
SISEMUDELLENNUKID 
NORMAALSISEMUDELLENNUKITE MÕÕTUDE VALIK 
Sisemudellennukid on varustatud eranditult kummimootoriga ning mõeldud 
kestuslendudeks kinnistes ruumides. Sisemudellennuki lennukestuse 
määravad:  

• vajumiskiirus,  

• kummimootori suhteline kaal,  

• propelleri sobivus.  
Vajumiskiirus. Mida kergem on mudellennuk, seda, väiksem on tema lennu- 
ja vajumiskiirus. Vähendades mudellennuki kaalu kaks korda, kahaneb tema 
lennukiirus 30%; 4-kordsel kaalu vähendamisel lendab mudel 2 korda 
aeglasemalt; vähendanud lennukaalu 9 korda, kahaneb kiirus 3 korda jne. 
Kerge konstruktsiooniga sisemudellennukitega on saavutatud lennukiirusi 
0,25-0,3 m/sek. (0,9-1 km/t) ja vajumiskiirusi 0,1-0,25 m/sek. Kuid 
vajumiskiiruse vähendamiseks ei ole oluline üksnes kokkuhoid kaalus, vaid ka 
võimalikult väike pinnakoormatus (0,2-1,5 g/dm2 piires). Lihtsaim moodus 
pinnakoormatuse vähendamiseks oleks tiiva pindala suurendamine; seejuures 
aga väheneks kummimootori suhteline kaal ja ühtlasi ka mudeli lennukestus. 
Sageli ei kaasnegi mudellennuki mõõtude suurendamisega pinnakoormatuse 
vähenemine, sest tiiva pikendamisel suureneb kaal pikkuse kuubiga, pindala 
aga ainult ruuduga. Kogemused on näidanud, et vajumiskiiruse 
vähendamiseks on määrava tähtsusega kasutada sisemudellennukite 
ehitamiseks ainult kõige kergemaid materjale, nagu kuivatatud kasteheina, 
õlekõrsi ja peenikesi haavaliiste. Kattematerjalidena tulevad kõne alla kõige 
õhem maispaber (algaja mudellenduri jaoks) ja mikrofilm. Liimimisel olla limiga 
äärmiselt kokkuhoidlik. Võistlusmudellennukite tiiva ulatus olgu 600-800 mm 
piires ja külgsuhe 1:5 kuni 1:6. Kujult on soodsaim elliptiline või ümardatud 
otsakaartega täisnurkne tiib. Tiiva profiili suhteline kumerus olgu 8-10%. 

 
Vajumiskiiruse vähendamiseks kasutada kandvat stabilisaatorit suhtelise 
kumerusega 6-7%. Soodsaim tiiva ja stabilisaatori seadenurkade vahe. on 2-5º 
piires. 
Kummimootori suhteline kaal.Kummimootori suhteline kaal sõltub 
kummimootori pikkusest ja ristlõikest. Kere pikkuse suhtes lähevad arvamused 
sageli lahku. Ühed eelistavad lühikest kerget keret, teised võimalikult pikema 
kummimootori mahutamiseks pikka keret. Tuleb meeles pidada, et on täiesti 
ükskõik, kas kere on pikk või lühike, peaasi, et kummimootori kaal moodustaks 
58-60% mudeli lennukaalust. 



Propeller. Suurema lennukestuse saavutamiseks kasutatakse 
sisemudellennukitel propellereid, mille läbimõõt on kuni 1/2 mudeli tiiva 
ulatusest ja labade laius umbes 1/10 läbimõõdust. Laba kõige laiem koht on 
propelleri teljest 3/4 raadiuse kaugusel. Propelleri samm on umbes 2 korda 
suurem propelleri Iäbimõõdust. 

 
Tabelis on toodud propelleri sammud mitmesuguste pinnakoormatustega 
mudelite jaoks. Tabel on koostatud joonisel kujutatud suhetega propellerile 
eeldusel, et propelleri Iäbimõõt on 1/2 mudeli tiiva ulatusest. 
Propelleri sammu süõltuvus pinnakoormatusest. 
Pinnakoormatus 
g/dm2 

