
VÄLISMUDELLENNUKID

NORMAALMUDELLENNUKITE MÕÕTUDE VALIK 

Mudellennuki eskiisprojekti (Eskiisprojektiks nimetatakse mudellennuki joonist 
kolmes vaates (külg-, pealt- ja eestvaates), millelt on näha tähtsamate osade suhted. 
Eskiisprojekt valmistatakse vähendatud mõõdusuhtes 1:2,5, 1:5 vai 1:10 ning selle, 
järgi tehakse hiljem üksikasjaline joonis.)  koostamisel peab teadma valmistatavale 
mudellennukile esitatavaid põhinõudeid ning oskama neid kooskõlastada 
võistlusmäärustega.

Lennu- ja mudellennuasjanduses on kaasajal levinuim ülatiivaline monoplaan 
(monoplaan on ühe tiivaga lennuk või mudellennuk) kui aerodünaamiliselt soodsaim, 
ja konstruktsioonilt lihtsaim skeem. Ülatiivalisel mudellennukil asub raskuskese 
allpool tiiba, andes seega mudelile hea kaldpüsivuse. Ka on kere peale asetatud 
tiiba lihtne ehitada nihutatavana, mis hõlbustab mudeli reguleerimist. 

Mudellennukite osad püütakse kujundada võimalikult lihtsatena, sest keerukad 
vormid toovad kaasa konstruktsiooni raskenemise ja aerodünaamilise kuju halvene-
mise. Enamik kaasaegsetest mudellennukitest on arvestatud kestvale lauglemisele 
(pärast mootori seismajäämist). 

Rahvusvahelised mudellennumäärused piiravad välismudellennukite kaalu 5 kg-ga 
(reaktiivmootoriga mudelitel kuni 1 kg) ja kandvat pinda (tiiva pindala + stabilisaatori 
pindala) 150 dm2 -ga. Kandva pinna koormatus (mudeli kaal jagatud tiiva ja 
stabilisaatori pindalade summale) ei tohi olla väiksem kui 12 g/dm2. Skemaatiliste 
mudellennukitega pole lubatud võistlustest osa võtta. Keremudellennukite kere 
ristlõike minimaalne pindala (võetud kere jämedaimast kohast) määratakse järgmiste 
valemitega
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milledest  Sk - kere ristlõike pindala  

S - tiiva pindala 

Ss - stabilisaatori pindala 

Valemites on kõik pindalad ruutdetsimeetrites. Projekteerimisel tekib sageli üsna 
suuri raskusi. Näiteks on soovitav, et mudeli kere oleks ümmargune või ovaalne, 
kuid niisugust keret on keerukas valmistada ja see kipub tulema liiga raske. Siin 
peab mudellendur ise leidma sobiva lahenduse, lähtudes eesmärgist: ehitada 
võimalikult heade lennuomadustega mudellennuk vähese materjalikulu ja lühikese 
tööajaga.

Lihtsaim mudellennukite arvutus on rajatud mudeli mõõtude sõltuvusele 
põhimõõdust - tiiva ulatusest. Allpooltoodud andmed on koostatud parimate 
lennuomadustega mudelite konstruktsioonide analüüside põhjal. Tuleb märkida, et 
mõõdud kujutavad endast keskmisi suurusi ja neid võib projekteerimisel muuta 10-
15% piires. 



PurimudeIIennukid. Purimudellennuki konstrueerimisel tuleb suunata kõik 
püüdlused väikese vajumiskiiruse saavutamisele, sest võistlustel osutub parimaks 
mudel, mis kõrgstardist, s. o. umbes 80 m kõrguselt, lendab kõige kauem. Ainult 
väikese vajumiskiirusega mudelile tulevad märgatavalt kasuks ka nõrgad tõusvad 
õhuvoolud, pikendades Iennuaega. Ka lennukõrguse ja -kauguse otsustab 
vajumiskiirus, sest ühesuguse vertikaalkiirusega tõusvas õhuvoolus tõuseb väikese 
vajumiskiirusega mudel kiiremini ja saavutab suurema kõrguse kui suurema 
vajumiskiirusega mudel. On loomulik, et kõrgemale tõusnud mudel lendab ka 
kaugemale.

Mõned mudellendurid hindavad ekslikult purimudellennuki väärtust ainult 
lauglemissuhte järgi. See ei ole õige. Hea lauglemissuhtega kiire purimudellennuk 
võib külI väikeselt kõrguselt Iennata kaugele, kuid laskuda seejuures tunduvalt 
kiiremini kui halvema lauglemissuhtega aeglane mudel, mille vajumiskiirus on 
väiksem.

Mudellennuki vajumiskiirus sõItub aerodünaamilisest väärtusest ja lennukiirusest. 
Mida suurem on mudeli aerodünaamiline väärtus  ja väiksem lennukiirus, seda 
väiksem on ka vajumiskiirus. Aerodünaamiline väärtus aga on pöördvõrdeline mudeli 
rindtakistusega. Tähendab, selleks et saada võimalikult väiksema vajumiskiirusega 
mudellennukit, peab mudeli konstrueerimisel vähendama kõigi osade rindtakistust 
miinimumini. 

Alustame kerega. Kere ristlõige võetakse projekteerimisel nii väike, kui määrused 
seda vähegi lubavad ning kerele antakse sujuv sümmeetriline voolujooneline kuju. 
Kõik mudeli mehhanismid, kinnitussõlmed ja konstruktsiooni osad peavad olema 
kere katte all. Kere sõrestik peab  olema  valmistatud puhtalt, et pärast katte 
pingutamist ei jääks kerele sõrestiku osade väljaulatuvaid kühme. 
Purimudellennukeid, tasub viimistleda äärmise peensuseni, nagu näiteks valmistada 
seest õõnestatud ovaalsed või ümmargused pärnapuust kered, sissetõmmatav 
stardikonks jne. Takistuse vähendarnise eesmärgil ei kasutata purimudellennukeil 
ratastega telikut; maandumisseadmeks on kere põhja alla liimitud õhuke 
bambussuusk.

Takistuse vähendamisel peetakse silmas ka tiibade konstruktsiooni, eriti tiiva ja kere 
ühenduskohti, kus ei tohi olla mingeid pilusid ega konarusi. Samad nõuded kehtivad 
ka stabilisaatori ja kiilu kohta. 

Mudeli aerodünaamilist väärtust suurendab stabilisaatori asetamine kiilu peale või 
tagaserva külge. Purimudellennuki kate peab olema oskuslikult pingutatud, ilma 
kortsudeta ja võimalikult siledaks lakeeritud. 

Mudellennuki lennukiirus oleneb tiivakoormatusest. Tiivakoormatuse vähendamiseks 
kasutatakse ebasümmeetrilise proffiliga stabilisaatorit, s.t. antakse stabilisaatorile 
tasakumer või nõguskumer profiil. Stabilisaator kinnitatakse mudelile seadenurgaga, 
mis on veidi väiksem tiiva seadenurgast. Kandva stabilisaatori puhul peab meeles 
pidama, et tiiva ja stabilisaatori profiilid ning seadenurgad omavahel sobiksid. 
Sobivad profiilipaarld on:  

 tiiva profiil RAF 32 1,5-2,5º-lise seadenurgaga, stabilisaatoril Clark Y 0-0,5º-
Iise nurgaga;

 tiiva profiil B 10 305 2,5-5º-Iise seadenurgaga, stabilisaatoril B 3 357 0,5-2º-
Iise nurgaga.



Stabilisaatoril võib kasutada ka sama profiili mis tiivalgi, muutes selle kumerust veidi 
väiksemaks ja profiili üldiselt õhemaks (profiilid seeriast B, N 60, G 301, MVA 123, 
MVA 344 jne.). Sümmeetrilistest proffilidest kasutatakse stabilisaatoril: c/b 1 : 10, 
NACA 0009 jne. 

Tiivakoormatus oleneb kandvast pinnast ja mudeli kaalust. Et saavutada minimaalset 
koormatust, s.o. 12 g/dm2, valmistatakse kõik mudeli osad nii kerged kui vähegi või-
malik.

Purimudellennuki omadusi mõjutavad veel tema mõõdud ja suhted. Tiiva ulatus peab 
olema võistlusmudelitel vähemalt 1300-1400 mm; soovitav 1500-2000 mm piires. 
Üle 3000 mm pikkusi tiibu ei ole enam kasulik ehitada, sest suur tiiva ulatus 
raskendab mudeli startimist ning mõjub nõrgendavalt konstruktsioonile. Tiiva 
külgsuhe võetakse 8-12. Väikese tiivaulatusega mudelitel kasutatakse õhemaid, 
suurema tiivaulatusega mudelitel paksemaid profiile. 

Stabilisaatori pindala on 15-30% tiiva pindalast. KüIgsuhe võetakse tunduvalt 
väiksem kui tiival (keskmiselt 4-6). Stabilisaatori kaugus tiivast valitakse selline, et 
pikipüsivuse koefitsient oleks 1,0-1,3. Kiilu pindala on 6-8,5% tiiva pindalast ning 
kõrgus tavaliselt 2-4 korda suurem kiilu keskmisest laiusest. 

Mudeli kere pikkus olgu 60-75% tiiva ulatusest. Tiib paigutatakse mudeli ninast 30-
35% kere pikkuse kaugusele. 

Projekteerimisel peab aerodünaamilste ja kaaluliste nõuete kõrval arvestama ka 
mudeli püsivust. Kõige ohtlikum on purimudellennukitele nn. spiraalne ebapüsivus. 
Sageli juhtub, et esimesel pilgul hästi reguleeritud mudel lendab algul korralikult, kuid 
tasakaalu kaotusel ei välju enam pöörangust, vaid, suurendades kallakut, suunab 



nina alla ja kaotab järsult kõrgust. Nähtus võib olla põhjustatud tiiva või kiilu 
kiivatõmbumisest või korras mudeli puhul - spiraalsest ebapüsivusest. 

Spiraalse ebapüsivuse põhjustajaks on liiga suure pindalaga kiil tiiva väikese V-kuju 
juures. Seda liiki ebapüsivust seletatakse järgmiselt. Mingi välisjõu mõjuI mudel 
kaldub ja hakkab libisema allalangenud tiivapoole suunas. On mudel hea 
kaldpüsivusega, s.t. on valitud õigesti kere külgprojektsioon, tiiva asetus ja V-kuju 
ning kiilu pindala, siis mudel, muutnud veidi lennusuunda, taastab kiiresti 
normaalasendi. Spiraalselt ebapüsivail mudelitel aga esialgne libisemine suureneb, 
mudel kaotab järsus spiraalis kõrgust ega taasta normaalasendit. 

Spiraalset ebapüsivust on kõige tõhusam kõrvaldada kiilu pindala vähendamisega. 

Purimudeli startimisel oleneb saavutatav kõrgus palju stardikonksu asendist. 
Tavaliselt paigutatakse konks nii, et nurk raskuskeset läbiva vertikaali ja konksu 
raskuskeskmega ühendava sirge vahel oleks 30º. Praktika on näidanud, et ei tee 
halba veel kahe konksu asetamine kere alla, millest üks oleks umbes 20º-Iise ja 
teine 40º-Iise nurgaga. Stardikonksuga ühendatakse automaat, mis paneb 
lauglennul mudeli ringlema. 



Purimudellennuki konstrueerimisel tuleb pöörata erilist tähelepanu tiiva ja kere 
esiosa tugevusele. Stardil tõuseb mudel nööri otsas järsu nurga all ja suure 
kiirusega, milletõttu kasvab ülekoormus kuni 6-ni, s.t. mudeli tiib peab vastu pidama 
6-kordsele mudeli kaalule. Nii tiivapoolte kinnitus kere külge kui ka tiiva sõrestik 
peavad olema tunduvalt tugevamad kui teistel mudelitiüüpidel. Kere esiosa tugevus 
peab olema kiüllaldane maandumistõugete vastuvõtmiseks. 

Kummimootoriga mudellennukid. Kummimootori, propelleri ja teliku olemasolu 
muudavad kummimootoriga mudellennuki projekteerimise keerukamaks, kui see oli 
eelmise mudelitüübi puhul. Kummimootoriga mudel ei pea mitte üksnes hästi 



lauglema, vaid peab olema ka mootorlennus hea püsivusega. Suure läbimõõduga 
propeller ja võimas kummimootor põhjustavad tugeva reaktsiooni, mille mõjul mudel 
püüab kalduda propelleri pöörIemisele vastupidises suunas. Propelleri tugev tõmme 
tekitab lennu algul kabreerimisohu. Teliku olemasolu, samuti ka pärast 
kummimootori mahakäimist seismajäänud propeller vähendavad mudeli 
aerodünaamilist väärtust. 

Propellerireaktsiooni vähendamiseks kallutatakse. propelleri võll mudeli pikiteljest 
propelleri pöörlemissuunas 1,5-3º kõrvale. Reaktsiooni mõju aitab vähendada ka 
suure V-kujuga (10-12º) täisnurkne tiib. 

Kabreerimisoht kõrvaldatakse propelleri võlli suunamisega 2-6º mudeli pikiteljest 
allapoole. Osaliselt vähendatakse kabreerimisohtu ka suure pindalaga stabilisaatori 
abil.

Suurema püsivuse, saavutamiseks asetatakse tiib mõnikord kere kohale tugede 
otsa. Tavaliselt kinnitatakse aga tiib kummilindiga otse kere peale, sest see moodus 
on lihtsam ning maandumisel kaitseb paremini tiiva ja kere sõrestikku juhuslike 
löökide eest. 

Kummimootoriga mudeli lennusaavutused olenevad suurel määral kummimootori ja 
mudeli kaalude suhtest. Konstruktsioon peab olema nii kerge, et kummimootori kaal 
oleks vahemalt 1/3 mudeli lennukaalust. Mida suurema osa moodustab kummi kaal 
lennukaalust, seda suurema kõrguse mudel saavutab. 

Võimsa mootori olemasolu nõuab suure läbimõõduga laiade labade ja nõguskumera 
profiiliga propelleri kasutamist. Propelleri valikust sõltuvad mudeli tõusuvõime ja 
lennukestus. On soovitav, et pärast mootori mahakäimist propelleri labad klapiksid 
taha või propeller läheks üle vabajooksule, s.t. oleks lahutatud kummimootorist. 
Mõlemal juhul väheneb takistus tunduvalt, parandades lauglemisel mudeli 
aerodünaamilist väärtust. 

Väikese vajumiskiiruse saavutamiseks lauglennul antakse stabilisaatorile 
ebasümmeetriline profiil, tiival kasutatakse õhukesi nõguskumeraid proffile. 



Sobivaimad on profiilid seerilast B ning G 417, G 301, MVA 123, NACA 4409 jt. 
Stabilisaatoril  kasutatakse samuti õhukesi nõgus- või tasakumeraid profiile. 

Tiiva ulatus valitakse 1200-1300 mm piirides. Pikemaid tiibu ei kasutata, sest juba 
1500 mm tiivaulatuse juures peab kummimootor koosnema 40-st 2 x 2 mm 
läbimõõduga kummilindist; sellist mootorit on raske üles keerata. Teisest küljest ei 
ole hea valida tiivaulatust alla 1000 mm, sest väiksematel mudelitel halvenevad 
lennuomadused ja nende reguleerimine muutub keerukamaks. Tiiva külgsuhe on 
soovitav valida 8-10 piires. 

Stabilisaatori pindala, on 30-40% tiiva pindalast. Stabilisaatori kaugus tiivast 
valitakse selline, et pikipüsivuse koefitsient oleks 1,0-1,3. Kiilu pindala olgu 10-15% 
tiiva pindalast. 



Kere pikkus on 80-95% tiiva ulatusest; tiivad asuvad mudeli ninast umbes 30-40% 
kere pikkuse kaugusel. Suunapüsivuse suurendamiseks tehakse kere küljed 
lamedad. 

TaimermudeIIennukid. Taimermudellennukid on kolbmootoriga mudelid, millede 
mootori tööaega piiratakse 10-20 sekundile. Mootor jääb seisma automaatlülija abil 
või seetõttu, et paaki on kallatud piiratud hulk kütust. 

Sarnaselt kummimootoriga mudellennukitele peab ka taimermudel saavutama 
mootorlennus võimalikult suure kõrguse ja pärast mootori seismajäämist lauglema 
võimalikult kaua. Kuidas neid tingimusi täita? 

Kõigepealt tuleb kasutada suure võimsusega kerget mootorit. Taimermudellennukitel 
tulevad kõne alla kompressioonsüütega seeriamootorid. 

Mudeli konstruktsioon peab olema äärmiselt kerge. Kandva pinna koormatus ei tohi 
olla suurem kui 15 g/dm2. Kaalult kergete kompressioonsüütega mootorite 
kasutamisega on võimalik pinnakoormatust vähendada isegi kuni 12 g/dm2 -ni. 

Taimermudellennukite ehitamisel valmistab peamist raskust küllaldase püsivuse 
saavutamine mootorlennus ja lauglemisele ülerninekul. Tõusul töötab mootor maksi-
maalpööretega ja propelleri tõmme ületab mõnikord isegi mudeli kaalu. Parimatel 
taimermudelitel, mis tõusevad horisondi suhtes kuni 70º nurgaga, ei tasakaalusta 
mudeli raskust mitte tiival tekkiv tõstejõud, vaid peamiselt mootori tõmme. 
Edasiliikumise kiirus on tõusul niivõrd väike, et mootori seismajäämisel jääb mudel 
momendiks õhku ,,rippuma”.  Selleks, et mudel läheks üle lauglemisele võimalikult 
väikese kõrgusekaotusega, asetatakse tiivad kõrgele kere kohale erilise 
pealisehituse - pülooni - otsa. 





Tiiva kõrge asetuse, tõttu suureneb pikipüsivus sedavõrd, et mudel saavutab 
lauglemiseks vajaliku kiiruse mitte pikeerimise, vaid lühikese parašüteerimisega. 

Tiiva kõrge asetus aga mõjub mootorlennus ebasoodsalt. Mootori veotelje madala 
asetuse tõttu tõstekeskme suhtes puuab mudel tõusul selili pöörduda. Selle välti-
miseks tuleb kasutada, kandvat stabilisaatorit, mis nagu ,,upitab” saba üles ning 
muudab lennu, püsivaks. 

Mootori võimsuse paremaks ärakasutamiseks tõusul peab propeller olema väikese 
sammuga. Takistuse vähendamiseks ning aerodünaamilise väärtuse 
suurendamiseks kaetakse mootori karter mõnikord kapotiga. 



 Tiival on sobiv kasutada proffile G 301, B 10 357, RAF 32, G 5 P;  

 stabilisaatoril Clark Y, G 595, G 612, ning  911.

Tiiva, külgsuhe valitakse väiksematel mudelitel (kuni 1400 mm tiivaulatusega) 6-8 ja 
suurematel 8-10. Stabilisaafori pindala, on umbes 30-33% tiiva pindalast ja külgsuhe 
4-6. Kiilu, pindala on keskmiselt 7% tiiva omast. Kere püloon tehakse propelleri 
raadiuse kõrgune. 

Kolbmootoriga rekordmudellennukid. Kolbmootoriga rekordmudellennukeid 
ehitatakse kestus-, kaugus-, kõrgus- või kiiruslendudeks. 

Mudeli lennukestuse ja -kauguse suurendamiseks tuleb mootori tööaega pikendada 
mitme tunnini. Selleks ehitatakse keresse, võimalikult raskuskeskme lähedale, liitrise 
või suurema mahuga tselluloidist kütusepaak. Mootor lastakse, hästi “sisse joosta” ja 
reguleeritakse hoolikalt. Et kõrgemates õhukihtides valitsevad ebasoodsad 
tingimused (madal õhurõhk ja tugevad vertikaalsed õhuvoolud), võivad põhjustada 
mootori seismajäämise, piiratakse kaugus- ja kestuslennumudelite lennukõrgust 
erilise automaadi abil 600-700 meetrini. 

Mudeli kandevõime tõstmiseks suurendatakse tiivaulatust 2-3 meetrini. Hea püsivus 
saavutatakse tiiva V-kuju suurendamisega kuni 15º-ni ja stabilisaatorile 
sümmeetrilise profiili andmisega. Aerodünaamilisele väärtusele erilist rõhku ei 
panda; kere on enamasti neljakandiline ja mootor parema jahutamise eesmärgil 
katmata. Tiivad on täisnurksed ja kandiliste või ümardatud otstega. Kogu 
mudellennuki konstruktsioon püütakse valmistada hästi kerge, et kütusega 



koormatud mudel oleks võimeline veel omal jõul maast eralduma. Kaalu 
vähendamise eesmärgil asetatakse tiib otse kerele. 

Kõrguslendudeks ehitatavad mudellennukid on üldkujult eelmistega sarnased, kuid 
väiksema kütusepaagiga, sest mootor peab töötama ainult maksimaalse kõrguseni 
jõudmiseni, s.t. umbes, 30-45 minutit. Võimalikult suurema lennukõrguse 
saavutamiseks tuleb eriti hoolikalt valida ja koostada küttesegu ning reguleerida 
mootor nii, et ta kõrguses välisrõhu langemise tõttu ei jääks enneaegselt seisma. 

Vabaltlendavad kiirusmudellennukid on tugeva mootoriga, kuni 1500 mm tiivaulatuse 
ja hea püsivusega mudelid. Mudel peab lendama täiesti sirgjooneliselt, s.t. olema 
eriti hea suunapüsivusega. Suunapüsivust suurendatakse tiivale noolekuju 
andmisega ja suure kiiluga. Määratud lennusuunas hoidmiseks kasutatakse 
automaati, mis reageerib mudeli suuna muutumisele pöördetüüri väjalöögiga. Teine, 
kellamehhanismiga töötav, kõrgustüüriga ühendatud automaat viib mudeli pärast 
õhkutõusmist üle horisontaallennule ja teostab maandumise. 

