
АЕРОПЛАН

ДІЗНАЙТЕСЯ ВСЕ ПРО КРИЛА 
ТА ЯК ЛІТАЮТЬ АЕРОПЛАНИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ44 деталІ



Техніка безпеки

Цей комплект включає додаткові бамбукові рейки на випадок, якщо 
котрась із них деформується, розколеться або зламається. Цей комплект 
включає додаткові тримачі рейок, які ви можете використовувати двома 
способами.

Ви можете використовувати їх для додавання ваги в будь-якій точці 
вздовж центральної фюзеляжної рейки. Прилаштуйте додатковий 
тримач для рейки поряд із носом або хвостом, щоб точно налаштувати 
центр ваги планера. Ви можете швидко налаштувати противагу, 
зрушуючи його назад і вперед.
Ви можете використовувати додаткові тримачі рейок, щоб з'єднати 
бамбукові рейки з пластмасовими компонентами в інших комплектах 
Gigo, які мають сумісну систему з'єднання.

1.

2.

УВАГА
Не підходить для дітей до 3 років. Небезпека удушення: дрібні деталі 
можна проковтнути або вдихнути.

Зберігайте упаковку та інструкції, оскільки вони містять важливу 
інформацію.

Не кидайте моделі в сторону інших людей або тварин. Переконайтеся, що 
люди і тварини перебувають далеко від можливої   траєкторії польоту 
літака.

Батьки або інші дорослі повинні контролювати всі експерименти з літаком 
на відкритому повітрі.

Будьте обережні при вставленні дерев'яних рейок у пластмасові деталі. 
Якщо ви докладете надмірну силу, вони можуть деформуватися, 
розколотися або зламатися. Бережіться травм!

Інформація про вміст

KIT CONTENT

Nose piece (1)
Straight connectors (4)
Airfoil ribs (8)
150-degree connector (2)
Dowel stabilizer connector (2)
Dowel connecting peg (4)
Cube (2)
5-hole dual rod (1)

Bamboo dowel, 90 mm (3) 
Bamboo dowel, 150 mm (6)
Bamboo dowel, 220 mm (4)
Wing surface plastic film (4)
Vertical stabilizer film (1)
Horizontal stabilizer film (1)
Spanner (1)
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YOU WILL ALSO NEED: A “test flying” area at least 10 meters (about 30 feet) 
long, preferably with a grassy or smooth surface for a safe landing.

Ready to learn how airplanes work by building awesome flying 
gliders? With this kit, you can build five different glider models 
and test them to learn how they fly. You can try all sorts of 
wing positions and angles. You can even design your own 
gliders! You’ll learn how wings generate lift and how the shape 
and configuration of the wings affect the plane’s flying 
performance. Instructions will be your guide!

Увага
Цей набір не підходить для дітей у 

віці до 3 років, оскільки включає 
дрібні деталі, які можна 

проковтнути. Будь ласка, тримайте 
іграшку у місці, недоступному для 

маленьких дітей.



1

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Носова частина (1)
Прямі з'єднувачі (4) 
Нервюри (8)
З'єднувач з кутом 150° (2) 
З'єднувач рейок зі стабілізаторами (2) 
Штифт для з'єднання рейок (4) 
Кубик (2)
Планка с 5 отворами (1)

Бамбукова рейка, 90 мм (3) 
Бамбукова рейка, 150 мм (6) 
Бамбукова рейка, 220 мм (4) 
Пластикова поверхня крила (4) 
Вертикальний стабілізатор (1) 
Горизонтальній стабілізатор (1) 
Ключ розбірний (1)
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ВАМ ТАКОЖ ЗНАДОБЛЯТЬСЯ: «авіаційний полігон» довжиною не менше 10 м, 
переважно з трав'яною або гладкою поверхнею для безпечної посадки.

Привіт, планер!
Чи готові ви дізнатися, як працюють літаки, будуючи 
дивовижні літаючі планери? За допомогою цього набору ви 
можете створити п'ять різних моделей планерів і запустити 
їх, щоб дізнатися, як вони літають. Можете випробувати 
всілякі положення і кути крил. Вам також під силу 
створювати свої планери! Ви дізнаєтеся, як крила 
підіймають апарат у повітря, і як форма і конфігурація крил 
впливають на льотні характеристики літака. Інструкції 
будуть вашим гідом!



