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ВСТУП
Побудова літаючих моделей і змагання з ними - цікавий технічний вид
спорту, який широко розповсюджений серед молоді. Спортивні досягнення
української молоді достатньо високі. Росту досконалості і майстерності
авіамоделістів сприяють змагання, які кожного року проводять в нашій
країні.
Кропітка робота з авіаційними моделями допомагає молоді вибрати
професію, розвиває технічну думку і різноманітні навички.
Літаючі моделі будують не тільки в спортивних і аматорських цілях,
але й для одержання важливих технічних і наукових даних при
аеродинамічних дослідженнях.
Моделісту в процесі роботи доводиться самостійно вибирати
технологічний процес виготовлення тієї чи іншої моделі, підбирати
матеріали, які дозволяють одержати надійну і красиву конструкцію. Тому
важливо, щоб він добре розбирався в кресленнях і різноманітних прийомах.
Моделювання містить в собі також великий елемент творчого пошуку.
Проектування починається з того, що встановлюється ціль проекту і
вибирається схема моделі. Потім виготовляються ескізи, креслення і
розробляється конструкція в поєднанні з наявними матеріалами і технічним
оснащенням майстерні.
В процесі проектування моделі велике значення мають статистичні
данні різноманітних моделей, їх креслення, опис, фотографії, малюнки і інші
матеріали що дають уявлення про вже виготовлені моделі чи об’єкти
моделювання. Крім того, дуже важливо знати тонкощі технології
виготовлення. Конструкція моделі повинна бути такою, щоб автор моделі
мав змогу її побудувати. Якщо моделіст ретельно не продумав при
проектуванні весь комплекс різноманітних питань, то в процесі побудови
йому доведеться змінювати конструкцію на ходу, що завжди погано
відображається на якості створюваної моделі.
При виготовленні моделей використовують різні матеріали і треба
вміти правильно обробляти кожний з них. Для літаючих моделей необхідно
створювати найбільш легку конструкцію, одночасно не забуваючи про її
легкість, міцність і жорсткість.
По приведеним у вказівках описах і кресленнях в умовах майстерень
шкіл, станцій юних техніків, а також – у домашніх умовах можливо
виготовити літаючу модель літака з гумовим мотором. Дані рекомендації
розраховані на моделістів, які користуються ручним інструментом, а також
працюючих в гуртках і маючих можливість використовувати верстати.
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1. Чому та як літає модель
При русі крила зі швидкістю V на куті атаки A на нього діє
аеродинамічна сила R, складовими якої являються підіймальна сила Y і сила
лобового опору X. При чому, чим більше V і A, тим більші значення сил X і
Y. В залежності від співвідношення величини підіймальної сили Y і сили
тяжіння літака G, модель буде летіти горизонтально чи під кутом до
горизонту, набираючи чи втрачаючи висоту. А співвідношення сили тяги
силової установки P і сили лобового опору X покаже, чи летить модель з
постійно сталою швидкістю чи з прискоренням (уповільненням).
Розглянемо основні режими польоту моделі літака. Модель може летіти
по прямій або криволінійній траєкторії з постійною або змінною швидкістю,
по горизонтальній траєкторії і по траєкторії, похилій до горизонту, тобто при
підйомі чи спуску (рис.1-3, дод.1). Політ з постійною швидкістю називають
сталим.
Розглянемо сталий горизонтальний політ (рис.1, дод.1). Нехай модель
летить прямолінійно по горизонтальній траєкторії з деякою постійною
повітряною швидкістю з деяким кутом атаки. В цьому випадку на модель діє
повна аеродинамічна сила R. Розкладемо цю силу по правилу паралелограма
на дві складові: перпендикулярно напрямку польоту – Y і по напрямку
польоту – X. Підіймальна сила крила Y буде спрямована вертикально тому
що модель летить горизонтально, а сила лобового опору всієї моделі X
спрямована проти руху. На модель діє сила тяжіння G, яка спрямована
вертикально вниз. Сили Y і G повинні бути рівними, бо в іншому випадку
модель не буде летіти горизонтально.
На модель також діє сила тяги гвинта P, яка спрямована в загальному
випадку у напрямку руху моделі. Ця сила урівноважує силу лобового опору.
Отже, при сталому горизонтальному польоті підіймальна сила крила
дорівнює силі тяжіння моделі, а тяга гвинта – лобовому опору. При
відсутності рівності цих сил рух буде або нерівномірним або криволінійним.