0,2 kuni 
0,25 

0,25 
kuni 0,5

0,5 
kuni 1 

1 kuni 
2 

2 kuni 
4 

4 kuni 
6 

Kordaja 
propelleri 
läbimõõdule 

2,6 2,4 2,25 2,1 1,85 1,7 

 
Juhindudes eeltoodud näpunäidetest saame propelleri, mille keskmine 
pöörlemiskiirus on 1-2 pööret sekundis. Andnud kummimootorile 1500 keerdu, 
saame lennuajaks 150-300 sek. ehk 2,5-5 min. 
Raskuskeskme allaviimiseks tõstekeskme suhtes paigutatakse 
sisemudellennuki tiib kerest 30-50 mm kõrgemale. Raskuskeskme madala 
asetuse tõttu võib teha V-kuju väksema kui välismudellennukitel (8-10º), 
millega paranevad mudeli tõusu- ja lauglemisomadused.  
Stabilisaatori pindala peab olema vähemalt 1/3 tiiva pindalast ja tema kaugus 
tiiva tagaservast 1,5-2 tiiva keskmist laiust. Kiil paigutatakse enamasti 
stabilisaatori alla; see kergendab mudeli katmist ja viib raskuskeskme madala-
male. Kiilu pindala võetakse 1/4-1/3 stabilisaatori pindalast. Mudeli ringlema 
panemiseks profileeritakse kiilu ribid sarnaselt stabilisaatori ribidega. 



 

 
 
ERITÜÜBILISED SISEMUDELLENNUKID 
Normaalmudellennukite kõrval, ehitatakse sisemudellennuasjanduses 
laialdaselt eritüübilisi mudeleid, nagu autožiirosid, helikoptereid ja onioptereid. 
Väikese kiirusega lendavate sisemudelite juures on märksa kergem lahendada 
mitmesuguseid konstruktsioonilisi küsimusi ja jälgida uuetüübilise mudeli 
käitumist lennus, sest mudel lendab sõna otseses mõttes “aegluubis” ega ole 
mõjutatud segavdtest õhuvooludest. Igal mudellenduril-katsetajal on soovitav 
alustada eritüübiliste mudelite konstrueerimist sisemudelitega ja alles siis üle 
minna välismudelitele. Allpool avaldame mõningate huvitavamate eritüübiliste 
mudellennukite joonised koos üldandmetega. 
TiibmudeIIennuk. Joonisel kujutatud T. Mardna tiibmudellennuk on hästi 
Iäbimõeldud konstruktsiooniga ja heade lennuomadustega. Mudel on saavuta-
nud lennukestuseks 2 minutit, mis ei ole kaugeltki tema võimete piiriks. 



 



Mudeli andmed: 
Tiiva ulatus    800 mm 
Kere pikkus    335 mm 
Lennukaal    2,6 g 
Kummimootori kaal  1,45 g 
Tiiva pindala   9,4 dm2 
Tiiva geomeetriline vääne 8o 
Kummimootori ristlõige  3 mm2 
Kummimootori pikkus  600 mm 
Propelleri läbimõõt   325 mm  
Kere materjal:    õlg ja kastehein  
Tiiva materjal:    kastehein  
Kattematerjal:    mikrofilm. 
Mudellennuki tiib on pingutatud juuksekarvadega, mis on kinnitatud sõrestiku 
külge liimitilgakestega. Tiiva tugede ümberpaigutamisega on võimalik tiiva 
geomeetrilist väänet muuta. Profiili suhteline kumerus on 8%.  
Autožiirosisemudellennuk. Tallinlase T. Mardna poolt konstrueeritud 
autožiiro on üheks edukamaks seda tüüpi sisemudellennukiks Nõukogude 
Liidus. 1952. a. püstitas mudel 1 minuti 58 sekundiga üleliidulise rekordi, mis 
on tänaseni ületamata. Mudel tõuseb hästi ja on lennus hea püsivusega. 

 



Mudeli andmed:  
Tiiva ulatus (koos rootoritega)  700 mm 
Rootori Iäbimõõt    300 mm 
Rootori laba laius    30 mm 
Kere pikkus     600 mm 
Lennukaal     7 g 
Propelleri Iäbimõõt    340 mm 
Kummimootori ristlõige   6 mm2  
Kummimootori pikkus   500 mm  
Sõrestiku materjal:    kastehein ja õlg  
Kattematerjal:     microfilm 
Helikopter-sisemudellennuk. Leedu mudellenduri P. Motekaitise helikopter 
püstitas 2 minuti 0,7 sekundiga üleliidulise rekordi. 

 
 
Mudeli andmed: 
Ülemise rootori läbimõõt:   528 mm 
Alumise rootori läbimõõt   544 mm 



Kere pikkus:     414 mm 
kummmimootori ristlõige:   12 mm2 

Mudeli lennukaal:    10,6 g. 
Mudellennuki kolmekandiline kere on valmistatud 1,5*1,5 mm ristlõikega 
haavaliistudest ja kaetud õhukese maispaberiga. Mudeli kaks rootorit 
pöörlevad vastassuunaliselt. Alumise rootori labad on kinnitatud kere külge ja 
pöörlevad sellega koos. Rootorite labad on valmistatud õlekõrtest ja kaetud 
mikrofilmiga. 
Ornitoptersisemudellennuk.1949.a. püstitas Tallinna mudellendur B. 
Tšernomor 2 minuti 20 sekundiga uue hiilgava ülehiidulise rekordi ornitopter-
sisemudellennukite klassis. Nagu näha joonisel on B. Tšernomori ornitopter 
normaalmudellennuk, mille kere esiosa külge on kinnitatud lööktiibade paar. 

