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Bumerango
Kutime bumerangoj estas kurbaj. Tamen ni volas fari krucforman bumerangon, kiu estas pli facile 
farebla. 

Vi bezonas:

Lignan laton (0,5cm x 4cm x almenaŭ 80cm), segilon, gluaĵon taŭgan por ligno, raspilon, 
sablopaperon.

Tiel vi faras ĝin:

1. La kruco

Forsegu du pecojn 40cm longajn de la lato kaj kungluu ilin krucforma. Nun vi
atendu ĝis la gluaĵo estas malseka kaj malmola.

2. La flugiloj

Kiam ni ĵetas la bumerangon, ĝi ja revenu. Por ke tio okazu, ni devas prilabori la kvar
brakojn de la kruco. Ili estas kvazaŭ flugiloj, kiel la flugiloj de aviadilo. Per raspilo ni
faru flugilo-profilojn. Se vi estas dekstromanulo,
la profilo devas aspekti kiel en la bildo,
kiam vi rigardas la brakfinon de la
ekstero. Se vi estas maldekstromanulo, vi devas speguli la bildon! Plej
grave estas, ke ĉiu flugilo havas la profilon laŭ la sama flanko. En la bildo, la haĉaĵoj
estas la deklivaj partoj de la profiloj. Denove, kiel maldekstromanulo vi devas speguli
la bildon.

Precipe je la finoj de la brakoj vi bone prilaboru la profilojn. Tio ja estas multe da
laboro. Je la mezo de la kruco la profiloj ne estas tiom gravaj.

3. Ek!

La priskribo denove estas por dekstromanuloj, kaj kiel maldekstromanulo vi devas speguli ĉiujn 
flankojn kaj direktojn. Unue vi serĉu herbejon kun sufiĉe da libera spaco. Aliaj personoj, domoj, 
aŭtoj, arboj ktp. estu almenaŭ 50 metrojn for. Kiam vi ĵetas bumerangon, vi kaj ĉiuj aliaj personoj 
bone rigardu ĝin por ke ĝi ne trafu vian kapon!

Se estas iom da vento, vi stariĝu tiel, ke la vento venas de la maldekstra flanko. Vi prenu la 
bumerangon je la brakfino. La kruco estu preskaŭ vertikala kaj nur iomete dekstren klinita, kaj la 
profiloj estu je la maldekstra flanko. Nun vi forte ĵetu la bumerangon antaŭen. Ĵetu ne tro alten – nur
laŭ angulo de ĉirkaŭ 10 aŭ 15 gradoj. Atentu, ke vi ĵetu la bumerangon rapide turnante. 

Se la bumerango havas bonajn profilojn kaj se vi bone ĵetas, la bumerango flugas laŭ kurbo 
maldekstren dum ĝi leviĝas. Post kelkaj provoj kaj plibonigoj de la profiloj espereble ĝi revenas kaj 
eble vi eĉ povas kapti la bumerangon.
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4. Se ĝi ne bone revenas

Se la bumerango ne bone revenas, vi povas ŝanĝi multajn aferojn:

1. la profilojn

2. la angulon inter la vento kaj la ĵetodirekto

3. la angulon inter la horizontalo kaj la ĵetodirekto

4. la angulon inter la vertikalo kaj la kruco

5. la ĵetoforton

6. la turnrapidecon

5. Kiel ĝi funkcias?

Por kompreni la flugon de bumerango, oni bezonas multe da fiziko. Unue, la profiloj de la brakoj 
faras suprenforton, kaj tiu forto ne estas la sama ĉe la supra brako kaj ĉe la malsupra brako. Ĉar la 
bumerango turniĝas, la rapideco de la supra brako kontraŭ la aero estas pli granda ol de la malsupra 
brako. Pro tio ankaŭ la suprenforto de la supra brako estas pli granda ol de la malsupra brako.

Do, la fortoj de la moviĝantaj flugiloj provas klini la krucon maldekstren. Sed la bumerango rapide 
turniĝas, kaj nun ni havas alian fizikan efekton. Kiam oni provas klini la akson de turniĝanta rado, 
efektive la rado klinas laŭ alia direkto ol oni naive pensas. Kvazaŭ la turniĝo transportas la kliniĝon 
al alia direkto. Tion oni povas facile pruvi per bicikla rado. Se turniĝantan biciklan radon oni tenas 
je unu flanko de la akso, la gravito provas klini la akson. Tamen la akso turniĝas laŭ alia direkto. 
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