
MUDELLENNUKI PEAMISED OSAD JA MUDELLENNUKITE LIIGITUS 
 
• Tiib on mudellennuki tähtsaim osa. Tiiva ülesandeks on arendada tõstejõudu. 

Juhitavatel mudellennukitel kinnituvad tiiva külge kaldtüürid. 
• Kere ühendab tiiba sabaga. Kere külge kinnitatakse mudellennuki jõuallikas ja 

maandumisseadmed. 
• Saba koosneb kiilust ja stabilisaatorist, mis annavad mudellennukile lennuks 

vajaliku püsivuse. Juhitavatel mudellennukitel kinnitatakse kiilu külge pöörde-
tüür ja stabilisaatori külge kõrgustüür. 

• Maandumisseadmed koosnevad ratastega telikust ja sabakargust.või 
sabarattast. Vesimudellennukitel on rattad asendatud ujukitega. 
Maandumisseadmed võtavad vastu stardi- ja rnaandumistõuked. 

• Jõuseade koosneb kummi- või kolbmootorist koos propelleriga või 
reaktiivmootorist. Jõuseadmed muudavad kütuse energia või väände all 
olevate kummilintide energia tõmbejõuks. 

 
Mitte igal mudellennukil ei ole kõiki loetletud osi. Näiteks purimudellennukil pole 
jõuseadet ja enamasti puudub ka nimetamisväärne maandumisseade (kuna see 
omab suurt õhutakistust ja lisakaalu). Võib ka puududa kere (nn. tiibmudellennukil). 
Mudellennuasjandus on mitmekülgne ala, pakkudes noorele katsetajale laialdast 
tegevusvälja. Nagu „suures“ lennuasjanduses, nii ka mudellennus ei ole konstruktor 
seotud mingi kindla rnudelitüübiga, vaid võib põhiskeemi muuta vabalt oma 
äranägemise  ärgi. Üldiselt liigitatakse mudeleid sõltuvalt: 

• kasutamise otstarbest,  
• konstruktsioonist, 
• lennupõhimõttest,  
• ehitusviisist. 

 
Kasutamise otstarbelt liigitatakse mudelid mittelendavaiks ja lendavaiks 
lennukimudeliteks ning mudellennukiteks. Lendav lennukimudel kujutab „suure“ 
lennuki koopiat, kusjuures paremate lennuomaduste saavutamiseks on 
proportsioone veidi muudetud. Mittelendavad lennukimudelid on tavaliselt 
valmistatud läbinisti puidust ja kujutavad kõigis üksikasjus „päris“ lennukit kindlas 
mõõdusuhtes ning on hoolikalt viimistletud. 
Mudellennukid ei kujuta endist mingeid lennukite koopiaid, vaid on konstrueeritud 
puht kestus-, kõrgus-, kaugus- või kiiruslendudeks. Mudellennukid liigitatakse sise ja 
välismudellennukiteks. 
Sisemudellennukid on mõeldud lennutamiseks ainult kinnistes ruumides, 
võimaldades mudellennusporti harrastada ka talvel. Suurema lennukestuse 
saavutamiseks ehitatakse sisemudellennukid võimalikult kerged, kasutades 
ehitusmaterjalidena õlge, kasteheina ja balsapuud. Hoolimata sisemudellennukite 
konstruktsiooni näilisest lihtsusest, loetakse seda haru mudellennuasjanduses 
keerukaimaks. Kui välismudellennuki lennusaavutused on suurelt osalt sõltuvad 
ilmastikutingimustest, siis sisemudeleil olenevad lennusaavutused ainuüksi 
konstruktsiooni otstarbekohasusest ja töö viimistlusastmest. 



Välismudellennukid on mõeldud lennutamiseks ainult vabas õhus. Nende 
konstruktsioon on tugevam kui sisemudellennukitel, mistõttu nad on tunduvalt 
raskemad ja kogukamad. 