 
 
Mudeli andmed: 
Tiiva pikkus:     660 mm 
kere pikkus:     550 mm 
Lennukaal:     2,6 g 
Kummimootori kaal:   1,2 g 



Tiiva pindala:    7,2 dm2 
Tiiva koormatus:    0,36 g/dm2 
Kohtumisnurgad:    tiival 2,5º 
      stabilisaatoril 0º 
Tiiva geomeetriline vääne:  1º 
Kummimootori ristlõige:   4 mm2 

Kere materjal:    õlg ja kastehein 
Tiiva materjal:    kastehein 
Kattematerjal:    lööktiibadel ja kerel – õhuke maisipaber,          
      tiival ja stabilisaatoril – mikrofilm. 
 
KONSTRUKTSIOON 
Konstruktsioonilt jagunevad sisemudellennukid skemaatilisteks ja 
keremudellennukiteks. Skemaatilistel mudellennukitel on kere asemel õlekõrs 
või haavaliist; keremudellennukitel on raamsõrestikuga kere. Võistlusmudel-
lennukid peavad olema viimast tüüpi, sest skemaatiliste mudellennukite 
saavutusi rekorditena ei registreerita. Õhutakistuse vähendamiseks ja kaalu 
kokkuhoidmiseks on telik ilma ratasteta. Tiib ja saba kaetakse ainult ühelt 
poolt. Propeller on sisemudellennukitel enamuses tõmbav (asub kere esiosas) 
ning parempoolse pöörlemissuunaga. Transpordi hõlbustamiseks on tiib, saba, 
propeller ja telik kere küljest lahtivõetavad. 
Kere. Sisemudellennuki kere on kolme- või neljakandilise ristlõikega. 
Eelistatum on kolmekandiline kere, sest ta on kaalult kergem ja teda on 
lihtsam valrnistada. Kere sõrestik valmistatakse õle- ja kasteheina kõrtest, 
harvemini haavaliistudest. Kere peab olema küllalt tugev, et ta ei deformeeruks 
kummimootori pinge all. Väändumise vältimiseks tugevdatakse kere sõrestikku 
diagonaalidega, mis asetatakse selliselt, et nad töötaksid survele. Kere 
esiotsale Iiimitakse ribi, mis on varustatud auguga ninaklotsi jaoks, või 
tugevdatakse esimest raami haavaliistudega. 
Kere tagaosas Iiimitakse sabakõrre puks kere harjale, et oleks mugav 
sabaklotsi kere küljest lahti võtta. Kere viimane raam tugevdatakse 
haavaliistudega. 

 



Skemaatilistel mudellennukitel asendavad keret kerepulk ja sabakõrs. 
Kerepulk on mudellennuki tugevaim osa ja võtab vastu kummimootori pinge. 
Kerepulk valmistatakse 3-3,5 mm läbimõõduga sirgest, sõlmekohtadeta 
õlekõrrest. Kerepulga võib valmistada ka haavaliistust, mis on läbinõtkumise 
vältimiseks keskelt laiem kui otstest.  

 
Peenikesed kerepulgad kindlustatakse läbinõtkumise vastu plngutusniitidega, 
mis ühendavad tiiva tugesid kere otstega. Õlekõrrest kerepulgaga 
mudellennukil kinnitatakse tiiva toed kerepulga külge liimitud puksidesse; 
haavaliistust kerepulga mudeleil ühendatakse toed kerepulgaga terastraadist 
konksude abi. Kummimootori tagumine kinnituskonks ühendatakse 
kerepulgaga niitmähise ja Iiimmuhvi abil. 
TeIik. Sisemudellennuki teliku toed valmistatakse õle- või kasteheina kõrtest. 
Tugede alumised otsad painutatakse üles. Toed kinnituvad kerepulga kiilge 
liimitud puksidesse ja on mudeli transpordi hõlbustamiseks lahtivõetavad. 
Sõrestikkerel kinnitatakse telikupuksid niidi ja liimiga kere raami külge. Teliku 
laiuseks võetakse pool propelleri Iäbimõõdust. Kitsama teliku puhul võib mudel 
stardil kalduda küljeli, laiem telik aga oleks liiga raske. 
Tiib. Lihtsamatel sisemudellennukitel on levinud ümmarguste otsakaartega 
täisnurkne või trapetsikujuline tiib; võistlus- ja rekordsisemudellennukitel on 
peaaegu eranditult elliptilised tiivad. Kaalu vähendamiseks valmistatakse tiiva 
talad väga peenikestest kõrtest; vajaliku tugevuse andmiseks varustatakse 
tiivad külgtugedega või pingutatakse juuksekarvade ja niitidega. Joonisel on 
toodud iseloomulikumad tiiva kujud eestvaates.  