Розглянемо, які сили діють на модель у випадку сталого підйому (рис.2,
дод.1). Підіймальна сила Y спрямована перпендикулярно руху моделі, сила
лобового опору X – прямо проти руху (їх взаємодія на рис. не показана), сила
тяги P- по напрямку руху і сила тяжіння G- вертикально донизу. Всі ці сили
повинні бути врівноважені. Виходячи з того, що підіймальна сила
перпендикулярна напрямку руху, то при підйомі вона не буде співпадати з
напрямком сили тяжіння і, отже, не може дорівнювати їй (як це було у
випадку горизонтального польоту).
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Якщо розкласти силу тяжіння G на дві складові G1 і G2 (остання
спрямована по дії сили X), одразу буде видно, що підіймальна сила
врівноважує тільки одну складову - силу G1. Іншу ж складову – силу G2 –
разом з силою лобового опору X повинна врівноважувати сила тяги двигуна
P. Таким чином, при злеті моделі тяга двигуна частково виконує роль
підіймальної сили. Чим більшим буде кут підйому, тим більшу частину сили
тяжіння повинна бути врівноважити тяга двигуна. При злеті модель,
рухаючись стало, одночасно набирає висоту. Та висота, яку модель набирає
за 1 с - називається вертикальною швидкістю підйому. Вертикальна
швидкість буде тим більшою, чим більший надлишок потужності
гвинтомоторної групи.
Стале планування моделі – це її сталий рух по прямолінійній похилій
траєкторії (рис.3, дод.1). Планування характеризується постійною втратою
висоти. У льотній практиці під плануванням прийнято розуміти всі випадки
похилого прямолінійного поступового зниження моделі, коли тяга гумового
двигуна менше за мінімально необхідну тягу для сталого горизонтального
польоту.
Кут Q, одержаний траєкторією планування з горизонтом, називається
кутом планування. При плануванні (якщо не брати до уваги силу тяги
гумового двигуна) на модель діють дві сили: сила тяжіння G, діюча в центрі
тяжіння і яка направлена вниз, і повна аеродинамічна сила R. Сила R повинна
врівноважувати силу G тобто повинна бути рівною їй і спрямованою
вертикально вгору. Розкладемо силу R по правилу паралелограма на
підіймальну силу Y і силу лобового опору X. Таким же чином розкладемо
силу G на сили G1 і G2. Складова сили тяжіння G2 є єдиною силою, яка
спрямована у напрямку польоту. Завдяки дії цієї сили, яка врівноважує
лобовий опір X, і є можливим планування моделі.
В польоті модель весь час долає опір повітря. Цю роботу виконує її
силова частина. Отже, при обертанні повітряного гвинта його лопаті
набігають на потік повітря під деяким кутом атаки і відкидають його назад, а
самі при цьому намагаються рухатися вперед у згоді з третім законом
Ньютона (тіла діють одне на одне з силами, спрямованими вздовж однієї і
тієї ж прямої, рівними по абсолютному значенню і протилежними по
напрямку). Повітряний гвинт при цьому розвиває силу, яка тягне модель
вперед і тому називається силою тяги чи тягою гвинта. Тяга гвинта балансує
лобовий опір моделі і дає їй необхідну для польоту швидкість.
Повітряний гвинт складається з лопатей і деталі, яка з’єднує їх
центральні частини – матовичини. Силу тяги розвивають лопаті гвинта.
Переріз лопаті (профіль) має форму, схожу до форми профіля крила. Профіль
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лопаті змінний: на кінці лопаті тонкий, а ближче до її осі поступово стає
товщим. Ребро лопаті, яке при обертанні набігає на потік повітря, зветься
ребром атаки або передньою кромкою, а заднє – ребром обтікання або
задньою кромкою.
Головною геометричною величиною, яка характеризує повітряний
гвинт, є його діаметр, тобто діаметр окружності , яку описує при обертанні
гвинт кінцями його лопатей. Ще одна важлива характеристика повітряного
гвинта – його крок. Теоретичний крок повітряного гвинта – це відстань, яку
гвинт який рухається з певною швидкістю повинен був би пройти за один
повний оберт як що би він рухався в повітрі, як у середовищі яке не
піддається впливу. При польоті моделі, повітряний гвинт
внаслідок
поступливості повітря просувається за один оберт на відстань як правило
менше ніж теоретичний крок. Цю відстань називають дійсним кроком гвинта.
Від’ємну частину між теоретичним і дійсним кроком називають ковзанням
гвинта.
