
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
LENNUMUDELISM 
 
Sihtgrupp:  9.-19.aastased 
Õppetöö maht: 6 õppetundi nädalas  2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 õppenädalat 
   210 õppetundi aastas, sellest 42 õppetundi teoreetilist osa 
          168 õppetundi praktilist osa 
                
I ÜLDOSA 
 
Tegevuse eesmärgiks on noortele õppetöö sisus ja vormis paindliku ja individuaalse 
lähenemise kaudu nende arenguks sõbralikus keskkonnas mudellennukite ehitamiseks 
vajalike tehnikaalaste teadmiste ja praktiliste oskuste edastamine. 
 
Võimaluste loomine teadmiste ja praktiliste oskuste proovilepanemiseks Rahvusvahelise 
Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) poolt kehtestatud reeglite järgi peetavatel mudellennu 
võistlustel Eestis ja välismaal.  
 
 
II ÕPPE-EESMÄRGID 
 
Õppetegevuse alguses rõhutatakse õpilasele vajadust teha lennuki detaile lähtuvalt 
kõrgendatud nõudmistest kvaliteedile. Rõhutatakse seda, et erinevalt autodest ja laevadest 
liiguvad lennukid "kolmes mõõtmes", kus detailide valmistamise ebatäpsus võib viia lennuki 
purunemiseni või äralendamiseni. 
Sellega seoses püütakse leida õpilase töökiiruse ja töökvaliteedi  jälgimise teel õpilasele 
sobiv töökiirus ja rõhutatakse vajadust "kiirustada aeglaselt". 
 
Töö kvaliteedi jälgimise harjumuse kujundamisel viidatakse Nõmme mudellennu 
traditsioonidele, sellele, et hoolsus ja tähelepanelikus on aidanud siin tegutsejaid saavutada 
MM-l ja MK etappidel auhinnalisi kohti. 
 
 
III ÕPPETEGEVUS 
 
Mudeleid ehitatakse põhimõttel lihtsamalt keerulisemani. 
 
Õpilane ehitab kahel päeval nädalas iga kord 3 tundi. 
 
Sõltuvalt saavutatud kvaliteedi ja kiiruse suhtest tehakse iga lennuki valmides  õpilasele 
ettepanek järgmise lennuki tüübi ja valmistamise tehnoloogiate suhtes.  
 
Lennukitüüpide osas ehitatakse purimudellennukeid, kummimootoriga lennukeid ja 
sisepõlemismootoriga lennukeid. 
 
Lennuki ehitamise tehnoloogiate osas varieeritakse põhiliselt puidu, puidu ja klaasriide ning 
süsinik – kevlari kasutamisel põhinevatel tehnoloogiatel, lennukis sisalduvate seadmete 
valmistamisel kasutatakse mehhaanilise ja elektroonilisi lahendusi. 
 
 
IV ÕPPESISU  
 



Mudellennu ringi tegutsemise peamiseks eesmärgiks on õpetada noori ehitama 
vabalennumudelite klassi kuuluvaid puri-, kummimootoriga ja sisepõlemismootoriga 
lennukeid.  
 
Mudellennukite ehitamiseks õpetada noortele puidu, plastiku ja erinevate metallide 
töötlemist. 
Teooria osas õpetada noori tundma tugevusõpetust, aerodünaamika aluseid, tõusvate ja 
laskuvate õhuvoolude liikumise dünaamikat.  
 
Edastada noortele teadmisi kaugele lennanud mudelite leidmiseks orienteerumist maastikul 
ning esmaseid mudelite leidmise võtteid raadiopeilingaatorite kasutamisel. 
 
Õpetada ohutustehnikat. 
 
Õpetada võistlusmäärusi. 
 
Õpetada võistluseetikat. 
 
*** 
 
Teemad: 
 
1. Sabloonribi koordinaatide väljaarvutamine 
2.  Ribipaki koostamine 
3. Ribipaki lihvimine 
4. Talade töötlemine 
5. Tagaserva töötlemine 
6. Esiserva töötlemine 
7. Talavahetäite tegemine 
8. Ribipakile talade ja esi- ja tagaservade istude tegemine 
9. Tiiva ladumine 
10. Tiiva esi- ja tagaservade täiendav töötlemine 
11. Poolribide töötlemine ja paigutamine 
12. Diagonaalristide paigaldamine ja töötlemine 
13. Otsakaared, ribivahetäited 
14. Tiiva kõrvade ja kesktükkide ühendamine 
15. Tiiva katmine 
16. Tiibade tähistamine vastavalt rahvusvahelise Lennuspordiföderatsiooni kehtestatud 
nõuetele 
17. Kere esiosa valmistamine 
18. Sabakõrs 
19. Kiil, tüür 
20. Stabilisaatori platvorm 
21 Stabilisaatori kinnituskonks 
22. Ülesvedamise konksu valmistamine ja paigutus 
23. Tiiva platvormi valmistamine ja paigutus 
24. Kiilu katmine 
25. Kere katmine 
26. Lennuki reguleerimine (leiab aset välioludes ja ainult algajatele) 
27. Aerodünaamika teooria 
28 Mudellennuki startide harjutamine lennuväljal 
29 Mudellennukite startide ajastamise praktiline õppus mudellennukite tõusvatesse  
õhuvooludesse suunamisel  
 



V ÕPITULEMUSED 
 
Õpitulemuste hindamisel arvestatavad kriteeriumid: 

1. mudeli valmimise püstitatud eesmärkide ajaliste eesmärkide saavutamine 
2. mudeli kvaliteet; 
3. treeningutes osalemine; 
4. treeningus saavutatud tulemused; 
5. Eesti võistlustel saavutatud tulemused; 
6. rahvusvahelistel võistlustel saavutatud tulemused; 
7. võistkonnakaaslaste abistamine erinevates olukordades, spordieetika, käitumine. 

 