 
Väikese tiivaulatusega sisemudellennukitel ei ole tavaliselt mingeid lisatugesid 
(A); keskmise tiivaulatusega sisemudellennukitel kasutatakse alt toestatud tiibu 
(B ja C). Külgtoed valmistatakse kasteheina kõrtest ja ulatuvad tiiva 
murdekohtadeni. Suurematel sisemudellennukitel kasutatakse keerukamaid 
toestamisviise (D ja E). 
Tiiva murdekohtades tugevdatakse ühendused bambuspulgakestega. 
Küllaldase ehituspraktika omamisel võib murdekoha valmistada ka painutamise 
teel. Enne painutamist lõigatakse murdekohale sälk, mis ümbritsetakse pärast 
painutamist Iiimmuhviga. 
Tiiva otsakaared valmistatakse niisuguse Iäbimõõduga kõrtest, et need 
mahuksid täpselt talade sisse. Ribid valmistatakse ühepaksused otsakaartega. 
Külgtugede otsad teritatakse ja surutakse tiiva taladesse tehtud lõhedesse; 
ühenduskohad ümbritsetakse liimmuhvidega. 



 
Saba. Sisemudellennuki saba koosneb stabilisaatorist, kiilust ja neid kerega 
ühendavast sabakõrrest. Sabakõrs valitakse niisuguse läbimbiõõduga, et ta 
läheks tihedalt kerepuksi või -kõrre sisse. Liiga peenike sabakõrs paindub 
lennul ja põhjustab mudeli ebapüsivuse. Sisemudellennukitel kasutatakse nii 
kandvaid kui ka mittekandvaid stabilisaatoreid.  Joonisel on toodud 
enamkasutatavate sabade tüübid.  

 
Tüüpide A ja B stabilisaatorid on tavaliselt mittekandvad; C ja D - kandvad. Kiil 
(kiilud) võib asetseda stabilisaatori peal (A ja B), all (C) või taga (D). Rekord-
sisemudellennukitel paigutatakse kiil stabilisaatori alla või taha. Viimane 
moodus annab suurt kokkuhoidu kaalus. Kiilu kuju lennuomadustele. erilist 
mõju ei avalda. 
Propeller. Sisemudellennuki kõige keerukamaks osaks on propeller, mille 
valmistamine nõuab mudellendurilt erilist hoolt ja täpsust. Algajal mudellenduril 
on soovitav valmistada mõlakujuline propeller (A), mille joonistuspaberist või 
õhukesest (0,2 mm paksusest) haavalauast valmistatud labad liimitakse 
õlekõrrest või haavaliistust kesktüki külge. Järgmine propelleritüüp (B) on 
üldkujult eelmisega sarnane, kuid sõrestiklabadega ja muudetava sammuga. 
Laba sõrestik valmistatakse kasteheina kõrtest ja kaetakse kumeralt pooIelt 



maispaberi või mikrofilmiga. Labajuured kinnitatakse tihedalt propelleri 
kesktüki sisse. Labasid pöörates valitakse mudeli reguleerimisel soodsaim 
samm. 

 
Rekord-sisemudellennukitele valmistatakse kaht viimast tüüpi propellerid(C ja 
D). Tüüp C valmistatakse 0,3 mm paksuseks lihvitud balsalehest, mis 
painutatakse kuumalt sõrmede vahel või šabloonil. Propelleri kesktükk, mida 
läbib propelleri võll, jäetakse 1,5 mm paksuseks. Tüüp D on nn. täissõrestik-
propeller, millel on kõrge kasutegur ning mis on seega sisemudellennukite 
parimaks propelleritüübiks. Valmistamine on väga aegaviitev ja eeldab suurt 
praktikat mudellennuki ehituses. Täissiõrestik-propelleri tala valmistatakse õle-
kõrrest või peenest sulerootsust; servliistud ja ribid kasteheinast. Tala jookseb 
läbi kahe ribivöö vahelt. Võlliaugu kohalt on propelleri südamik tugevdatud 
haavaklotsiga. Propelleri mõlemad pooled kaetakse mikrofilmiga. Täissõrestik-
propeller liimitakse kokku erilisel šabloonklotsil. 
Skemaatiliste sisemudellennukite propellerilaager koosneb klaaspärlist, kahest 
alumiiniumseibist ja laagriplekist. Keremudellennukitel asendavad laagriplekki 
ninaklotsi sisse liimitud alumiiniumpuks või tselluloidseibid.  

