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!ہ سكتا كھیل كوئی ہر س  بومرینك
حصول كا خوشیوں سی  بہت

طرقہ كا نكنكوپھ  بومرینك
آپنیطرفركھیں ، سمتكو ٱنگلیسپكڑیں، بومرینككیفرنٹ ساتھوالی ٱسك آنگھوٹھاور بومرنككو .1 

.(آپنیطرفركھ  (بائیںتھسپكڑتہوئبومرینككیبككیسمتكو

بومرینككوعمودیحالتمیںپكڑیں. .2 

بومرینككیرفتاركوتزكرنكلئ، كالئیكجھٹككساتھبومرینككوہوامںچھوڑیں. .3 

.كہتیركوہوامیںچھوڑاجاتاہسہوامیںچھوڑیں، جنككوآنكھوںكیسطحسبومر .4 

ہ ؟ ٱڑتا كیس  بومرینك
نكنپھتھساوربائیں دائیںتھسپھنكنس،بومرینكبائیںسدائیں، ،بومرینككوآنكھوںكیسطحس 

ہوتا 12سنكنڈكا دورانیہ ہاوراسكیٱڑانكا تنسچارمیتكپروازكرتا ہ.یہ  سدائیںسبائیںسمتگومتا

.ہ 

طریقہ كا پكڑن كو  بومرینك
پكڑنكی پركھیںاورجلدیسگ آتاہ، آپنتھوںكدرمیان30سنٹیمیكا حالتمیںواپس  بومرینكٱفقی

 كوششكریں.

 خربدار!
سزكریں.بومرینككوپھینكنپریسنكنںپھلوگوںكیبھیڑماسلی ،بومرینكخطرناكبھیہوسكتاہ 

 پہلاسباتكاخیالركھیںكہآسپاسزیادہلوگنہہوں.
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كھلیں! س بومرینگ آئی 
یاما یوتاكانشی  پروفسر

جاپان اكونومكس، آف یونیورسٹی  اووساكا
nishiyama@osakaue.ac.jp 

طریقہ كا بنانك  بومرینك
(0.5-0.7mm)كااحتمامكریںٹكررڈبورڈكموٹ .1 

ٱسكاوپربومرینگكچھاپكوركھیں رڈبورڈپركاربنپكوركھیں،اور .2 

بالپوائنٹكساتھبومرینككیساختكوكاربنپكساتھرڈبورڈپر .3 

ساتھنقطوںوالیالئینكھینچنانابھولیوینگك  چھاپلیں.

ظاہركرنكلیفرنٹپرواضحنشانلگائیں. فرنٹاوربككفرقكو .4 

كاربنپكساتھچھاپہومورینككوصفائیسكینچیكساتھكاٹیں. .5 

كریں. ٱسكوسدھا ہوتو آگركہیںسموڑاہوا بومرینككوپلینجگہپرركھیںاور .6 

ساتھموڑنكلی ، 3-2باررولرركھ آسانیك (پروں)كو وینگز .7 

 كبالپوائینٹكساتھنقطوںوالیالئینیںچھاپں.

(پروں)كوتھوڑسٱبھاركساتھموڑیں(یعنیمونٹن 30-10ڈگریكزاویسونگز .8 

 فولڈكریں) . (بائیںتھسكامكرنواالشخصپروںكوپانیكنكاس

یعنیوالیفولڈكریں) . ) كینالیكیطرحموڑ 

آلہ) كا (پمائیش  گج

سباہركیطرفدھكیلیں  آہستہ

.ہ دیاگیا سائز اصل  یہاں

می  20سنٹی

مونٹنفولڈ). (یعنی زاویہ ہوا  ٱبھاریموڑا

 فرنٹ

نكالیں. طرف باہركی سا تھوڑا (2 ) 

فولڈ). (1030ڈگری). مونٹن (یعنی زاویہ ہوا موڑا 1)ٱبھاری )
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پج ہوم ك ایشن ایسوسی  بومرینك
http://www.jbahp.jp/  (JBA) ایشن ایسوسی بومرینك  جاپان

http://www.kbn3.com/  (KBN) ورك نٹ بومرینك  كانسائی

http://www.usba.org/  (USBA) ایشن اسوسی بومرنك سٹٹس  یونائیٹڈ
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ہ ؟ آتا كیس واپس  بومرینك
طرف كی آگ اور گھومت میں ہوا .ہ ہوتا ر بھی دروانگھوم ٱس ہ میںٱڑتا حالت عمودی میں ہوا بومرینك كہ سج 

میں ہ.رفتار ہوتی زیادہ بہت س رفتار كی نیچ ك پروں رفتار، كی گھومن ك پروں ك ٱسكٱوپر وقت بڑھت 

كوٱٹھان بومرنك كی كیطرف ٱوپر ك پروں :ہ جاتا آ فرق بھی میں قوت كی ٱٹھان ٱوپر كی ٱس پر بناء كی  تضاد

.ہ ہوتی زیادہ س قوت كی چن ك پروں قوت؛  كی

اس ،ہ ہوتی زیادہ حركت كی ٱوپر كی ٱٹھان ٱوپر كی ٱس اور ہ ہوتا ر كر گردش پر خطوط محوری بومرینك س  جب

 طرح كیقوت ك استمعال ك باعث بومرینك كی حركت كی سمت بائیں جانب موڑ جاتی ہ.یہی قلیہ بومرینك

.ہ ہوتا باعث كا گرن نہ چن  كو

 شكل 1.بائیں طرف مڑن كی وضاحت شكل 2.دائیں تھ كا اصول

حركت  وسیح

طاقت وسیح كی آٹھان  آوپر

سمت ك آگ 
طاقت كی روی  پش

رفتار  كم

طاقت كم كی ٱٹھان  ٱوپر
بار یا ماال دار  مروڑی

گردش كی خطوط  محوری

روی پش كی  خطوط

خطوطمحوری محوری كی بار یا ماال دار  مروڑی

گردش كی خطوط محوری

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

