
AERDÜNAAMIKA 
 
ÕHUTAKISTUS 
Liikuv õhk, tuul, avaldab igale ettejuhtuvale kehale survet. Samasugune surve tekib 
ka siis, kui keha liigub ja õhk püsib paigal. Tekkinud survet nimetatakse selle keha 
õhutakistuseks. Kui õhuvoolus on küllaltki tugev, võime tajuda õhuvoolusesse 
asetatud keha õhusurvet, kuid voolavaid õhuosakesi meie ei näe. Selleks, et muuta 
õhuvoolust nähtavaks „värvitakse” õhk suitsu abil. Tugevate ventilaatorite poolt läbi 
selleks ehitatud toru või nn. aerodünaamilise tunneli suunatud õhuvoolusse lastakse 
peenikeste avade kaudu suitsujoad, mis liikudes koos õhuosakestega joonistavad 
voolusesse asetatud kehade ümber voolupildi ehk, nn. vooluspektri, muutes seega 
õhu liikumise nähtavaks.  

 

Asetades aerodünaamilisse tunnelisse plaadikujulise keha, näeme, et plaadi ees 
tekib ülerõhu ja plaadi taga alarõhu piirkond. Rõhu suurenemise põhjuseks plaadi 
ees on õhuosakeste kuhjumine, aga hõrendus plaadi taga tekib seetõttu, et 
õhuosakesed kohtuvad alles kaugel plaadi taga. Hõrendus kallutab ka kaugemalt 
möödunud õhuosakesi teelt kõrvale, tekitades seega keeriseid. Niisuguste keeris-
voolude tõttu keerleb ka näiteks sõitva auto järel tolm ja praht tänaval. Asendades 
plaadi voolujoonelise ehk nn. tilgakujulise kehaga, näeme, et keerised peaaegu 
puuduvad ja õhk voolab sujuvalt ümber keha. Mõõtes kehade õhutakistust, leiame, 
et sama ristlõikega tilgakujulise keha õhutakistus on plaadi omast ligi 25 korda 
väiksem. 
 



 
Kuivõrd erinevad on ühesuuruse ristlõikega erikujuliste kehade õhutakistused, näitab 
joonis. Katseliselt on kindlaks tehtud, et mida rohkem jätab keha liikumisel enese 
taha keeriseid, seda suurem on õhutakistus. 
Loomulikult, mida väiksem on keha ristlõike pindala ja mida enam sarnaneb keha 
tilgale, seda väiksem on selle keha õhutakistus. 

 
Keha ristlõike pindalaks nimetatakse keha (või mudeli) projektsiooni pindala, mis on 
risti õhuvoolu suunale. Kehadel, mis arendavad tõstejõudu, nimetatakse 
Iiikumissuunale vastupidiselt mõjuvat õhutakistust rindtakistuseks. Aerodünaamikas 
kasutatakse rindtakistuse arvutamiseks valemit: 
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X – rindtakistus (kg); 
Cx – rindtakistuse koefitsent (leitakse katseliselt arodünaamilises tunnelis); 
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V – liikumiskiirus õhu suhtes (m/sek.); 
S – keha ristlõike pindala (tiival ja stabilistaatoril kandev pindala) (m2). 
Aerodünaamilises tunnelis on katseliselt kindlaks tehtud, et suuruselt erinevatel, kuid 
geomeetriliselt sarnastel kehadel on ühesuurused rindtakistusekoefitsiendid. 
Siinjuures tuleb aga arvestada vooluse iseloomu s.o. turbulentsi või laminaarsust 
mida väljendab “Re” arv(Reynholdsi arv). “Re” arvu mõju cx suurusele on tuntav 
Seega võib koefitsientide cx kaudu võrrelda kehasid rindtakistuse seisukohalt. 

 
Võrreldes mudellennuki üksikute osade rindtakistusi näeme, et parema 
voolujoonelise kuju ja siledama pealispinnaga osadel on väiksemad rindtakistused. 
Kujuka pildi rindtakistuse sõItuvusest annab tänapaeva lennuki erikujuliste osade 
rindtakistuste võrdlemine erinevate kiiruste juures. 