Eri klassi kolbmootoriga mudellennukite hulgas moodustavad raadio teel juhitavad 
mudellennukid. Juhtimine toimub 7,5-7,9 m või 10,3-10,7 m lainepikkusel töötava 
lühilainesaatjaga maast. Saatja signaalidele reageerib mudelis asuv vastuvõtja 
tüüride liigutamisega voi mootori pöörete muutmisega. 

Propellerireaktsiooni ja kabeerimise vätimiseks pannakse propeller, nagu 
kummimootoriga mudelitelgi, viltu vedama. Propelleri võlli kalde suund ja nurk 
(arvatuna mudeli pikiteljest) olenevad tiiva ja mootori asetusest. 

Ringmudellennukid. Ringmudellennukid on kolb- või reaktiivmootoriga mudelid, mis 
lendavad kahe nöörist või traadist ohja otsas ringi ümber mudellenduri. 
Ringmudellennukitel on kõrgustüür ühendatud ülekandehoovastiku kaudu ohjadega. 
Ohjade teised otsad kinnituvad pideme külge, mille abil toimub mudeli juhtimine. 
Ohjadeks kasutatakse peenikest tugevat spinningunööri või 0,3-0,8 mm 
läbimõõduga terastraati. 



Ringmudellennukid liigitatakse: treening-, kiirus- ja pilotaažimudeliteks. 

Ringtreeningmudellennukid on mõeldud algajale mudellendurile juhtimise 
õppimiseks. Konstruktsioonilt on nad lihtsad ja tugevad, lennus hea ringpüsivusega. 
Joonisel on toodud ringtreeningmudellennuki suhted. 

Tiiva ulatus võetakse, olenevalt mootori võimsusest, 400-800 mm ja külgsuhe 4-6. 
V-kuju tiivale ei anta. Hea püsivuse saavutamiseks viiakse stabilisaator tiivast 2-4 
kordse tiivalaiulse kaugusele. Stabilisaatori ja kõrgustüüiri pindala on umbes 25% 
tiiva pindalast, kõrgustüüri pindala aga 1/3 stabilisaatori pindalast. Kiilu tagaserva 
külge kinnitatakse pöördetüür, millele antakse püsiv 10º-Iine väljalöök mudeli 
pöörlemisele vastupidises suunas. Püsivuse suurendamiseks koormatakse väline 
tiivapool mõnekümnegrammise raskusega. Samal eesmärgil pannakse mootor mõne
kraadi võrra väljpoole vedama ja ohjatraadid tahapoole kaldu. 

Proffilidest kasutatakse tiival tasakumeraid või kaksikkumeraid, stabilisaatoril 
sümmeetrilisi. Tiib kinnitatakse kerele 0º-Iise seadenurgaga, stabilisaator pisut 
negatiivselt. 
Mudeli juhtimise hõlbustamiseks on soovitav: 

 tasakaalustada mudel nii, et raskuskese asuks tiiva esiserva lähedal; 

 kasutada kõrgustüüri Iiigutamise hoovastikus joonise  toodud suhteid; 

 kinnitada ohjad juhtpidemele teineteisest mitte kaugemale kui 100 mm. 



Ringkiirusmudellennukite konstrueerimisel suunatakse kõik püüdlused võimalikult 
suurema lennukiiruse saavutamiseks. Selleks vähendatakse mudeli kaalu ja mõõteid 
niipalju kui võimalik. Väga oluline on aerodünaamiliselt soodne kuju ja välispinna 
siledus. Forsseerimisega suurendatakse mootori võimsust maksimumini ning 
valitakse sobiv propeller. 

Suurim lubatud pinnakoormatus on 200 g/dm2. On lubatud kasutada eralduvat 
telikut, s.t. telik on mudeli kere all ainult hoojooksul ja jääb mudeli lendutõusmisel 
maapinnale.

Konstrueerimisel pidada meeles, et kaalu vähendamine ei tohi mingil tinqimusel 
sündida tugevuse arvel, sest maandumisel tuleb mudelil vastu võtta üsna tugevaid 
tõukeid. Propeller varustatakse nupuga ning mootor kaetakse voolujoonelise 
kapotiga, mis katab ka silindri. Kapott peab olema võimalikult väikese ristlõikega, 
kuid tagama mootorile küllaldase jahutuse. 



Tüüpilise ringkiirusmudellennuki suhted on toodud joonisel. Õhutakistuse 
vähendamiseks ning ringpüsivuse suurendamiseks kiilu sageli üldse ei kasutata. Nii 
tiivale kui ka stabilisaatorile antakse õhuke tasakumer profiil 0º-Iise seadenurgaga. 

Pilotaažimudelitega sooritatakse sõlmi, selililendu ja muid lennuvigureid; seepärast 
peab see mudelitüüp olema hästi juhitav. Hea juhitavus saavutatakse suurte 
juhtpindade ja võimsa mootoriga. On loomulik, et ka mudeli ringpüsivus peab olema 
hea.

Selililennu võimaldamiseks kasutatakse tiival sümmeetrilisi 15-20%-lise suhtelise 
paksusega profiile 0º-se seadenurgaga. Tõstejõu suurendarniseks väikestel kiirustel 
ning sõlme raadiuse vähendamiseks varustatakse tiiva tagaserv klapiga, mis kaldub 
vastupidises suunas kõrgustiüürile üles ja alla võrdse nurga võrra. Klapi liigutamise 
mehhanism on ühendatud kõrgustüüri hoovastikuga. See tagab hea juhitavuse nii 
normaal- kui ka selililennus. 



Ohjade lõdvenemise vältimiseks koormatakse väline tiivapool raskusega (kuni 30 g). 
Juhitavuse parandamiseks asetatakse stabilisaator tiivale üsna lähedale, umbes 0,5- 
1,5 kordse tiiva laiuse kaugusele. Stabilisaatori pindala võetakse umbes 40% tiiva 
pindalast. Tiiva koormatus ei tohi ületada 20 g/dm2.

ERITÜÜBILISTE MUDELLENNUKITE MÕÕTUDE VALIK

Tagatiivaga mudellennukid. Tagatiivaga mudellennukite eeliseks on hea 
pikipüsivus. Sellist tüüpi mootoriga mudellennukitel ei ole tõusul karta kabreerimisest 
põhjustatud kiiruse kaotamist, sest mudeli ninaosas asuval suure seadenurgaga 
stabilisaatoril tekib kriitiline kohtumisnurk varem kui tiival, mille tõttu tõstejõu langus 
algab seal samuti varem ning mudeli nina vajub sujuvalt normaalasendisse. See 
võimaldab mootorlennus paremini ära kasutada mootori võimsust ja saavutada 
suuremaid kõrgusi. 



Tagatiivaga mudellennukil on kandev stabilisaator, mille pindala on 20-30% tiiva 
pindalast. Stabilisaatori ja tiiva tõstekeskmete vahe on keskmiselt 70% tiiva 
ulatusest.

Tiiva ja stabilisaatori profiilid on samad, mis kandva stabilisaatoriga 
normaalmudellennukitel, ainult seadenurkade vahe on suurem (4-5º). Stabilisaatorile 
antakse V-kuju. Mudeli püsivuse suurendamiseks vähendatakse stabilisaatori 
külgsuhet 4-ni. Kiil (või kiilud) kinnitatakse kere lõppu või tiiva tagaserva külge. 

Tagatiivaga skeemi kasutatakse sagedamini kummi- ja kolbmootoriga 
mudellennukitel, harvemini purimudellennukitel. 

Kolbmootoriga varustatud tagatiivaga mudellennukitel asetatakse mootor kere 
tahaossa ja kasutatakse tõukavat propellerit. Enamasti on ka kummimootoriga 
varustatud tagatiivaga mudelitel tõukav propeller, välja arvatud kiirusmudelitel, kus 
propellerireaktsiooni kaotamiseks kasutatakse kaht vastassuunas pöörlevat 
propellerit, milledest üks asub ninas ja teine sabas. 

Tiiva V-kuju võib olla tunduvalt väiksem kui normaalmudellennukitel. 

Järjestikku tiibadega mudellennukid. Võrreldes teiste mudelitüüpidega on 
järjestikku asetatud tiibadega mudellennukite omadused tunduvalt halvemad, mille 
tõttu tänapdeval neid peaaegu üldse ei kasutata. 

Tiibmudellennukid. Tiibmudellennukid on ilma sabata mudellennukite tüüp. 
Normaalseks lennuks vajalik pikipüsivus saavutatakse nn. tõstekeskmekindlate 
profiilide kasutamisega ja tiivale suure geomeetrilise väände andmisega. 



Piki- ja suunapüsivuse suurendamiseks tehakse tiib suure noolekujuga. 

Tiibmudellennukite konstrueerimisel tuleb arvestada, et suure väände tõttu on tiiva 
otstel negatiivne kohtumisnurk ja tõstejõudu seal ei teki; see tingib normaalmudel-
lennukiga võrreldes tiiva pindala, suurendamise kuni 30% võrra. 



Proffilidest on soovitav kasutada S-kujulisi profiile kogu tiiva ulatuses või 
tasakumeraid tiiva keskosas ja kaksikkumeraid tiiva otstes. Tiiva geomeetriline 
vääne on kõige kasulikum võtta 5º piires. Suurema väände puhul suureneb 
mudellennuki püsivus, kuid teised lennuomadused halvenevad tunduvalt. Tiiva 
noolekuju võetakse, olenevalt mudeli tüübist, 10-30º. Väga hea püsivusega on 
paraboolse kujuga tiib, mille puuduseks on aga valmistamise keerukus. Tiiva 
noolekuju ja geomeetriline vääne suurendavad ka kaldpüsivust, seepärast võib V-
kuju olla väiksem kui normaalmudelitel (0-5º). Samuti muudab noolekuju 
mudellennuki sedavõrd suunapüsivaks, et kaob vajadus kiilu järele. Erandjuhtudel, 
eriti hea suunapüsivuse saavutamiseks, siiski kasutatakse kiilu. Kiil (või kiilud) 
asetatakse sel juhul kere lõppu või tiiva otstesse. Liigse kaldpüsivuse vältimiseks 
(ühtlasi ka kiiludeks), kasutatakse mõnikord allapööratud tiiva otsi. 

Rootormudellennukid. Rootormudellennukitel arendavad lennuks vajalikku 
tõstejõudu vertikaalse telje ümber pöörlevad suured tiivikud - rootorid. Rootor 



koosneb kahest, kolmest või neljast liigendi kaudu teljega ühendatud labast. 
Sõltuvalt rootori pöörlemapanemise viisist liigitatakse rootormudellennukid 
autožiirodeks ja helikopteriteks. Keeruka konstruktsiooni ja suhteliselt väikeste 
lennusaavutuste tõttu on mõlemad mudelitiüübid vähe levinud. 

Sellegipoolest on edasijõudnud mudellenduritele nende konstrueerimine jõukohane 
ja huvitav, sest siin saab proovida oma võimeid ning teadmisi hoopis uuelaadsete 
lennuaparaatide juures. 

Autožiirol hakkab rootor pöörlema õhuvoolu mõjul, millist nähtust nimetatakse 
autorotatsiooniks. Autorotatsiooni tekkimiseks on vaja: 

 anda rootori labadele väike seadenurk (-1º kuni +4º), 
 kallutada rootori telge tahapoole (10-30º). 



Edasiliikumiseks vajaliku tõmbejõu arendamiseks varustatakse mudel tõmbava, 
propelleriga, mille paneb, pöörlema, kummi- või koIbmootor. Mootori seismajäämisel 
Iäheb autožiiro üle lauglennule ja maandub sujuvalt. Stardil ei hakka rootor ise 
pöörIema, vaid talle tuleb enne mudeli lendulaskmist anda vajalikud pöörded käsitsi 
või vastutuuIt joostes. 

Helikopteri rootorit ajab kogu lennu vältel ringi mootor.

Tõmbavat propellerit helikopter ei vaja, sest mudeli takistuse ületamiseks ja 
edasiliikumiseks vajalik tõmbejõud saadakse rootori telje ettepoole kallutamisega. 
KülIaldase tõste- ja tõmbejõu arendamiseks peab helikopteri rootori labade 
seadenurk olema 4-10º (kõige kasulikum seadenurk leitakse katseliselt). Nii suure 
seadenurgaga labadega rootor aga ei hakka mootori seismajäämise korraI kohe 
autoroteerima ja mudel võib kivina alla kukkuda. Selleks et tagada mudeli sujuv 
laskumine, tuleb rootori labade ja telje ühendusliigendit täiendada mehhanismiga, 
mis mootori pöörete langemisel vähendab Iabade seadenurka niipalju, et seisva 
mootori puhul rootor töötaks nagu autožiirol ning tagaks mudeli sujuva laskumise. 

Rootori pöörlemapanemise viisist olenevad mudeli lennuomadused. Autožiirol peab 
rootori pöörIemiseks olema teatud kiirus õhu suhtes. Tuulevaikuse puhul ei saa 
autožiiro ilma hoojooksuta startida ega õhus ühel kohal püsida. Helikopter aga võib 
vertikaalselt startida ja maanduda, ning õhus paigal püsida. Raskusi on helikopteri 
rootorireaktsiooni kaotamisega. Nimelt püüab helikopteri kere alustada rootori 
Pöörlemisele vastassuunalist pöörlemist, sest õhk, osutades takistust rootori 
labadele, pidurdab nende liikumist.  



Reaktsioonijõud tasakaalustatakse teise, vastassuunas pöörleva rootori või rooli-
propelleriga. Kaherootorilisel helikopteril võivad rootorid olla pealistikku, kõrvuti või 
järjestikku. 

Rootori labade profiiliks valitakse mõõduka kumerusega alt sirge profiil. Häid 
tulemusi on saavutatud profiiliga Clark Y. Labad peavad olema võimalikult väände-
kindlad ja nii ehitatud, et iga üksiku laba tõste- ja raskuskeskmed ühtuksid 25-30% 
laba laiuse kaugusel, laba esiservast. Labad (eriti nende pealmised küljed) peavad 
olema võimalikult siledad ja hästi lakeeritud. Rootori labadele mõjuvate 
paindejõudude vähendamiseks ühendatakse labad rootori teljega liigendi abil, mille 
piirajad annavad labadele liikumisvabaduse alla kuni 4º ja üles kuni 20º.

Esimestel katsetel on soovitav kasutada kolmelabalist, ümardatud otstega, 
täisnurksete labadega rootorit (labade telgjoonte vahe peab olema täpselt 120º). 
Labade kuju ja kaal peavad olema kõikidel labadel täpselt ühesugused. Labade laius 
sõltub nende arvust ja rootori Iäbimõõdust.



Rootorit iseloomustab nn. pindtihedus, s.o. labade pindalade summa ja rootori 
pöörlemisel moodustuva, ringi pindala suhe.

Kui tähistada labade arvu z-ga ja ühe laba laiust b-ga ning pikkust R-ga (laba pikkus 
on ligikaudu võrdne rootori raadiusega), siis saame, labade pindalaks z* b* R. 
Kuna rootoriringi pindala on *R2 , siis saame pindtiheduse arvutamiseks 

valemi: pindtihedus= R

bz

R

Rbz
2

Mudellennukitel tulevad kõne alla pindtihedused 0,1 piires, millest tulenevalt saame, 

laba laiuseks: z

R
b

14,31,0

Näide: Rootori raadius R=400 mm ja labade arv z=3

Laius
mmb 42

3

40014,31,0

Rootormudellennukite lauglemissuhted on väiksemate aerodünaamiliste väärtuste 
tõttu tunduvalt halvemad kui normaalmudellennukitel, kõikudes 1:3 kuni 1:4 piires. 
Lauglemissuhe on parim, kui rootori edasiliikumise koefitsient on 0,4. Edasiliikumise 

koefitsient on: iiruspöörlemisktipulaba

slennukiiru

Tähistades n-ga rootori pöörded minutis ja R-ga rootori raadiuse meetrites, saame 
parimale lauglemissuhtele vastava lennukiiruse järgmise valemi abil: 

V = 0,15 * n * R (km/t.)

Näide. Rootori raadius R=0,4 m ja pöörete arv minutis n = 200. Parimale 
lauglemissuhtele vastav lennukiirus V = 0,15 * 200 * 0,4 = 12 km/t. 

Rootormudellennukite konstrueerimisel on soovitav alustada lihtsa autožiiroga, mille 
labade seadenurk on reguleeritav. Rootori telg seatakse püstasendisse ja liigutakse 
vastutuult. Käsitsi pöörlema pandud rootor peab tuules edasi pöörIema.  



Kui rootori pöörlemine aeglustub, vähendatakse labade seadenurka või kallutatakse 
rootori telge tahapoole. On sobiv seadenurk kindlaks määratud, ehitatakse rootorile 
alla normaalne kere nii, et rootori telje pikendus Iäbiks mudeli raskuskeset. Praktika 
on näidanud, et kõige paremaid tulemusi annab kahe vastassuunas pöörleva ja 
kõrvuti asuva rootori kasutamine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata rootori laagrile,
mille hõõrdumine peab olema võimalikult väike. Mudeli ninas, asuva propelleri telg 
peab olema 4-10º alla kallutatud. Rootor (ülalt vaadates) ja propeller (Iennusuunas 
vaadates) peavad pöörlema ühesuunaliselt. Stabilisaator ja kiil on suuremad kui 
normaalmudelitel. Proovistardid tuleb teha võimalikult vaikse ilmaga, sest autožiiro 
on küIgtuule suhtes väga tundlik. 

Helikopteri konstrueerimisel peab arvestama seost mootori võimsuse, rootori 
läbimõõdu ja tõstejõu vahel. Allpool on toodud tabel rootori jaoks, mille pindtihedus 
on 0,1. 

Näide. Kui suurt tõstejõudu annavad kaks 1,25 m läbimõõduga rootorit, kui nende 
pöörete arv minutis on 300? Vastus: 2 * 470 = 940 g. 

Ornitopterid. Linnulend on lendamise ürgne vorm. Linnulennu põhimõttel, see on 
tiivalöökide varal õhus püsivaid mudellennukeid nimetatakse ornitopteriteks. 

Linnutiival on kaks põhilist ülesannet: arendada õhuspüsimiseks vajalikku tõstejõudu 
ja edasiliikumiseks vajalikku tõmbejõudu. Linnutiiva painduvus võimaldab ühel ja 
samal tiivapaaril täita mõlemat ülesannet. Kuna tehnikas on linnutiiva painduvust 



väga raske saavutada, kasutatakse mudellennus üheaegselt tõste- ja tõmbejõudu 
tootvat tiiba harva. Enamasti konstrueeritakse ornitopterid kahe tiivapaariga, 
milledest üks, liikumatu paar, arendab lennuks vajalikku tõstejõudu ja teine, väiksem, 
liikudes mingi jõuallika mõjul üles-alla, arendab tõmbejõudu. 

Joonisel on näha, millised jõud tekivad lööktiiva üles-alla Iiikumisel. Tiivad on tehtud 
tavaliselt painduvad: kui tiib liigub üles, paindub tiiva tagaserv alla; tiiva Iiikumisel alla 
paindub tagaserv üles. Lööktiiba võib võrrelda propelleriga, mis perioodiliselt 
muudab liikumise suunda ja samaaegselt ka laba nurka. Lööktiibade paari asemel 
võib seega kujutleda kaht üles-alla Iiikuvat propelleri laba, mis igakordse 
Iiikumissuuna muutuse puhul muudavad oma asendit. 

Ornitopterid liigitatakse lööktiibade asetuselt kolm Iiiki. 

 Kogu tiib on kujundatud lööktiivana. See tüüp sarnaneb kõige enam päris 
linnuga, kuid lennusaavutustelt jääb tunduvalt maha teistest ornitopterite 
liikidest. 

 Lööktiivad on paigutatud, tavalise, Iiikumatu tiiva otstesse. 
Lennuomadustelt on ta märksa parem esimesest tüübist. Puuduseks on 
mudeli liigne raskenemine ülekandemehhanismi arvel, sest lööktiivad 
asetsevad jõuallikast kaugel. 

 Lööktiivad on paigutatud kere külge lahus liikumatust tiivast. Lööktiibade 
liigutamise mehhanism on väike ja kerge ning liikumatu tiib ei tarvitse olla 
nii tugev kui eelmisel tüübil. 



Lööktiiva sõrestik valmistatakse bambusest. Tiiva tala ristlõige valitakse niisugune, et 
sõrestik oleks paindekindel, kuid annaks väänduda. Tiiva sõrestiku moodustavad 
tala (mis on ühtlasi servliistuks) ja diagonaalselt asetatud ribi. Kattematerjalina 
kasutatakse sitket õhukest paberit või siidi. 

Ornitopteri lennusaavutused olenevad suurel määral tiivalöökide arvust minutis. 
Löökide sageduse määravad nii tiibade pindala, elastsus ja kaal, kui ka jõuallika 
võimsus. Näiteks kummimootoriga ornitoptermudellennukil, mille Iiikumatu tiiva 
ulatus on 1200 mm, peab lööktiib tegema minutis ümmarguselt 200 lööki. On 
Iiikumatu tiiva ulatus 1000 mm, peab tiivalöökide sagedus olema 300. Veel väikserna 
Iiikumatu tiiva puhul suureneb löökide: sagedus veelgi. Näiteks 440 mm 
tiivaulatusega ornitoptersisemudellennukil on vajalik 360 tiivalööki minutis. 



Ühe lööktiiva pindalaks võetakse umbes 1/4 liikumatu tiiva pindalast. Tuleb silmas 
pidada, et on kasulik ehitada lööktiivad nii kerged kui võimalik, sest mida kergemad 
nad on, seda vähem võimsust on vaja nende Iiigutamiseks. 