2

ЧАСТИНА

1

Підйомна сила

Лобовий 
опірСила тяжіння

(вага)

Тяга

ЯК ЛІТАКИ ЛІТАЮТЬ?
Assembling wing
design A

Here’s how：

You will need wing design       for 
all five of the models in this kit.

Start with one of the bamboo 
dowels of length    .

 Slide the airfoil ribs onto 
each side of the dowel. Use 
the actual size guide to 
position them in the correct 
spots.

Attach the wing surface to the 
airfoil ribs by fitting the holes 
over the small tabs on the 
airfoil ribs.

Slide the airfoil ribs away 
from each other to lock the 
wing surface onto the tabs 
and to stretch the wing 
surface taut.

The wing is done! 
You will need to make two or 
four of these wings for each 
model.

TIP！
If the airfoil ribs are hard to slide onto 
the dowels, use a little force. It’s a 
tight fit by design. Don’t force it so 
much that the dowel snaps. Press the 
end of the dowel onto the tabletop 
and slide the airfoil down with both 
hands.

Higher curvature side
1
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Перш ніж ви побудуєте і запустите 
свою першу модель, давайте трохи 
дізнаємося про літаки і про те, як 
вони літають.
Почнемо з визначення слова 
«літак». Літаки – це повітряні 
судна, важчі за повітря, які 
піднімаються за допомогою 
нерухомих крил і пересуваються за 
допомогою двигуна. Повітряне 
судно – більш загальний термін для 
будь-якого штучного апарату, який 
літає. І планери, які ми будемо 
конструювати в цьому комплекті, не 
оснащені двигуном.
Далі розглянемо середовище, в 
якому літаки літають – повітря! 
Повітря представлене сумішшю 
газів. Молекули в повітрі завжди 
рухаються, і їх завжди тягне до 
Землі під дією сили тяжіння. Тиск 
повітря – результат усіх цих 
рухомих частинок, які штовхають 
один одного і всі предмети під ними 
і навколо них.
Повітря поводиться як плинне 
середовище і підпорядковується 
фізичним законам рідин. 
Найважливіший принцип рідини для 
розуміння того, як літають літаки: 
чим швидше 

переміщуються рідини, тим нижче 
тиск в них. Це називається законом 
Бернуллі на честь вченого, який 
відкрив це явище. Крила літака 
сконструйовані для використання 
закону Бернуллі, щоб піднімати літак 
угору.
Чотири сили діють на літак, що 
летить. Ви можете сприймати силу 
як натиск або тягу. Чотири сили – це 
підйомна сила, сила тяжіння, тяга 
і лобовий опір. Підйомна сила 
піднімає літак вгору і викликана 
потоком повітря навколо крил. 
Підйомна сила завжди 
перпендикулярна напрямку потоку 
повітря. Підйомна сила протидіє силі 
тяжіння, яка притягує предмети. В 
цьому випадку масивна Земля 
притягає літак до себе. Тяга – це 
сила, яка переміщує літак вперед 
крізь повітря, тому повітря обтікає 
крила, що створює підйомну силу. 
Гребний гвинт або реактивний 
двигун виробляють тягу. Лобовий 
опір – це сила опору об'єкту, який 
рухається через плинне 
середовище, наприклад, повітря або 
воду.
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PART

1

Lift

Thrust
Gravity
（weight）

Drag

HOW DO AIRPLANES FLY?

Before you build and fly your first
model, let’s learn a little about
airplanes and how they fly.

Let’s start with defining the
word airplane. Airplanes are
heavier-than-air craft lifted by
fixed wings and propelled forward
by an engine. Aircraft is a more
general term for any man-made
craft that flies. And gliders, which
we will build in this kit, are not
powered by an engine.