N ä i d e: 
Lennuki kiirus on 72 km/tunnis ehk 20 m/sek;  
tiiva toe pikkus 2 m ja diameeter 0,03 m.  
Torukujulise toe cx = 1,0;  
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;  
tiiva toe ristlõike pindala S = 2 * 0,03 = 0,06 m2; 

Torukujulise toe rindtakistus 
kgSVρcX x 5,106,0
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Kui sama tugi liiguks kiirusega V == 200 m/sek., s. t. 10 korda kiiremini, kasvaks 
rindtakistus X sajakordseks, s.o. X = 150 kg. Kasutades aga tilgakujulise ristlõikega 
tuge, mille cx= 0,12, saaksime lennukiirusel V = 200 m/sek. rindtakistuseks:  
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Seega oleks tilgakujulise toe rindtakistus antud kiirusel ligi 8,5 korda väiksem. Õige 
kuju valikuga võidaksime rindtakistuse arvel 132 kg! 
Sama tähtis on valida ka mudellennuki osade õige kuju. Kõige peamine on vältida 
õhuvoolus olevaid tugesid, mis suurendavad rindtakistust. Eeskuju võib võtta 
moodsatest lennukitest, millel kõik kahjulikku takistust tekitavad osad, nagu telik, 
sabaratas jt., on lennu ajal peidetud lennuki sisemusse. 
 

TÕSTEJÕUD 
Õhust kergema lennuaparaadi - õhupalli õhus püsimiseks täidetakse palli kest õhust 
kergema gaasiga. Tõstejõud tekib õhu ja gaasi erikaalude vahe tõttu. 
Kuidas lendavad õhust raskemad lennuaparaadid?  
Tuulelohet ja lennukit hoiab õhus tõstejõud, mis tekib lennuaparaadi või õhu 
Iiikumise tõttu. 
Kuidas siis tekib tõstejõud? 
Igaüks teab, et tuulelohel, mis kujutab lamedat plaati, peab olema tuule suhtes 
mingisugune kaldenurk, s.t. lohe esiserv peab asetsema tagaservast kõrgemal. 
Kui plaatlohe asub õhuvoolus serviti, tõstejõudu ei teki ning lohe langeb raskustungi 
(G) mõjul maha. Asetades plaatlohe tuule suhtes lapiti, ei teki samuti mingit 
tõstejõudu, küll aga kasvab rindtakistus. 
Plaatlohel on õhuvoolu suhtes parim kaldenurk 10-15º. Edaspidi nimetame seda 
nurka kohtumisnurgaks (α). 
Parima kohtumisnurga suurus määratakse praktiliselt 
Nagu näha jooniselt, tekib kalduasetatud plaatlohel takistus, mis on suunatud üles ja 
taha. Seega püüab plaatlohe tuule mõjul taganeda ja samaaegselt ka tõusta. 

 
Tekkinud jõudu (takistust) nimetatakse aerodünaamillseks kogujõuks R. 



Aerodünaamilist kogujõudu võib lahutada kaheks komponendiks: rindtakistuseks X 
(paralleelne õhuvoolu suunaga) ja tõstejõuks Y (perpendikulaarne õhuvoolu suu-
naga). Aerodünaamilise kogujõu komponent - tõstejõud Y ongi see kasulik jõud, mis 
tõstab tuulelohe üles. Esimesed lennukid ehitatigi lamedate tiibadega. Lameda tiiva 
tugevus on aga väga väikene, sest on võimatu paigutada sellisesse tiiba tugevaid 
talasid. 
Uurides linnu tiibade ehitust, võib märgata, et need on pealt kumerad ja alt nõgusad. 
Katsed kumerate plaattiibadega näitasid, et niisugune tiib annab sama 
kohtumisnurga puhul suuremat tõstejõudu kui lame tiib; pealegi on kumer tiib 
tugevam ja arendab tõstejõudu juba 0º kohtumisnurga juures. 
Tänapäeval esineb selliseid tiibu lihtsamate mudellennukite juures. Plaattiiva sõrestik 
kaetakse ainult pealt, kuna altpoolt jääb sõrestik ilma katteta. Loomulikult muudavad 
tiiva talad õhuvoolu keeriseliseks ja tekitavad vägagi suurt rindtakistust. 
Kui lennukid hakkasid lendama üha kiiremini ja kiiremini, ei pidanud ka kumerad 
plaattiivad vastu aerodünaamilistele jõududele ning purunesid sageli. Samuti 
kaotasid nad kergesti püsivuse. Nagu hilisemad uurimused näitasid, eraldub sujuv 
õhuvool suuremate kohtumisnurkade juures tiiva pinnalt ning tiiva peal tekib lai 
keeriseline õhuvool, mis järsult suurendab rindtakistust ja kahandab tõstejõudu. 
Kohtumisnurka, mille juures tiib arendab maksimaalset tõstejõudu, nimetatakse 
kriitiliseks. Kriitilise kohtumisnurga ületamisel tõstejõud järsult langeb, mis omakorda 
põhjustab lennuki püsivuse kaotuse. 

