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ВСТУП 

Модель метального радіокерованого планера «Воробей» розроблена 

для педагогів гуртків спортивно-технічного напрямку в системі позашкільної 

освіти.  

Ця модель - зменшений прототип спортивного метального планера 

класу F3K. Необхідність такого невеликого за розмірами планера виникла 

через відсутність тренувальних майданчиків для великих моделей в межах 

міста. А з цією моделлю можна починати тренувальний процес підготовки до 

змагань ранньою весною, використовуючи стадіони і галявини в парках і 

скверах. Модель проста у виготовленні, на ній встановлюється мінімальний 

комплект радіоуправління (приймач +2 рульових машинки).  

Дана модель є перехідною, роблячи її, діти долають кордон між 

простими моделями і складними. Це перша в їхньому житті радіокерована 

модель спортивного класу.  

Мета: створення умов для розвитку технічних здібностей вихованців, 

формування соціально активної особистості через виготовлення літаючих 

моделей, спортивних моделей, участь в спортивно-технічних заходах.  

Основні завдання полягають у формуванні  

- навчально - пізнавальної компетентності: оволодіння системою 

спеціальних знань вихованців з техніки безпеки при роботі з інструментами, 

деревом, та ін. матеріалами;   

-  забезпеченні формування практичної компетентності зміст якої 

полягає у формуванні навичок креслярських і конструкторських робіт; 

навичок регулювання, запуску і пілотування моделей;  

- формування виховної компетентності: виховувати працелюбність, 

культуру праці, дбайливе ставлення до матеріалів та інструменту; 

розвинути шанобливе ставлення в колективі між вихованцями, - розвинути 

особистісні якості: терпіння, волю, відповідальність, самостійність. 

Метальний планер «Воробей» був побудований дітьми впродовж 

відведених для практичних занять терміну. Всі діти легко засвоїли прийоми 

виготовлення і складання моделі.  

Так як тренування проводилися на найближчому стадіоні, що 

знаходиться в крокової доступності, всі діти до моменту змагань навчилися 

метати і пілотувати модель. Планер легко закидається дитиною на висоту 15 

метрів. Модель добре планує і проста в управлінні. Багато з дітей вирішили 

на наступний рік будувати вже великі метальні планера. 

 



 

 

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ 

Метальний радіокерований планер «Воробей» проектувався як перша 

навчальна радіокерована модель планера. При проектуванні моделі, 

ставилися наступні завдання: 

- він повинен бути максимально простий у виготовленні; 

- повинен мати низьку вартість основних матеріалів, які 

використовуються; 

- простота в збірці і обслуговування систем управління. 

Технічні дані:  

Розмах - 800мм        
Довжина – 765 мм                             
Загальна площа - 10.6дм²                                         
Вага – 125гр.                    

 

Модель має складальну конструкцію і виготовляється з пінопласту, 

бальзи, липи і фонери товщиною 1 мм.  

Стабілізатор і кіль. Стабілізатор і кіль моделі виготовлені з бальзових 

пластин товщиною три міліметри (0.18 г / дм²). Стабілізатор має несучий 

профіль, кіль виготовляється з симетричним профілем.  

Крило. Крило виконано з плоско-опуклим профілем AG-03 (Програма 

PROFULI 2). Задня кромка і нервюри виготовлені з твердої бальзи (0.18г / 

дм²) товщиною 3 мм. Передня частина крила складається з бальзової 

передньої кромки 3x3 мм, пінопласту блоку і вертикальної соснової полки 

товщиною 1 мм, склеєної з бальзовою рейкою товщиною 3 мм. Заканцовки і 

центральні стикувальні нервюри з м'якої бальзи (0.1 г / дм²) шириною 10 мм. 

Задня частина крила, стабілізатор і кіль обклеяні термоплівкою товщиною 

0.02 мм (плівка для обклеювання підручників). Передня частина крила зверху 

і знизу обклеяна товщою термоплівкою ORACOVER. 

Фюзеляж. Фюзеляж коробчатого типу з чотирьох бальзових пластин 

товщиною 3 мм. Посиленнями фюзеляжу служать два шпангоути з фонери 

товщиною 3 мм встановлених по межах крила і носова бобишка з бальзи 

довжиною 20 мм. Фюзеляж для практичності обклеяний термоплівкою 

ORACOVER.  

Для моделі необхідна радіоапаратура з двома каналами управління. Дві 

кермові машинки вагою 6 грам і аккумулятор з подовжувачем. Управління 

здійснюється: по курсу - кермом повороту, по висоті - кермом висоти. 



