
MÕISTEID PROPELLERITEOORIAST 
Kummi- ja kolbmootoriga mudellennukitel muudab jõuallika energia tõmbejõuks 
jõurakendaja, milleks on tavaliselt propeller. Horisontaallennul peab propelleri poolt 
arendatav tõmbejõud tasakaalustama mudellennuki takistuse, aga tõusulennul peale 
selle veel, osa raskusjõudu; seepärast sõltuvad mootoriga mudellennuki 
lennuomadused suurel määral propelleri valikust ning viimistlusest. 

 
Propeller koosneb labadest ja neid ühendavast kesktükist. Labade ristlõike profiil on 
sarnane mudellennuki tiiva profiiliga. Propellerile ühtlase tugevuse andmiseks 
tehakse labade profiil otstes õhem ja kesktüki juures paksem. 
Propelleri teljega ristiolevat pinda nimetatakse propelleri pöörIemistasapinnaks. 
Sõltuvalt pöörlemissuunast liigitatakse propellerid vasakpoolse ja parempoolse 
pöörlemissuunaga propelleriteks. Kui vaadata mudellennukit tagant (lennusuunas), 
siis propeller, mis pöörleb kellaosuti suunas, on parempoolse, vastassuunaliselt 
pöörlev - vasakpoolse pöörlemissuunaga. Käsitsemise mugavuse tõttu on enam 
levinud parempoolse pöörlemissuunaga propellerid. 
Propelleri asetuse järgi mootori suhtes liigitatakse propellerid tõmbavateks 
(asetsevad mootori ees) ja tõukavateks (asetsevad mootori taga). Labade arvu järgi 
Iiigitatakse mudellennukite propellerid ühe-, kahe- ja kolmelabalisteks. 
Tähtsaimaks propellerit iseloomustavaks suuruseks on tema läimõõt (D), s.o. labade 
tippude vaheline kaugus. Pöörlemistelje ja laba tipu vahelist kaugust nimetatakse 
propelleri raadiuseks. 



Vaatleme, milline tähtsus on propelleri läbimõõdul. Propelleri pöörlemisel tekib 
tõmbejõud seetõttu, et labad paiskavad tagasi igas sekundis teatud hulga õhku 
mingisuguse kiirusega. Vajaliku tõmbejõu saamiseks võib olla tagasipaisatav 
õhuhulk väike ja kiirus suur (propeller on väikese läbimõõduga, kuid suurte 
pööretega) või õhuhulk suur ja kiirus väike (suure läbimõõuga, kuid väikeste 
pööreteg propeller). Katseliselt on kindlaks tehtud, et viimasel juhul on energiakulu 
märksa väiksem, millest selqub, et suure läbimõõduga propellerid töötavad 
kasulikumalt. 
Väga tähtsaks propellerit iseloomustavaks suuruseks on propelleri samm. 
Mehaanikas nimetatakse kruvikeerme sammuks teed, mille võrra kruvi liigub telje 
suunas edasi ühe täispöörde vältel. Oleks õhk kokkusurumatu, liiguks propeller 
sarnaselt kruviga. Ühe täispöörde vältel liiguks ta edasi teatud maa. Seda maad 
nimetatakse propelleri geomeetriliseks ehk teoreetiliseks sammuks. 

 
Kuid õhu kokkusurutavuse tõttu läbib mudellennuki propeller ühe täispöörde vältel 
geomeetrilisest sammust tunduvalt lühema vahemaa. Seda vahemaad nimetatakse 
propelleri tegelikuks sammuks. Geomeetrilise ja tegeliku sammu vahet nimetatakse 
libisemiseks. Sageli kohtame kirjanduses väljendust “suhteline samm”. Propelleri 
suhteliseks sammuks (h) nimetatakse propelleri geomeetrilise sammu (H) suhet 
propelleri Iäbimõõtu (D).  
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Mudellennukeil kasutatavate propellerite suhtelised sammud on 0,8-2,0 piires. 



Mudellennuasjanduse algpäevil kasutati propellereid, millede labad kujutasid endast 
osa geomeetrilisest kruvipinnast. Kuigi tänapäeval selliseid nn. püsiva sammuga 
propellereid enam ei kasutata, on kasulik propelleri töö mõistmiseks neid tundma 
õppida 
Kujutleme, et püsiva sammuga propeller on asetatud silindrisse, mille põhja läbimõõt 
on võrdne propelleri läbimõõdug, ning propeller liigub ühe täispöörde jooksul 
geomeetrilise sammu võrra edasi. Propelleri pöörlemisel joonistab laba tipp (x) 
silindri külgpinnale nn. seadejoone. 