Lööktiibade liigutamise mehhanism valmistatakse terastraadist. 

Liikumatu tiiva ja stabilisaatori profiilid olgu õhukesed nõguskumerad (profiilid 
seeriast “B”). Kummimootori ristlõige võetakse ornitopteril sama suur kui võrdse 
kaaluga normaalmudelitel. 

MUDELLENNUKITE ARVUTUS GRAAFIKUTE ABIL 

Pikipüsivuse koefitsiendi Ieidmine. Mudellennuki pikipüsivust iseloomustab 
koefitsient, mille suurus sõltub tiiva pindalast ja kõõlust ning stabilisaatori pindalast ja 
õlast, s.o. vahemaast mudeli raskuskeskmest kuni stabilisaatori keskmise ribi 
esimese kolmandikuni. Mudeli projekteerimisel tuleb pikipüsivuse koefitsient joonisel 
toodud graafiku abil välja arvutada ja kui see osutub lubatust väiksemaks - 
suurendada stabilisaatori ja tiiva vahelist kaugust. 



Pikipüsivuse koefitsiendi leidmine toimub järgmiselt. Graafiku horisontaalteljel leiame 
punkti, mis vastab stabilisaatori pindalale ja tõmbame sellest ristsirge üles kuni tiiva 
pindalale vastava kaldkiireni. Sealt tõmbame horisontaali paremale kaldkiireni, mis 
tähistab stabilisaatori õla pikkust. Saadud punktist viime vertikaali alumiste 
kaldkiirteni, mis näitavad tiiva keskmist kõõlu; sealt viime horisontaali vasaku 
vertikaalteljeni, millelt leiamegi mudellennuki püsivuse koefitsiendi. 

Joonisel on graafikul toodud näitena pikipüsivuse koefitsiendi leidmine, kui 
stabilisaatori pindala on 10,7 ruutdetsimeetrit (dm2), tiiva pindala 55 dm2

stabilisaatori õlg 7,8 dm ja tiiva keskmine kõõl 1,8 dm. Mudellennuki pikipüsivuse 
koefitsiendiks saame 1,15. 

KaaIuIine arvutus. Mudellennukite projekteerimisel ja ehitamisel tehakse 
konstruktsioon võimalikult kerge. 

Mudellennuki osade kaalu võib arvutada küllaldase täpsusega juba projekteerimise 
käigus. Hiljem, mudeli ehitamisel, tuleb arvutatud kaalust kinni pidada, et tagada 
arvutuslike lennuandmete ühtumist tegelikega. Eriti tuleb kaalus kokku hoida 
kummimootoriga mudellennukitel, sest seda tüüpi mudelite, mootorlennu kauguse ja 
kõrguse määrab kummimootori kaalu suhe mudeli lennukaalusse. Seda suhet 
nimetatakse kummimootori suhteliseks kaaluks. Mida kergem on mudellennuki 
konstruktsioon, seda suurem on kummimootori suhteline kaal ja paremad 
lennuandmed. Kummimootoriga mudeli lennukaal, mis leitakse kandva pinna (tiiva ja 
stabilisaatori pindala) korrutamisel minimaalse lubatud pinnakoormatusega (12-13-
ga), jaguneb umbes järgmiselt: kere – 22%, tiib – 20%, saba – 7%, telik – 6%, 
propeller – 12% ja kummimootor 33%. 

Kontrollimiseks, kas arvutatud kaalust saab mudeli ehitamisel kinni pidada, on 
mugav kasutada allpool toodud graafikuid, millede, abil saab leida ühe või teise osa 
kaalu. Näiteks võib leida graafikult männiliistude kaalu liistu pikkuse ja ristlõike 



kaudu; bambusest teliku või tiiva tugede kaalu; terastraadist osade kaalu ja 
ribisõrestikuga mudeli, ribide kaalu. Kogukaalu arvutamisel peab meeles pidama, et 
mudeli kate ja lakk raskendavad mudelit 15-20% võrra. 



Lennuandmete arvutus ja propelleril valik. Lennuandmete arvutamiseks on vaja 
valmistada mudellennuki joonis mõõdus 1:1, 1:2 või 1:5 ja leida lennukaal. 

Purimudellennukitel leitakse lennukiirus ja suurim aerodünaamiline väärtus; 
kummimootoriga mudelitel aga lennukiirus suurim aerodünaamiline väärtus ning 
suurim lennukaugus ja kõrgus mootorlennus tuulevaikusel; kolbmootoriga mudelitel 
lennukiirus ja suurim aerodünaamiline väärtus. Kolbmootoriga mudeli tõusunurk 
leitakse propelleri valikuga. Lennukiiruse ja aerodünaamilise väärtuse kaudu leitakse 
kõigil mudelitüüpidel vajumiskiirus. 



Lennukiiruse, aerodünaamilise väärtuse ja vajumiskiiruse leidmine. Koostame 
nimestiku kõigist õhuvoolus olevatest mudeli osadest, märkides juurde nende 
ristlõiked. Igale tõstejõudu mittearendavale osale leiame joonisel 



toodud graafikul vastava vertikaaltelje ja võtame sirkli haarade vahele lõigu, mille 
pikkus vastab osa ristlõikele dm2 -tes. Lõigu kanname üle A-A-ga tähistatud 
vertikaalteljele. Samuti toimime kõigi ülejäänud osadega. Lõigud graafiliselt liitnud, 
tõmbame saadud summaarse lõigu otsast, vasakult. paremale, horisontaali kuni 
Iõikumiseni kaldsirgega, mis tähistab mudeli tiiva pindala. Sealt edasi tõmbame 
vertikaali graafiku ülaosasse ja märgime lõikepunkti esimeses kõveratekimbus 
tähistatud tiiva külgsuhtega. Lõikepunktist viime horisontaalsirge parempoolse 
vertikaalteljeni, millelt loeme mudellennuki aerodünaamilise väärtuse. Edasi märgime 
vertikaali lõikepunkti ülemises kõveratekimbus tiiva külgsuhet tähistava kõveraga ja 
tõmbame sealt horisontaali vasakule tiivakoormatuse kõverani. Saadud punktist 
viime vertikaali alla horisontaalteljeni, millelt loeme mudeli lennukiiruse. 
Aerodünaamilise väärtuse ja lennukiiruse kirjutame üles. 

Aerodünaamilise väärtuse ja lennukiiruse kaudu saab leida mudellennuki 
vajumiskiiruse lauglemisel. 

Joonisel toodud graafiku horisontaalteljelt viime lennukiirusele vastavast punktist 
vertikaaljoone mudeli aerodünaamilisele väärtusele vastava kaldjooneni. Joonte 
lõikepunktist tõmbame horisontaali vertikaalteljeni, millelt leiame mudellennuki 
vajumiskiiruse.

Näide. Olgu mudeli lennukiirus 6 m/sek. ja aerodünaamiline väärtus 12. Nagu 
näeme, on antud juhul vajumiskiirus 0,5 m/sek. 

Graafikuid võib kasutada nii purimudellennukite kui ka  kummi- ja kolbmootoriga 
mudelite lennukiiruse, aerodünaamilise väärtuse ja vajumiskiiruse leidmiseks. 

Kummimootorigla, mudellennukite lennukauguse ja kõrguse leidmine.
Kummimootoriga mudellennuki lennukaugus leitakse joonisel toodud graafikul. 



Arvutanud välja kummimootori suhtelise kaalu, leiame vertikaalteljel sellele vastava 
punkti ja viime sealt horiontaalsirge mudeli aerodünaamilist väärtust tähistava 
kaldsirgeni. Lõikepunktist tõmbame vertikaali horisontaalteljele ja loeme sealt 
lennukauguse meetrites.  

Graafikult

saab leida mudeli mootorlennukõrguse. Vertikaalteljelt, kummimootori suhtelisele 
kaalule vastavast punktist, viime horisontaali kaldsirgeni, mille juurde on märgitud 
mudeli aerodünaamiline väärtus. Saadud lõikepunktist viime vertikaali alla 
horisontaalteljeni, miIlelt loeme lennukõrguse meetrites. 

Olgu öeldud, et graafiku andmed on kehtivad eeskujulikult reguleeritud mudelile, mis 
lendab ilma tõusvate õhuvooludeta tuulevaikuses. 

Tuul ja püstõhuvoolud, samuti kui ebaõnnestunud reguleeriminegi, muudavad 
lennuandmeid tugevasti.  



Kolbmootoriga mudellennuki propelleri valik ja propelleriklotsi mõõtude 
leidmine. Kolbmootoriga mudellennuki propellerile valitakse niisugune kuju, 
läbimõõt ja samm, mis antud lennukiiruse, mootori võimsuse ja pöörete arvu 
juures tagaks propelleri kõige kasulikuma töö. Propeller peab arendama tõmmet, mis 
tagaks mudelile küllaldase tõusunurga (mitte vähem kui 15º).



Joonisel toodud graafikul võib valida propelleri, kui on teada mudellennuki kaal, 
lennukiirus, aerodünaamiline väärtus, mootori võimsus ja pöörete arv. 

Võimsuste teljelt (graafiku allosas olev vertikaaltelg) leiame punkti, mis vastab 
mootori võimsusele (HJ), ja viime sellest horisontaali vasakule (vt. noole suunda 
graafikul), lõikumiseni mootori pöörete arvu sirgega. Lõikepunktist tõmbame 
vertikaali üles lennukiiruse sirgeni ja sealt horisontaali paremale lõikumiseni 
kõveraga A. Saadud punktist tõmbame vertikaalid üles ja alla. Alumist vertikaali 
pikendame kuni lõikumiseni kõveraga, mis tähistab mootori pöördeid, ülemist kuni 
mootori võimsuse kõverani. 

Graafiku alumises osas, vertikaali ja horisontaaltelje Iõikumispunktis, leiame 
propelleri suhtelise sammu. Sama vertikaali lõikumispunktist mootori pöörete arvu 
kõveraga viime horisontaali paremale, lõikumiseni mudeli lennukiiruse kõveraga ja 
sealt alla, propelleri Iäbimõõdu teljele, millelt leiame propelleri Iäbimõõdu. Propelleri 
suhtelise sammu ja Iäbimõõdu märgime üles. 

Järgmiseks leiame, kui suure tõusunurga tagab mudelile propelleri-mootori grupp. 
Selleks kasutame graafiku ülemist osa. Siin, vertikaali Iõikumispunktist mootori 
võimsuse kõveraga, tõmbame sirgjoone paremale lennukiiruse jooneni. Saadud 
punktist viime vertikaaljoone üles lennukaalu jooneni, sealt horisontaali vasakule 
aerodünaamilise väärtuse jooneni ja Iõpuks vertikaali alla, mudeli tõusunurga teljele, 
millelt loeme tõusunurga. Ületab tõusunurk 15º, on propelleri-mootori grupp valitud 
õigesti; on aga tõusunurk väiksem, siis peab mootori asendama võimsamaga, 
leidma mudellennuki uue lennukaalu ja kordama arvutust. 

SeIgub, et selle graafiku abil on võimalik valida mitte üksnes propelleri Iäbimõõtu ja 
sammu, vaid ka mootori tüüpi. 

Teades propelleri Iäbimõõtu ja sammu, võib leida propelleriklotsi mõõdud. Selleks 
kasutame joonistel toodud graafikuid. 

Algul leiame propelleri läbimõõdu kaudu propelleri laba kolme ristlõike kaugused 
propelleri teljest.

Selleks tõmbame propelleri Iäbimõõdule vastavast punktist vertikaalteljelt 
horisontaali paremale ja viime siis kaldsirgetel saadud lõikepunktidest vertikaalid 
horisontaalteljeni, milledelt leiame laba ristlõigete A, B ja C kaugused. propelleri 
teljest.

Nüüd leiame propelleriklotsi kõrguse ja laiuse lõigete A, B j a C kohal. 



Joonisel toodud vasakpoolsel graafikul leiame klotsi laiuse ja kõrguse lõikes A. 
Graafiku horisontaalteljelt, propelleri läbimõõtu tähistavast punktist, tõmbame 
vertikaalid üles ja alla kuni suhtelise sammu joonteni, ning sealt horisontaalid kuni 
vasakpoolse vertikaalteljeni, millelt loeme propelleriklotsi kõrguse j a laiuse lõikes A. 
Klotsi mõõdud lõikes B määratakse keskmisel ja lõikes C - parempoolsel graafikul.

Saadud andmetel valmistatakse propelleri pealt- ja külgvaate sabloonid. 

Kummimootoriga mudellennuki propelleri valik ja propelleriklotsi mõõtude 
Ieidmine. Kummimootoriga mudellennuki propelleri ja mootori valikul kasutame 
joonisel toodud graafikut.  



Vertikaaltelje alumisel osal leiame mudeli kaalu grammides ja viime sealt horisontaali 
vasakule kuni kaldjooneni. Sealt edasi viime vertikaali üles kuni horisontaaltelje 
vasaku pooleni, millelt loeme, mitmest 1*4 mm läbimõõduga kumminiidist peab 
koosnema projekteeritava mudellennuki mootor. Murdarvu puhul ümardatakse lintide 
arv lähema täisarvu poole. Edasi pikendame vertikaali ülespoole kuni lõikumiseni 
kõveraga ja viime sealt horisontaali paremale kuni kaldjoonteni. Kaldjoonte 
lõikepunktidest tõmbame vertikaaljooned horisontaalteljeni, rnillelt loeme 
propelleriklotsi laiuse ja kõrguse. Propelleri läbimõõdu saame vertikaaltelje ülemiselt 
poolelt. Läbimõõdu D, laba laiuse B ja kõrguse H järgi lõigatakse välja propelleriklots 
joonisel näidatud kujul. 

MUDELLENNUKI OSADE KUJU JA KONSTRUKTSIOON 

Tiib ja saba. Mudellennukitel kasutatavad tiivakujud on toodud joonisel.  

Olenevalt mudeli otstarbest ja konstruktsioonist, antakse tiivale pealtvaates täis-
nurkne, trapetsiline või elliptiline kuju. Konstruktsiooni lihtsuse ja küllaltki heade 
aerodünaamiliste omaduste tõttu on levinuim täisnurkse kujuga tiib. Lihtsamatel 
mudellennukitel tiiva otsad ümardatakse või tehakse trapetsikujulisteks ning 
antakse tiivale ühekordne V-kuju 8-12º. Konstruktsiooni lihtsustamiseks 
kasutatakse mudelitel ka sirget tiiba 15-25º-liste „kõrvadega“. 



Rekordmudellennukite tiibade otsad tehakse aerodünaamiliste omaduste 
parandamiseks elliptiliste otsakaartega ja antakse tiivale kahekordne V-kuju: 
keskosas 3-7° ning otstes 10-20º. Mudellennuki suunapüsivuse parandamiseks 
antakse mõnikord tiivale noolekuju 3-5º. Ringkiirusmudellennukitel on 
otstarbekohane üleni trapetsiline tiib, kus tiiva väikese ulatuse tõttu on erineva 
kujuga ribisid vähe. Vabaltlendavatel mudellennukitel on tiiva suurema ulatuse 
tõttu trapetsilisel tiival erineva kujuga ribisid palju, mis teeb nende 
valmistamise väga aegaviitvaks. Sama on kehtiv ka elliptilise tiiva kohta, 
milliseid esineb välismudellennukitel väga harva, kuigi ta on aerodünaamiliselt 
parim kõigist eespoolnimetatud tiivakujudest. 

Tiiva sõrestik koosneb talast (või taladest), ribidest, esi- ja tagaserva liistust ning 
otsakaartest. Tiiva keskmist, kere peal või sees asuvat osa nimetatakse 
keskpinnaks, tiivapooli konsoolideks. 

Ribid annavad tiivale nõutava profiili. Lihtsama konstruktsiooniga tiibadel 
painutatakse ribid lapikutest liistudest (A). Niisuguseid nn. liistribisid kasutatakse 
sisemudellennukitel ja skemaatilistel välismudelitel. Lameribid (B) valmistatakse 
kahest lapikust liistust või vineeriribast. Nad annavad tiivale suure väändekindluse, 
kuid nende valmistamine on aegaviitev ja nõuab suurt täpsust. Kummimootoriga 
mudellennukite ja väiksemate, õhukese tiivaprofiiliga purimudellennukite ribid 
valmistatakse õhukesest pärna- või haavalauast (C). Suurematel 
purimudellennukitel ja kolbmootoriga mudelitel tehakse ribid. vineerist ning 
varustatakse kergendusaukudega (D). 



Ribide paksus on 200-300 mm laiusel tiival 1-1,5 mm, kitsamatel tiibadel. 0,5-1 mm.. 
Tiivapoolte ühendus-  ja murdekohtadel tehakse ribid 3-4 mm paksused ning 
tavaliselt ilma kergendusaukudeta. Eriti vastutusrikastes kohtades, näiteks tiiva ja 
kere ühenduskohtades, tugevdatakse ribisid Iiistude pealeliimimisega.

Ribidevaheline kaugus  on kitsastel, 100-150 mm laiustel tiibadel 40-60 mm; 
keskmistel, 150-200 mm laiustel tiibadel 50-80, mm ja veel laiematel, tiibadel 80-100 
mm. Tiiva profiili paremaks säilitamiseks on soovitav kasutada tavaliste ribide vahel 
nn. poolribisid, mis ühendavad tiiva esiserva liistu talaga. 

Tala (või, talad) annab tiivale vajaliku- tugevuse. Tala tüüp ja asetus olenevad mudeli 
tiiva konstruktsioonist ja suurusest- ning ribide kujust. Kõige, levinumad talade tüübid 
on kujutatud joonisel. Õhukese profiiliga mudellennukitel täidavad tala ülesannet esi- 
ja tagaserva liist (A). Lihtsamatel mudelitüüpidel kasutatakse täistala (B), mis kujutab 
endast serviti asetatud tugevat Iiistu. Kitsast kõrget täistala kasutatakse ka 
lameribidega tiivasõrestikes. Täistala on väga lihtne valmistada, kuid on suurematel 
mudelitel kasutamiseks liiga raske; seepärast kasutatakse enamikel võistlusmudelitel 
kahevöölist tala (C). Talavöösid seovad omavahel tiiva ribid. Talale suurema 
paindekindluse andmiseks kaetakse mõnikord tala küljed vineeri või paberiga. 

Väikestel õhukese proffiliga mudelitel (peamiselt kummimootorigd mudelitel) on 
levinud paljuvööline tala (D), mis koosneb 3-5-st peenest liistust. 

Kitsatiivalisel mudelil asub tala tiiva esiservast 20-25% tiiva laiuse kaugusel. 
Laiematel, kahetalalistel tiibadel, on eesmine tala 20-25% ja tagumine 60-70% tiiva 
laiuse kaugusel. 

Tala materjaliks kasutatakse tiheda ja sirge siüüiga männipuitu. Kahevöölisel talal 
peab  olema ülemine vöö alumisest veidi suurema ristlõikega. Sõltuvalt tiiva profiili 
paksusest ja mudeli kaalust on tala vööde ristlõiked 1-1,5 m-se tiivaulatuse puhul 
2*2-3*2 mm. Tiivaulatustel 1,5-2 m sobivad ristlõiked 3*2-3*3 mm; veel suurema 
ulatusega tiibadel peab vööde ristlõige olema 4*4-4*5 mm. Tagumise tala vööd 
tehakse esimese tala vöödest 1,5-2 korda peenemad. 



ServIiistud annavad tiivale kindla piirjoone. Esiserva liist võib olla asetatud ribisse 
serviti, nurgeti või küjega. Kaalult kõige, kergem on esimest tüüpi servIiist, mida 
kasutatakse peaaegu kõikidel mudelitel. 

Nurgeti või küljeqa vastu ribi asetatud servIiiste kasutatakse siis, kui on vaja profiili 
ninaosa kuju eriti täpselt välja töötada ja kui mudeli kaal ei ole sealjuures määrava 
tähtsusega (kiirusmudellennukid). Esiserva liistude mõõdud on väikestel mudelitel 
2*3-2*5 mm ning keskmistel ja suurematel 3*4-3*5 mm. Materjaliks on mänd või 
pärn.

Tagaserva liist valmistatakse samuti männist ja antakse talle ristlõikes trapetsiline 
kuju (B). Liistu laiuseks võetakse, olenevalt tiiva laiusest, 7-12 mm. Muutuva 
laiusega tiibadel (trapetsilistel ja elliptilistel) väheneb tagaserva liistu laius tiiva otsa 
poole. Liistu serva ei hööveldata liiga teravaks, sest see võib põhjustada sõrestiku 
kaardumist. Ribid liimitakse servliistu sisse saetud sälkudesse või sidestatakse 



tagaserva liistuga Iiimmuhvi abil. Sõrestiku tugevdamiseks liimitakse 
tihenduskohtadele mõnikord joonistuspaberist kolmnurgad. 

Tiiva otsakaared painutatakse bambusest või liimitakse kokku mitmest männiliistust. 
Tömbi otstega tiibadel saetakse otsakaared välja 1,5-2 mm paksusest vineerist või 
voolitakse pärnapuust (seest õõnestada!). Otsakaared peavad tiiva esi- ja 
tagaservas ühtuma paksuselt täpselt esi- ja tagaserva liistudega. 

Suurematel mudellennukitel (tiiva ulatusega üle 1,5 rn.) tehakse transpordi 
hõlbustamiseks tiib lahtivõetavana. 

Tavaliselt käib tiib lahti täpselt keskkohalt (ülatiivalistel mudelitel), või kere juurest. 
Tiiva konstrueerimisel tuleb piirduda võimalikult ühe (või kahe) ühenduskohaga, sest 
mida rohkem neid on, seda enam kaalub mudel. Kõige lihtsam ja kaalult kõige 
kergem on tiivapoolte ühendamine nn. keeltega, mis surutakse tihedalt vastavatesse 
pesadesse - karpidesse. Kui mudellennuki kere laius on alla 40 mm, kinnitatakse 
keeled kere külge ja karbid tiivapoolte külge; laiema kere puhul toimitakse 
ümberpöördult. Keeled valmistatakse männiliistust, alumiiniumplekist või vineerist. 
Väga sobivaks keelte materjaliks on duralumiinium. 