Next let’s consider what planes
fly in: air! Air is a mixture of gases.
The molecules in air are always
moving around and they are
always being pulled toward Earth
by gravity. Air pressure is the
result of all these moving particles
pushing on each other and all the
things under and around them.

Air behaves like a fluid and
obeys the physical laws of fluids.
The most important principle of
fluids to understand in order to
understand how airplanes fly
is that the faster fluids move,

the lower their pressure. This is
called Bernoulli’s principle after
the scientist who came up with
it. Airplane wings are designed
to take advantage of Bernoulli’s
principle to lift a plane upward.

There are four forces that act
on a flying airplane. You can think
of a force as just a push or a pull.
The four forces are lift, gravity,
thrust, and drag. Lift pushes the
airplane upward and is caused by
the air flowing over the wings.
Lift is always perpendicular to
the direction of the airflow. Lift
counteracts gravity, which is a
force that pulls objects together. In
this case, the massive Earth pulls
the plane toward it. Thrust is the
force that moves the plane forward
through the air, so the air can flow
over the wings, which creates the
lift. The propeller or jet engine
generates the thrust. Drag is the
force of resistance on an object
moving through a fluid, such as air
or water.

реальний 
розмір

Збирання крила 
конструкції А

Отже

Почніть з однієї бамбукової 
рейки довжини

Надягніть нервюри на 
обидві сторони рейки. 
Використовуйте поверхні 
крил як шаблон, щоб 
розташувати їх у 
правильних місцях.

Прикріпіть поверхню крила 
до нервюр, надівши її 
прорізами на шпенькі 
нервюр.

Розведіть нервюри, щоб 
закріпити поверхню 
крила на шпеньках, і 
розправте поверхню 
крила.

Крило готово! Вам 
потрібно буде зібрати 
два або чотири крила 
для кожної моделі.

ПРИМІТКА!
Якщо нервюри важко ковзають по 
рейках, прикладіть невелике зусилля. 
Вони повинні сідати щільно – так 
задумано. Не застосовуйте забагато 
сили, щоб не зламати рейки. Упріть 
кінець рейки в поверхню столу і 
рухайте нервюру вниз обома руками.

Кривизна вища
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Вам будуть потрібні крила конструкції    А 
для всіх п'яти моделей набору.

A
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TAKING IT TO 
               THE SKIES

How to launch and 
test the gliders

After you have built a model, follow 
these instructions to fly it.

Here’s how：

Inspect the model. Look at the 
model head on. Make sure all 
components are securely 
assembled, nothing is twisting, 
and the two sides are perfectly 
symmetrical.

Take the model to an open space 
with a 10-meter-long “test flying” 
area. Grass or smooth flooring is 
preferable to keep your model 
safest upon landing.

Hold the model by the middle 
fuselage dowel. Throw it forward 
with a smooth flick of the wrist.

Make adjustments until you get it 
to fly nicely!

The wings should not be twisted,
 loose, or uneven.

Adjust the location of the
 main wing along the body.

Adjust the tail angle.

If the model flies straight forward on 
the first try, you don’t need to adjust 
it.

If the model flies up and then falls 
down, it is too light in the front: 
move the main wing toward the tail.

If the model flies downward too 
fast, it is too heavy in the front: 
move the wing toward the nose.

PART

The tail should not be bent.

A

A

A

A

З'єднувач з кутом 150°

Спочатку зберіть 
ділянки, 
позначені 
зеленим.

крила       

Приєднайте 
два 

Зберіть 
і приєднайте

носову частину.

Дотримуйтесь 
інструкцій на 
сторінці 5, щоб 
запустити готову 
модель!

Модель 1. 
Планер з прямими 
крилами

1

4 5

2

3

A

реальний
розмір

Спочатку зберіть чотири крила А зі 
сторінки 3. Потім дотримуйтесь схеми 
нижче, щоб зібрати планер.

Приєднайте
чотири 

стабілізатора.
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ЗАПУСК У НЕБО

Як запускати і 
перевіряти планери

Після того, як ви зібрали модель, 
дотримуйтесь цих вказівок, щоб 
запустити її.

