
 

ÕHKKKOND 
 
Õhkkkonna ehitus. Kuna lendamine toimub õhkkonnas, on vajalik tutvuda selle 
ehituse, omaduste ja nähtustega. Õhkkonna moodustab gaaside segu, mis kihtidena 
kõrgusesse hajudes ümbritseb maakera. Õhkkonna ülemiseks piiriks peetakse 
õhukihte, kus esinevad veel virmalised, s.o. umbes 600-800 km kõrgusel. Kolm 
neljandikku kogu maakera ümbritsevast õhumassist paikneb merepinnast arvatuna 
0-10 km kõrgusel. 
Õhkkond jaotatakse füüsikaliste omaduste põhjal järgmisteks kihtideks:  

• 0-11 km kõrguseni  troposfäär, milles leiavad aset kõik ilmastikunähtused;  
• 11-80 km kõrguseni  stratosfäär;  
• 80-800 km kõrguseni  ionosfäär;  
• troposfääri ja stratosfääri vahel asuvat 1-2 km paksust kihti nimetatakse 

tropopausiks.  
Õhkkonna uurimiseks kasutatakse nn. piloot- ja sondpalle või erilisi reaktiivmürske, 
millele paigutatud mõõteriistad annavad raadio teel andmeid lennul läbitud 
õhukihtide ehitusest ja omadustest. Puhta, kuiva õhu igas ruumiühikus on 78 % 
lämmastikku, 21% hapnikku ja 1% teisi gaase (argoon, süsihape, heelium, krüptoon, 
ksenoon, vesinik, osoon jt.). Peale selle on õhus veel veeauru ning tolmu. 
Õhkkonda iseloomustavad: temperatuur, rõhk, erikaal, tihedus, niiskus, pilvitus, 
sademed ja tuuled. 
Õhurõhk. Õhurõhk sõltub temperatuurist, kõrgusest ja koha laiuskraadist. 
Keskmistel laiuskraadidel +15° C temperatuuri juures rõhub õhk merepinnale 
survega 1,033 kg/m², millele vastab 1 mm2 ristlõikega 760 mm kõrguse 
elavhõbedasamba kaal. Õhurõhku mõõdetakse baromeetriga, elavhõbedasamba 
millimeetrites. Mida kõrgemale tõusta, seda vähemaks muutub rõhk. Maapinna 
läheduses väheneb õhurbhk umbes 1 mm Hg võrra kõrguse kasvu iga 11 m kohta. 



 
Õhutemperatuur. Õhu soojusallikaks on päikeseenergia. Päikesekiired läbivad 
maakera ümbritseva õhukihi ilma viimast nimetamisväärselt soojendamata. Jõudnud 
maapinnale, soojendavad päikesekiired maapinda ja see omakorda õhku, mis asub 
pinnase vahetus läheduses. Soojenenud õhk kerkib üles ja asendub uue, 
jahedama õhuga, tekivad konvektsioonvoolud. Õhutemperatuuri mõõdetakse 
Celsiuse kraadides või väljendatakse absoluutse temperatuurina. Absoluutne 
temperatuur T on absoluutse nulltemperatuuri -273º C ja antud momendil 
valitseva õhutemperatuuri  tº summa T = 273º+tº. Õhutemperatuur on kõige 
kõrgem maapinna lähedal ja väheneb kõrgemal umbes 0,65º C iga 100 m 
kõrguse kasvu kohta. 

Õhu erikaal ja tihedus. Õhu erikaal γ (gamma) oleneb õhurõhust (p) ja 
absoluutsest temperatuurist (T), mis vabas õhkkonnas on muutuvad. 
Normaaltingimustes, s.o. kui õhurõhk p =760 mm ja temperatuur tº+15º C, kaalub 

1 m³ kuiva puhast õhku merepinnal 1,225 kg ( oγ  = 1,225 kg/m³). Et leida õhu 
erikaalu mõne teistsuguse temperatuuri ja rõhumise puhul, kasutatakse valemit: 
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Lennuasjanduses, aerodünaamikas on mõjuvaks teguriks õhutihedus ρ  (ro). 
Normaaltingimustes on õhutihedus: 
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millest oρ  , on õhutihedus normaaltingimustes, oγ  - erikaal normaaltingimustes, g - 
raskuskiirendus.  
Teistel juhtudel 
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Õhkkonda iseloomustavate suuruste muutumist väljendab nn. Rahvusvaheline 
standardõhkkond, mis antakse tabeli või graafiku kujul. 