Ühe talaga tiival tuleb lisaks keelele toetada tiiva tagaserva bambuspulgakesega, 
mis läheb tiiva ribisse saetud auku ning tagab tiivale õige seadenurga; kahetalaliel 
tiiival kasutatakse enamasti kahte keelt, mis ühendab talade kohal tiiva kerega. 

Puust keeled liimitakse talavööde vahele ja ühendatakse niitmähisega; 
alumiiniumplekist keeled kinnitatakse neetide, montaažikruvide või niitmähiseqa 
tiivale liimitud täiteklotsi külge. 

Normaalmudellennukitel koosneb saba horisontaalsest stabilisaatorist ja 
vertikaalsest kiilust (A). Kummimootoriga mudelitel on saba enamasti kahe kiiluga, 
mis kinnituvad stabilisaatori otstesse (C). Sisemudellennukitel, mõnikord ka 
taimermudelitel paigutatakse kiil raskuskeskme allaviimiseks stabilisaatori alla (B). 
On katsetatud ka V-kujulist saba, mis aerodünaamilistelt omadustelt on parem 



normaaltüüpi stabilisaatorist ja kiilust, kuigi mudeli reguleerimine on tunduvalt 
keerukam (D). 

Stabilisaatorl kuju valitakse sarnane tiiva kujuga, kuid väiksema külgsuhtega. 
Sõltuvalt kere kujust on kiilu kõrgus 1/3-1/4 stabilisaatori ulatusest. Kõrge kitsa kere 
puhul peab ka kiil olema kõrgem, madala kere puhul madalam. Kiilu kuju on 
trapetsiline või elliptiline, olenevalt kere ja tiibade kujust ning mudellenduri maitsest. 

Kahekiilulise saba puhul võetakse mõlema kiilu laius veidi suurem stabilisaatori 
laiusest ja kõrgus 1/4 stabilisaatori ulatusest. 

Stabilisaatorl ning kiilu ribide, talade ja servliistude konstruktsioon on sarnane tiiva 
samade osade konstruktsioonile. Kummimootoriga mudelitel valmistatakse kiil ja 
stabilisaator ühe tervikuna ja kinnitatakse kerele kummilindiga. Suurematel mudelitel 
valmistatakse kiil kerega ühes tükis, kuid stabilisaator eraldi. Stabilisaatorit võib kiilu 
külge kinnitada mitmel viisil. Kui stabilisaatoripooled on üksteisest eraldatavad, siis 
kinnitatakse nad kiilu külge ümmarguste 3-6 mm läbimõõduga bambuspulkade või 
alumiiniumtorudegaga (A). Kinnituspulgad liimitakse kiilu külge ja karbid 
stabilisaatoripooltesse. Teine kinnituspunkt tuleb valida niisuguse arvestusega, et 
stabilisaatori seadenurk oleks muudetav, mis hõlbustab mudeli reguleerimist. Üks 
võimalus on kinnitada stabilisaatori esiserva Iiistu külge sektor, mille asendit saab 
reguleerida, kruvi abil. Stabilisaatori võib kinnitada veel kiilu tagaserva väljalõikesse 
(B) või kiilu peale montaažikruviga (C). Stabilisaatori seadenurka saab viimasel 
puhul muuta kiilu ja stabilisaatori vahele asetatavate plaatidega.  



Võistlustel punktisüsteemis ei ole kasulik lasta mudellennukil lennata üle 5 minuti, 
sest mudel võib kaduda silmist. Lennuaja piiramiseks varustatakse mudel sellisel 
juhul klapp-stabilisaatoriga või mõne muu mehhanismiga, mis teatava aja 
möödumisel sunnib mudeli maanduma. Klapp-stabilisaatorid kinnitatakse kiilu või 
kere külge nii, et nad võivad pöörduda kinnitussõlme ümber. Lennu algul on 
stabilisaatori tagaserv ühendatud kiiluga terastraadist konksude ümber tõmmatud 
niitrõnga abil. Konksude vahel on niidirõngasse seotud süütenöör (süütemöör 
valmistatakse kingapaelast, mida immutatakse kaaliumpermaganaadi küllastatud 
vesilahuses. Kuivatatud süütenööri  põlemiskiirus määratakse katseliselt.), mis 
teatava aja möödumisel põletab niidi läbi ning kummi tõmbab stabilisaatori 
negatiivse nurga alla. 



Purimudellennukitel kinnitatakse kiilu tagaserva pöördetüür, mis on kõrgstardil 
neutraalasendis, kuid pärast mudeli nöörist vabanemist saab stardikonksuga 
ühendatud automaadi tegevusel väljalöögi ning paneb mudeli ringlema. Ringlev 
mudel ei lenda stardipaigast kaugele ning püsib hästi tõusvates õhuvooludes. 
Automaat töötab järgmiselt: stardil tõmbab nöör stardikonksu ette ning pöördetüüriga 
ühendatud terastraat hoiab tüüri neutraalasendis; kui stardinöör vabaneb 
stardikonksust, tõmbab vedru pöördetüüri kõrvale ning mudel hakkab ringlema. 

Kere. Aerodünaamiliselt on ideaalne tilgakujuline kere. Kuid konstruktsiooni 
lihtsustamiseks ja mudeli püsivuse suurendamiseks antakse kerele enamasti 
teistsugune kuju. Üldiselt on kere kuju ja konstruktsioon sõltuvad mudeli skeemist ja 
osade vastastikusest asetusest. 

Pealtvaates antakse kerele sujuvad sümmeetrilised vormid kusjuures enamikul 
mudeleist on tiiva kinnituskohal kere piirjoon sirgjooneline. Ka külgvaates püütakse 
kujundada kere võimalikult sümmeetriline (kõrgtiivalised mudelid) kuid siiski on 
enamikul mudeleist kere ebasümmeetriline – pealmine osa sirgem, alumine 
kumeram. Tiib kinnitatakse otse kerele või profileeritud pealisehitusele – püloonile. 
Mõnedel kummimootoriga mudelitel kinnitatakse tiib kere peale paigutatud 
traattugedele.



Joonisel on toodud tüüpilisi purimudellennuki kere kujusid. Selle mudelitüübi kere 
püütakse kujundada peensusteni voolujoonelisena. Küllaldase tugevuse 
saavutamiseks tehakse kõrgele asetatud stabilisaatoriga purimudelitel kere tagumine 
osa suhteliselt jämedam. Kummimootoriga mudellennukitel, millel tiib on kere peal 
nihutatav, peab kere olema pealt lame ja tasane, et tiiva asendi muutmisel ei 
muutuks seadenurk. Teliku Iühendamiseks antakse kere alaküIjele tugev kumerus. 
Kummimootori mahutamiseks peab kere tagaosa olema suhteliselt suure, ristlõikega. 

Kolbmootoriga rekordmudellennukitel paigutatakse tiib kere peale või madala, 
kabiinikujulise pülooni otsa. Püloon annab kerele ilusama kuju ja võimaldab 



otstarbekohaselt paigutada kütusepaaki. Taimermudellennukitel on kere, varustatud 
kõrge pülooniga, mis nagu kasvab sujuvalt kerest välja. 

Aerodünaamilise väärtuse suurendamiseks kaetakse mudeli mootor kapotiga. 
Sagedamini kaetakse kapotiga ainult mootori karter, kuna, silinder jääb mootori 
paremaks jahutamiseks katmata. 

Kere kuju ristlõikes oleneb mudeli skeemist ja konstruktsioonist. Lihtsamatel 
purimudellennukitel on kere kolm- või nelinurkse kujuga. Rekordmudellennukite, 
keredele antakse ristlõikes viisnurkne, kuusnurkne või ovaalne kuju. 
Kummimootoriga mudellennukitel, samuti taimermudellennukitel on kere ristlõige 
ristkülikukujuline või ümmargune. Kolbmootoriga mudellennukitel kasutatakse väga 
mitmesuguse ristlõikega keresid. Rekordmudelitel eelistatakse ristkülikukujulisi või 
viisnurkseid keresid. Ringkiirusmudelitel on kere tavaliselt pealt- ja altpoolt 
ümardatud.

Kere sõrestike tüübid on kujutatud joonisel. Konstruktsiooni järgi liigitatakse 
kered:

 ribisõrestikuga kered,  

 raamsõrestikuga kered,  

 kaunkered,  

 torukered ja  

 segasõrestikuga kered. 



Ribi- ja raamsõrestikul võtavad kerele mõjuvad jõud vastu 3-4 või rohkem tala. 
Ribisõrestikul on kujuandvaiks osadeks vineerist või õhukesest puitlauast ribid; 
raamsõrestikule annavad kuju talasid ühendavad põikliistud. Ribisõrestikku 
kasutatakse purimudellennukitel, raamsõrestikku - mootormudellennukitel.

Eriti purimudellennukitele vajaliku sileda pealispinna ja sujuva voolujoonelise kuju 
saab kaunkeredel, mis valmistatakse tavaliselt läbinisti pärnapuidust. Kaunkered 
õõnestatakse seest tühjaks, jättes kere tühemikku mõned vaheseinad, mis väldivad 
külgede sissemuljumist. Kerele mõjuvad jõud võtab vastu kerekauna 0,5-2 mm 
paksune sein. Torukere kujutab endast vineerist või alumiiniumist toru. Torukeresid 
esineb ringkiirusmudellennukitel ja taimermudellennukitel. Segasõrestik koosneb 
puust õõnestatud või vineerist painutatud harjast ja põhjast, mis on omavahel 
ühendatud põikliistude või ribidega. Suure tugevuse tõttu kasutatakse seda 
peamiselt ringkiirusmudellennukitel. 

Tala mõõdud olenevad sõrestiku tüübist. Ribisbrestikus on tavaliselt kaks kuni neli 
tala; 1200 mm pikkuse kolmnurkse kerega purimudellennukil võetakse kaks ülemist 
tala mõõtudega 3*8 mm, alumine 4*4 mm. Rohkemate talade puhul on üksikute 
talade mõõdud 3*2, 3*3 või 3*5 mm. Sõltuvalt kere pikkusest on kummimootoriga 
mudelitel raamsõrestikuga kere talade mõõdud 2*2, 2,5*2,5 või 3*3 mm. Kere nina- 
ja sabaosa tugevdatakse raami vahele asetatud diagonaalidega (2-3 tk.). 



Kummimootoriga mudelile saab sobiva, hea väändekindlusega kere, kui asetada 
kõik põikliistud diagonaalselt. 

Kolbmootoriga mudellennukitel valmistatakse kere ninaosa ribisõrestikuga (kuni tiiva 
või pülooni tagaservani) ja sabaosa raamsõrestikuga. Niisugune kere on 
mootoriraami, kütusepaagi, teliku ja tiiva kinnituskohtadel küllaldase tugevusega ning 
sabaosas küllalt kerge.  

Purimudellennuki kerel on ees ninaklots, mis voolitakse pärnapuidust ja varustatakse 
õõnsusega trimmraskuse jaoks. Ninaklotsi võib valmistada ka kahest ristamisi 
kokkuliimitud vineerplaadist; vahed täidetakse kujuandvate täiteklotsidega. 

Talade otsad liimitakse ninaklotsi külgedesse lõigatud soontesse. Kummimootoriga 
mudelitel liimitakse kere esimesele raamile tavaliselt 1-2 mm paksusest vineerist ribi, 
mis varustatakse avaga ninaklotsi jaoks.



Ava suurus oleneb kummimootori ristlõikest. Kui kummimootor koosneb 20 
kummilindist 3*1 mm, siis peab ava olema vähemalt 20*20 mm; 40 lindi puhul aga 
mitte väiksem kui 30*30 mm. Liiga väikese ava puhul võivad ribi servad lõikuda 
kummilintidesse ja põhjustada mootori ennaegse purunemise. Nupuga propelleri 
puhul peab ninaklots olema eest lame, muul juhul sujuvalt ümardatud. 

Kummimootoriga mudelitel lõpeb kere sabaosa kummimootori konksuga varustatud, 
äravõetava sabaklotsiga või läheb sujuvalt üle kiiluks.

Viimasel juhul liimitakse kere raami külge vineeri- või tselluloidplaadid, millesse on 
puuritud kummimootori kinnituspulga jaoks 5-6 millimeetrise läbimõõduga augud. 
Pulk ise valmistatakse bambusest või alumiiniumtorust. 

Kolbmootoriga mudellennukitel sõltub kere ninaosa konstruktsioon mootori tüübist. 
Mootoritel AMM-4 ja K-16 on kinnituskäpad propellerivõlliga paralleelsed, seetõttu 



tuleb kasutada mootoriraami. Raami võib valmistada kahest 10*12 mm jämedusest 
männliistust, mis ühendavad kolme esimest ribi (A).  

Esimene ribi valmistatakse 3--4 mm paksusest vineerist. Mootoriraami võib 
valmistada ka alumiiniumplekist ja kinnitada otse esimese ribi külge (B). Esimese ribi 
tugevdamiseks sidestatakse see järgmise 2-3 ribiga. 2-4 täiendava liistu abil. Samuti 
toimitakse ka nende mootorite puhul, mis kinnituvad äärikuga otse esimese ribi külge 
(C). Kere esiosa tugevdamiseks kaetakse see kolme esimese ribivahe ulatuses 
vineeri, pärnalaukeste või riidega. 

Kere sõrestiku ribisid on kõige lihtsam valmistada. 1-2 mm paksusest vineerist või 2-
3 mm paksusest pärna või haavalauakesest (A).  

Eriti tugevad ribid saadakse siis, kui ribi iga serv valmistatakse eraldi lauakesest ja 
liimitakse siis kokku (B). Samalaadselt võib ribisid valmistada liistudest, mis 
liimitakse kokku papist, vineerist või tselluloidist nurkadega (C). Erilist tugevust 
nõudvates kohtades (tiiva ja teliku kinnitusribid) kasutatakse liistude pealeliimimise 
teel tugevdatud vineeriribisid (D). Mootorikapotid ja propellerinupud pinnitakse 
õhukesest alumiiniumiplekist, vormitakse tselluloidist või liimitakae šabloonklotsil 
kokku paberiribadest. Mootori osadele, kütusepaagile ja muudele mehhanismidele 
ligipääsemiseks varustatakse kere luukidega. 

Telik maamudellennukitel. Teliku toed valmistatakse terastraadist OVS, VS 
(klaverikeeletraat) või bambusest. Mudelitel kaaluga kuni 400 g võib kasutada ühe 
toega (ainult peatoega) telikut; raskematel mudelitel tuleb kasutada peatoe kõrval 
abitugesid. 



Teliku laius rataste kohalt on 16-20% tiva ulatusest.. Traadist pea- ja abitugede 
minimaalsed läbimõõdud, olenevalt mudeli lennukaalust, on toodud tabelis. 

Telikuid on kolme tüüpi: ühe-, kahe- ja kolmerattaline telik. Kõige praktilisem on 
kaherattaline telik, mis kaitseb hästi mudelit vigastuste eest stardil ja maandumisel. 

Üherattalisi telikuid kasutatakse mudellennukitel õhutakistuse ja kaalu vähendamise 
eesmärgil. Üherattalise telikuga mudel toetub eest teliku rattale ja tagant 
kahekiilulisele sabale (A); teliku halvaks küljeks on mudeli kaldumine stardil, mis võib 
põhjustada lennu ebaõnnestumise. 



Mõnedel mudelitüüpidel, näiteks tiibmudellennukitel kasutatakse mudelile õige 
stardiasendi andmiseks kolmerattalist telikut (B). 

Mudellennuki transporteerimise hõlbustamiseks tehakse telik äravõetav. Ühe toega 
teliku puhul kinnitatakse tugi alumiiniumklambrite ja montaažikruvidega kere 
sõrestiku tugevdatud ribi külge või põhja alla (A). Kolbmootoriga mudelile on väga 
praktiline joonisel (B) kujutatud teliku kinnitusviis. Ribi, mille sisse kinnitub telik, on 
kokku limitud kolmest vineeriplaadist, millest keskmine on välia lõigatud teliku toe 
ülaosa järgi. Teliku äravõtmiseks surutakse toed kokku ja tõmmatakse ribi vahelt 
välja. Mitmetoelisel telikul kinnitatakse toed klambrite ja montaašikruvidega kere 
põhja kiilge (C) või alumiiniumist puksidesse (D). Puksid kinnitatakse kere talade ja 
põikliistude ühenduskohtadesse, mis tugevdatakse vineerist või tselluloidist 
nurkadega. 

Teliku asetus oleneb mudeli osade vastastikusest asendist, kuid reeglina 
paigutatakse telik võimalikult propelleri pöörlemistasapinna lähedale, et vältida 
propelleri purunemist stardil ja maandumisel.  

Kaherattalise teliku puhul on kolmandaks toetuspunktiks terastraadist sabakark või 
raskematel mudelitel (2000 g ja raskemad) sabaratas. 

Rindtakistuse vähendamiseks tehakse kummimootoriga mudellennukitel 
sissetõmmatav telik. Üherattalise teliku sissetõmbamise mehhanism on kujutatud 
joonisel. Niitmähisega kinnitatakse teliku bambusest toe külge terastraadist telg, mis 
pöörleb kere põhja külge kinnitatud puksi sees. Telje teine ots on tagasi painutatud 
ja ühendatud kummilindiga, mis on niisuguse pinge all, et mudel oma raskusega 
telikule toetudes ei lase seda stardil sisse tõmbuda. Mudeli maast eraldumise 
momendil tõmbab, kummi teliku sisse. Samasugust mehhanismi võib kasutada ka 
kaherattalise teliku sissetõmbamiseks. Sissetõmmatava teliku puuduseks on see, et 
mudel peab maanduma kere põhjale; see tingib klapp-propelleri kasutamise. 



Väiksemate mudellennukite rattad (läbimõõduga 30-50 mm) valmistatakse 4-6 mm 
paksusest pärnalauakesest (soovitav mitmekihilisest) ja varustatakse puksidega. 
Rattaid võib kokku liimida ka vineerseibidest ja pukside asemel kasutada ratta 
külgedele liimitud tselluloidplaadikesi. Kaalu kokkuhoiu mõttes valmistatakse 
suuremad rattad seest õõnsatena.

Kui on käepärast õhukest tselluloidi (0,5-0,8 mm), võib sellest pressida kaks 
rattapoolt, mis hiljem liimitakse kokku atsetooni või nitrolakiga. Rattad paigaldatakse 
telikutoe külge joodetud kahe seibi vahele. 

Erinevalt vabaltlendavatest mudelitest võib ringkiirusmudellennukitel telik stardil 
mudelist eralduda ja jääda maha. Niisugune telik, täpsemalt stardikäru, on 
kolmerattaline ja varustatud alusega, millele toetub mudeli kere. Stardil, propelleri 
tõmbe mõjul, surub mudellennuk tiiva esiservaga vastu teliku peal olevat kahvlit ning 
liigub koos telikuga senikaua, kuni kerkib üle kahvli ja vabaneb. Mudel maandub 
kerele.



Telik vesimudellennukitel. Rataste asendamisel ujukitega saab telikut kohandada 
vesistartideks. Start veest on märksa raskem kui maast, sest vees Iiikumisel on 
ujukite takistus suurem kui hõõrdumine ratta puksides. Ujukite veetakistuse 
vähendamiseks peab mudellennuk startima võimalikult väikese kiirusega ja 
eralduma veest ruttu. Eriti tähtis on see kummimootoriga mudelitel, mille mootori 
tööaeg on lühike. 

Hoojooksu kiiruse vähendamiseks tuleb suurendada tiiva kohtumisnurka, paigutades 
ujukid raskuskeskmest ettepoole. Kui ujukid asuvad raskuskeskmele liiga lähedal, 
toimub hoojooks ujukite suure takistuse ja propelleri tugeva tõmbe mõjul väikese 
kohtumisnurgaga, ning mudeli veest eraldumiseks on vaja suurt kiirust; liiga suur 
kiirus aga võib põhjustada pärast veest eraldumist mudeli kabreerimise. Halvemal 
juhul, kui ei jätku mootori võimsusest küllaldase kiiruse arendamiseks, mudel üldse 
ei eraldu. veest. Õieti asetatud ujukitega mudellellennuk eraldub veest mudeli 
horisontaallennu kiirusele lähedase kiirusega ja tõuseb sujuvalt. Ujukitega. teliku 
tüüpidest on kõige levinumad joonisel toodud tüübid. Parem neist on telik, mis 
koosneb kahest suuremast peaujukist ja ühest saba alla asetatud abiujukist. Selline 
ujukite asetus tagab hoojooksul mudeli püsivuse ja võimaldab ära kasutada 
ratasteliku tugesid. Ujukite põhjad võib teha ilma astmeta, sest astme ülesannet 
täidab ujuki lai sirge tagaserv (lennu- ja vahest ka mudellennuasjanduses tehakse 
ujukite põhjad astmelistena, et tekitada ujukite all veekeeriseid, mis kergitavad ujuki 
veepinnale, hõlbustades seega lennuki või mudeli veest eraldumist). 

Kummagi peaujuki veeväljasurve peab võrduma 1,5 kordsele mudellennuki kaalule. 
Arvestamata koormatust abiujukile, võivad ujukid mudeli seismisel vajuda niipalju 
vette, et 1/3  nende mahust jääb vee alla. Abiujukile langeva väikese koormuse tõttu 
on selle maht umbes 1/2 peaujuki mahust. 