Отже

Огляньте модель. Погляньте на 
неї зверху. Переконайтеся, що всі 
компоненти закріплені міцно, 
нічого не перекручено й обидві 
сторони симетричні.

Винесіть модель на відкритий 
простір із «тестової зоною для 
польотів» довжиною не менше 10 м. 
Вкрита травою або рівна поверхня 
краща для безпечного приземлення 
моделі.

Тримайте модель за середину 
фюзеляжу. Киньте її вперед 
легким рухом зап'ястя.

Налаштовуйте модель, доки 
вона не буде літати добре!

Крила не повинні бути перекручені,
 бовтатися або нерівними.

Налаштуйте 
розташування 
основного крила 
вздовж тіла.

Відрегулюйте кут хвоста.

Якщо модель летить прямо вперед 
при першому польоті, вам не треба її 
регулювати.

Якщо модель злітає вгору, а потім 
падає вниз, у неї занадто легкий ніс: 
посуньте головне крило до хвоста.

Якщо модель летить донизу дуже 
швидко, у неї занадто важкий ніс: 
пересуньте крило вперед.

ЧАСТИНА

Хвіст не повинен бути зігнутим.

A

A

A

A

150-degree connector

Assemble the 
area outlined in 
green first.

Attach four       wings.

Attach 
the two 
stabilizers.

Assemble 
and attach 
the nose.

Follow the 
instructions on 
page 5 to fly your 
finished model!

Model 1:
Straight wing glider

AAssemble four      wings from page 3 first. 
Then follow the diagrams below to 
assemble the glider.

1

4 5

2

3

A
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The Ancient Chinese made kites 
with curved surfaces because they 
observed that these kites flew better 
than kites with flat surfaces.
In the 18th and 19th centuries, the 
English engineer George Cayley
and the German engineer Otto
Lilienthal experimented with curved 
wing surfaces and proved the same 
thing: Wings have cambers, or 
curved top surfaces, to produce lift. 
The bottom surface must remain flat 
or less curved. This shape is called 
an airfoil.

The air flowing over the curved 
top surface of a wing has to travel 
farther than the air flowing under the 
surface. After all, the shortest 
distance between two points is a 
straight line. The same number of 
air molecules flowing over a greater 
distance results in faster moving air 
and thus a lower air pressure above 

the wing. You already learned that 
Bernoulli’s principle states that air 
pressure decreases as its speed 
increases.Because the air pressure 
is higher under the wing, it pushes 
the wing upward. The low pressure 
above can’t push as hard downward 
as the higher pressure below can 
push upward.

Wings also create lift in another 
way. As the wing moves through the 
air, its lower surface hits air 
particles, which push back on it, 
generating additional upward force. 
The greater the angle of attack, or 
the angle of the wing relative to the 
air flow, the greater the lift. But only 
to a point, because if the wing’s 
angle is too great, turbulence forms 
at the back of the wing. This 
turbulence disrupts the smooth flow 
of air, causing the plane to lose its 
lift and stall!

GEEK
OUT !

HOW DO WINGS 
            LIFT AIRPLANES？

Faster air, 
lower pressure Lift

Smooth 
airflow

Turbulence

Angle of 
attack too great

Slower air, 
higher pressure

Upper airfoil Mid airfoil

Bottom surface

Top surface Camber line

Chord line

Lower airfoil

Airfoil

A

A

A

A

1
2

4
5

3

Модель 2.
Планер з вигнутим 
крилом

Прямий з'єднувач

Прикріпіть два 
стабілізатора.

Спочатку зберіть 
ділянки, позначені 
зеленим.

Зберіть і 
приєднайте 
носову частину.

Дотримуйтесь інструкцій 
на сторінці 5, щоб 
запустити готову модель.

Приєднайте 
два крила  А  .

реальний
розмір

Спочатку зберіть чотири крила А зі 
сторінки 3. Потім дотримуйтесь схеми 
нижче, щоб зібрати планер.
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ЗНАТИ!ХОЧУ ЯК КРИЛА ПІДНІМАЮТЬ 
ЛІТАКИ? 