Робота лопатей повітряного гвинта схожа до роботи крила. Але рух
гвинта більш складний. Лопать гвинта не тільки рухається вперед, але ще й
обертається. Як же утворюється сила тяги повітряного гвинта? Виділимо на
лопаті маленький елемент який обмежений двома перерізами (рис. 1, дод.2).
Його можливо розглядати як маленьке крило яке у польоті рухається по
гвинтовій лінії. Отже, елемент лопаті як і крило літака (моделі) утворює
аеродинамічну силу R. Цю силу можливо розкласти на дві сили – паралельну
осі гвинта і перпендикулярну їй. Сила, що спрямована вперед, буде силою
тяги елемента лопаті. Друга, менша, яка спрямована проти обертання гвинта,
- гальмуючою силою. Сила тяги гвинта значною мірою залежить від
швидкості польоту: з підвищенням швидкості вона зменшується. Чому це
відбувається і яке значення має для польоту?
Коли модель знаходиться в руках і гумовий мотор працює, лопаті
гвинта мають тільки одну швидкість - кругову. Тобто, повітря натікає на
лопать у напрямку стрілки А в площині обертання гвинта. Кут між
напрямком потоку і хордою профіля лопаті буде кутом атаки. В умовах
нерухомого повітря він дорівнює куту розміщення лопаті до площини
обертання.
Зовсім інша ситуація в польоті, коли гвинт не тільки обертається, але і
просувається вперед. Ці рухи додаються, і в результаті лопать рухається по
гвинтовій лінії (рис.2, дод.2), а кут між потоком повітря і хордою профілю
лопаті (кут атаки) зменшується і стає менше кута розміщення лопаті. Чим
більша швидкість польоту, тим менший кут атаки лопатей, таким чином –
менше і сила тяги.
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Сила тяги гвинта залежить від його діаметра, від ширини лопаті гвинта,
від кута атаки, під яким лопать зустрічає потік повітря, і від швидкості, з
якою обертається гвинт, тобто від частоти обертання. Для одержання певної
сили тяги, потрібно або невелику масу повітря відкидати з великою
швидкістю (невеликий діаметр гвинта і велика частота обертання), або
більшу масу повітря відкидати з невеликою швидкістю (більший діаметр
гвинта і невелика частота обертання). У другому випадку витрати енергії
менше. Отже, вигідніше використовувати гвинти більшого діаметра. В той
же час, гвинти більшого діаметра неповороткі.
Для кожного перерізу лопаті швидкість обертання різна: біля осі вона
дорівнює нулю, а на кінці лопаті – найбільша. Тому кут нахилу лопаті
повинен зменшуватися від її центру до кінців. Нахил лопаті поєднаний з
відстанню, яку проходять різні сегменти перерізу гвинта за один оберт. Для
того, щоб лопать працювала однаково по всій довжині і кути атаки всіх
перерізів були приблизно однаковими і дорівнювали куту найбільшої тяги,
треба закручувати лопать гвинта. Ці важливі особливості треба враховувати
при виготовленні гвинтів для силових пристроїв моделей.
2.Виготовлення схематичної моделі літака
Схематична модель літака – це літаюча модель, яка нагадує схему
справжнього літака. Має рейку-фюзеляж, крило, оперіння і гвинтомоторну
групу (повітряний гвинт і гумовий двигун). Як і у моделі планера, крило
створює підйомну силу, яка виникає тільки при його русі у повітрі.
Необхідну силу тяги для руху моделі створює повітряний гвинт, який
обертається попередньо закрученим гумовим мотором. Тривалість його
роботи у схематичних моделей приблизно 1 хв.
Сила тяги – величина непостійна. В перший момент вона велика, а в
кінці роботи - зменшується. В залежності від сили тяги гвинта змінюється і
швидкість польоту моделі.
На схематичну модель (при роботі двигуна) так само, як і на літак, в
польоті діють чотири сили: сила тяжіння P, підйомна Y, тяги F і опору Q
(рис.1, дод.3). Підйомній силі чинить опір сила тяжіння, яка тягне модель
вниз; сила опору повітря чинить спротив силі тяги, яка забезпечує рух моделі
вперед. При конструюванні моделі слід правильно розраховувати ці сили.
Необхідно силу опору і масу моделі, збільшивши силу тяги і підйомну силу
крила. Збільшити підйомну силу можливо, використавши більш вигнутий
профіль і підібравши найкращий кут атаки.