 

 

  



 

 

Технолог

ічна картка  

  

1.Виготовлення креслення крила 

та хвостового оперіння  

Матеріал: ватман креслярський 

Інструмент: лінійка 1 м, лінійка 500 

мм, олівець, ластик, ручка гелієва  

  

2. Виготовлення шаблонів боковин 

фюзеляжа  

Матеріал: картон  

Інструмент: лінійка 1 м, лінійка 500 

мм, олівець, ластик, ручка гелієва, ніж 

канцелярський 

  

3. Виготовлення стабілізатора  

Матеріал: бальза 3 мм  

Інструмент: лінійка 500 мм, ручка 

гелієва, ніж канцелярський, 

наждачний папір 

  

  

4. Виготовлення кіля  

Матеріал: бальза 3 мм  

Інструмент: лінійка 500 мм, ручка 

гелієва, ніж канцелярський, 

наждачний папір 



 

 

5. Виготовлення боковин, нижньої 

частини фюзеляжа і шпангоутів  

Матеріал: бальза 3 мм, фанера 3 мм  

Інструмент: лінійка 500 мм, олівець, 

ручка гелієва, ніж канцелярський, 

лобзик, наждачний папір 

  

 

6. Збірка нижньої частини 

фюзеляжа  

Матеріал: заготовки боковин и 

нижней панели  

Інструмент: лінійка 1 м, лінійка 500 

мм, ручка гелієва, ніж канцелярський  

 

7. Установка носових підсилювачів 

та майданчика під рульові машини   

Матеріал: бальза 3 мм, фонера 3 мм  

Інструмент: линейка 500 мм, ручка 

гелієва, ніж канцелярський, лобзик, 

наждачний папір  

   

8.Зашивка верхньої частини 

фюзеляжа  

 

Матеріал: бальза 3 мм  

Інструмент: лінійка 1 м, лінійка 

500 мм, ручка гелієва, ніж 

канцелярський, наждачний папір 

  



 

 

9.Вирізання відсіку під крилом та 

кабіною 

Материал: фюзеляж  

Инструмент: лінійка 500 мм, ручка 

гелієва, ніж канцелярський. 

  

 

10.Склеювання блоків для  крила  

Матеріал: пінопласт 10 мм, 

бальзова рейка 4×4 мм, соснова 

рейка 10× мм, бальзова рейка 10×3 

мм  

Інструмент: лінійка 500 мм, ручка 

гелієва, ніж канцелярський  

    

11.Попередня обробка крила  

Материал: блоки  

Інструмент: ніж канцелярський, 

наждачний папір 

  

  

12.Збірка крила  

Матеріал: блоки лобика, бальза 3 

мм, бальза 2.5 мм, бальза 10 мм  

Інструмент: лінійка 1 м, лінійка 

500 мм, ручка гелієва, ніж 

канцелярський, наждачний папір 

  



 

 

  

13.Обробка профілю  й торців 

крила  

Матеріал: крило  

Інструмент: лінійка 500 мм, ручка 

гелієвая, ніж канцелярський, 

наждачний папір 

    

 

14.Склеювання консолей крила з 

піднесенням 140 мм  

Матеріал: консолі  

Інструмент: лінійка 500 мм, ручка 

гелієва, ніж канцелярський, 

наждачний папір 

  

15.Обтяжка крила   

Матеріал: плівка для ламінування, 

плівка «Oracover»  

Інструмент: лінійка 1 м, лінійка 500 

мм, ручка гелієва, ніж 

канцелярський  

  

  

16.Обтяжка фюзеляжа  

Матеріал: плёнка «Oracover»  

Інструмент: лінійка 1 м, лінійка 500 

мм, ручка гелієва, ніж 

канцелярський  

  



 

 

17.Обтяжка хвостового оперіння 

Матеріал: плівка «Oracover»  

Інструмент: лінійка 500 мм, 

ручка гелієва, ніж канцелярський, 

ножиці  

  

  

18. Виготовлення кріплення 

крила до фюзеляжу  

Матеріал: бамбук, фонера 3 мм  

Інструмент: лінійка 500 мм, 

ручка гелієва, ніж канцелярський, 

лобзик  

  

19.Вклеювання хвостового 

оперіння, перевірка перекосів  

Матеріал: фюзеляж, хвостове 

оперіння  

Інструмент: линейка 500 мм, 

ручка гелієва, ніж канцелярський  

  

  

20. Встановлення кабанчиків 

Матеріал: кабанчики  

Інструмент: ручка гелієва, ніж 

канцелярський, шило  

 



 

 

 

  

21 .  Встановлення рульових машинок   

Матеріал:   машинки, саморізи   

Інструмент :   шило, викрутка   

  

  

  

22 .  Прокладка тяг управління н
  

Матеріал:   «Боудени», волосінь   

Інструмент :  лінійка 500 мм, ручка  

гелієва  , ніж  канцелярський ,  

надфіль   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