Швидкість повітря вище, 
тиск нижче Підйомна сила Плавний 

повітряний 
потік Турбулентність

Кут
атаки занадто 
великий

Швидкість повітря 
нижче, тиск вище

Верх профілю Середина 
профілю

Низ крила

Верх крила Середня лінія профілю 

Лінія хорди

Низ профілю

Аеродинамічний профіль

A

A

A

A

1
2 A

4
5

3

Model 2:
Bent wing glider

AAssemble four       wings from page 3 
first. Then follow the diagrams below to 
assemble the glider.

Straight connector

Attach the two 
stabilizers

Assemble the area 
outlined in 
green first.

Assemble and 
attach the nose. Follow the instructions 

on page 5 to fly your 
finished model!

Attach four      wings.

Стародавні китайці створювали 
повітряних зміїв із вигнутими 
поверхнями, тому що вони помітили, 
що ці змії літають краще, ніж повітряні 
змії з пласкими поверхнями. У XVIII і 
XIX століттях англійський інженер 
Джордж Кейлі та німецький інженер 
Отто Лілієнталь експериментували з 
крилами з кривими поверхнями і 
довели те ж саме: крилам потрібен 
опуклий верх для того, щоб 
створювати підйомну силу. Нижня 
поверхня повинна залишатися 
пласкою або менш зігнутою. Ця 
форма називається аеродинамічним 
профілем.
Повітря, що протікає по вигнутій 
верхній поверхні крила, має 
проходити більший шлях, ніж повітря, 
що протікає під поверхнею. 
Найкоротша відстань між двома 
точками – це пряма лінія. Така ж 
кількість молекул повітря, що 
проходять більшу відстань, 
призводить до більшої швидкості і, 
отже, до меншого тиску повітря над 
крилом. 

Закон Бернуллі говорить, що тиск 
повітря зменшується в міру 
збільшення його швидкості. Оскільки 
тиск повітря вище під крилом, воно 
штовхає крило вгору. Низький тиск 
над крилом не може штовхати його 
вниз так само сильно, як високий тиск 
під крилом штовхає його вгору.
Крила також створюють підйомну 
силу і в інший спосіб. Коли крило 
рухається крізь повітрю, його нижня 
поверхня стикається з частинками 
повітря, які тиснуть на нього у 
відповідь, створюючи додаткову 
спрямовану вгору силу. Чим більше 
кут атаки (кут крила відносно 
повітряного потоку), тим більша 
підйомна сила. Але лише до певної 
міри, тому що, якщо кут атаки 
занадто великий, над задньою 
частиною крила утворюється 
турбулентність. Вона порушує плавну 
течію повітря, в результаті чого літак 
втрачає свою підйомну силу і 
звалюється з потоку!
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B

3

4

5

1

2

3

4

5

Збирання крила 
конструкції В

1   Почніть з однієї з 
дерев'яних рейок
 довжини     .
2  Посуньте нервюри до обох кінців 

рейки. Використовуйте шаблон 
реального розміру на сторінці, щоб 
розташувати їх у правильних місцях.

Прикріпіть поверхню крила до нервюр, 
надівши його прорізами на шпенькі 
нервюр.

Розведіть нервюри, щоб закріпити 
поверхню крила на шпеньках і 
розправте поверхню крила.

Крило готове! Вам потрібно буде 
зібрати чотири або три крила для 
кожної моделі.

Кривизна вища

реальний
розмір

Вам буде потрібне 
крило конструкції В 
для моделей 3, 4 і 5.

Отже



9

C

3

4

5

C

1

2

1

2

3

4

5

Збирання крила 
конструкції С

Кривизна вища

    Вам буде потрібне крило 
для моделей 3, 4 и 5.

Отож

Почніть з однієї дерев'яної 
рейки довжини

Посуньте нервюри до обох боків 
рейки. Використовуйте шаблон 
реального розміру на сторінці, 
щоб розташувати їх у 
правильних місцях.

Прикріпіть поверхню крила 
до нервюр, надівши його 
прорізами на шпенькі 
нервюр.

