Haideţi să lansăm bumeranguri!
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Calibru

Oricine poate!
Unghiul de pliere a ridicăturii.

Este o experienţă fantastică.

Se ridică puţin.

Cum se construieşte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Se foloseşte un carton gros (0.5-0.7mm).
Aşezaţi o pagină de indigou pe carton;plasaţi modelul
bumerangului pe pagina de indigou.
Trasaţi forma bureganului cu un pix pentru a o imprima pe
carton. Nu uitaţi linia punctată de pe aripă!
Faceţi un semn pe partea din faţă pentru a o distinge de partea
din spate.
Tăiaţi cu grijă bumerangul de carton folosind o foarfercă.
Plasaţi bumerangul pe o suprafaţă plată şi îndreptaţi-l dacă este
îndoit.
Plasaţi o riglă de-a lungul liniei puntate. Folosind un pix trasaţi
de două-trei ori cu fermitate o linie peste cea punctă pentru a
înlesni plierea aripilor.
Creaţi prin pliere o ridicătură de 10-30 grade pe fiecare aripă
(Pentru stângaci, pliaţi în interior, o adăncitură).

Cum zboară
Bumerangul se roteşte în senul invers al acelor de
ceasornic şi în sensul acelor de ceasornic pentru
stângaci, zburând la înăţimea ochilor. Distanţa zburată
este 3-4 metri şi durata zborului este 1-2 secunde.

Cum se prinde
(1) Pliere ridicătură (10-30 grade).

Bumerangul revine în poziţie orizontală; se aşteaptă cu
mâinile depărtate la 30 cm şi se prinde bumerangul,
rapid, între palme.

Atenţie!
(2) Se ridică puţin.

Bumerangurile pot fi foarte periculoase! Nu le
lansaţi spre persoane. Asiguraţi-vă ca nu este
nimeni în preajmă la lansarea bumerangului.

Cum se lansează
1.
2.
3.

4.

Prinde aripa bumerangului între arătător şi degetul mare cu faţa
spre tine (pentru stângaci, cu spatele spre tine).
Ţine bumerangul vertical.
Când se aruncă bumerangul, chiar în momentul lansării, se
roteşte încheietura pentru impregna bumerangului o rotaţie cât
mai puternică.
Bumerangul se aruncă drept la înălţimea ochilor, ca şi cum s-ar
arunca o săgeată.

Faţă

Dimensiuni reale afişate aici.
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1
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De ce se întoarce bumerangul?

Adrese Internet ale Asociaţiei Boomerang

În timp ce zboară prin aer bumerangul se roteşte. Aripa de sus se roteşte în direcţia de zbor
şi are o viteză superioară faţă de aripa de jos care se mişcă in sens invers. Această diferenţă de
viteză generază o diferentă a forţelor de ascensiune: pe aripa de sus este aplicată o forţă
superioară. Astfel pe partea de sus a bumerngului acţioneaza o forţa de rotire în sens invers al
acelor de ceasornic. Această forţă se numeşte cuplu de torsiune.
În acelaşi timp pentru a menţine axa de rotaţie, direcţia de zbor a bumerangului se modifică
spre partea în care tinde să se aplece, spre stânga. Astfel când cuplul de torsiune acţionează
bumerangul continuă sa se rotească spre stangă şi revine de unde a fost lansat. Într-un fenomen

Asociaţia Bumerang Japonia (JBA)
Reţeaua Bumerang Kansai (KBN)
Asociaţia Bumerang Statele Unite (USBA)

http://www.jba-hp.jp/
http://www.kbn3.com/
http://www.usba.org/

asemănător, un titirez se deplasează în direcţia în care tinde să se aplece. Acesta este principiul
forţei de precesie a giroscopului.
Forţa de precesie
Direcţie Frontală

Axa de precesie

Axa cuplului de moment

Viteza Ridicată

Ax de Rotaţie

Forţă de Ascensiune Mare

Axa de rotaţie
Viteză Scăzută
Forţă de Ascensiune Mică

Cuplu de moment

Fig.1 Explicaţie a rotirii spre stânga

Fig.2 Regula mâinii drepte
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