 
Tõukava propelleriga mudelite (tiibmudelite ja tagatiivaga mudelite) 
reguleerimisel on sageli vaja muuta propelleri telje asendit; seepärast on sobiv 
kasutada joonisel toodud laagritüüpi (C). Õõnsa kerepulga sisse liimitakse 
koos laagriplekiga laagripleki pikkune puupunn, ümbritsetakse ühenduskoht 



niidiga ja kaetakse liimiga. Propellerivõlli kinnitamisel väänatakse võlli 
propelleripoolne ots joonisel (D) näidatud viisil ja limitakse propelleri kesktüki 
külge. On kesktükk valmistatud kõrrest, lükatakse selle sisse, võlliaugu kohale, 
puust punn. Nii propellerivõll kui ka muud sisemudeli traatosad valmistatakse 
0,3 mm Idbimõõduga terastraadist. 
 
TÖÖVÕTTEID 
Kõrte Iõikamine ja Iiistude valmistamine. Kõrte lõikamisel kasutatakse 
žiletiterast valmistatud nuga. Kuivanud kõrred on väga rabedad ja kipuvad noa 
survel pikisuunas lõhenema. Seepärast on soovitav teostada lõikamist 
järgmiselt. Algul lõigatakse kõrs diagonaalselt läbi ja asetatakse kõrre otsa 
puupunn. Siis surutakse nuga kergelt vastu kõrt ning teise käega kõrt pöörates 
libistatakse nuga lõikekohal, kuni eemaldub kaldulõigatud osa. 

 
Liistude valmistamisel kasutatakse žiletiteraga liistulõikajat. Haavapuidust 
saetakse lauakene, mille pikkus vastab liistu pikkusele ja paksus liistu laiusele. 
Hööveldanud lauakese ühe serva sirgeks, surutakse selle vastu liistulõikaja 
juhtserv ja, tõmmates Iiistulõikajat piki lauda, eemaldatakse vajaliku 
paksusega liist. 
Kõrte painutamine. Paindekoht niisutatakse kergelt ning hoides kõrre otsi 
pöidla ja nimetissõrme vahel, painutatakge kõrs küünlaleegi või kuuma pliidi 
(elektripliidi) kohal. Painutamise ajal ei tohi kõrt paigal hoida, vaid peab leegi 
kohal Iiigutama kogu paindekoha ulatuses. Sujuvad kaared saadakse siis, kui 
kõrred painutatakse plekiribast šabloonil. Niisutatud kõrred kinnitatakse 
šabloonile pesuklambritega ja kuivatatakse. Šabloonil kuivanud kõrred 
säilitavad oma kuju. Šablooni kasutamine on vältimatu väikese raadiusega 
kaarte painutamisel, nagu näiteks sõrestik-propellerite servIiistude ja ribide 



valmistamisel kui ka täpselt ühesuguste kaarte, nagu tiiva otsakaarte ja ribide 
üheaegsel painutamisel. 
Kõrte ühendamine. Kõrte jätkamisel liimitakse jätkukoha sisse puupunn ja 
ümbritsetakse jätkukoht maispaberi ribaga. Kui on tarvis liimida üks kõrs 
otsakuti teise külge, peab mõlematel kõrtel enne liimimist žiletiteraga maha 
kraapima vaaba ja siis ümbritsema ühenduskoha Iiimmuhviga. Eriti tugev 
ühendus saadakse siis, kui teritatakse ühe kõrre ots ja surutakse teravik teise 
kõrre sisse torgatud lõhesse. Stabilisaatori servliistude ühendamisel 
sabakõrrega torgatakse sageli servIiistud sabakõrrest Iäbi. 

 
Kere kokkupanek. Sisemudellennuki nelinurkse ristlõikega kere pannakse 
kokku samuti kui välismudelitelgi. Kolmnurkse ristlõikega kere pannakse kokku 
järgmiselt. Esmalt laotakse tööjoonisele kere põhi, millele antakse hiljem 
montaažilaual klotside abi, sobiv kumerus ja liimitakse paigale esimene ja 
tagumine ribi. Kere keskele pannakse ajutiselt mõned kujuandvad ribid. Nüüd 
paigaldatakse pealmine tala ja, liiminud kohale põikiliistud, eemaldatakse 
kerest kujundavad ribid. 
Tiiva kokkupanek.Tiiba, võib kokku panna kahel viisil: 

• Ribid ja otsakaared ühendatakse taladega V-kujulisel ellingul, millele on 
varem asetatud liist ribide profiili säilitamiseks. Pärast sõrestiku täielikku 
valmimist eemaldatakse ta ellingult, kaetakse ja kinnitatakse siis uuesti 
ellingule kuni katte täieliku kuivamiseni. 