Peaujukid asetatakse nii, et mudeli horisontaalasendi puhul propeller ei puudutaks 
vett. Tagumise ujuki asukoht määrab mudeli asendi stardil. See valitakse sellise 
arvestusega, et vees ujurnisel oleks mudeli pikitelg veepinna suhtes 10º tahapoole 
kallutatud. Mudeli niisugune asend tagab stardil hea kiirenduse ja kiire veest 
eraldumise.



Pea- ja abiujukite seadenurgad mudeli pikitelje suhtes, olgu 5-10º. Nagu juba öeldud, 
on suur tähtsus peaujukite asetusel raskuskeskme suhtes. Nurk ujukite tagaserva 
mudeli raskuskeskmega ühendava sirge ja püsttelje vahel peab olema vähemalt 10º.

Mida väiksem on mudeli pinnakoormatus ja suurem propelleri tõmme, seda suurem 
see nurk peab olema. Abiujuki asetus raskuskeskme suhtes ei oma erilist tähtsust. 
Peaujukite kaugus teineteisest peab tagama mudeli püsivuse hoojooksul ja veest 
eraldumise momendil; on ujukid liiga lähestikku, võib mudel tuulehoo või 
propellerireaktsiooni mõjul kalduda ja puudutada tiivaga vett; on ujukid teineteisest 
liiga kaugel ei hoia mudellennuk hoojooksul hästi suunda ja veest eraldumine toimub 
aeglaselt. Kummimootoriga mudellennukitel on ujukite kaugus teineteisest kuni 8/10 
propelleri läbimõõdust; kolbmootoriga mudellennukitel on ujukite vaheline kaugus 
võrdne mudeli raskuskeskme kaugusega veepinnast. 

Kahe ujukiga (ilma abiujukita) telikut kasutatakse harva, peamiselt siis, kui 
soovitakse säilitada lennukimudeli sarnasust mõne lennukitüübiga. Erinevalt 
eelmisest ujukitüübist varustatakse ujuki põhi 7-10 mm kõrguse astmega, mille 
kaugus ujuki ninast peab võrduma 2/5 ujuki pikkusele. Astme asetus mudeli 
raskuskeset Iäbiva vertikaali suhtes määratakse samuti kui eelmise ujukitüübi 
tagaserva asetus. Kummagi ujuki veeväljasurve peab võrduma 1,5-kordsele mudeli 
kaalule.



Ujukid valmistatakse ribisõrestikuga või lõigatakse ujuki küljed vineerist (pärnalauast) 
ja ühendatakse liistudega. Teliku tugede kinnitamiseks varustatakse ujukid 
alumiiniumtorust puksidega. Ujukid kaetakse altpoolt joonistuspaberi või 
pärnalauakestega ja pealtpoolt paksu jõupaberiga. 

Lennupaatidel on peaujukiks mudeli kere, mis varustatakse kahe astmega. Mootor 
asetatakse kere kohale ja kinnitatakse tiiva püooni külge. Kere nina- ja sabaosa 
peavad ulatuma üle veepinna. Kerepaadi laius on 13-20% kere pikkusest. Laiad 
kered annavad ise mudelile vees küllaldase püsivuse; kitsamad varustatakse kere 
kügedest välja kasvavate abiujukitega (“uimedega”). Kere esimene aste peab asuma 
raskuskeskme lähedal ja kohastikku abiujukite tagaservaga.  

Tagumine aste olgu raskuskeskmest 40-50% raskuskeskme ja kere tagaotsa, 
vahelisest kaugusest tagapool. Abiujukid on tavaliselt paksu sümmeetrilise profiiliga 
ja asetsevad veepinna suhtes 5-7º nurga all. Mudeli reguleerimisel vajalikuks maast 
stardiks on soovitav konstruktsioonis ette näha kolmerattalise teliku kinnitamise 
võimalus.

Lennupaadi kere on tavaliselt ribisõrestikuga. Kere põhja keskmine liist peab olema 
maandumistõugete, vastuvõtmiseks õige tugev ja ulatuma põhja kattest 4-5 mm 
välja

PropeIIer. Propelleri valikul kasutatakse erilisi graafikuid. KoIbmootoriga 
mudellennukitel on propelleri  laba profiil kaksikkumer või tasakumer; 



kummimootoriga mudellennukitel nõguskumer, suhtelise paksusega umbes; 5% (A). 
Labade kuju on enamasti elliptiline või trapetsiline (B). 

Propelleri õhutakistuse vähendamiseks lauglemisel tehakse kurnmimootoriga 
mudellennukitel labad tahaklapitavad. Lihtsaim klappimismehhanism on kujutatud ja 
töötab järgmiselt: Üleskeeratud kummimootori pinge surub propelleri võllile lükitud 
vedru kokku ning kummikonksu pikendus tõmmatakse ninaklotsi kinnitatud stopp-
pulgast mööda. Propelleri pöörlemisel hoiduvad labad tsentrifugaaljõu mõjul 
tööasendis. Mootori mahakeerdumisel väheneb kummilintide pinge ja vedru tõmbab 
kummikonksu stopp-pulga taha, mis peatab propelleri; õhusurve mõjul klapivad 
labad kere külgedele. 

Kahelabaliste propellerite kõrval on laialdaselt levinud ka ühelabalised, mille eeliseks 
on klappimismehhanismi ja laba valmistamise lihtsus. Pärast mootori mahakäimist 
klapib laba kere peale ilma stoppmehhanismita. Ühelabalise propelleri 
tasakaalustamiseks kasutatakse 1-1,5 millimeetrise Iäbimõõduga terastraadi otsa 
kinnitatud voolujoonelist vastukaalu. Sõltuvalt laba pikkusest ja kaalust, asub 
vastukaal teljest 35-40% laba pikkuse kaugusel. Rasketel propelleritel asub vas-
tukaal teljest kaugemal, kergetel lähemal. Pöörleva laba ühepoolse tõmbe 
tasakaalustamiseks painutatakse vastukaalu traat pöörlemistasapinnast 15-20º 
tahapoole ja mõni kraad kõrvale. Vastukaalu täpne asukoht määratakse katseliselt.



Propellerid valmistatakse pärnast, haavast või peenesüülisest männist. 

Propeller peab olema hästi tasakaalustatud. Klapp-propellerid tasakaalustatakse 
enne labade kesktüki küljest eraldamist. 

Kummimootoriga mudellennukitel painutatakse propelleri võll, olenevalt propelleri 
Iäbimõõdust, 1,5-2,5 mm paksusest terastraadist; näiteks 400-450 millimeetrise 
Iäbimõõduga propelleritel peab võlli läbimõõt olema 2 mm. Võlli laagriks on mudeli 
ninaklotsi asetatud vask või pronkstorust puks. Võllile, propelleri kesktüki ja 
ninaklotsi vahele lükitakse 4-5 tselluloidist või plekist seibi või väike survekuullaager. 
Propelleri laagrid peavad olema hästi õlitatud. 



Mõnikord kasutatakse kummimootoriga mudellennukitel vabajooksuga propellerit. 
Sellel propelleritüübil on võlli otsa painutatud aas, millest on läbi pistetud kesktüki 
külge kinnitatud tihvt. Kummi üleskeeramisel või lahtikeerdumisel pöörleb propeller 
koos mootorikummiga; mootori töö lõppemisel vabaneb tihvt aasast ja propeller 
pöörleb õhuvoolu mõjul vabalt. Mudelitel, millel on vabajooksuga propeller, ei 
kasutata sissetõmmatavat telikut. 

KUMMIMOOTOR
Kummimootor koosneb kummilintidest läbimõõduga 1*1, 2*2 või 1*3 mm. Mootori 
ristlõige (lintide arv) oleneb propelleri läbimõõdust ja sammust ning mudeli kaalust ja 
pinnakoormatusest. 

Kummimootori valmistamine algab kummilintide pikkuse väljamõõtmisega, milleks 
mõõdetakse ära kummikonksude vaheline kaugus ja lisatakse sellele juurde 100--
200 mm. Järgneb kummi pesemine sooja seebiveega talgi eemaldamiseks. 
Seepidest tuleb kõne alla ainult happevaba habemeajamisseep. Pestud kummi 
loputatake puhtas vees ja tõmmatakse Iäbi kuiva rätiku: järelkuivatamine toimub 
toatemperatuuril, kuni kummi on täiesti kuiv. 

Enne kummimootori kerimist tuleb kummit määrida. Määrdeainena on sobiv 
kasutada segu: üks osa habemeajamisseepi lahustatud kolmes osas glütseriinis või 
kastoorõlis. Et määre imbuks lintidesse, asetatakse kummi määrdepurki ja 
muljutakse sõrmede vahel läbi. Pärast mõnetunnilist määrdes seismist tõmmatakse 
kummilindid üleliigse määrde eemaldamiseks tugevasti Iäbi sõrmede ja lõpuks Iäbi 
puhta lapi. 

Mootor keritakse töölaual, mis on kaetud puhta paberiga. Lauda lüüakse kaks naela, 
nii et nende kaugus teineteisest vastaks mootori pikkusele. Kummi keritakse 
ühtlaselt ja lõdvalt ümber naelte, jälgides, et lindid ei ristuks. Kummilindi otste 
sõlmimiseks peavad need olema umbes 10 cm mootorist pikemad. Mootori otsad 
ümbritsetakse 30-50 mm pikkuselt isoleerpaelaga ja sõlmitakse aasadeks. 



Suurema lennukestuse saavutamiseks tehakse rekordmudellennukitel kummimootor 
konksudevahelisest kaugusest kuni 1/3 võrra pikem. Raskuskeskme nihkumise 
vältimiseks, mida võib põhjustada vabalt keres lebava pika mootorikummi 
ümberpaiknemine, keerutatakse kummilindid pärast kerimist kokku. Mootori kerimine 
ja kokkukeerutamine toimub järgmiselt. 

Naelte kaugus enne kerimist peab olema võrdne: 2 * kummikonksude vaheline 
kaugus + 2 * pikendus. 

Näide: 16 kummilinti 1*4 mm - konksude vahe 1000 mm, pikendus - 300 mm. 
Kummimootori kerimiseks vajalik naelte vahe: 2*1000 + 2*300=2600 mm. 

Algul keritakse mootor 8-st lindist. Seega väheneb lintide arv pooleni. Keritud lintide 
üks ots vabastatakse naela otsast, asetatakse käsipuurmasina padrunisse kinnitatud 
konksu taha ja keerutatakse propelleri pöörlemisele vastupidises suunas, kuni lintide 
pikkus võrdub umbkaudu kahekordse konksudevahelise kaugusega (2000 mm). 
Nüüd võetakse kinni lintide keskkohast ja, vabastanud ka teise otsa naela tagant, 
riputatakse see käsipuurmasina konksu külge. Lahtilastud lindid keerduvad kokku ja 
mootor on paraja pikkusega. 

Aja jooksul kaotab kummimootor elastsuse. Värskuse säilitamiseks pestakse 
kummimootorit aeg-ajalt soojas seebivees ja kuivatatakse. 

Kummimootori üleskeeramisel peab iga mudellendur teadma, kui palju keerdusid ta 
võib ilma lintide katkemist kartmata mootorile anda. Alltoodud tabelis on antud 
kummimootori lubatud maksimaalsed keerud, olenevalt mootori pikkusest ja 
ristlõikest.



Näide. Kummomootor om 600 mm pikk ja koosneb 16 kummilindist 1*3 mm. Mootori 
ristlõige on seega 16*3=48mm2 ja maksimaalsed keerud 360. 

Tabeli kasutamisel tuleb pidada meeles, et see on koostatud värske kummi jaoks; 
seisnud kummi puhul anda keerdusid 5-10% vähem. Veel tuleb arvestada seda, et 
ülaltoodud pöörded kehtivad hästi määritud, ühtlaselt keritud ja eelvenituse saanud 
kummile. Kummimootori eelvenitust teostatakse vahetult enne üleskeeramist, kummi 
ettevalmistamiseks järgnevatele suurtele pingetele. Mootor venitatakse 2-3 korda 
umbes 2,5 kordse pikkuseni ja lastakse tagasi. Järgnevalt keeratakse mootorile 
käega peale 1/4 maksimaalkeerdudest ja lastakse maha käia. Seda korratakse veel 
mõned korrad, suurendades keeerdude arvu kuni 1/2 maksimaalsest. Kirjeldatud 
eelvenituse saanud kummimootor muutub vastupidavamaks ja keerdub lahti 
ühtlasemalt. 

Üleskeeramisel tekivad kummilintides suured pinged, mis püüavad suruda mudeli 
„lõõtsaks“. On soovitav, et mudeli kere oleks kummi üleskeeramisel koormamata. 
Olenevalt kere konstruktsioonis, võib mootori koos sabaklotsi külge kinnitatud 
kummikonksuga kerest tagantpoolt veidi välja tõmmata või kui see ei ole võimalik, 
hoida mootori tagumist kinnituspulk terastraadist valmistatud kahvliga. Mõlemal juhul 
tõmmatakse mootorikummi kerest välja eestpoolt ja keeratakse üles 
käsipuurmasinaga, mille padrunisse kinnitatud konks on ühendatud propellerivõlli 
otsas asuva aasaga. Üleskeeramine ja start peavad toimuma kiiresti, et kummi 
vahepeal ei „väsiks“. Keerdunud kummilintidel moodustuvad „sõlmed“ peavad olema 
ühtlaselt kogu mootori pikkuses. 

Algajal mudellenduril on soovitav harjutada üleskeeramist vana kummimootoriga, 
mis ei ole asetatud mudelisse. Võistlustele või proovilennutamistele võtta alati kaasa 
kaks kummimootorit, et ühe purunemisel või „väsimisel“ ei tarvitseks jääda 
pealtvaatajaks.



Mootrlennu pikendamiseks asetatakse rekordmudellennukitele mõnikord kaks 
kummit, mis on omavahel ühendatud hammasratas-ülekandega. 

KOLBMOOTORID  

KOMPRESSIOONSÜÜTEGA MOOTORID 

Ehitus. Mudellennukite kompressioonsüütega mootoritel süttib küttesegu survetaktil 
tekkiva kõrge temperatuuri mõjul. Et küttesegu kokkusurumist nimetatakse 
komprimeerimiseks, siis sellest ka nimetus kompressioonsüütega mootor. 

Kompressioonsüütega mootori ehitust selgitab joonis. Mootori aluseks on karter (1), 
mille külge kinnitatakse kõik teised osad. Karteri küljes olevate käppadega 
ühendatakse mootor mudellennuki kerega. Karteri tagakülg on keermestatud 
kaanega (2) hermeetiliselt suletud. Karteri ja kaane vahele asetatakse õlis 
immutatud tihend. Karteri esiosasse on pressitud väntvõlli laager ja ülaosasse 
silindrihülss (5), mille sisepind ehk nn. peegelpind on hoolikalt poleeritud; hülssi 
ümbritseb karterile toetuv äärik. Mootori töötamisel väljuvad põlenud gaasid hülsi 
seintes vastastikku asetsevate väljalaskeavade kaudu. Hülssi on tehtud piklik 
vertikaalne ava, ülevoolukanal, mida mööda voolab kütus karterist silindrise. 
Ülevoolukanali vastas, väljalaskeavade all on karterit karburaatoriga ühendav 
sisselaskeava.



Hülssi hoiab oma kohal keermega karterisse kinnitatud silindripea (3), mis on 
jahutuspinna suurendamiseks varustatud ribidega. Silindripea võtab hülsilt mootori 
töötamisel eralduva üleliigse soojuse ja hajutab õhku. Halva jahutuse puhul hülss ja 
silindripea kuumenevad üle, mis võib põhjustada häireid mootori töös, võimsuse 
langemise ja hülsi peegelpinna riknemise. 

Hülsi ülaosasse on tihedalt asetatud kontrakolb (7), mida saab liigutada 
reguleerimiskruvi (4) abil üles-alla. Kontrakolvi liigutamisel muutub silindri maht ja 
ühenduses sellega ka mootori pöörete arv. Kontrakolvi asendit muudetakse ainult 
käivitamise ja mootori reguleerimise ajal; mootori töötamisel mormaalpööretel 
kontrakolbi ei liigutata. 

Hülsis asub kolb (6) mis mootori töötamisel liigub kiiresti üles alla. Tugeva 
kompressiooni saavutamiseks peab kolb olema hästi sobitatud hülssi. Kolvist on läbi 
puuritud auk kolvisõrme jaoks (10), mis ühendab kolbi kepsuga (9). Viimane on 
omakorda ühendatud väntvõlli põlvega (18). Keps koos väntvõlliga (8) muudavad 
kolvi sirgjoonelise liikumise pöörlevaks. Väntvõlli karterist väljaulatuv ots on 
varustatud tugiseibiga (11) propelleri jaoks. Propeller surutakse tugiseibi vastu 
väntvõlli otsa keeratava mutriga. 

Karteri ülaosa külge on kinnitatud karburaatoritoru (12), mille vaba ots on kaetud 
õhuklapiga (drosseliga) (13). Õhuklapi ail reguleeritakse küttesegu koostist. 

Karburaatoritoru külge kinnitub kütusepaagi kaas (14), millega on keerme abil 
ühendatud paak (15). Paaki ulatub karburaatoritoruga ühendatud toitejuhe (16). 
Kütuse pealevoolu reguleerimiseks on toitejuhtmesse asetatud kooniline nõel (17). 



Tööpõhimõte. Kolvi ülesliikumisel langeb karteris rõhk ja õhuvool suundub läbi 
karburaatoritoru karterisse. Õhuvoolu teel asetseb toitejuhe, mille ülemine ots 
moodustab pihusti, alumine aga ulatub kütusepaagi põhja. Õhuvool, liikudes suure 
kiirusega, kisub toitejuhtmest kaasa kütusetilgakesi, mis pihustuvad ja satuvad 
karterisse (B). Seega ei ole karteris enam puhas õhk, vaid kütuse ja õhu segu. 
Sisseimemine lõpeb kolvi jõudmisel ülemise surnud seisu. Siin muudab kolb suunda 
ja, liikudes allapoole, surub küttesegu üevoolukanali (C) kaudu silindri ülaosasse. 
Laskunud alumise surnud seisuni, liigub kolb uuuesti üles, surudes koku silindris 
oleva küttesegu ning imedes samal ajal karterisse uue annuse. 

Kolvi jõudmisel ülemise surnud seisuni on kütusesegu suure rõhu mõjul niivõrd 
kuumenenud, et süttib. Küttesegu põlemisel trkkivad gaasid paisuvad ja suruvad 
kolvi alla, kolb annab surve edasi kepsule, mis paneb pöörlema väntvõlli. Kolvi 
allaliikumisel temperatuur ja rõhk silindris langevad. Momendil kui rõhk silindris on 
vaid veidi suurem välisrõhust, avab kolb väljalaskeava (D), mille kaudu väljuvad 
põlenud gaasid. Veidi hiljem avatakse ülevoolukanali suue ja karteris kokkusurutud 
värske küttesegu voolab silindrisse, surudes välja põlenud gaaside jäägid. Edasi 
korduvad kirjeldatud protsessid seni, kuni jätkub kütust. 

Käivitamine. Käivitamisele eelneb mootori ülevaatus, mille kestel kontrollitakse 
silindripea, karburaatori, kütusepaagi ja kogu mootori kinnitust, samuti propellerimutri 
pinget.

Veendunud, et karburaatorinõel on kinni, valatakse paaki kütust. Keeranud 
kontrakolvi reguleerimiskruvi üles ning karburaatorinõela 2-3 pööret lahti, 
tõmmatakse parema käe sõrmedega järsult propellerist. Pärast kolme-nelja 
propelleri pööret, kui küttesegu on imetud silindrisse, alustatakse kontrakolvi 
reguleerimiskruvi allakeeramist, mille juures propelleri tõmbamisel kostuvad 
mootorist üksikud paugud. Kui paugud on kõrge tooniga ja järsud, tuleb kontrakolbi 
veelgi allapoole suruda; kui aga plahvatused on madalatoonilised ja propelleri 



tõmbamisel on tunda kerget lööki sõrmede pihta, siis on tegemist liiga varase 
küttesegu süttimisega ja kontrakolbi tuleb keerata ülespoole. 

On kontrakolvi õige asend määratud, tõmmatakse järsult propellerit, kuni mootor 
käivitub. Töötaval mootoril töpsustatakse kontrakolvi asendit, kuni mootor töötab 
ühtlaselt, töötakte vahele jätmata. Tötab mootor tõukeliselt ja paiskab välja valget 
suitsu, siis on küttesegus vähe kütust – segu on „vaene“. Seismajätmiseks tuleb 
karburaatorinõela kinnikeeramisega katkestada kütuse pealevool. 

Rikked. Allpool on toodud kompressioonsüütega mootorite peamised rikked. 