 
Selleks, et arendada suuremat kiirust ja parandada lennuki püsivust, olid 
aerodünaamikud ja konstruktorid sunnitud muutma tiibade profiili ja konstruktsiooni. 
Professor Zukovski oli esimene, kes soovitas kasutada linnutiivale sarnanevaid 
kumeraid, kuid pakse tiibu. Niisugused, nn. Zukovski profiilid” leiavad kasutamist 
kuni tänapaevani. Need profiilid arendavad suuremat tõstejõudu kui õhukesed 
plaattiivad, neil on tunduvalt suurem kriitiline kohtumisnurk ning tõstejõud tekib neil 
juba väikeste negatiivsete kohtumisnurkade juures. Oma paksuse tõttu võimaldavad 
nad ehitada tiibu tugevamatena. 
Tahtmatult kerkib üles küsimus: miks ja kuidas arendab pealt kumer tiib suuremat 
tõstejõudu kui lame plaat? Selleks, et selgitada tõstejõu tekkimist, tuleb siirduda 
füüsika valdkonda. 
Igaüks on näinud, kuidas juuksur pihustab vett pulverisaatori abil. Samuti on teada, 
et tuuI viib majadel katuseid pealt. 



Need elust võetud juhtumid ongi kõige reaalsemad tõstejõu avaldumised. 
Mis toimub pulverisaatoris? Atmosfääriline ehk staatiline rõhk mõjub igas suunas 
ühtlaselt, sealhulgas ka pulverisaatorianumas asuva vedeliku pinnale. Kui puhuda 
õhujuga suure kiirusega läbi pulverisaatori toru, väheneb staatiline rõhk toru otsale 
ning vedeliku pinnale mõjuv staatiline rõhk surub vedeliku mööda toru üles, kus see 
kiires õhujoas pihustub. 
Tugev tuul, puhudes üle katuseharja, kooldub selle järgi. Õhu kiirendatud liikumine 
katuseharjal vähendab staatilist rõhku katuse peal. Katuse all, kus õhk on liikumatu, 
jääb staatiline rõhk muutmatuks, ja olles suurem katuse peal valitsevast rõhust, 
kergitab katust ülespoole. Sama nähtus ilmneb ka siis, kui puhuda kahe kumera 
plaadi vahelt läbi tugev õhujuga; plaadid tõmbuvad kokku. 

 
Lähtunud taolistest nähtustest, avastas õpetlane Bernoulli (loe: Bernulli) seose 
staatilise rõhu ja gaaside ning vedelike pideval voolamisel tekkiva dünaamilise rõhu 
vahel. 

 
 
 



Bernoulli seadus: 
Staatilise ja dünaamilise rõhu summa on jääv suurus- 
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P1 ja P2 – staatiline rõhk I ja II ristlõikes; 
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- dünaamiline rõhk ehk paissurve I ristlõikes (q1); 
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 - dünaamiline rõhk ehk paissurve II ristlõikes (q2). 
 