• Tiib pannakse kokku sirgel laual, ilma V-kuju andmata. Tiiva ribid 
painutatakse eelnevalt joonisel näidatud kujuni. Ribide liimimisel talade 



külge kasutatakse liimi võimalikult vähem. Seepärast peab töötama 
kiiresti, sest viivitamisel kuivab õhuke liimikiht ruttu ning ribid ei kleepu 
kinni; Iiigne tilk liimi aga tähendaks lisakaalu, mis halvendab mudeli 
lennuomadusi. 

 
Kuivanud sõrestik võetakse montaazilaualt, kaetakse ja asetatakse nüüd juba 
V-kujulisele ellingule. Murdekohtadelt muljutakse talakõrred küünega sisse j a 
ümbritsetakse liimmuhviga. Kate vajutab ribid lamedamaks, mille tõttu tuleb 
nad uuesti kokku suruda nööpnõeltega, mis asetatakse tiiva servliistude taha, 
kohastikku ribidega. Et ribide kumerused kipuvad ellingult lahtivõtmisel uuesti 
vähenema, siis antakse värskeltkaetud tiiva ribidele nõutavast suurem 
kumerus. Kaetud tiib peab kuivama ellingul 12 päeva. Tiiva lahtivõtmisel vajub 
profiil lamedamaks, omandades normaalse kuju. 

 
Stabilisaator ja kiil pannakse kokku sarnaselt tiivaga. 
Propelleri valmistamine. Mõlakujulised sõrestiklabadega propellerid 
valmistatakse nagu tiivadki sirgel laual. Pärast katmist antakse propelleri 
labadele vajalik vääne šabloonklotsil, millele labad kinnitatakse nööpnõeltega 
katte täieliku kuivamiseni. 



 
Sõrestikpropellerid pannakse kokku kohe šabloonklotsil, et propelleril oleks 
õige vääne juba enne katmist. Propelleri haava- või balsalauast labad 
lihvitakse peenima liivapaberiga. Lihvimine toimub klaasplaadil, mille all põleb 
elektripirn. Läbipaistval (0,3 mm paksusel) labal on selgesti näha tumedad 
(paksemad) kohad, mis vajavad järellihvimist. Ühtlase paksuseni lihvitud 
propelleri labadele antakse küünlaleegi kohal painutamisega vajalik samm ja 
profiil. Valminud propeller tasakaalustatakse. 
Katmine. Sisemudellennukite paberiga katmise tehnika on samasugune kui 
välismudellennukite katmiselgi. Tiib ja stabilisaator kaetakse ainult pealtpoolt; 
liimiks kasutatakse tugevasti vedeldatud nitrolakki. Kate asetatakse peale 
võimalikult siledalt, sest sõrestiku väikese väändekindluse tõttu ei tohi katet 
hiIjem veega pingutada. Mikrofilmiga, katmisel vajatakse mikrofilmi vanni, 
tõsteraami ja valmis mikrofilmisegu. Hoolikalt puhastatud vanni põhja 
asetatakse tõsteraam ja täidetakse vann puhta veega, mille temperatuur olgu 
16-18º C. Hoides mikrofilmi pudelit 3-5 cm kõrgusel veepinnast, kallatakse 
vanni piki tõsteraami peenike ühtlane juga mikrofilmi. Segu vaIgub veepinnal 
kiiresti laiali, moodustades 2-3 minuti jooksul kile, mille paksus oleneb peale 
segu koostise veel vanni kallatud mikrofilmi hulgast ja vee temperatuurist. Kile 
paksus ja omadused määratakse värvuse jargi. On teada, et õhukesed kiled, 
lastes Iäbi enamiku vaIgugkiirtest, peegeldavad tagasi ainult teatud osa 

valgusest, kusjuures, olenevalt kile paksusest, on tagasipeegelduvad kiired 
punased, rohelised, violetsed, kollased jne. Mikrofilmi paksuse määramist 
värvuse järgi teostatakse järgmise skaala kohaselt:. 