Rikke välised tunnused Rikke põhjused Rikke kõrvaldamine 

Mootor ei paugu a) Paagis ei ole kütust 

b) Karburaatorinõel on kinni 
keeratud. 

c) toitetoru on ummistunud 

d) Karterisse on kogunenud 
liigselt kütust 

a) valada paaki kütust 

b)Avada nõel mootori passis ette 
nähtud pöörete võrra 

c) karburaatorinõel välja keerata ja 
toitetoru läbi puhuda 

d) karburaatorinõel kinni keerata ja 
jätkata mootori käivitamist, kuni liigne 
kütus on silindrist välja surutud 

Mootor paugub mõned 
korrad ja jääb seisma 

Segu koostis ei ole õige (liiga 
kütuserikas või –vaene segu) 

Reguleerida segu koostist 
karburaatorinõela keeramisega 

Mootor kuumeneb üle Segu liiga vaene või kütuses 
vähe õli 

Esimesel juhul anda karburaatorinõela 
lahtikeeramisega kütust juurde; teisel 
juhul kontrollida kütuse koostist 

Mootor töötab ebaühtlaselt Segu rikas või sisaldab 
võõrkehasid 

Keerata karburaatorinõela rohkem 
kinni või filtreerida segu 

Elektrilise süütega mootorid. Mõnedel mootoritüüpidel süüdatakse küttesegu 
silindripeasse asetatud süüteküünla elektroodide vahel tekitatava elektrisädemega. 
Segu süütamiseks on vaja asetada mudellennukile elektrivoolu allikas (taskulambi 
patarei), kõrgepingelist elektrivoolu tootev süütepool ja muid abiseadmeid, mis 
suurendavad tunduvalt mudellennuki kaalu. Oma raskuse tõttu kasutatakse 
elektrilise süütega mootereid vabaltlendavatel mudellennukitel väga harva. Rikkeid 
eineb seda tüüpi mootoritel märka rohkem kui kompressioonsüütega mootoritel; 
rikete allikaks on peamiselt elektriseadmed. Mootorid töötavad bensiini ja õli seguga 
(7 osa bensiini ja 1 osa õli). Suurte pöörete tõttu kasutatakse neid mootoreid 
peamiselt kiirusmudellenukitel. 

Hõõgküünlaga mootorid. Viimasel ajal kasutatakse suurte pööretega võimsatel 
mootoritel nn. hõõgküünalt , mis kujutab endast silindripeasse asetatud tavalise 
süüteküünla keha külge kinnitatud takistustraadist traati. Mootori käivitamisel 
ühendatakse spiraal 2-6 voldise kuiva patarei ja akumulasatoriga. Elektrivool 
kuumendab spiraali hõõgumiseni ja viimane süütab mootorisse imetud küttesegu. 
On mootor töötamisel küllaldaselt soojenenud, lahutatakse vooluallikas spiraalist, 
sest silindris valiseva kõrge temperatuuri mõjul püsib spiraal hõõguvas olekus. 

Hõõgküünlaga mootorid on väga tundlikud kütuse koostise suhtes. Tavalselt 
kasutatakse segu, mis koosneb 75% metüülpiiritusest ja 25% kastoorõlist. Mootor 
töötab püsivalt ainult kõrgete pöörete arvu juures. 



REAKTIIVMOOTORID

Mudellennuasjanduses kasutatakse pulseerivaid reaktiivmootoreid 
ringkiirusnmudelite jõuallikana. Reaktiivmootor on suurtel lennukiirustel kolbmootorist 
parem, sest tema tõmbejõud suureneb kiiruse kasvamisega ning erikaal (kaalu ja 
tõmbejõu suhe) on väiksem kui kolbmootorile. Halbadeks külgedeks on suur 
kütusekulu ja lühike tööiga.  

Pulseeriv reaktiivmootor on ehituselt väga lihtne. Mootor koosneb alumiiniumist 
valmistatud mootoripeast (1), 0,2 mm paksusest kuumusekindlast terasplekist 
valmistatud põlemiskambrist (2) ja resonantstorust (3). Mootoripeas asub 
kütusepaagiga (5) ühendatud karburaatoritoru (4). Põlemiskambri ja mootoripea 
vahel on vahesein (6), millesse puuritud auke katab eriterasest klapp (7); tagantpoolt 
on põlemiskamber avatud. Põlemiskambrisse kinnitub süüteküünal (8). 

Pulseeriva reaktiivmootori tööpõhimõte on järgmine. Õhuvool, suundudes 
mootorisse, kiireneb mootoripea kitsas lõigus, nn. konfuusoris, mistõtturõhk seal 
langeb. Õhurõhk on kõige väiksem konfuusori kitsamas osas, kuhu on paigutatud 
karburaator, mistõttu kütus (bensiisn) imetakse paagist välja ja pihustatakse. Kütuse 
osakesed aurustuvad ja satuvad koos õhuga mootoripea laienevasse tagaosasse, 
nn. difuusorisse, kus rõhk uuesti suureneb. Järgnevalt läbib kütuseaurudega 
küllastunud õhuvool vaheseina ja satub klappide vahelt põlemiskambrisse. Segu 
süüdatakse süüteküünla abil. Põlemisel rõhk põlemiskambris suureneb ja seetõttu 
klapp sulgub. Gaasid väljuvad mootorist läbi resonantstoru suurel kiirusel. 
Resonantstorust väljuvate gaaside reaaktivjõud tõukab mootorit edasi. 

Gaaside väljavoolamisel mootorist rõhk põlemiskambris väheneb. Kui rõhk on 
muutunud põlemiskambris väiksemaks kui difuusoris, avaneb klapp uuesti ja värske 
segu voolab mootorisse ning eespoolkirjeldatud nähtused korduvad. Klapi sulgumine 
toimub umbes 150 korda sekundis 

Gaaside väljavoolamisel põlemiskambris tekkiv hõrendus on põhjustatud 
gaasisamba, nn. „gaasikolvi“ inertsusest pikas resonantstorus. „Gaasikolvil“ on 
täitaveel teinegi tähtis ülesanne; enda poolt tekitatud hõrenduse mõjul muudab ta 
suunda ja avaldab survet põlemiskambrisse imetud värskele segule, suurendades 
seega rõhku segu süttimise momendil. 

Mudellennuki reaktiivmootor võib töötada ka paigal. Joonisel on kujutatud mootori 
tööjärjekord:



 Klapp on avatud, värske küttesegu täidab põlemiskambri. 

 Segu süttimine. Põlemisel tekkivad gaasid paisuvad, rõhk põlemiskambris 
suureneb, klapid sulguvad ja gaasid suunduvad resonantstorusse. 

 Paisuvad gaasid liiguvad resonantsroru lõpuni, tekitades põlemikambris 
hõrenduse, mille mõjul klapid avanevad. 

 Põlemiskamber täitub värske seguga. „Gaasikolb“ liigub tagasi põlemiskambri 
suunas, rõhudes värskele segule. 

Reaktiivmootori tõmbejõud on seda suurem, mida rohkem õhku ja kütust satub 
põlemiskambrisse. Kaasaegsete mudellennuki-reaktiivmootorite tõmbejõud on 1-3 
kg.

Süüteküünalt on tarvis segu süütamiseks ainult käivitamisel. Mootori töötamisel 
süütab värske segu juba põlevad gaasid ja põlemiskambri kuumenenud sein. 

Reaktiivmootori tüüpidest on selle raamatu järgi kõige levinum Moskva Mudellennu 
Kesklaboratooriumis komstrueeritud PAM-1, mida vähemal siis toodeti 
seeriaviisiliselt. PAM-1 põhiandmed on järgmised: 

Tõmbejõud mida mootor arendab paigal – 1-1,5 kg. 

Kaal (ilma kütusepaagi ja kütuseta) – 320 g. 

Kütus – lennuki- või autobensiisn. 

Kütusekulu – 1,5 g sekundis. 



Tsüklite arv sekundis – 150. 

Mootori mõõdud: 

Pikkus – 855 mm 

Põlemiskambri läbimõõt – 64 mm. 

Resonantstoru läbimõõt – 34 mm. 

Klapi tööiga on 3 minutit, korpusel 1 tund. 

PAM-1, nagu kõik sedatüüpi reaktiivmootorid, käivitub väga hästi. Käivitamine 
toimub järgmiselt; 

Mootor asetatakse alusele, mille alla paigutatakse plekk- või vineertahvel, ja 
suunatakse nii, et mootori taga 3-4 m kaugusel ei oleks mingisuguseid esemeid. 
Kontrollitakse kas paak on täidetud kütusega ja süütesüsteem korras. Küttesegu 
süütamiseks vajaliku kõrgepingelise elektrivoolu allikana kasutatakse magneetot või 
käivituspooli. 

On käivitamiseks kõik korras, keeratakse karburaatorinõela 2-3 keerdu lahti ja 
puhutakse mootor läbi. Läbipuhumiseks kasutatakse autopumpa, mille vooliku otsa 
on kinnitatud alumiiniumtorust düüs. Düüsi ots asetatakse konfuusorisse nii, et 
õhujuga suunduks karburaatoritorule. Veendunud, et süüde on välja lülitatud, 
tekitatakse mootoris 5-10 järsu pumbalöögiga õhuvool, mis pihustab kütuse ja täidab 
põlemiskambri kütteseguga. Pärast seda lülitatakse sisse süüde. Kui ei ole 
käepärast vooluallikat, võib segu süüdata ka tikuga resonantstoru otsast. Mootori
töötamisel tekib väga tugev heli ja eraldub nii palju soojust, et mootori korpus hakkab 
hõõguma. Kui mootor juba töötab, tuleb süüde välja lülitada ja karburaatorinõela 
keeramisega reguleerida küttesegu koostist seni, kuni mootorist väljuv leek on 
helesinine ja mootori hääl võimalikult kõrge tooniga. Punase leegi puhul on 
küttesegu liigarikas, s.t.. karburaatorinõela tuleb kinni keerata. Lahjat segu 
iseloomustavad peaaegu nähtamatu leek ja üksikud tugevad paugud. Mootor 
jäetakse seisma kütuse pealevoolu lõpetamisega (karburaatorinõel keeratakse 
kinni). Pärast seismajätmist tuleb mootoripea kohe ära keerata, vastasel korral võib 
ta jahtumisel põlemikambrisse kinni kiiluda. 

Reaktiivmootoril võivad esineda järgmised rikked: 

 Käivitamisel ükskud paugud, leek lööb konfuusorist eest välja. Põhjuseks on 
purunenud või paigalt nihkunud klapp. Klapp asendada või korrasatada. 

 Mootor ei käivitu. Karburaator on ummistunud või kütus otsas. Puhastada 
karburaator või täita kütusepaak. 

 Mootor töötab ebaühtlaselt. Klapp on paindunud või kütus voolab peale 
ebaühtlaselt. Reguleerida klapp või korrastada toitesüsteem. 

Reaktiivmootori käivitamisel tuleb täita järgmisi ohutustehnika nõudeid: 

 Mootori lähedal ei tohi olla kütust, ega muid kergestisüttivaid aineid. 

 Käepärst peab olema tulekustuti või kast liivaga ja ämber vett. 

 Mootor ja kütusepaak peavad olema tugevasti kinnitatud. 

 Mootori proovimiseks ei tohi paaki kallata rohkem kui 150-200 g kütust. 

 Mootori töötamisel ei tohi paaki kütust juurde kallata. 



 Süütesüsteemi juhtmed peavad olema hästi isoleeritud. 

 Ei tohi vaadata resonantstorusse kui süüde on sisse lülitatud 

 Mootori käivitamisel ei tohi seista resonantstoru taga. 

Rekaktiivmootri kuumenemise tõttu asetatakse ta mudellennuki osadest võimalikult 
kaugele (tavaliselt mudellennuki peale) ning mootori läheduses asuvate osade 
kaitseks kuumuse eest kasutatakse õhukest plekki või asbestpappi. 

KÜTUSEPAAGID 

Kütusepaakide maht, kuju ja asetus olenevad mudellennuki ja mootori tüübist. 

Taimermudllennukitel on mootorlennu kestus piiratud 20 sekundiga; seetõttu on 
nende kütusepaagid mahult väikesed. Kaalu kokkuhoidmiseks ja kütusehulga 
kontrollimiseks valmistatakse taimermudellennukite paagid tselluloidist. Mootori 
proovimisel märgitakse joonekestega paagi küljele kütusehulgad, mis on vajalikud 
mootori täispööretel töötamiseks 20, 30, ja 40 sekundi vältel. Joonekesed, mis 
tähistavad 30 ja 40 sekundiks vajalikku kütusehulka, tehakse musta värviga, 20 
sekundiks – punase värviga. Mootori tööaja piiramine kütusehulgaga toimub 
järgmiselt: paaki kallatakse kütust kuni 40 sekundi jooneni ja käivitatakse ning 
reguleeritakse mootor. Kui kütuse tasapind on langenud 20 sekundi jooneni, lastakse 
mudel lendu. Mootorlennu kestuse reguleerimiseks on eeltoodud moodus lihtsaim, 
kui ebatäpne (eksimine kuni 3 + sek.). 

Täpsemalt saab mootori tööaega reguleerida kahekordse põhjaga ja koonilise 
klapiga paagi abil. Paagi külg valmistatakse poole- ja põhjad ühemillimeetrisest 
tselluloidist joonisel joodud mõõdete järgi. Paagi ülemise osa lahutab alumisest 
vasest koonus, mis surutakse spiraalvedruga vaheseina avasse. Mootori käivitamisel 
tõmmatakse koonusklapp üles ja lastakse enne mudellennuki startimist uuesti alla, 
katkestades seega kütuse juurdevoolu paagi põhja. Nii kulutab mootor täpselt 



vaheseina ja paagi põhja vahel oleva kütusehulga. Ülalkirjeldatud paake kasutatakse 
ka rekordmudellennukite reguleerimisel lühiajalisteks lendudeks. 

Mootori kestvamaks töötamiseks rekordlendudel on väga tähtis valida õige 
toitesüsteem. Rekordmudellennukite kütusepaagid on väga suure mahuga (kuni 
1000 cm3 ja enam) ning nad paigutatakse mudeli keresse, võimalikult raskuskeskme 
lähedale. Kütuse pealeandmine toimub imemise või isevoolu teel. Esimesel juhul 
eraldatakse karburaator mootorist, paigutatakse kütusepaaki ja ühendatakse 
mootoriga kummist või plastmassist toru abil. Ühendustoru sisemine läbimõõt peab 
vastama täpselt karburaatoritoru välisele läbimõõdulr või olema veidi väiksem. 
Torude ühenduskohad peavad olema õhukindlad (alumiiniumklambritega kokku 
pigistatud). Karburaatorit mootoriga ühendava toru pikkus ei tohi olla üle 200 mm, 
sest pikema toru puhul on mootori käivitamine raskendatud. Sellise toiteskeemiga 
mootor töötab ühtlaselt,sest pikas karburaatoritorus seguneb kütus õhuga hästi, 
samuti ei mõjuta mootori tööd mudeli kõikumine.



Kumi 200 cm3 mahuga paagid võib asetada karburaatorist kõrgemale. Kütus voolab 
ise karburaatorisse läbi ühendustoru. Kuigi mootori tööd mõjutab kõikumisest 
põhjustatud kütuse loksumine, võib niisugust toitmisviisi siiski kasutada 
hästireguleeritud mudelitel, kui kütusepaak ei ületa 800 cm3.

Suuremahuliste paakide puhul kasutatakse kütuse juurdevoolu reguleerimiseks 
ujukit. Ujuk asub karburaatori külge kinnitatud ppaagikeses, mida toidetakse 
peapaagist isevoolu teel. Lihtsa ujukipaagi konstruktsioon on toodud joonisel. Paak 
valmistatakse tselluloidist ja ujuk korgist. Kütuse juurdevoolu reguleerib ujukiga 
ühendatud kooniline klapp. 

Paakide konstruktsioon peab tagama kütuse täieliku ärakasutamise ja filtreerimise 
ning vältima kütuse võimalikku loksumist. Kütuse viimase tilgani ärakasutamise 
tagab paagi põhja alla kinnitatud settekoonus, mida eraldab paagist filtri osa 
täitevtihe metallvõrk. On soovitav asetada võrkfilter ka paagi täiteavasse. Kui 
mudellennuki kere mõõdud lubavad, tehakse paak sama kõrge kui lai. Kõige lihtsam 
ja otstarbekohasem on anda paagile silindriline kuju ning teha paaki kütuse 
loksumise vähendamiseks 2-3 aukudega vaheseina. Paagi materjaliks sobib 0,5 mm 
paksune tselluloid või õhuke vaskplekk. 

Valmistehtud paak tuleb enne mudellennukile paigaldamsit pesta, kuivatada ja 
kontrollida. Ühenduskohtade õhukindluse kontrollimiseks asetatakse suletud paak 
sooja vette; soojenemisel õhk paisub ja väljub mullidena ebatihedatest 
ühenduskohtadest. 



Ringmudellennukitel paiskab tsentrifugaaljõud lennu ajal paagis oleva oleva kütuse 
vastu paagi parempoolset seina. Selleks, et karburaatori toitetoru ots oleks kogu 
lennu vältel kütuses, tuleb paagile anda eriline kuju. Pilotaažimudelitel peab kütus 
peale voolama mistahes lennuasendi puhul. See tingib õhutoru kasutamise. Paak 
asetatakse mudelile nii, et kütuse tasapind oleks ühel kõrgusel karburaatoriga. 
Tüüpilised ringkiirusmudelite paagid on toodud joonisel. 



Rektiivmootoriga ringkiirusmudellennukitel valmistatakse kütuse püsiva pealevoolu 
tagamiseks rõngakujuline ja kinnitatakse mootori ette. Õhuvool suubub mootorisse 
läbi paagi õõnsuse. 

TÖÖVÕTTED

OSADE VALMISTAMINE 

Liistude valmistamine. Liiste on kõige otstarbekam saagida elektrilisel ketassael. 
Selle puuidumisel saetakse liiste käsitsi väikesehambulise saega. Kui on vaja 
näiteks 7*5 mm ristlõikega 750 mm pikkust liistu siis saetakse laua servast 10-12 
mm laiune ja 780-800 mm pikkune liist. Kasutades liistuhoidjat, poolitatakse saadud 
liist pikuti ja hööveldatakse nõutavate mõõtmeteni. 

Peenemad liistud valmistatakse liistulõikajaga jämedamatest. Peenemate liistude 
hööveldamiseks kasutatakse šabloonlauda, millele liimitud liistupaaride kõrgus 
määrab hööveldatava liistu paksuse. Hööveldamisel surutakse höövel tugevasti 
vastu šabloonlauda ja tõmmatakse liist 2-3 korda höövli alt läbi. 



Liistude jätkamine ja tugevdamine. Jätkamisel liimitakse liistud kokku 
diagonaalselt nii, et jätkukoht oleks umbes 10 korda pikem liistu paksuseest. Tala 
jätkamsel liimitakse tala külgedele vineerplaadikesed, ümbritsetakse jätkukoht 
niitmähisega ja kaetakse liimiga. Liistude tugevdamisel tuleks vältida teravaid nurki. 

Liistude painutamine. Liiste võib painutada kuumalt, keedetult või külmalt. Kuumalt 
painutamist kasutatakse enamasti bambuse puhul. Painutatav koht tehakse niiskeks 
ja kuumutatakse küünlaleegi, petrooleumilambi või elektripliidi kohal. Et liist ei 
hakkaks kõrbema, liigutatakse teda küünlaleegi kohal edasi-tagasi. Kuum liist laseb 
ennast kergesti painutada, kuid püüab jahtumisel uuesti sirguda, seepärast tuleb 
teda hoida pärast painutamist kuni jahtumiseni surve all.



Kuumalt painutamist kasutatakse ka kõverdunud liistude ja mudeli osade 
õgvendamisel.

Jämedamaid liiste painutatakse keedetult. Keetmiseks kasutatakse 100-200 mm 
renjat plekkvanni. Keetmise aeg oleneb liistu mõõtmetest ja puidu liigist. 

Keedetud liistud painutatakse nõutava kujuni ja kinnitatakse šabloonlauale 30-40 
tunniks kuivama. 

Kõige lihtsam ja levinuv on liistude painutamine külmalt. Võetakse 3-5 liistu 
pikkusega 1-2 mm ja kastetakse märjaks. Märjad liistud painutatakse ja kinnitatakse 
naelte või klotsidega šabloonlauale kuivama. Kuivanud liistud liimitakse kokku 
külmliimiga ja kinnitatakse uuesti šabloonlauale. On liim kuivanud, hööveldatakse 
liist nõutava mõõduni. Tiiva otskaarte valmistamiseks võetakse liistud nii laiad, et 
pärast kokkuliimimist saaks poolitamisel kaks täpselt ühesugust otsa kaart. 



Mitmest kihist kokkuliimitud liistu nimetatakse lamellliistuks. 

Männipuidust liistude keetmise ajad. 

Liistu pikkus 
mm-tes

Keetmise aeg 
temperatuuril 90-100º

Paindekoha minimaalne 
raadius mm-tes 

3

5

10

15

20

15 min 

35 min 

1 t. 30 min 

2 t. 30 min 

4 t. 

50

100

200

300

400

Jootmine. Jootmine on kahe metalliosa ühendamine erilise sulami, nn. joodise abil. 

Enne jootmist puhastatakse jootekohad hoolikalt mustusest ja oksüüdist ning 
kaetakse pintsli abil soolhappega, milles on kuni küllastuseni lahustatud tsinki 
(tsingitükikeste lisamise teel soolaheppesse). Niisugust vedelikku nimetatakse 
jootevedelikuks. Elektrijuhtmete jootmisel asendatakse jootevedelik puhta või eetris 



lahustatud kampoliga. Nihkumise vältimiseks ühendatakse osad enne jootmist 
peenest vasktraadist mähisega (näiteks telikutugede kokkujootmisel). 

Oma tugevuselt liigitatajkse joodised kõvadeks ja pehmeteks. Kõvade joodiste 
sulamistemperatuur on kõrgem kui pehmetel. Kõva joodisega ühendatud kohad on 
tavaliselt sama tugevad kui osad ise. Tavaliselt kasutatakse järgmisi tinast ja pliist 
koosnevaid joodiseid: 

 Pehme joodis pleki jaoks koosneb 2 osast tinast ja 1 osast pliist; 
sulamistemperatuur 185º.

 Keskmine joodis sisaldab 1 osa tina ja 1 osa pliid; sulamistemperatuur 210º.

 Kõva joodis  sisaldab 1 osa pliid ja 1 oksa tina. Kasutatakse tsingutud, 
messing- ja vasktoodete jootmiseks. Sulamistemperatuur 250º.