 
Laotanud silindri külje tasapinnale, same ristküliku mille diagonaaliks on seadejoon. 
Seadejoone pikkuseks on tee, mille läbib laba tipp ühe täispöördega. Ristküliku 
alumise joone ja seadejoone vahelist nurka nimetatakse propelleri seadenurgaks 
(φ). Kui asetada mõtteliselt välimisse silindrisse kaks väiksemat silindrit, millede 
külgpinnad lõigatakse laba erinevate kohtade poolt, siis näeme, et punktide x, x1 ja 
x2 kohal on gemeetriline samm ühesuurune, kuid seadenurk muutub kesktüki poole 
suuremaks. Seadenurga suurenemine on vajalik sammu ühtlustamiseks kogu laba 
ulatuses, sest kesktükile lähemad laba osad läbivad lühema tee ega jõuaks ühtlase 
seadenurga puhul läbida laba otstega võrdset sammu. 

Propelleri konstrueerimiseks on vaja teada tema järgmisi andmeid: 

• Läbimõõt D (raadius R)  

• Geomeetriline samm H  

• Laba laius 

• Laba profiil. 
Püsiva sammuga propelleri konstrueerimisel määratakse laba lõikude seadenurgad 
joonisel toodud viisil.  
Laba tipu  poolt joonistatava ringjoone pikkus on 2R * π (millest R propelleri raadius, 
2R=D - propelleri läbimõõt ja π=3,14). Kui laotaksime ringi pikkuse sirglõigule, siis 
saaksime suurema propelleri puhul väga suure joonise. Näiteks 300 mm. 



läbimõõduga propelleri puhul (300 mm * 3,14 = 942 mm), oleks vaja1 meetri pikkust 
joonestuspaberit. Konstrueerimisel piisab ainult ühe laba väljajoonistamisest. 
Tähendab, võime vähendada laba tipu poolt, joonistatava ringjoone pikkuse R-le. 
Kuna ringi pikkus on seega jagatud 2π-ga, siis peame ka geomeetrilise sammu 
jagama 2π-ga. Saadud suuruse tähistame H-ga. 

 
Joonisel on seadejooned tõmmatud punktidest 1, 2 ja 3. Esimese seadejoone 
lähtepunkti asukoha valime propelleri teljest umbes 1/3 raadiuse, kaugusele, kuna 
ülejäänud punktid paigutame, olenevalt nende arvust, vabalt. Ühendanud lõigu H 
otspunkti punktidega 1, 2 ja 3, saame seadejooned. 
Nüüd joonestame propelleri laba pealtvaate nii, et tema telg oleks rööbiti lõigu O-R-
ga ning tõmbame punktidest 1, 2 ja 3 ristsirged O-R-le. Lõikumisel laba pealtvaatega 
saame pikkused A1, A2 ja A3, millised kanname punktide 1, 2 ja 3 kohalt O-R-le 
propelleri telje suunas. A1,  A2 ja A3 otstest tõmbame ristsirged seadejoonteni, ning 
saame nii propelleri külgvaate joonestamiseks vajalikud 1õigud B1, B2 ja B3. 
Külgvaate joonestamiseks tõmbame rööpjoone O-R-le ja temaga risti lõigud B1, B2   
ja B3, mille otspunktid ühendame sujuva kõveraga. 
Seadejoontel eraldunud pikkused C1, C2 ja C3 on laba lõikude kõõludeks punktides 
1, 2 ja 3. 
Vastandina püsiva sammuga propelleritele on kaasaegsete mudellennukite 
propellerite samm erinevates laba lõikudes erinev. Selliste, nn. muutuva sammuga 
propellerite keskmiseks sammuks loetakse leppeliselt teljest 3 /4 R kaugusel asuva 
lõigu sammu. Võrreldes eelmise tüübiga on muutuva sammuga propelleritel 
paremad aerodünaamilised näitajad. Kui püsiva sammuga propelleril on labalõikude 
kohtumisnurgad erineva suurusega, siis muutuvat sammu kasutades aga võib 
konstrueerida propelleri, mille laba kõik lõigud on teatud lennukiirusel õhuvoolu 
suhtes ühesuuruse, kõige kasulikuma kohtumisnurgaga. 
Mis on propelleri laba kohtumisnurk, millest ta sõltub ja milline on tema tähtsus? 
Teame, et tiiva kohtumisnurgaks nimetatakse tiiva kõõlu ja mudellennuki 
Iiikumissuuna (ehk õhuvoolu) vahelist nurka. Analoogiliselt nimetatakse ka propelleri 