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Силу тяги збільшують, зменшивши масу моделі і збільшивши
потужність гумового двигуна. Зменшують силу опору, можливо більш
акуратніше виготовляючи модель. Для того, щоб зменшити масу моделі,
використовують легкі і міцні матеріали.
Основними величинами при розрахунку схематичної моделі літака є
розмах l і подовження крила j (рис.2, дод.3).
Співвідношення мас (%) основних частин моделей бажано витримувати
наступними: фюзеляж – 34 від маси моделі, крило – 20, гвинт – гвинт – не
більше 20, гумовий мотор – 20, хвостове оперіння – 6. При мінімальній
вантажопідйомності несучої поверхні (5г/дм2) неважко розрахувати масу
моделі. Конструювати модель краще в такій послідовності: вибір схеми,
розмаху крила і основних розмірів, розрахунок площ поверхні крила,
стабілізатора, кіля, визначення маси по мінімальній вантажопідйомності,
розрахунок повітряного гвинта, виготовлення робочого креслення. Розмах
крила схематичної моделі вибирають від 700 до 850 мм.
Розрахуємо схематичну модель літака з розмахом крила 800 мм.
Подовження крила j = l/b для таких моделей беруть 5 – 8. Приймемо – 7. Тоді
довжина хорди крила b= l/j=800/7=114 мм. Приймаємо 110 мм. Вибираємо
прямокутну форму крила із заокругленнями на кінцях. Тоді площа крила S
кр. = lb = 800х110 = 88 000 мм2 = 8,8 дм2. З урахуванням заокруглень площа
буде близько 8,7 дм2.
Sст. = 1/3 S кр. = 2,9 дм2. Розмах стабілізатора з урахуванням j ст. = 33,5 приймаємо 290 мм, а ширину одержали 100 мм.
Площа кіля Sк. = 1/3Sст.= 1дм2.
Діаметр гвинта приймаємо 250 мм. Найбільша ширина лопаті
становить 10% від діаметру – 25 мм, а висота заготовки для гвинта – близько
8% - 20 мм.
Довжину рейки-фюзеляжу приймаємо рівній розмаху крила – 800 мм.
Потрібно виконати ескіз і робочі креслення моделі. В процесі роботи над
ними кожний вихованець може змінювати основні параметри моделі, проте
вони не повинні перевищувати 5-10%.
Виготовляти схематичну модель літака (дод.4) потрібно в такому
порядку:
- Фюзеляж виготовляють із соснової або липової рейки довжиною 800
мм, перерізом 12х10 мм, до хвостової частини переріз треба зменшити до
8х6 мм.
- Переріз передньої і задньої кромок стабілізатора 4х3 мм,
заокруглення вигинають з бамбукової рейки перерізом 3х2 мм, з’єднують з
кромками клеєм і нитками. Жорсткість збільшують за допомогою трьох
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нервюр перерізом 2х2 мм. Використовуючи креслення відмічають середину
стабілізатора і закріплюють його на хвостовій частині фюзеляжу, попередньо
вирізавши в ньому невеликі впадини під кромки стабілізатора. Кіль з
бамбукової рейки вигинають і вставляють в отвір фюзеляжу, який зроблено
трохи ближче передньої кромки стабілізатора.
- До передньої частини фюзеляжу, знизу приклейте липовий брусок
розміром 25х20х12 мм і обмотайте нитками. Це буде підшипник, в ньому
зробіть отвір діаметром 1,5 мм під вал гвинта.
- Для кромок крила беруть соснові рейки перерізом 5х4 мм, згинають їх
в середині під кутом 10. Бамбукові заокруглення закріпляють до кромок
таким же чином, що й на стабілізаторі. Нервюри зробіть з соснових рейок
перерізом 3х2 мм, їх кінці закріпіть на кромках за допомогою ниток і клея.
Пілон для кріплення крила до фюзеляжу виготовіть з липового бруска.
Пам’ятайте, що передня кромка повинна бути вищою за задню на 8-10 мм.
Прив’яжіть пілон до крила нитками з клеєм.
Перед тим як почати виготовляти повітряний гвинт, треба зробити його
розрахунок. Для цього визначимо алгоритм дій. Це потрібно для того щоб
самостійно робити гвинти для моделей виходячи тільки з його (гвинта)
діаметра. Діаметр гвинта являється його основною характеристикою. Знаючи
діаметр і те що у схематичних моделей літаків відносна ширина гвинта b
відн. (рис.1, дод.5) вибирається 13-15 % діаметра, знаходимо ширину b
лопаті: b = b відн. х D/ 100. Інша найважливіша характеристика гвинта – його
крок H. Крок гвинта – це відстань, яку долає вісь гвинта за один повний
оберт при нерухомому повітрі. Як правило, крок гвинта досягає 1,5 його
діаметра.