 
Õhuniiskus. Õhuniiskuseks nimetatakse nähtamatu veeauru hulka õhus. 
Õhkusattunud veeauru hulk sõltub temperatuurist, mis valitseb pinnal, kust toimub 
auramine (veekogu, soo, raba, mets jne.). Kindla temperatuuriga õhk võib sisaldada 
piiratud koguse niiskust. Kui veeauru hulk ületab mainitud koguse, tiheneb ülejääk 
nähtavaks uduks või sademeteks. 
Pilvitus. Õhutemperatuuri langus põhjustab veeauru tihenemist veepiiskadeks või 
jääkristallideks. Pilvede tekkimisel on suur tähtsus konvektsioonvooludel, mis, 
kannavad niiskust kõrgustesse, kus õhutemperatuur langeb. Veeauru tihenemisel 
pilvedeks on vajalikud tihenemispihud tolmu või tahmakübemete näol. Ümber pihude 
moodustuvad kergesti veetilgad ja saavutanud läbimõõdu 0,005-0,1 mm, koonduvad 
pilvedeks. Sõltuvalt tekkimise ja paiknemise kõrgusest nimetatakse nähtavaid 
veeaurukogusid kas pilvedeks või uduks. Peamisteks pilvede kujudeks on: 
kiudpilved (Cirrus), kihtpilved (Stratus) ja rünkpilved (Cumulus). Rünkpilved on 
tõusvate õhuvoolude nn. “termika” kindlateks tunnusteks. 
Sademed. Sademed tekivad siis, kui veeaur tiheneb tilkadeks, mille läbimbõõt on üle 
0,4 mm, ning õhk ei suuda neid enam kanda. Olenevalt vihma iseloomust on vihma-
piiskade läbimbõõt 0,4 -10 mm ja langemiskiirus 1,8 - 8 m/sek. On tõusvate 
õhuvoolude kiirus üle 8m/sek., siis ei ole vihmasadu enam võimalik. 
Rahe tekkimiseks on vajalikud tugevad tõusvad õhuvoolud, mis suure kiirusega 
kannavad vihmapiisad kõrgele, nii et viimased jahtuvad jääteradeks ning sajavad 
maha. Rahet sajab peamiselt soojadel aastaaegadel. 
Lumi tekib niiske õhu jahtumisel alla 0º C. Veeaur muutub siis vahetult 
jääkristallideks, mis langemisel ühinevad lumeräitsakateks. 



 
Kaste ja härmatis. Maapind jaheneb õhtul kiiremini kui õhk ja veeaur selle lähedal 
tiheneb uduks, mis hiljem langeb maha kastena. Härmatis tekib talvel pärast suurt 
külma, kui niiskuserikas õhk puutub kokku külmade esemetega, mis muudavad 
niiskuse jääkristallideks. 
TuuIed. Tuuled on õhumasside rõhtsuunalised liikumised, mis tekivad erinevate 
õhurõhkude tõttu. Tuuled puhuvad alati kõrgema rõhkkonna. poolt madalrõhkkonna 
poole. Rõhkude erinevust põhjustab maapinna ebaühtlane soojenemine ja sellest 
tingitud konvektsioonvoolud. Tuule kiirust mõõdetakse anemomeetriga m/sek. või 
km/tunnis. 
Mudellendurid mõõdavad tuule tugevust umbkaudu kohalike esemete järgi. Päeval, 
kõrgeima temperatuuri ajal on tuule tugevus kõige suurem. Samuti on tuule kiirus 
talvel suurem kui suvel. Tuule kiirus kasvab kõrgusega, sest maapinna konarused 
pidurdavad õhu liikumist. 
 

MIDA PEAB MUDELLENDUR TEADMA TÕUSVATEST ÕHUVOOLUDEST. 
Mudellennus tehakse vahet lauglennu ja purilennu vahel, millest viimane toimub 
tõusvate õhuvoolude kasutamisega ning võimaldab mudellennukitel tõusta kõrgele, 
püsida kaua õhus ja lennata.kaugele. 
Üheks tõusva õhuvoolu liigiks on mäeveeru poolt üles suunatud tuul.  



 