• väga õhukene, täiesti läbipaistev, vaevalt. märgatava metalse Iäikega 
kile ei kõlba, sest ta on nii õrn, et teda ei saa vannist väIja tõsta; 

• õhukest kollakasvioletse Iäikega kilet kasutatakse skemaatiliste 
sisemudellennukite tiibade katmiseks; 

• eelmisest veidi paksem, kuldse läikega kile sobib nii skemaatiliste kui ka 
keremudellennukite tiibade katmiseks; 

• keskmise paksusega ja punakasrohelise värvusega kile on tugev ja 
küllalt kerge suuremate keremudellennukite tiibade katmiseks; 

• paksu, rohelise Iäikega kilet kasutatakse kerede ja propellerite 
katmiseks; 

• väga paks, filmilindiga sarnanev värvuseta kile on liiga raske 
võistlusmudellennukite katmiseks. 



Kui kilel on praod sees,siis ei ole mikrofilmivedelik hästi Iäbi segatud. 
Halvastisegatud vedelik põhjustab ka kile ebaühtlase paksuse. Liiga külm vesi 
põhjustab mattrohelise rabeda kile; on vee temperatuur Iiiga kõrge, saadakse 
paks kortsuline kile. 
Harjutamist nõuab mikrofilm-kile väljatõstmine vannist. 
Parema käega võetakse tõsteraami pidemest ja kergitatakse raami, kuni selle 
servad puutuvad vastu kilet. Ei haara raam kogu kilet, venitatakse 
puudujäävast kohast mikrofilm märja sõrmega raami servani. Enne mikrofilmi 
väljatõstmist kallutatakse raami ja tõmmatakse ta vannist välja külg ees, sest 
lapiti tõstmisel võib kile puruneda. Raamist üleulatuvad kile servad surutakse 
ettevaatlikult näpuga raami äärte külge. Veest väljavõetud raam hoitakse 
püstasendis, kuni suuremad veetilgad on kile pinnalt alla nõrgunud, ja 
asutakse siis mudeli katmisele. Katmisele kuuluvad sõrestikuosad 
kontrollitakse veel kord hoolikalt ning eemaldatakse kõik teravad 
Iiimimügarikud ja kõrte otsad, mis võivad mikrofilmi rebestada. Niisutanud 
pintsli abil sõrestiku pealmise külje veega või suhkrulahusega (pooles 
teeklaasis vees lahustatakse 2-3 tükki suhkrut), asetatakse see niisutatud poo-
lega mikrofilmile. Sõrestik surutakse näpuga kergelt mikrofilmi vastu, kuni kõik 
osad on korralikult kile külge kleepunud. 
Tiiva kumbki pool kaetakse eraldi, milleks lõigatakse kile ühte serva lõhe ja, 
torganud sellest Iäbi ühe tiivapoole, surutakse see pealmise küljega 
mikrofilmile. Mikrofilmi lõigatakse atsetooni või mikrofilmi vedelikku kastetud 
Iiistuga. Lõikamist teostatakse detaili servast umbes 5 mm kauguselt. 
Kattesse tekkinud augud lapitakse kuivatatud ja raamatu vahel sirgeks 
pressitud kiletükikestega. Täiesti räbaldunud kate tõmmatakse sõrestikult 
maha ja mudel kaetakse uuesti, 
REGULEERIMINE JA LENNUTAMINE 
Sisemudellennukitereguleerimineon üldjoontes sarnane välismudellennukite 
reguleerimisega. Mudel pannakse kokku, asetatakse kohale kummimootor 
ja.kontrollitakse, kas mõni osa ei ole kiivas ning kas raskuskeskme asukoht ja 
tiiva seadenurk on õiged. Eriti hoolikalt kontrollitakse propelleri labade ja tiiva 
kinnitust. Reguleerimist alustatakse lauglennuga käsistardist. Mudel tõstetakse 
silmade kõrgusele ja tõugatakse lendu väikese lauglemisnurga all. Mudelit 
starditakse mitu korda, suunates nina kord rohkem, kord vähem allapoole. 
Ajab mudel nina püsti ja vajub järsult Iäbi, võib selleks olla mitu põhjust. 
Esiteks, raskuskese asub liiga taga; sel juhul nihutatakse tiiba tahapoole. 
Teiseks põhjuseks võib olla tiiva või saba väike väändekindlus: tiiva esiserva 
ülespaindumisel suureneb kohtumisnurk, lennukiirus väheneb ja mudel vajub 
läbi. Viga saab parandada tiiva toestarnisega. Paindub sabakõrs lennu ajal, 
tuleb see asendada uue, tugevamaga. Lauglemisel võib ilmneda, et mudel 
lendab otsejoones, kuid kergitatud ninaga, vajudes silmnähtavalt Iäbi, või on 
nina liiga järsult alla suunatud. Esimesel juhul tuleb sabakõrre 
allapainutamisega stabilisaatori seadenurka suurendada, teisel juhul sabakõrre 
ülespainutamisega seadenurka vähendada. Sama tulemuse saavutame tiiva 
seadenurga muutmisega. Mõlemal juhul võib kasutada ka tiiva ette- ja 
tahapoole nihutamist. 