Bernoulli tegi katsete varal kindlaks, et väiksema ristlõikega toruosas pidevalt 
voolava vedeliku kiirus suureneb ning staatiline rõhk toru seintele väheneb. 
Sama toimub ka lennuki ja mudellennuki tiiva ümber. Tiiva pealmine kumerus 
kallutab õhuosakesed kõrvale ja pikendab nende liikumise teed. Pidevusseaduse 
põhjal aga peab ühes ajaühikus voolama tiiva pealt ja alt võrdne hulk õhku. Nagu 
Bernoulli katse puhulgi sunnitakse tiiva peal õhuosakesed liikuma kiiremini, mistõttu 
seal staatiline rõhk väheneb. Tiiva all õhuosakesed pidurduvad kohtumisnurga tõttu 
ning rõhk suureneb. Rõhumiste vahe tagajärjel tekkinud jõud (Y), mis tegelikult on 
üks osa tiivale mõjuvast aerodünaamilisest kogujõust R, on suunatud üles ja 
moodustabki tõstejõu. Keskmistel kohtumisnurkadel moodustab 2/3 tõstejõust tiiva 
peal tekkinud alarõhk ja 1/3 tiiva all esinev ülerõhk. 

 
Aerodünaamilise kogujõu R rakenduspunkti (RP) nimetatakse tõstekeskmeks. 
Normaalmudellennukitel asub tõstekese tavaliselt tiiva esimesel kolmandikul. 
Tõstejõu arvutamiseks kasutatakse valemit: 

kusSqcYehkVρScV yy ,
2

2

⋅⋅=
⋅

⋅⋅=
 

Y – tõstejõud (kg), 
cy – tõstejõu koefitsent, 
V – lennukiirus (m/sek.), 



S – kandev pindala (m2), 

ρ – õhutihedus 
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dünaamiline rõhk ehk paissurve. 

Tõstejõu koefitsiendid (cy) saadakse samuti nagu rindtakistuse koefitsiendidki tiiva 
mudelite katsetamisel aerodünaamilistes tunnelites. 
Tiiva profiile iseloomustavad tõstejõu, rindtakistuse ja momendi koefitsiendid cy, cx ja 
cm, mis sõltuvad kohtumisnurkadest ja tiiva profiili kujust. 
Tiiva momendiks nimetatakse tõstejõu Y ja tema õla e korrutist. Tiiva momendi 
koefitsiendi cm abil võib määrata tõstekeskme asukoha. 
Tabelis on antud profiili G-500 aerodünaamilised koefitsiendid. 



 
Tabelite alusel koostatakse iga tiiva profiili kohta graafikud, mis näitavad tõstejõu ja 
rindtakistuse koefitsientide sõltuvust kohtumisnurkadest. 
Graafikut, millel on kujutatud cy ja cx väärtuste muutumine ühise kõverana, 
nimetatakse polaargraafikuks. 
 

LENNUKIIRUS 
 
Lennukiirus sõltub mudellennuki kaalust, tiva pindalast, kujust ja kohtumisnurgast 
ning õhutihedusest. Horisontaallennul peab võrduma tõstejõud Y (kg) lennuki 
kaaluga G (kg). Teades mudellennuki kaalu, tiibade pindala ja tõstejõu koefitsienti 
lennus kasutatava kohtumisaurga juures, võime arvutada mudellennuki lennukiiruse 
valemi järgi: 
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G - mudellennuki kaal (kg), 
S - tiiva pindala (m2), 

S
G

 - pinnakoormatus (kg/m2), 

ρ - õhutihedus 
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cy - tõstejõu koefitsent 
 
NÄIDE: 
Mudellennuki kaal G = 1 kg 
Tiiva pindala  S = 0,5 m2 
Tõstejõu koefitsent  cy = 0,735 (profiil G-500; α = 2,7º) 
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ehk 23,76 km/t. 

 

LAUGLEMISSUHE JA AERODÜNAAMILINE VÄÄRTUS 
 
Mudellennuk võib näiteks 10 m kõrguselt lauelda 100 m kaugusele. Suhet kõrguse H 
ja kauguse L vahel nimetatakse lauglemissuhteks έ (epsilon). 