Jootmisel kasutatakse tavalist, ahjus või priimusel kuumutatavat, või elektrilist 
jootekolbi. Kui salmiaagitükike, milles jootekolbi puhastatakse, hakkab jootekolvi 
puudutamisest tugevasti suitsema, siis näitab see, et kolbi on küllaldaselt 
kuumendatud. Jootmiseks võetakse kolviga tilk joodist ja tõmmatakse sellega mööda 
jootekohta. Joodis peab jooksma metalli pinnale ühtlaselt ja täitma kõik praod 
kokkujoodetavate osade vahel. 

Pärast jahtumist kõrvaldatakse viiliga liigne joodis ja jootekoht pestakse 
(jootevedeliku kasutamise puhul) happejäänuste kõrvaldamiseks seebiveega. 

Pikki jootekohi joodetakse järk-järgult. Jämedamate (3-4 mm) terastraatide jootmisel 
tuleb neid enne jootmist kuumutada peaaegu kuni joodise sulamistemperatuurini.

Pinnimine. Mootorikapotid ja luugid valmistatakse alumiiniumplekist pinnimise teel. 
Selleks valmistatakse puust šabloon, mille pealispind on vajaliku kujuga. Asetanud 
šabloonile plekitüki, antakse sellel algul puit- ja siis metallvasara löökidega nõutav 
kuju.

Neetmine. Mudellennuki alumiiniumplekist osade ühendamiseks, samuti ka 
alumminiumi ühendamiseks puiduga kasutatakse neetimist. Needid valmistatakse 
1,5-3 millimeetrisest alumiiniumtraadist. Lõpp-pea kujundamiseks peab neet ulatuma 
august välja enda 1-1,5 kordse läbimõõdu võrra. Neetimisel asetatakse needi alla 
masiivne metallese. Needi peale õige kuju andmiseks töödeldakse seda torniga, 
mille otsas on süvend. 

Tselluloidi vormimine. Tselluloid sobib hästi propellerinuppude, mootorikapottide, 
kabiinikuplite ja kütusepaakide valmistamiseks. Kuumendamisel muutub tselluloid 
40º C juures pehmeks ja 70-75º C juures plastiliseks, millises olekus on võimalik teda 
vormida. Tselluloid pehmendatakse enne vormimist kuumas vees. 



Ribide valmistamine. Kere ribide valmistamist alustatakse ribide kuju kopeerimiega 
materjalile. Joonise säästmiseks joonestatakse ribid esmalt joonisele asetatud 
õhukesele läbipaistvale paberile (pauspaber) ja kopeeritakse siis sellelt 
kopeerpaberi, joonlaua ja kõva pliiatsi abil materjalile. Kopeerimisel pööratakse erilist 
tähelepanu puidu süü õigele suunale, mis joonistel on märgitud ribidele kahe peaga 
noolekestega. Tavaliselt on puidu süü suund piki ribisid. Ribide kopeerimisel 
joonestatakse väiksemad ribid suuremate ribide kergendusväljalõigetesse. 
Läbimõeldud ja otstarbekohane ribide paigutus võimaldab suurt materjali ja tööaja 
kokkuhoidu.

Väljasaetud ribid hööveldatakse või viilitakse täpse suuruseni ja lõigatakse 
nurkadesse sälgud talade jaoks. Lõpuks puuritakse ribidesse augud saelehe jaoks ja 
saetakse ribidesse kergendusväljalõiked. 



Tiiva ribide täpsest kujust sõltuvad suurel määral mudellennuki lennuomadused, 
seepärast valmistatakse nad äärmise hoolikusega. 

Kõigepealt valmistatakse šabloonribi, mille kuju kopeeritakse jooniselt vineerile ja 
seatakse välja. Peene viili ja liivapaberiga antakse šabloonribile täpne kuju. Sälkusid 
liistude jaoks ja kergendusväljalõikeid šabloonribisse ei tehta. Valminud šabloonribi 
järgi joonestatakse materjalile kõik samasugused ribid, pidades silmas, et vineeri süü 
suund oleks piki ribisid. Šabloonribi  paigaltnihkumise vältimiseks torgatakse sellest 
läbi kaks rõhknaela, mis surutakse ribi joonestamisel vineeri sisse. Kui kõik ribid on 
joonestatud vineerile, saetakse nad välja nii, et lõikejoon jookseks umbes 1-2 mm 
väljaspool ribi piirjoont. 

Kasutased rõhknaelte poolt tekitatud auke, lükitakse väljasaetud ribid kahe traattihvti 
otsa. Ribide pakk pigistatakse kruustangide vahel tugevasti kokku. Et kruustangid ei 
vigastaks ribide pakki, asetatakse selle mõlemale küljele vineeriribad, millesse 
puurduvad paki kokkupigistamisel ka tihvtide otsad. 

Kruustangide vahel viilitakse ribide pakk õige kujuni. Viilimisel kontrollitakse ribide 
pakki tagantvaates ja võrreldakse šabloonribiga. 

Valminud ribide paki mõlemle küljele joonestatakse liistuaugud ja saetakse välja 
tapisaega või ka rauasae lehega. Liistuauke töödeldakse viiliga kuni tiivaliistude 
otstest võetud proovitükid „istuvad“ ribide pakis täpselt ja tihedasti. Nüüd võib paki 
lahti võtta ja saagida ribidesse kergendusväljalõiked. Valminud ribid puhastatakse 
peene liivapaberiga kergelt üle. 

Kui tiiva ribid erinevad üksteisest kuju või suuruse poolest, siis valmistatakse 
tiivapoolte kaks ühesugust ribi korraga. 

Propelleri valmistamine. Vineerist või papist valmistatakse propelleri joonise järgi 
laba pealt- ja külgvaate šabloonid (kahelabalisel propelleril valmistatakse ainult ühe 
laba šabloon) ning joonestatakse nende abil propelleri pealt- ja külgvaated klotsile. 
Enne propelleri kuju klotsile märkimist poolitatakse klots pliiatsijoonega piki- ja 
põikisuunas ning puuritakse auk propelleri võlli jaoks. Kui propeller on pealtvaate 
järgi välja saetud, liimitakse klots mõne tilga liimiga ajutiselt kokku ja saetaksed välja 
ka külgvaate järgi. Nüüd eemaldatakse klotsi kõik mahasaetud servad ja 
joonestatakse propellerile nn. paksusjooned. 



Paksusjoonte asukoha määramiseks joonestame välja propelleriklotsi 2-3 ristlõiget ja 
nende sisse laba profiilid antud kohtades. Tõmmanud profiilide alla ja peale 
puutujad, kanname lõigud Y1, Y2 ja Y3 ning X1, X2 ja X3 propelleriklotsile ja 
joonestame nende järgi välja paksusjooned. 



Propelleriklotsi töötlemist jätkatakse noaga, alustades klotsi tagaküljest. Lõiganud 
klotsi umbkaudse kujuni, jätkatakse töötlemist raspli ja viiliga. Lõplik kuju antakse 
propellerile lihvimise teel peene liivapaberiga. Lihvimisel kontrollitakse aeg-ajal 
labade kuju ja kaalu sümmeetrilisust. Valmistatud propeller kaetakse lakiga. 

OSADE KOKKUPANEK 

Kere kokkupanek. Raamsõrestikuga kerede kokkupanek toimub järgmiselt. Kere 
külg- ja pealtvaated kopeeritakse õhukesele läbipaistvale paberile (pauspaberile) 
ning kinnitatakse selliselt saadud tööjoonis rõhknaeltega lauale. 

Et kere osad ei kleepuks tööjoonise külge seebitatakse see kuiva seebitükiga. 
Järgnevalt kinnitatakse vineerinaeltega külgvaatejoonisele kere talad (naelu taladest 
mitte läbi lüüa) ja liimitakse nende vahele põikliistud. Kui kere üks külg on valmis, 
asetatakse selle peale läbipaistev, mõlemalt poolt seebitatud pabeririba ja laotakse 
kere teine külg esimese peale.

On liim hästi kuivanud, võetakse kere küljed laua pealt lahti ja ühendatakse 
omavahel pealtvaatejoonisel varem valmislõigatud põikliistudega. Kui kere alumine 
ja pealmine külg on mõlemad kumerad. Tuleb kokkupanemisel asetada kere nina- ja 
sabaosa alla liistud. Õige kuju säilitamiseks asetatakse kere talade vahele mõned 
abiribid, mis eemaldatakse värast sõrestiku valmimist. 

Ribisõrestiku kokkupanemisviis oleneb kere kujust. Pealtpoolt sirge kere laotatakse 
töölaual kokku ümberpööratud asendis. On kere pealt ja alt kumer, kasutatakse kas 
välis- või siseellingut. Välisellinguks kasutatakse laua serva külge löödud liiste, mille 
külge kinnitatakse ribid rõhknaeltega. Ellinguliistude vahed peavad vastama kere 
ribidevahelistele kaugustele. Siseellinguks kasutatakse tugevat sirget liistu, millele 
lükitakse kere ribid. Siseellingu kasutamisel jäetakse ribidesse valmistamisel täidis, 
mille keskel on ellinguliistu ristlõikele vastav väljalõige. Pärast kere valmistamist 
eemaldatakse ellinguliist ja lõigatakse ribidest täidised välja. 



Kaunkeresid kasutatakse peamiselt rekordpurimudellennukitel ja nende 
valmistamine nõuab suurt täpsust.. Kaunkere valmistamine algab kereklotsi 
kokkuliimimisega  kahest täpselt ühesuguse paksusega lauast. Laudade vahele 
asetatakse mõlemalt poolt külmliimiga kaetud pabeririba ja hoitakse laudasid liimi 
kuivamiseni raskuste või pitskruvide abil surve all. Nüüd joonestatakse klotsi küljele 
kere külgvaade, saetakse peene lintsaega välja ja puhastatakse viiliga täpse kujuni. 
Joonestanud klotsi pealmisele küljele kere pealtvaade, saetakse ka see välja ja 
alustatakse kere kantide ümardamist. Kontrollides aeg-ajalt ristlõike-šabloonidega,
antakse kerele noa, raspli ja liivapaberi abil täpne kuju. Kere välispinna töötlemine 
lõpetatud, lahutatakse kere pooled noateraga mööda paberikihti ja õõnestatakse. 
Valminud kerepooled liimitakse külmliimiga surve all uuesti kokku. 



Torukered valmistatakse 0,5-1,0 mm paksusest, kuumas vees pehmendatud 
vineerist, mis keeratakse ümber šablooniklotsi. Šabloonile painutatud vineeri ümber 
mähitakse riideribad. Kuivanud vineeritoru võetakse šabloonilt, valmistatakse ette 
ühenduskoht ja, asetatunud kere uuesti šabloonile, liimitakse kokku. Õmbluse 
liimimisel peab mähkima uuesti kere ümber riideriba. 

Toru- ja kaunkered, peamiselt aga mootorikapotid ja voolundajad, valmistatakse 
sageli veel tisleriliimiga kokkuliimitud paberiribadest. Paberikihte liimitakse 
šabloonklotsile seni, kuni osa on vajaliku tugevusega. Kuivanud osad lihvitakse 
liivapaberiga ja kaetakse lakiga. Et paber ei kleepuks šabloonklotsi külge, asetatakse 
klotsi ja paberiribade vahele niiske maisipaber. 



Tiiva kokkupanek. Tiib pannakse kokku montaažilaual või selleks otstarbeks 
ehitatud ellingul, millel on pliiatsiga joonestatud tiiva pealtvaade.  

Tiiva tala või (talad) kinnitatakse vineerinaeltega ellingule ja liimitakse tema külge 
ribid. Kaardunud ribid tuleb enne kohaleliimimist küünlaleegi või elektriplidi kohal 
õgvendada. Ribisid võib õgvendada ka kere niisutamisega sest kuivamisel tõmbub 
kumeralt küljelt niisutatud ribi sirgeks. Liimimisel kontrollitakse nurgikuga, et ribid
oleksid täpselt risti ellinguga ning joonlauaga, et kõik ribid oleksid ühekõrgusel. 
JärgnevaIt liimitakse kohale esi- ja tagaserva liistud, ning ühendatakse nad pärast 
sõrestiku ellingult lahtivõtmist Iiimi ja niitmähise abil otsakaartega. Viimasena 
kinnitatakse tiiva sõrestiku külge keeled kerega ühendamiseks. Lameribidega tiiva 
kokkupanek on kujutatud joonisel. Stabilisaatori ja kiilu kokkupanek on sarnane tiiva 
kokkupanekule.



Sõrestike viimistlemine. Kui kõigi osade sõrestikud on valmis, pannakse 
mudellennuk kokku ja kontrollitakse kinnitussõlmede täpsust, ilmnenud ebatäpsused 
kõrvaldatakse. Mootoriga mudellennukitel kinnitatakse sõrestiku külge telik, 
mootoriraam, kütusepaagid, kapotid, luugid ja abiseadmed (automaadid, elektri-
seadmed jne.). Sõrestik puhastatakse peene liivapaberiga, kõrvaldades kõik 
konarused, mis võivad pärast katmist moonutada mudeli kuju. Õli ja bensiini 
liistudesse  ja ribidesse imbumise vältimiseks kaetakse kolbmootoriga 
mudellennukitel kere esiosa, sõrestik 2-3-kordselt lakiga. 

Katmine. Katmine on üks vastutusrikkamatest töödest, mille kvaliteedist olenevad 
mudeli välimus ja lennuomadused. Katmist tuleb teha tähelepanelikult ja täpselt, 
valides mudeli suurusele ja osale sobiva kattematerjali. Väiksemad ja keskmise 
suurusega mudellennukid kaetakse maispaberiga, suuremad õhukese pakkimis-
paberiga (ka paksema maispaberiga). Suurema tugevuse andmiseks ning kuju 
paremaks säilitamiseks kaetakse kere esiosa ja tiiva esiserv sageli paksema 
paberiga kui ülejäänud mudellennuki osad. Mõnikord kaetakse kere ja tiiva 
ühenduskohad või kogu mudellennuk riidega. Kate liimitakse sõrestiku külge vedela 
külmliimi või paksu värvitu nitrolakiga. 



Katmisel toimitakse kindlas järjekorras: Kerel kaetakse algul küljed, siis, hari ning 
lõpuks põhi. Tiib ja stabilisaator kaetakse enne alt, hiljem pealt. Katmist alustatakse 
itiva keskelt. Paksem paber liimitakse sõrestikule alati enne õhukest. 

Paberiga võib katta kuivalt või märjalt. Kuiva paberiga katmisel toimitakse järgmiselt. 
Lõigatakse kaetavate osade kujulised, servadest 3-4 cm laiemad paberiribad nii, et 
paberikiud „jookseksid“ piki riba. Paberikiudude suund tehakse kindlaks käristamise 
teel (vt. „Materjalid“). Kaetav sõrestik asetatakse montaazilauale ja määritakse pintsli 
abil ühtlase õhukese liimikorraga. Ribidele tavaliselt liimi ei panda, välja arvatud tiiva 
nõguskumerate ribide alumised küljed, kuhu on tarvis profiili säilitamiseks kate kinni 
liimida. Sõrestik liimiga kaetud, võetakse pabeririba ja hoides seda pikisuunas kerge 
pinge all, asetatakse sõrestikule. Liimimiskohti silutakse kergelt sõrmeotstega, kuni 
paber on kleepunud ühtlaselt sõrestiku külge. Suuremaid pindu on soovitav katta 
kahekesi.

Paberi lahtitõmbumise vältimiseks tehakse sõrestikust üleulatuvatesse 
paberiservadesse žiletiteraga või kääridega iga 40-50 mm järel sisselõiked. On liim 
kuivanud, lõigatakse paberiservad ära Žiletiteraga või kulutatakse läbi servliistu 
kandi kohalt liivapaberiga; pärast seda pkaetakse sõrestiku vastaspool.



Kaetud sõrestik niisutatakse pulverisaatori või laia pehme pintsli abil ühtlaseli 
veega nii, et katte pinnale ei jääks veetilku. Kuivamisel tõmbub paber pingule 
ja siledaks. Pingutatud kate teeb tiiva jäigaks, kuid püüab sõrestikku kaardu 
tõmmata, mille vältimiseks asetatakse niisutatud kattega osa sirgele aluslauale 
raskuste alla või vineeriklambrite vahele kuivama. 

Tuba, milles toimub katmine, peab olema kuiv; õhutemperatuur 15-20º C. 
Märjalt katmisel niisutatakse paber enne sõrestikule liimimist pulverisaatori või 
vatitopiga. Väga hea on niisutada paberit ka kahe märja käterätiku vahel. 
Paberi Iiimimine sõrestikule toimub samuti nagu kuiva paberiga katmisel. 

Kuivamisel pingutub märjalt liimitud kate ühtlaselt, kuid väga tugevasti; 
seetõttu ei ole soovitav nõrku sõrestikke selliselt katta. Märjalt katmist 
kasutatakse peamiselt väikeste pindade puhul (nagu ujukid jt.). 

Paksu paberiga (joonistuspaberiga) kaetakse ovaalsed kered, tiiva esiservad (kuni 
esirnese talani) ja mudellennuki muud osad (tiiva ja kere ühenduskohad jne.), kus -

kate peab andma täpse kuju või kus on vaja erilist tugevust. Paksemate 
paberisortide nõrga pingutava toime tõttu kaetakse keredel iga ribivahe eraldi, 
sobitades paberiservad hoolik.alt kokku. Kere katmist alustatakse tagantpoolt. 



Vesimudellennukite ujukite ja lennupaatide kerede katmisel toimitakse sageli 
järgmiselt. Kaetav sõrestikuosa määritakse Iiimiga ja lastakse kuivada. Kohad 
sõrestikul, kus katte kinnikleepimine ei ole soovitav, kaetakse õhukese 
vaseliinikihiga. Nüüd lõigatakse nõutava suurusega paberitükk, niisutatakse see 
üheltpoolt veega. ja, pööranud paberi iimber, kaetakse vastaspool nitrolaki või 
emailiga. Selliselt ettevalmistatud paber asetatakse enne laki kuivamist lakiga kaetud 
poolega sõrestikule. Kate lakeeritakse hiljem ka väljastpoolt. Katmisviisi eeliseks on 
see, et vee sattumisel mudelisse ei ole karta niiskuse imbumist paberisse. 

Riidega katmisel kasutatakse sooja puusepaliimi või seal, kus nõutakse veekindlust, 
paksu atsetoonliimi. Riie venitatakse tugevasti välja ja liimitakse kaetava osa ühe 
serva külge (näiteks tiiva tagaservaliistu - külge). Järkjärgult katet piki tiiba või keret 
venitades liimitakse riie üle kogu kaetava osa kuni teise servani. Niisutamisel 
riidekate ei pingutu, vaid pigem lõtvub; seepärast antaks’e kattele vajalik siledus ja 
pinge mitmekordse lakeerimisega (kasutada ainult nitrolakke). 

Katte remont. Katte remont liigitatakse täielikuks ja osaliseks. 

Täieliku remondi puhul (kui kate on kogu ulatuses purunenud) kistakse vana kate 
maha, puhastatakse sõrestik Iiimijäänustest noa. Või klaasikillu terava servaga ja 
kaetakse uuesti. 

Osalisel remondil lõigatakse vigastatud osa kattest välja, puhastatakse sõrestik ja 
kaetakse uuesti. Tavaliseks veaks on katte eemaldamine ribide servani, mis põh-
justab ribide kaardumise ja kortsude tekkimise kattesse. Õige väljalõike puhul 
jookseb Iõikejoon 10-15 mm ribist kaugemal ja väljalõike teravad nurgad on 
ümardatud.

Väiksemate vigastuste, nagu lõhede ja käristuskohtade remontimisel toimitakse 
joonisel näidatud viisil. Lõiganud vigastatud koha ettevaatlikult terava noaga välja, 
valmistatakse samasordilisest paberist lapp, mille servad ulatuvad 10-15 mm üle 
augu servade. Lapp niisutatakse ühelt poolt veega, teiselt poolt kaetakse vedela 
nitrolakiga ja asetatakse kohale enne laki kuivamist. 



Lakkimine ja viimistlemine. Katte niiskuskindlaks ja siledaks muutmise eesmärgil 
lakeeritakse välismudellennukid aero-, nitro- või vedela õlilakiga. Värvilise laki 
kasutamine teeb mudellennuki nägusamaks ja hõlbustab mudeli jälgimist lennus. 

Lakkimist teostatakse õhutatavas, kuivas, soojas ja tolmuvabas ruumis pulverisaatori 
või pehme laia pintsliga. Pulverisaatori kasutamisel saadakse õhem ja ühtlasern
lakikiht ning hoitakse kokku kaalu. Paberiga kaetud mudellennukid lakeeritakse 1-2 
korda ja, samuti nagu veega pingutamiselgi, asetatakse iga kord aluslauale raskuste 
alla kuivama. Riidega kaetud mudelid lakeeritakse 3-5 korda. Vesimudellennukite 
ujukid ja lennupaatide kered lakeeritakse nitrolakiga 3-4 korda või õlilakiga 2 korda. 



Lakeerimisel või ilmastiku mõjul kaardutõmbunud osade lakikiht sulatatakse 
pulverisaatori või pehme pintsli abil vedeldajaga kergelt üles ja asetatakse siis osa 
õgvendatult raskuste alla kuivama. Osade kaardutõmbumist saab vältida, kui lisame 
viimase lakikihi iga 10 g laki kohta 2-3 tilka kastoor6li. 

MUDELLENNUKITE KOKKUPANEK, STARTIMINE JA REGULEERIMINE 

Kokkupanek ja tasakaalustamine. Valminud mudellennuki osad vaadatakse üle ja 
pannakse siis kokku. Pärast kokkupanekut kontrollitakse tiiva, stabilisaatori, teliku ja 
mootori kinnitust ning mehhanismide tööd. Osade kinnitused peavad olema igati 
kindlad, sest vastasel korral võivad nad lennu ajal järele anda ning põhjustada 
mudeli täieliku purunemise. Järgnevalt kontrollitakse mudelit eestvaates, et tiib ja 
stabilisaator ei oleks kaardunud ning asetseksid õieti. Mudeli kokkupanekul esinevad 
tüüpilised vead on toodud joonisel. 