Ehitusmaterjalidena kasutatakse välismudellennukitel peamiselt  balsat, 
mitmesguseid vahtplaste, mändi ja aerovineeri.  
Mudellennukite ehitusviisidena tulevad kõne alla kaks erinevat lähenemisviisi. 
Mudeleid ehitatakse tehastes toodetud mudelikomplektidest, kus mudeli 
monteerimiseks vajalik lisatöö sõltub mudellennukikomplekti hinnaklassist. Selline 
viis kindlustab lennukimudeli kiire valmimisaja ja suhteliset kindlad 
lennuomadused.  
Või istub mudellennukiehitaja tööpingi taga, joonised ees ja saeb iga tiivaribi 
ükshaaval välja. Selline tegevusviis on iseenese konstrueeritud mudeli 
valmistamise puhul vältimatu. 

 
Konstruktsioonilt liigitatakse mudellennukeid järgnevalt: 

• Normaalmudellennukid (A) on kõige levinum skeem lennu- ja 
mudellennuasjanduses. Tiib asub, kere esiosas, stabilisaatorist eespool; 

• tagatiivaga (B) mudellennukitel asub tiib stabilisaatorist tagapool; 
• järjestikku tiibadega (C) mudellennukitel on kere esiosas asuva tiiva 

(mis on ühtlasi stabilisaatoriks) pindala pool või rohkem tagumise tiiva 
pindalast; 

• tiibmudellennukeil (D) puuduvad stabilisaator ja enamasti ka kiil. 
Tiibmudellennuk on ideaalne mudellennuki tüüp, sest siin on viidud kahjulik 
õhutakistus miinimumini. 



 

Lennupõhimõttelt liigitatakse mudellennukeid järgmiselt: 
• Liikumatu tiivaga mudellennukid (A), 
• rootormudellennukid (B), 
• ornitopterid (C). 
•  

Liikumatu tiivaga mudellennukil arendab lennuks vajalikku tõstejõudu 
mudellennuki Iiikumatu tiib. Enamik mudellennukeid ja lennukeid kuulub sellesse liiki. 
Rootormudellennukitel on hariliku tiiva asemel pöörlev kahe- või kolmelabaline 
rootor.  
Rootormudellennukite hulka kuuluvad: autoziiro, mille rootor pöörleb 
edasiliikumisel tekkiva õhuvooluse tõttu ja helikopter, mille rootorit ajab ringi mootor.  
Ornitopterid ehk lööktiivalised mudellennukid lendavad linnulennu põhimõttel, s.t. 
püsivad õhus ja Iiiguvad edasi tiivalöökide varal. 
Ehitusviisilt liigitatakse mudellennukid:  

• skemaatilisteks  

• keremudellennukiteks. 
 
Skemaatilistel mudeltennukitel on tiib ja saba kinnitatud pulgale, mis asendab keret. 
Skemaatiliste mudelite juures asub jõuallikana kasutatav kummimootor väljaspool 
kerepulka. Seda tüüpi mudellennukid on konstruktsiooni lihtsuse ja vähese 
materjalikulu tõttu mõeldud ehituseks peamiselt algajatele mudellenduritele.  
Keremudellennukitel on kandiline, ümmargune või ovaalne kere, kusjuures 
jõuallikas, (kummi- või kolbmootor) asub kere sees. 
Liikidest olenemata jagatakse mudellennukid kahte üldklassi: purimudellennukid ja 
jõuallikaga varustatud mudellennukid. 
Purimudellennukitel mingisugust jõuallikat ei ole. Stardituna nööriga või käsitsi 
alustab purimudel lauglemist ja kasutades tõusvaid õhuvoolusid, võib sooritada pike-
maid lendusid. 
Jõuallikaga mudellennukid on varustatud mehaaniliste jõuseadanetega, mille tõmbel 
mudellennuk stardib iseseisvalt ja vastavalt jõuallika iseloomule sooritab pikema või 



lühema lennu. Jõuallikatest on tänapäeval levinumaid kummimootor, kolbmootorid ja 
reaktiivmootor. 
 