Розведіть нервюри в різні 
боки, щоб закріпити 
поверхню крила на 
шпеньках, і розправте 
поверхню крила.

Крило готове! Вам потрібно 
буде зібрати два або чотири 
крила для кожної моделі.

реальний
розмір
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ALL ABOUT WING DESIGN

The effectiveness of a wing depends 
on many factors including its shape, 
area, the shape of its airfoil, its angle 
of attack, special features (like 
spoilers, flaps, slats, ailerons), the 
speed of the plane, the weight of the 
plane, and the density of the air (the 
altitude of the plane). Here are five 
wing designs.

1. Straight wings are stable, good 
for low-speed and smooth flying, 
inexpensive, and lightweight. 
However, they create a lot of drag.

3. Sweepback wings are used for 
most high-speed aircraft. They create 
less drag but are less stable at low 
speeds. The wings on commercial 
jets have a lower sweep than those 
on high-speed fighters.

4. Forward-sweep wings are very 
experimental, very unstable, and not 
used in mass produced airplanes.

5. Swing-wings are wings that swing 
backward from a straight wing at low 
speed to a sweepback wing at high 
speed. They take advantage of the 
benefits of both types of wings.

2. Delta wings come in two types: A 
simple delta wing is a triangle with 
straight edges. A complex delta wing 
is a triangle with curved edges. They 
are used in very high-speed jets, like 
the supersonic transport Concorde.

GEEK
OUT !

A

A

B

C

4

Модель 3. Планер зі 
стрілоподібними 
крилами

Спочатку зберіть два крила А зі сторінки 3, 
крило В зі сторінки 8 і крило С зі сторінки 9. 
Потім дотримуйтесь схеми нижче, щоб 
зібрати планер.

Планка з 5 отворами зі штифтом для 
з'єднання рейок

3   Прикріпіть два стабілізатора.

1  Спочатку
зберіть
ділянки,
позначені
зеленим.

2 B
C
A

Приєднайте  
     крило 

     і два 
крила      

Дотримуйтесь 
інструкцій на 
сторінці 5, щоб 
запустити готову 
модель.

реальний
розмір

  крило 
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ВСЕ ПРО 
КОНСТРУКЦІЮ КРИЛ

Ефективність крила залежить від 
багатьох факторів, які включають 
його форму, площа, аеродинамічний 
профіль, кут атаки, спеціальні 
функції (такі як переривники потоку, 
закрилки, предкрилки, елерони), 
швидкість літака, вага літака і 
щільність повітря (висота польоту). 
Ось п'ять конструкцій крил.

1. Прямі крила стабільні, добрі для
повільного і плавного польоту,
недорогі та легкі. Проте вони
створюють сильний лобовий опір.

3. Крила з великою стрілоподібністю
використовуються для швидкісних
літаків. Вони створюють менший
лобовий опір, але менш стабільні на
низькій швидкості. Крила комерційних
реактивних літаків мають меншу
стріловидність, ніж крила швидкісних
винищувачів.

4. Крила зворотної стрілоподібності
– експериментальні, дуже нестійкі та не
використовуються для виробництва
серійних літаків.

5. Крила змінної стрілоподібності
можуть змінювати геометрію крила
від прямого на низькій швидкості до
стрілоподібного на високій швидкості.
Вони використовують переваги обох
типів крил.

ЗНАТИ!ХОЧУ

A

A

B

C

4

Model 3: Sweepback
wing glider

A B
C

Assemble two      wings from page 3, a   
wing from page 8, and a      wing from 
page 9 first. Then follow the diagrams 
below to assemble the glider.

5-hole dual rod with dowel connecting peg

3 Attach the two stabilizers.

1 Assemble the 
area outlined 
in green first.

2 B
C
A

Attach the       wing, 
the       wing, and the 
two       wings.

Follow the 
instructions on page 
5 to fly your finished 
model!

2. Дельтавидні крила бувають двох
типів. Просте трикутне крило –
трикутник із прямими краями. Складне
трикутне крило – крило з вигнутими
передніми краями (оживальне). Вони
використовуються в дуже швидкісних
реактивних літаках, таких як
надзвуковий Конкорд.
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A

A

B

C

3

5

Модель 4. 
Біплан-планер

2 B
C
A

Прикріпіть   
   крило 

крило       и два 
крила     

Прикріпіть два 
стабілізатора.