Kaardunud tiib või stabilisaator tulevad enne mudeli reguleerimist õgvendada. On tiib 
või stabilisaator pealtvaates kerel viltu, kõrvaldatakse viga kinnituskoha 
ümberehitamise teel. Eestvaates viltuse tiiva või stabilisaatori puhul Iiimitakse 
madalama kinnituskoha alla õhuke plaat või kui see ei ole kinnitusviisi tõttu võimalik, 
võetakse kinnituskoht lahti ja  parandatakse viga kinnituskoha ümberasetamise teel. 
Kui kõik puudused on kõrvaldatud, tasakaalustatakse mudel. Pikkade ja kitsaste 
tiibadega mudellennuki puhul (tiiva ulatus üle 1 m, külgsuhtega üle 10-ne) tasakaa-
lustatakse algul tiib, toetades teda keskkohalt teravaservalise joonlauaga. Os-utub
üks tiivapool teisest kergemaks, tasakaalustatakse tiib liistukeste või tinaplaadikese 



Iiimimisega kergema tiiva otsale. Tiiva tasakaalu kontrollitakse alati ka pärast mudeli 
avariid ja remonti. 

Kokkupandud mudeli tasakaalustamine, s.t. raskuskeskme asukoha muutmine, 
seisab mudeli nina- või sabaosa koormamises raskusega või tiiva nihutamisega, 
eesmdriga Saavutada mudeli tsentreering 25-30% tiiva keskõõlust (kandva 
stabilisaatoriga mudeIitel 40-70%). Enamasti tagab juba mudeli konstruktsioon 
raskuskeskme õige asukoha, kuid sageli tuleb seda tasakaalustamisel muuta. 
Raskuskeskme määramine selleks otstarbeks vaimistatud teravikul on kujutatud 
joonisel.

Kummimootoriga mudellennuki raskuskeskme asukoha muutmiseks 
kergendatakse või raskendatakse propellerit, nihutatakse tiiba või raskendatakse 
sabaklotsi. Purimudellennukitel toimub raskuskeskme nihutamine tinahaavlite 
juurdelisamise või äravõtmisega ninaklotsi õõnsusest. Elektrilise süütega 
kolbmootoriga mudelitel muudetakse süütepooli ja patarei asukohta; 
kompressioonsüütega mootoriga mudelitel raskendatakse mudeli nina või saba 
lisaraskustega. Raskuskeskme asukoht märgitakse kerele hästi silmapaistva 
punktikesega. 

Käsistart. Käsistart on mudellennukite reguleerimisel kõige enam kasutatav 
stardiliik. Starditõukega antakse mudelile lennuks vajalik kiirus. Start õnnestub seda 
paremini, mida lähem on stardikiirus mudellennuki lennukiirusele. On tõuge liiga 
nõrk, vajub mudel enneaegselt maha; liiga tugeva tõuke puhul ajab mudel nina püsti 
(kabreerib) ja, jäädes hetkeks õhku rippuma, suundub siis järsult allapoole. 



Iga mudellennukit starditakse kindla, ainult sellele mudelile omase lennukiirusega. 
Lennukiirus määratakse eelstartidel umbkaudselt tunde järgi, lähtudes mudellennuki 
pinnakoormatusest ja tiiva proffilist. Suure pinnakoormatuse või õhukese profiiliga 
mudelid nõuavad suuremat stardikiirust kui väikese pinnakoormatuse või paksu 
profiiliga mudellennukid. Käsistardil peab arvestama tuule suunda ja tugevust. Nii 
käest visates kui ka mistahes muud startimisviisi kasutades suunatakse mudel alati 
ninaga vastutuult. Tuulevaikusel või nõrga tuulega antakse mudelile lennukiirus kas 
täielikult või osaliselt starditõukega. On tuule kiirus võrdne mudeli lennukiirusega, siis 
ei anta mingit tõuget, vaid lastakse mudellennuk lihtsalt käest lahti. Sellisel juhul 
püsib mudellennuk õhus paigal ja vajub startija juures maapinnale. Ületab tuule 
kiirus mudellennuki lennukiiruse, ei ole mõtet mudelit startida, sest mudel sel puhul 
enamasti puruneb.

Heaks eelharjutuseks käsistardile on jooksustart. Jooksustardil hoiab mudellendur 
mudelit parema käega tagantpoolt raskuskeset ja, alustanud aeglast jooksu, suu-
rendab pidevalt jooksutempot, kuni mudel liigub õhu suhtes kiirusega, mis vastab 
tema lennukiirusele. Sel momendil pole tunda mudeli raskust käele, ning mudel 
lastakse lahti. 

Nii käsi- kui jooksustardil hoitakse mudellennuk ninaga veidi allasuunatuna (3-4º
horisondi suhtes). Mudellennuki õige asend stardil, samuti reguleerimisstartidel 
esinevad vead on toodud joonisel. 

Reguleerimisstarte sooritatakse vaikse ilmaga, tavaliselt varahommikul või hilisõhtul, 
tasasel, muruga kaetud väljakul, mille mõõdud on vähemalt 50*50 m. 
Mootormudelitel tehakse esialgne reguleerimine seisva mootoriga. Õige kiirusega 
starditud, tasakaalustatud mudelil võivad ilmneda järgrnised vead: 

 Tiiva seadenurk (või tiiva ja stabilisaatori seadenurkade vahe) on liiga suur 
või väike. Esimesel juhul suundub mudel algul järsult üles, siis alla, jälle 
üles jne; mudellennuk n.ö. “pumpab”. Viga parandatakse tiiva seadenurga 
vähendamisega või stabilisaatori seadenurga suurendamisega. Teisel juhul 
suundub käest vabastatud mudel järsult alla (pikeerib). Normaalse 
lauglennu saavutamiseks suurendatakse, tiiva seadenurka või 
vähendatakse seda stabilisaatoril. 

 Mudel läheb pärast starti pöörangusse. Selle, sageli esineva vea põhjusi 
võib olla mitu. Enamasti on see tingitud kaardunud tiivapoolte 
seadenurkade erinevusest. Viga parandatakse tiiva ülelakkimise (või vana 
lakikihi pehmendamisega vedeldajaga) ning pressi all õgvendamisega (vt. 
“Töövõtted”). Mõnikord on see viga tingitud kaardutõmbunud kiilust või tiiva 
kinnituse ebakindlusest (tiib asetseb lennu. ajal kerel viltu). 



Reeglina kontrollitakse iga stardi eel mudeli sümmeetrilisust, õiget asendit ja tiiva 
ning stabilisaatori kinnitust.

Kõrgstart. Purimudellennukite peamiseks startimisviisiks on mudeli õhkutõmbamine 
pika peene nööri või terastraadi abil, mille otsa on kinnitatud traadist rõngas. 
Võistlusmäärustiku kohaselt ei tohi nööri pikkus ületada 100 meetrit. 
Hästireguleeritud mudel tõuseb umbes 80 meetri kõrgusele. Mudeli nöörist 
vabanemise momendi täpsemaks määramiseks ja nööri otsa maast ülesleidmise 
hõlbustamiseks kinnitatakse rõngast mõni meeter allapoole õhukesest punasest 
riidest kolmnurkne lipuke. Konrastiks valitakse lage tasane madala rohuga kaetud 
valjak, mõõtudega mitte alla 300*300 m. 

Startimine toimub kahekesi: üks mudellendur (startija) hoiab käes pinguletõmmatud 
nööri otsa, teine (stardiabistaja) mudellennukit, mille stardikonksu külge on kinnitatud 
rõngas. Nöör peab olema pingutatud otse tuule suunas ja mudellennuki nina 
suunatud täpselt vastutuult. 0n soovitav, et nööri otsa hoidval mudellenduril oleks 
tuule suuna kontrollimiseks käepärast lühikese varrega lipuke. On mudellennuk 
stardivalmis, tõstab stardiabistaja selle pea kohale nii, et mudellennuki nina oleks 
suunatud horisondi suhtes 15-20º üles. Seda nähes tõstab startija vasaku käe ja 
pärast käe järsku langetamist hakkab jooksma. Stardiabistaja, jooksnud mudeliga 5-
6 sammu kaasa, laseb mudellennuki sujuvalt lendu. Stardiabistaja peab enne mudeli 
lendulaskmist kontrollima, et nöör oleks pingul. Startija jälgib mudelit, et selle 
ebanormaalse käitumise puhul saaks startimise kohe katkestada. 

Märkab startija, et mudel tõuseb liiga järsult ning nööri pinge on suur, aeglustab ta 
liikumist, või tugevate tuulepuhangute puhul isegi taganeb tuule suunas. Kaldub 
mudel stardil küljele või suunast kõrvale, on mõni mudeli osa kaardunud. Nööri 
pinget veidi lõdvendades, oodatakse kuni mudel taastab normaalasendi ja jätkatakse 
siis startimist. Ei lähe mudel normaalasendisse, katkestatakse startimine 
viivitamatult, vaadatakse mudel üle ja alles pärast rikke kõrvaldamist jätkatakse 
startimist.

Toimub tõus normaalselt ja mudel on jõudnud nii kõrgele, et nöör hakkab mudelit 
juba alla kiskuma, siis aeglustatakse sujuvalt liikumist. Mida aeglasemaks jääb 
Iiikumine, seda enam lõdveneb nöör ning mudeli nina vajub alla lauglennuasendisse. 
Kui nüüd startija jääb seisma, vabaneb rõngas konksu tagant ja nöör kukub alla. 
Kõva tuule puhul aga on tarvis, mudeli nööri otsast vabastamiseks, joosta kiiresti 
allatuult või visata nööri ots käest. Stardiabistaja peab jälgima nööri langemist ning 
tooma nööri otsa kiiresti tagasi stardipaika. 

Tuleb mudellennuk konksust lahti enneaegselt, peab stardikonksu rohkem 
kõverdama. Kui mudel hästi ei tõuse, kinnitatakse rõngas järgmise sabapoolse 
konksu küge. 

Väga praktiliseks abivahendiks on kõrgstardil tali, mis koosneb konksu ja rulliga 
varustatud vaiast ning kahe rulliga pidemest (rullide asemel võib kasutada ka 
spinninguridva portselanrõngaid). Vaia pikkus on 300 mm, pideme pikkus, 150 mm. 
Startimine toimub eelkirjeldatud viisil, ainult selle erinevusega, et startija asub näoga 
mudeli poole ja tal ei tarvitse joosta, vaid piisab mõõdukast käimisest, sest tali 
ülekande tõttu Iiigub mudel neli korda kiiremini startijast. Tugeva tuule puhul 
tmmatakse enne starti nöör niipalju sisse, et tali pide asub vaiast 5-10 m kaugusel. 
Tali pideme ja vaia vahele jaetud nööriosa võimaldab tuulepuhangute ajal nööri 
kiiresti järele anda või vajaduse korral mudeli nöörist vabastada. 



Hästi sobib stardinööriks peenike spinningunöör või kuni 0,4 mm jämedune-

terastraat.

Kummimootoriga mudellennukite reguleerimine ja startimine. Kummimootoriga 
mudellennukid reguleeritakse sarnaselt purimudellennukitega, algul käsistardist. 
Kõigepealt reguleeritakse kummimootoriga mudellennukit lauglennul seni, kuni ta 
Iaugleb täiesti sirgjooneliselt ja püsivalt ega avalda vähimatki kalduvust suuna 
muutmiseks.

Kummi- ja kolbmootoriga mudellennukite reguleerimisel valmistab mõningaid raskusi 
propellerireaktsiooni kõrvaldamine. Nimelt püüab mudel, millel on parempoolse 
pöörlemisega propeller, kalduda mootorlennus vasakule ja mudel, millel on 
vasakpoolse pöörlemissuunaga propeller - paremale. Reaktsioonijõu suurus sõltub 
propelleri läbimõõdust ja sammust ning mootori võimsusest. Propellerireaktsiooni 
kõrvaldamisele asutakse samm-sammult ja äärmise ettevaatlikkusega. 

Kummimootoriga mudellennuki esimese mootorlennu proovistart toimub järgmiselt. 
Kummimootorile antakse käsitsi 50-80 keerdu ja hoides vasaku käega propellerit, 
võetakse mudel raskuskeskme kohalt paremasse kätte: Mudel starditakse 
horisontaalasendis. Lasknud propelleri lahti  tõugatakse mudel hetk hiljem sujuva 
higutusega lendu. Ajab mudel järsult nina püsti, peab kallutama propellerivõlli 
allapoole; suundub mudel alla, tuleb panna propeller rohkem - üles vedama. 
Propellerivõlli asendit muudetakse vineeriplaadikeste asetamisega kere esimese ribi 
ja ninaklotsi vahele. 

Järgnevalt vaatleme, kuidas mõjutab propellerireaktsioon kummimootoriga, 
mudellennuki lendu. Olgu öeldud, et reaktsioonijõudu ei tarvitse täiesti kõrvaldada, 
kuna see mõjutab mudeli tõusuvõimet. Kummimootoriga mudel peab tõusma 
ringlevalt ja järsu nurga all, et saavutada 45-60 sek. jooksul 70-100-meetrine kõrgus. 
Tähendab, reaktsioonijõudu tuleb vähendada ainult niipalju, et mudel Iiigselt ei 
kalduks ega keeraks ennast üle tiiva alla. Reguleerimisel peetagu meeles, et mudeli 
kallakut tõusul muudetkse ainult propellerivõlli nihutamisega külgsuunas, mitte 
kunagi aga mudeli tiiva või saba painutamisega või nende asendi muutmisega. 
Käsistardil saavutatud sirgjooneline lauglend peab säilima ka pärast reguleerimist 
mootorlennus.

Pärast mõningaid proovistarte suurendatakse järk-järgult mootori pöördeid kuni 
maksimaalseteni.

Lendab mudel käsistardist laitmatult, proovitakse startida mudelit maast. Starditeena 
kasutatakse vineeritahvIitest valmistatud starditeed, millele asetatud mudelit hoitakse 
parema käega kere sabaosast ja vasaku käega propelleri laba otsast. Startimisel 
on keelatud mudelit tõugata või maast üles tõsta. Käsistardist korralikult 
reguleeritud mudelile ei ole sellised võtted ka vajalikud, sest pärast propelleri 
lahtilaskmist eraldub mudel kolhe maapinnalt ja tõuseb järsu nurga all. 

Kummimootoriga vesimudellennukite reguleerimine ei erine maamudellennukite 
reguleerimisest. 

Kolbmootoriga mudellennukite teguleerimine ja startimine. Kolbmootoriga 
mudellennukid reguleeritakse algul käsistardist nagu puri-  ja kummimootoriga 
mudelleennkidki. Lauglennu reguleerimisel  on vigastuste vältimisel soovitav 
asendada propeller mootorivõlile kinnitatud raskusega või keerata propeller 
horisontaalasendasse. Laugleb mudel laitmatult, käivitatakse mootor, kontroIIitakse 



selle pöördeid ja püsivat tööd ning lastakse siis mudel käsistardist mootorlendu. 
Praktika on näidanud, et proovistardil piisab 20-sekundilisest mootori tööajast. 
Elektrilise süütega mootoritel piiratakse mootori tööd erilise aeglülijaga, 
kompressioonsüütega mootoritel - piiratud hulga kütuse kallamisega kütusepaaki. 

Esimene mootorstart on peaaegu alati seotud mudeli teatava purunemisohuga, sest 
ei ole teada propellerireaktsiooni mõju mudeli lennule. Seepärast on algajale 
mudellendurile soovitav startida mudel mootori normaalpööretest poole väiksema 
pöörete arvuga ja järgnevatel startidel järk-järgult üle minna kõrgemale pöörete 
arvule.

Sarnaselt kummimootoriga mudellennukitele tohib kolbmootoriga mudeleld 
reguleerida mootorlennus ainult propellerivõIIi kallutamdsega (valja arvatud 
taimermudellennukid).  Propelleriraktsiooni kõrvaIdamiseks on kasulik panna 
propeller algul rohkem paremale viltu vedama kui see hiljem võib-olla vajalikuks 
osutub. Sama kehtib propelleri allaveo kohta. PropellerivõlIi kallutamiseks 
asetatakse mootori kinnituskäppade ja raami vahele alumiiniumseibid. 

Lendab mudel käsistardis püsivalt ja tõuseb hästi, katsetatakse maaststardiga. 
Mudel asetatakse täpselt vastutuult ja, andnud mootorile täisgaasi, lastakse mudel 
ilma tõuketa käest lahti. Hästireguleeritud mudel hoiab hästi suunda ja eraldub 
maast kiiresti. Igaks juhuks on soovitav esimesel maaststardil hoida tiiva vasakut 
otsa ja joosta mudeliga kaasa kuni selle maast eraldumiseni. 

Taimermudellennukite reguleerimisel, erinevalt teistest kolbmootoriga 
mudelitüüpidest, propellerivõlli kere pikitelje suhtes ei kallutata. Kallutamist 
külgsuunas pole vaja, sest mudeli raskuskeskme madala asetuse tõttu tõstekeskme 
suhtes on propellerireaktsiooni mõju väike. Propelleri allavedu on samuti liigne, sest 
kabreerimise väldib kandev stabilisaator, mis “upitab” lennu ajal saba ülespoole. 
Sedatüüpi mudelite reguleerimine seisab sobiva seadenurga leidmises lauglennul 
katselisel teel. Hästireguleeritud taimermudel tõuseb järsus spiraalis, läheb peaaegu 
ilma kõrguse kaotuseta lauglennule ning laugleb piisivalt. 

Tagatiivaga ja tiibmudellennuki te reguIeerimine. Tagatiivaga mudellennukitel 
põhjustab raskuskeskme väiksemgi nihkumine mudeli pikeerimise vbi kabreerimise. 
Siin aitab mudeli raskuskeskme etteviimine 3-4 cm võrra samaaegse tiiva ees asuva. 
stabilisaatori seadenurga suurendamisega sedavõrd, et stabilisaatori seadenurk
oleks tiiva seadenurgast 3-4º suurem,. 

Tiibmudellennukitel saab pikeerimist ja, kabreerimist kõrvaldada tiiva geomeetrilise 
väände, suurendamisega 1-2º võrra või, kui võimalik, kaldtüüride ülespainutamisega, 
koormates samaaegselt mudeli nina lisaraskusega, 

Ringmudellennukite juhtimine ja reguleerimine. Ringmudellennukite juhtimine toimub 
järgmiste reeglite kohaselt: 

 Ohjad peavad stardi ja lennu ajal olema püsivalt pinge all. Kui ohjad 
lõdvenevad peab mudellendur juhtpidemega kiiresti taganema, et 
saavutada esialgne pinge. 

 Mudelit ei tohi lennutada tuule kiirustel üle 5 m/sek., sest sel juhul ületab 
tuule surve tsentrifugaaljõu ja triivib mudelit nii palju, et ei ole võimalik 
vältida ohjade lõtvumist mudeli eest taganemisega. Mudel kaotab 
juhitavuse ja enamasti puruneb. 



 Enne lendu peab kontrollima ohjade ja ühenduskohIade tugevust, 
tõmmates ohjasid kusjuures stardiabistaja hoiab mudelit kinni pingega, mis 
üIetab 10-15-kordselt mudeli kaalu. 

 Mudel starditakse allatuult, ülessuunatud kõrgustüüriga. 
 Lennutamist ja reguleerimist tehakse tasasel siledal väljakul, mis on 

puhastatud kividest ja rohututtidest. 
 Lennu ajal ei tohi juhtpidet järsult liigutada. Mudeli viimiseks tõusule 

tõmmatakse juhtpideme ülemist otsa sujuvalt veidi enda poole, 
laskumiseks lükatakse juhtpideme ülemist otsa sujuvalt endast eemale. 

 Mudel maandatakse pärast mootori seismajäämist. Mida lähemale laugleb 
mudel maapinnale, seda enam tõmmatakse juhtpideme ülemist.otsa enda 
poole (kõrgustüüri tagaserva üles), vähendades seega maandumiskiirust. 
Õigel maandumisel puudutavad mudeli rattad ja sabakark maad 
üheaegselt. 

 Lennutamisel peab jälgima üheaegselt mudelit ja horisonti, et viivitamatult 
reageerida ebanormaalsetele lennuasenditele tüüri väljalöögiga. 

Reguleerimislendudeks valitakse tuulevaikne ilm. Enne esimest starti kontrollitakse 
ohjade kinnitust ja kõrgustüüri liigutamise mehhanismi tööd. Mootor käivitatakse ja 
reguleeritakse ning lastakse stardiabistajal mudel vabastada (ilma tõuketa). Mudelil 
lastakse koguda kiirust ning juhtpideme kerge liigutusega enda poole eraldatakse 
mudel maast. Lennu ajal kontrollitakse, kas horisontaallennul ei ole juhtpide viltu 
(kõrgustüür pidevalt väljalöögiga üles või alla), mis näitab, et mudeli raskuskeskme 
asetus ei ole õige. Kipuvad ohjad lõdvenema, tuleb panna mootor rohkem väljapoole 
viltu vedama (või pöördetüüri väljalööki suurendada): Sageli aitab ka välise tiiva 
täiendav koormamine. 

Liigub kõrgustüüri mehhanisin raskelt, tuleb seda enne järgmist lendu õlitada või 
koguni lahti võtta ja korrastada. 

Reguleerimislendudel on soovitav kallata paaki kütust mitte rohkem kui see on 
vajalik 5-8 ringi läbimiseks. 


