתם משתמשים במשטח שולחן בעובי של 
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 הכבהר

 

 ואז הדקו, התחתון המשטח על. התחתון המשטח יהיה והוא, חלק פחות הכי הוא( A) הדיקט של משטח איזה קבעו – 1 שלב

 .בולטים ושבבים ברגים ראשי שאין ודאו. מ"ס 45 כל בערך( D) החיזוקים את הבריגו

 . העליון להיקף( B ,C) התוחמות הדפנות את והבריגו הדקו, מקמו, הדיקט של העליון המשטח על – 2 שלב

 מ"מ 1143±3 על מ"מ 2362±3 להיות צריכות לדופן מדופן המידות  

 של הגובה B ו-C מ"מ 90-ל מ"מ 64 שבין בטווח להיות צריך  

 בתחרות הדפנות גובה כי יתכן. גובה באותו להיות תחרות באותה השולחנות ובכל מסוים בשולחן התוחמות הדפנות כל על 

 .שלכם האימונים בשולחן הדפנות מגובה שונה יהיה

 (.ויציב נמוך אחר דבר כל או) נמוכים( חמורים) שולחן מעמדי על השולחן משטח את הניחו– 3 שלב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  להנחיות להנחת שטיח המשחק וסידור דגמי המשימות אנא פנו למסמך סידור המגרש שבאתר.

  כאשר ,מ"מ 90-ל מ"מ 64 שבין בטווח להיות צריך C-ו B של והגובה מ"מ 1143±3 על מ"מ 2362±3 להיות צריכות לדופן מדופן המידות

 .גובה באותו להיות התוחמות הדפנות כל על