L
Hε =

 
Antud juhul on mudellennuki lauglemissuhe ε = 1 : 10.  Mida lamedam on 
lauglemisnurk θ (teeta), seda parem on lauglemissuhe ε. 
Lauglemissuhe oleneb tiiva tõstejõust ning mudellennuki rindtakistusest ja 
lennusuunast tuule suhtes. Vastutuul halvendab ja pärituul parandab lauglemissuhet. 
Mudellennuki aerodünaamiline väärtus aga on arv, mis näitab, mitu korda on 
tõstejõud suurem mudeli rindtakistusest. 
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Lauglemissuhe on mudeli aerodünaamilise väärtuse pöördväätus (tuule vaikuse 
puhul). 
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Tiiva parima aerodünaamilise väärtuse leidmiseks polaargraafikult on vajalik 
tõmmata graafiku nullpunktist polaarkõverale puutuja. Puutepunkti koordinaadid 
annavad cx ja cy, vastavad suurused, mille kaudu võib leida aerodünaamilise 
väärtuse. 
Kogu mudellennuki aerodünaamilise väärtuse leidmiseks tuleb algul leida kogu 
mudeli rindtakistuse koefitsient. 
cx mudeli = cx tiiva + cx lisa 

Lisatakistuse koefitsent koosneb 
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millest cx - de suurused leitakse graafikuilt ja S-id arvutatakse mudeli joonise järgi. 
(Sabadel arvutatakse kandev pindala, teistel osadel suurima ristlõike pindala.) 

Nihutades tiiva polaargraafiku Y-telge cx lisa võrra vasakule, saame kogu mudeli. 
polaargraafiku. Uuest nullpunktist tõmmatud puutuja annab puutepunktis kogu 
mudellennuki parima aerodünaamilise väärtuse arvutamiseks vajalikud cx ja cy, 
suurused. 
Kuidas toimub lauglend? 



 
Õhku asetatud, õieti reguleeritud mudellennuk hakkab raskusjõu G mõjul kukkuma, 
algul parašüteerides, s. t. lapiti, hiljem aga kaldub tiiva sabapindade õhutakistuse 
mõjul ninaga alla ja kogub kiirust. Õhk, voolates ümber tiiva, tekitab sellel tõstejõu Y, 
mis kiiruse kasvades üha suureneb ja viib mudeli üle lauglennule. Mudel laugleb 
püsivalt alles siis, kui aerodünaamline kogujõud R on võrdne raskusjõuga G. 
Üheks olulisemaks lennuomaduste näitajaks on mudellennuki vajumiskiirus Vy 
(m/sek.). 
Mida väiksem on vajumiskiirus, seda aeglasemalt läheneb mudellennuk maapinnale 
ja seda nõrgemat tõusvat õhuvoolu vajab ta kestuslennuks. 
Ligikaudu võib vajumiskiirust leida valemi järgi: 
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Vajumiskiiruse täpsemaks arvutamiseks kasutatakse valemit (eeldusel, et 
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Käesolevas raamatus on toodud eraldi peatükina graafikud mudellennuki 
lennuomaduste määramiseks. Nende graafikute abil võib leida mudellennuki K, Vy, ja 
V. 



 

Mudellennuki lennuomadused ei sõltu üksnes tiiva profiili omadustest, vaid ka tiiva 
seadenurgast (nurk tiiva kõõlu ja kere pikitelje vahel). Liiga väike või suur seadenurk 
halvendab lauglemissuhet. Tavaliselt on tiiva seadenurgad 2-4º piirides. 
Hea lauglemissuhte saavutamiseks peab mudeli tiival olema ka sobiv külgsuhe, 
Külgsuhteks λ (lambda) nimetatakse tiiva ulatuse l suhet tiiva laiusesse (kõõlu) b, 
ehk tiiva ulatuse ruudu l2 suhet tiiva pindalasse S. 
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Väikeste külgsuhete puhul tekib mudellennuki tiival tunduv lisatakistus 
induktiivtakistuse X1 näol. 

 



Rõhkude vahe tõttu tiiva all ja peal tekib tiiva otstes õhuosakeste keeriseline 
ülevoolamine, mis on seda suurem, mida lühem ja laiem on tiib. Õhuvoolus tiiva peal 
kooldub ja kaldub alla. Seetõttu kaldub ka tõstejõud Y vertikaalsuunast tahapoole, 
andes lisatakistusena induktiivtakistuse Xi. Järelikult koosneb tiiva kogutakistus 
profiili- ja induktiivtakistusest. 
Cx tiiva = cxp + cxi, millest: 

cxp - prof iilitakistuse koefitsient, 

cxi - induktiivtakistuse koefitsient. 
 