laba lõigu kohtumisnurgaks selle lõigu kõõlu ja liikumissuuna vahelist nurka. Labade 
tööpõhimõte on põhiliselt samane tiiva tööle, kuid võrreldes tiivaga on propelleri 
liikumine õhus märksa keerukam. Kui tiival on ainult üks, edasiliikumise kiirus V, siis 
propelleri labadel lisandub sellele veel ringkiirus U. Liites need mõlemad kiirused, 
saame summaarse kiiruse W, millega laba antud lõik liigub kruvipinda A-B mööda 
(samuti võib ka öelda, et õhujuga liigub labale sellise kiirusega). Laba antud lõigu 
kohtumisnurgaks osutub tema kõõlu ja summaarse kiiruse W vaheline nurk (α). 
Siit selgub, et kohtumisnurga suurus sõltub edasiliikumise kiiruse suhtest ringkiirusse 
ehk, teisiti väljendades, edasiliikumise kiiruse suhtest propelleri pöörete arvusse 
sekundis. Propelleri püsivatel pööretel sõltub kohtumisnurk ainult edasiliikumise 
kiirusest, s. o. mudellennuki lennukiirusest. 

 
Kohtumisnurga ühtlustamiseks peab laba samm olem telje lähedal keskmisest 
propelleri sammust väiksem ja otstes suurem. 

 
Selgub, et: 

• propelleri töötamisel paigal (mootori proovimisel maapinnal), kui lennukiirus  
V = 0, on laba kohtumisnurk kõige suurem, võrdudes seadenurgaga; 

• keskmistel lennukiirustel muutub kohtumisnurk seadenurgast väiksemaks; 

• lennukiiruse edasisel suurenemisel kohtumisnurk veelgi väheneb. 
Propelleri labade kohtumisnurga sõltuvus lennukiirusest näitab, et mudellennuki 
propeller, töötab kõige kasulikumalt ainult kindla lennukiiruse ja pöörete arvu juures 
millest väiksematel või suurematel kiirustel ja pööretel propelleri tõmme paratamatult 
väheneb. 



 
Kaasaegsetel lennukitel on propelleri samm lennus muudetav (ühes sammuga 
muutub ka kohtumisnurk), mis tagab propelleri kasuliku töö suures lennukiiruste 
vahemikus. Mudellennukil kujuneks sammu muutmise seade propelleri väiksuse 
tõttu väga keerukaks, kuid siiski varustatakse mõnikord rekordmudellennukid (eriti 
kiirusmudellennukid) maapinnal muudetava sammuga propelleriga, mis hõlbustab 
mudellennuki reguleerimist. 
Propelleri sammu määramisel tuleb lähtuda mudellennuki tüübist. Nn. 
normaalpropelleril, mis sobib peaaegu, iga tüüpi mudellennukile, võetakse 
geomeetriline samm võrdne propelleri läbimõõduga. Laba on pealtvaates 
sümmeetriline ja ümardatud otstega. Laba kõige laiem koht asub propelleri teljest 0,7 
raadiuse kaugusel ja on keskmiselt 0,1 läbimõõdust. Peab mudel olema hea tõusuga 
(nagu taimermudellennukid), siis tuleb laba sammu, vähendada ja laiust suurendada. 
Kaugus- ja kiirusmudellennukite propelleritele antakse normaalsest suurem samm 
ning vähendatakse laba laiust. 
Vaadeldes propelleri mõlema laba kahe lõikega piiratud osa, näeme, et sarnaselt 
tiivaga tekib labaosadel aerodünaamiline kogujõud ∆ R. Aerodünaamilise kogujõu 
võib lahutada kaheks osajõuks, millest üks mõjub propelleri telje suunas ja teine 
propelleri pöörlemistasapinnas.  

 
Teljesuunaline osajõud ∆ P on laba antud osa tõmbejõud ning temaga risti on 
propelleri pöörlemist takistav jõud ∆ X. Liites kõigi labaelementide tõmbejõud, saame 



kogu propelleri tõmbejõu P, mis on rakendatud propelleri teljele ja mõjub 
lennusuunas. Labaelementide takistuste liitmisel saame propelleri labade pöörlemist 
takistavate jõudude paari, mis mõjuvad propelleri pöörlemistasapinnas. Korrutades 
jõud X ja X nende õlgadega, s.o. kaugustega propelleri teljest, saame momendi, mis 
püüab pöörata mudellennukit propelleri pöörlemisele vastupidises suunas ja mida 
seetõttu nimetatakse propellerireaktsiooniks. 