Для зручності розрахунків гвинт характеризується відносним кроком.
Під цим терміном розуміють величину h = H/ D. У схематичних моделях
літаків відносний крок гвинта приймається як 1,1-1,4. Отже прийнявши цю
величину, знайдемо крок гвинта H за формулою H = hхD.
Сучасні гвинти є гвинтами постійного кроку. Це означає, що крок
однаковий для будь-якого перерізу лопаті. Це досягається поступовим
зменшенням кута нахилу лопаті від матовичини до її краю. Завдяки тому, що
кути різні – лопать, мов би закручена. На рис. 2 (додаток 5) наведений
графічний спосіб визначення закрутки лопаті гвинта постійного кроку в
будь-якому її перерізу при відомих певних діаметру і відносному кроку
лопаті, а в таблиці (додаток 6) наведені параметри перерізів лопатей.
Виготовлений по таким розрахункам гвинт для моделі з гумовим двигуном
повинен бути легким і тонким, зберігаючи кути і кривизну профіля. Для гумо
моторної моделі літака використаємо готові розрахунки гвинта (дод. 6).
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Повітряний гвинт – найважча частина схематичної моделі літака. Його
виготовляють з бруска липи, вільхи чи осики 260х25х20 мм. На широкій
грані бруска проводять взаємно перпендикулярні осьові лінії, в центрі
зробіть отвір діаметром 1 мм. Накладають фанерний (чи інший) шаблон
вигляду зверху, виконують креслення однієї лопаті, потім повертають
шаблон на 180 і виконують креслення контуру іншої лопаті. Гострим ножем
відрізають зайву частину бруска і обробляють напилком. На одну з бокових
граней накладають шаблон вигляду зліва (чи справа), окреслюють його
олівцем і відрізають зайву частину.
В подальшому гвинт обробляють з верхнього правого краю кожної
лопаті. Поверхня лопаті зверху повинна бути злегка випуклою, а нижня –
пласкою чи трохи вигнутою. Вигину досягають, знімаючи деревину шматком
скла чи напівкруглим напилком. Зачистку лопаті роблять наждаковим
папером , одночасно роблячи балансування гвинта. Для цього одягають його
на тонку проволоку і обертають.
Якщо маса лопатей збалансованого гвинта однакова, якщо ні –
необхідно лопать яка опуститься обробити напилком або наждаковим
папером і знову перевірити балансування, домагаючись рівноваги. Готовий
гвинт треба лакувати 2-3 рази. (дод. 7). В маточині гвинта закріплюють вал зі
стальної проволоки діаметром 1,5 мм, одягають на нього дві шайби і
вставляють в підшипник. Вільний кінець валу вигинають у формі гачка для
кріплення гумового мотора. Другий гачок для гумового мотора закріпляють у
хвостовій частині фюзеляжу на відстані 600 мм від підшипника (дод. 8).
Обтягують модель літака так само як і модель планера , цигарковим або
довговолокнистим папером. Крило і стабілізатор обтягують тільки зверху, а
кіль – з обох сторін. Папір, який виступає за кромки прибирають наждаковим
папером або ножем.
Гумовий двигун довжиною 600 мм виготовляють з круглої гуми
діаметром 1 мм (або плоскої перерізом 3х1 мм). Вбивають в дошку два цвяхи
на відстані яка дорівнює довжині гумового двигуна. Обмотують гумову
нитку масою 30 г навкруги цвяхів, вільні кінці зв’язують. В місцях кріплення
двигун перев’язують тонкою гумкою.
Готовий гумовий двигун промивають в теплій воді з милом і сушать
далеко від джерел тепла, змазують рициновою олією і закривають на
декілька днів в темну скляну банку.
Для з’ясування максимального числа обертів гумового мотора треба
закрутити один з декількох виготовлених до його розриву. Знаючи
можливості гумових двигунів цієї довжини, можливо провести їх динамічну
формовку.
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Одним з найбільш простих способів формовки є послідовне
закручування і розкручування гумового двигуна. Починають закрутку з 20%
допустимого числа витків з додаванням 10-15% від максимального числа
витків. Закінчують формовку закруткою на 80-85% від максимального числа
витків. Після цього знову промивають гумовий двигун в теплій воді з милом,
просушують, змазують рициновою олією і закривають у темну скляну банку.