 
Joonisel on kujutatud mudellennuki lend tõusvas tuules. Mäeveeru poolt üles 
suunatud tuule kiiruse U võib lahutada kaheks kiiruseks: üheks, mis mõjub 
rõhtsuunas, s.o. tuule horisontaalkiiruseks (Ux) ja teiseks, mis mõjub püstsuunas, 
s.o. tuule vertikaal- ehk tõusukiiruseks (Uy). 
Ülessuunatud tuul üheaegselt pidurdab ja tõstab mudellennukit ning mudel liigub 
kiirusega Vr ülespoole. Juhul kui mudeli lennu- ja vajumiskiirused on võrdsed tuule 
vastavate kiirustega, püsib mudel maapinna suhtes paigal. Ületab tuule kiirus mudeli 
lennukiiruse, kantakse mudel allatuult mäeveeru taha. Mäeveerulendudeks 
kasutatakse eriti selleks ehitatud mudellennukeid, millised on hea suunapüsivusega 
ja hoiduvad alati vastutuult. Nagu joonisel näha, ei sobi järsud, üle 45º kallakuga 
mäeveerud mudellennukite lennutamiseks keeriste tõttu, mis tekivad veeru peal ja all 
orus aing ulatuvad üle mudeli stardikõrguse. 
Teiseks tõusva õhuvoolu liigiks on maapinnalt eralduv soe õhk, nn. termika. 
Maapinna ebaühtluse tõttu soojenevad halva soojusjuhtivusega pinnased rohkem kui 
head soojusjuhid ja kütavad neil lasuva õhu soojaks. Soe õhk paisub, kergeneb ja 
kerkib üles, asemele voolab külmem õhk, mis omakorda jällegi soojeneb ja üles 
kerkib. Nii tekib ringlus. Maapinnalt eraldunud sooja õhu mull tõuseb võrdlemisi 
kiiresti. Tõusul õhumull jahtub ning teataval kõrgusel tiheneb õhus olev niiskus 
temperatuuri languse tagajärjel rünkpilveks, mis on mudellendureile  kindlaks 
termikakuulutajaks. Pilvituskõrgusel mulli tõus pidurdub ja, segunedes ümbruse 



õhuga, mull mõne aja pärast laguneb, laguneb ka rünkpilv. Lagunevates 
rünkpilvedes ei ole enam tõusvaid õhuvoole. 

 
Et mudellennuk püsiks kauem termikas, tuleb panna ta sooritama võrdlemisi väikesi 
ringe ning suurendada mudeli kaldpüsivust kahekordse V-kuju andmisega. tiibadele. 
Mõnikord varustatakse mudellennukeid automaatidega, mis panevad mudeli 
tõusvates vooludes ringlema ja langevates õhuvooludes lendama otse. Termilisi 
voole tekib ilusa päikesepaistelise ilma juures heledatel viljapõldudel, liivaväljakutel, 
kuivadel lagendikel, küntud põldudel ja kivistel aladel. Öösel tekivad tõusvad 
õhuvoolud heade soojusjuhtide kohal, mis päeval juhtisid soojuse oma sisemusse ja 
annavad selle öösel kiirgamisena üle õhule. Öötermika on päevasest nõrgem ja tekib 
veekogude, niiskete heinamaade, rabade ja metsade kohal. 
Tõusvaid õhuvoole tekib veel äikeserinde ees. Äikeserinde ulatus on sageli sadu 
kilomeetreid ja kiiresti liikudes katab ta suuri kaugusi. 
Külma õhumassi sissetungimine kohalikku sooja õhkkonda sunnib sooja õhumassi 
tõusma. Kahe õhumassi puutekohtades tekivad äikesepilved (Cumulo-nimbus), mis 
ulatuvad 4-5 km kõrguseni. Tavaliselt ilmuvad mõni tund enne äikest taevasse 
ridadena väikesed valged kõrgrünkpilved (Altocumulus). Enne äikese saabumist tuul 
vaikib, et puhuda hetk hiljem seda tugevamalt vastassuunas, Tuulevaikuse ajal on 
õhuvool suunatud üles ja aeg mudeli startimiseks kõige soodsam. Tõusva õhuvoolu 
kiirus äikeserinde ees on väga suur, pilvedes veelgi suurem, kuid võimsate keeriste 
tõttu ohtlik mudelile ja ka lennukile.  



 
Eestis on mudelid lennanud äikeserinde ees üle 20 minuti ja katnud kauguse 20-22 
km. 
Äikeserinde-eelsete lendude halvaks küljeks on asjaolu, et mudel kaob kiiresti silmist 
halva nähtavuse (madal pilvitus, vihm) ja rinde suure liikumiskiiruse tõttu. 
Peale eespoolmainitud õhuvoolude esineb veel seni väheuuritud tõusva õhuvoolu 
liik, nn. „seisev laine“, mis tekib mägismaa kohal suure tuulekiiruse juures (15-100 
km/t.). „Seisva laine“ kõrgus ulatub 2-15 kilomeetrini ja pikkus harjast harjani 2-15 
km-ni. Kuna laine tekkekõrgus on väljaspool mudellennukite stardikõrgust ning tuule 
kiirus on mudelite lennutamiseks liiga suur (mudelid purunevad), ei ole sellel 
vooluseliigil praegu veel tähtsust mudellendureile. 

 