Lauglemisel võib mudel kalduda ning pöörduda kõrvale esialgsest suunast; 
see on tavaliselt põhjustatud tiivapoolte seadenurkade erinevustest. Viga 
kõrvaldatakse tiiva õgvendamisega kuuma pliidi kohal või külgtugede pikkuse 
muutmisega. On soovitav, et sisemudellennuk pööraks vasakule (propelleri 
pöörlemisele vastupidises suunas), kuid ilma kallakuta. Ringlema pannakse 
sisemudelid sellepärast, et otselennu puhul põrkuks mudel vastu seina ja . 
lõpetaks lennu enneaegselt, 
Kui mudel on lauglendudele reguleeritud, õlitatakse propellerilaager tilgakese 
masinaõliga, antakse kummimootorile 100-150 keerdu ja lastakse mudel 
mootorlendu. Lendab mudel normaalselt, võib kummimootori keerdusid järk- 
järgult suurendada. 
Sisemudellennukite reguleerimine rekordiliste tulemuste saavutamiseks on 
aegaviitev, tähelepanu- ja kannatustnõudev töö. Siinkohal meenutame, et 
sisemudellennukitel arvestatakae ainult lennukestust, sest lennutamine toimub 
kinnises ruumis, mis piirab lennukõrgust ja -kaugust. Kuidas aga saavutada 
kasutada olevas ruumis suurimat lennukestust? Kõigepealt reguleeritakse 
mudel lendama ruumi laiusele vastava läbimõõduga ringides. Seda tehakse 
kiilule vastava kumeruse andmisega või kiilu viltuasetamisega. 
Sisemudellennukitel ei suunata propelleri telge alla ega kõrvale; seetõttu 
püüab propellerireaktsioon mudelit kaIlutada. Kuid propelleri suure läbimõõdu 
tõttu kaldub mudel tavaliselt liiga palju, kaotades kõrgust. Kallaku vältimiseks 
asetatakse rekordrnudelitel tiib kerele ebasümmeetriliselt ja nimelt nii, et 
kallakupoolne tiivapool oleks suurem. Lennukõrgust piirab kasutatava ruumi 
kõrgus. Madalas ruumis on kasulik, et mudel tõuseks võimalikult aeglaselt; 
seda saavutatakse lennukiiruse ja propelleri tõmbe vähendamisega. Propelleri 
tõmbe reguleerimine toimub sammu muutmise ja sobiva ristlõikega 
kummimootori valikuga. Tavaliselt valitakse väikese ristlõikega kummimootor 
ja võimalikuli suure läbimõõdu ning sammuga propeller. 
Maksimaalse lennukestuse saavutamiseks tuleb sisemudellennuki 
kummiimootorist „viimane välja pigistada“. Seejuures peab aga silmas pidama 
kummi vastupidavuse piiri; mida iseloornustab alltoodud tabel. 
Sisemudellennuki kummimootori maksimaalsete keerdude sõltuvus kummi risrlõikest 

Kummimootori 
ristlõige mm-tes 

1 2 3 4 6 8 

Keerdude arv 
100 mm kohta 

820 580 475 410 335 290

Tabeli andmed on kehtivad ainult eelvenituse saanud ja kummimäärdega 
määritud värske kummi kohta. Üleskeeratud kummi “väsib” ruttu; seepärast on 
soovitav teostada üleskeeramist suure ülekandega käsipuuri abil ja pärast 
üleskeeramist mudel kohe startida. Soojemas ruumis on kasulik asetada 
kummimootor enne üleskeeramist mõneks minutiks jäätükile. Külmaga muutub 
kummi üllivenivaks, võimaldades suurendada keerdude arvu. Võistlustel 
vahetatakse kummimootor iga 2-3 stardi järel. Pärast mõnetunnist seismist on 
kummi „puhanud” ja uuesti kõlblik kasutamiseks. 
Suurema ruumi puudumisel võib sisemudeli reguleerimist ja lennutamist Iäbi 
viia ka toas, kasutades 2-4 m pikkust peenikesest niidist ohja, mille ühte otsa 
kinnitatud rõngas libiseb puust statiivi sisse löödud naela või nööpnõela otsas. 



Ohja teine ots kinnitatakse mudeli tiiva otsakaare külge, poole kõõlu kaugusele 
tiiva esiservast. 