Витримавши один – два тижні, гумовий двигун можливо використовувати у
змаганнях. Іноді динамічну формовку двигунів проводять і при тренувальних
запусках.
3. Регулювання та запуск
Зборку схематичної моделі літака завжди треба проводити в такій
послідовності:
1. Кріплення до фюзеляжу хвостового оперення, гвинта з підшипником,
гумового мотора.
2. Знаходження ЦТ моделі.
3. Монтаж крила та його кріплення. Поставивши крило, можливо
виконувати пробні регулювальні запуски моделі на планування і з закруткою
гумового мотора.
Регулювання проводять наступним чином. Спочатку перевіряють, чи є
перекоси при вигляді зверху і спереду. Переміщенням крила вздовж
фюзеляжу встановлюють центр тяжіння моделі з гумовим двигуном на
відстані 1/3 довжини хорди крила від передньої кромки. Переконавшись, що
центр тяжіння моделі відрегульований правильно, - треба відрегулювати
модель на планування, тобто без роботи гвинта(таким же чином, що й
схематичну модель планера). Тримаючи модель однією рукою за фюзеляж,
трохи опустивши носову частину вниз, плавним рухом штовхають її. Якщо
модель піднімає ніс догори, крило переміщують до стабілізатора. При
крутому пікіруванні моделі – крило переміщують вперед. Добре
відрегульована модель повинна пролетіти 8 – 12 м.
Більш важкий етап – це регулювання моторного польоту. Закрутивши
гумовий двигун на 50 – 60 обертів, беріть модель однією рукою, а іншою
тримайте гвинт. Легко випустіть модель у горизонтальний політ. Повторюйте
декілька разів запуски моделі, поступово збільшуючи число обертів двигуна.
Треба пам’ятати, що при моторному польоті (з гвинтом що
обертається) виникають нові явища, ніж при плануючому польоті. Нижче
наведені основні з них.
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Модель кружляє, а в моторному польоті повертає вліво (обертання
гвинта вправо по напрямку польоту). Це вплив сили реакції від обертання
гвинта, яка залежить від частоти обертів і діаметра.
Виправляють цей дефект зміщенням осі гвинта вправо чи відхиленням
в цю ж сторону кіля. Модель може кружляти і по іншим причинам:
відсутність симетрії мас, різна кривизна профіля нервюр у обох половин
профілю крила і т. ін.
При невеликій закрутці гумового двигуна модель летить добре, а при
великій не набирає висоти. Причина – слабкий фюзеляж. Сильно закручений
двигун згинає рейку. У цьому випадку треба поставити зверху фюзеляжу
розтяжку або замінити його (фюзеляж) на міцніший.
Модель у моторному польоті трясе, і чим більша закрутка гумового
двигуна, - тим сильніше. У цьому випадку відсутній баланс лопатей
повітряного гвинта або неправильний вигин крючка осі гвинта.
Якщо після запуску модель стрімко набирає висоту і намагається
зробити петлю, необхідно змістити вісь гвинта вниз. А якщо модель повільно
набирає висоту, переміщують вісь гвинта вверх.
Регулювати моторний політ краще зміщенням осі гвинта, а плануючий
– переміщенням крила вздовж фюзеляжу, зміною кута атаки крила і
поворотом кіля.
Добре відрегульовану модель запускайте при силі вітру 3 – 5м/с.
Правильно відрегульована модель впевнено набирає висоту і після
розкручування гумового мотора довго планує.
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ВИСНОВКИ
Під час роботи з виготовлення схематичної моделі літака (з гумовим
двигуном) гуртківці мають змогу детально вивчити будову літаючої моделі,
навчитися працювати різними інструментами з різними матеріалами,
познайомитися зі специфікою польоту саме цих моделей, виготовити і
відрегулювати модель шкільного класу «ластівка» з якою можливо приймати
участь у авіамодельних змаганнях на тривалість польоту.
Кількість польотів попередньо розглядається у правилах про
проведення заходу (зазвичай - не більше 5). Час польоту в одному турі - не
більше 2 хв. (як варіант). Старт моделі – з рук. Час польоту фіксують з
моменту пуску моделі з рук до посадки або того моменту, коли модель щезне
з виду.
Технологія виготовлення не передбачає складних операцій, що
дозволяє з успіхом виконати роботу школярам 5 – 6 класів.
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