Tahtmatult tekib arvamus, et mudellennukil on soodne kasutada suure 
külgsuhtega tiiba. Praktika aga näitab, et parimaid lennusaavutusi annavad tiivad, 
mille külgsuhted on 5-10. Asi selgub, kui uurida õhuvooluste iseloome lennuki ja 
mudellennuki tiibadel. 
Mudellennuki kitsal, väikese kiirusega lendaval tiival rebeneb sujuv ehk laminaarne 
õhuvoolus tiiva pealispinnalt hõlpsasti ning põhjustab rindtakistuse kasvu ja tõstejõu 
langust.  

 
Lennuki laial ja kiiresti lendaval tiival muutub laminaarne õhuvoolus peagi eba-
sujuvaks - laineliseks ehk turbulentseks ja liibub tiivale kogu selle laiuses. 
Eespooltoodud nähtused toimuvad õhukeses kihis, nn. piirikihis. Piirikihi iseloom 
oleneb lennukiirusest, tiiva laiusest ja õhu sitkusest. Mida suurem on lennukiirus ja 
tiiva laius, seda turbulentsem on piirikiht ja seda kasulikumalt töötab tiib. Seepärast 
ei ole kasulik liialdada mudellennuki tiiva külgsuhtega. 
Tiiva laiuse, lennukiiruse ja õhuvoolu iseloomu vahelist seost väljendab Reynholdsi 
arv Re: 
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V- lennukiirus (sm/sek.), 
B- tiiva laius (sm) ja 
ν (nüü) - õhu sitkus (0,143 cm/sek.), mis iseloomustab õhuosakeste omavahelist 
siduvust. 
Hetkel, kui õhu voolus muutub tiival laminaarsest turbulentseks, suureneb cy, ja 
vdheneb cy, hüppeliselt. Reynholdsi arvu, mille juures toimub õhuvooluse hüppeline 
muutumine, nimetatakse kriitiliseks. Re kriitiline on umbes 60 000-70 000 piires. 



 
 
Näide: 
Kahel mudellennukil on võrdne tiiva pindala S=40 dm2. Vastavad külgsuhted, 
kõõlud ja tiiva ulatused on: 
λ1 = 10  λ2 = 10 
l1 = 200 cm  l2 = 400 cm 
b1 = 20 cm  b2= 10 cm 
lennukiirus on mõlemal mudelil V = 5 m/sek. Ehk 500 cm/sek., siis; 
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Leides graafikust joonisel Reyhnoldsi arvule arvudele vastavad cx, cy ja K 
väärtused, saame: 
I mudellennuk –  cx ≈ 0,08-0,09 

   cy ≈ 0,56-0,76 
   K ≈ 5,6-9,5 
II mudellennuk - cx ≈ 0.108 

   cy ≈ 0,44 
   K ≈ 4,1 
On ilmne, et esimene mudellennuk, mille Re on ülekriitiline, lendab teisest 
kasulikumalt. 
Laiemate tiibadega mudellennukil on voolus enamasti turbulentne, seega kasulik. 
Kitsamate tiibade puhul aga kasutatakse õhukesi profiile (suhteline paksus mitte üle 
8%). Kitsaste, paksude profiilidega tiibade puhul kasutatakse nn. turbulisaatoreid või 
kujundatakse proffili nina teravana, mis samuti turbuliseerib voolust. 

 

Joonisel on toodud kolm turbulentse voolusega profiili: 
a) õhuke “linnutiiva” profiil, 
b) traat-turbulisaator tiiva esiserva ees,  
c) teritatud tiiva esiserv. 

Traat-turbulisaatori õige asukoht leitakse katseliselt. Lähteandmeteks kasutatakse 
turbulisaatori asukoha määramisel järgmisi suhteid: 

kõrgus profiili puutujast y≈3,6 % kõõlu pikkusest,  
kaugus profiili ninast x ≈1,5 %  
turbulisaatoritraadi läbimõõt d ≈10% 