1 Спочатку 
зберіть 
ділянки, 
позначені 
зеленим.

4 
Зберіть і 
прикріпіть 
носову 
частину.

Запускайте!

Прямий з'єднувачреальний
розмір

Спочатку зберіть два крила А зі 
сторінки 3, крило В зі сторінки 8 і 
крило С зі сторінки 9. Потім 
дотримуйтесь схеми нижче.
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5

A

B

C

D

H

FE

G

I

ДЕТАЛІ ЛІТАКА

Льотні характеристики
З деякими моделями простіше досягти 
рівного довгого польоту, ніж з іншими. 
Протестуйте кожну модель та оцініть їх 
за трьома критеріями: наскільки 
сильно вам треба її кинути, щоб 
змусити пролетіти 10 метрів (сила), 
наскільки рівним повинен бути кидок, 
щоб вийшов збалансований і рівний 
політ (навички кидка), і наскільки 
залежна модель від дефектів 
складання (чутливість). Відзначте це 
на графіку таким чином. Чим більше 
трикутник, тим складніше запустити 
модель.

Навички кидка 
(Баланс)

Сила Чутливість

Легко Середньо Складно

Модель 1 Модель 5 Модель 4 Модель 3Модель 2

ЗНАТИ!ХОЧУ

A

A

B

C

3

5

Model 4: 
Biplane glider

A
B C

Assemble two      wings from page 
3, a       wing from page 8, and a 
wing from page 9 first. Then follow 
the diagrams below.

2 B
C
A

Attach the       wing, 
the       wing, and the 
two       wings.

Attach the two 
stabilizers.

1 Assemble the 
area outlined in 
green first.

4 Assemble 
and attach 
the nose.

Fly it!

Straight connector
Кабіна льотчика А – це місце, де 
сидить пілот. Фюзеляж B – це головна 
частина корпусу літака.
Гребний гвинт С або реактивні двигуни 
несуть літак крізь повітря. Шасі D – це 
колеса, за допомогою яких літак злітає і 
приземляється. Хвостовій відсік Е 
ззаду оснащений горизонтальним 
стабілізатором F, в якого є кермо 
висоти G і вертикальний 
стабілізатором Н, в якого є кермо 
напряму I. Стабілізатор змушує літак 
летіти прямо і рівно – якщо хвіст 
намагається повернути в будь-якому 
напрямку, повітряний потік утримує 
стабілізатори на місці. Закрилки і рулі 
допомагають контролювати рух літака 
вгору і вниз або з боку в бік.

C

2

3

4
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Airplanes have been designed with 
many numbers of wings. Each wing is 
actually called a plane. Monoplanes
have one wing plane. Biplanes have two 
wing planes stacked vertically; triplanes
have three; quadruplanes have four; 
and airplanes have even been designed
as many as 200 planes! Tandem 
winged planes have two wing planes, 
but they are positioned horizontally, not
vertically.
      The benefit of adding more wing 
planes is that each plane adds to the 
total lift.However, each plane also adds
to the weight and drag, and each plane 
interferes with the other planes.
As planes got faster and faster the 
monoplane design was favored.

DIHEDRAL & ANHEDRAL
The angle of the wing relative to the horizontal is called the dihedral (if it’s above 
the horizontal) or the anhedral (if it’s below the horizontal).By angling the wings 
in this way, the airplane’s stability against rolling sideways improves 
tremendously.

Dihedral

AnhedralHorizontal

WINGS GALORE:
               MULTIPLANES

GEEK
OUT !

Biplane

Triplane

Quadruplane

Tandem wing

A

A

B

C

1

3

5

Модель 5. Планер з 
подвійними крилами

2 B
C
A

Прикріпіть   
   крило 

крило        и два
крила      

Прикріпіть два 
стабілізатора.

4 
Запускайте!

Соединитель с углом 150°

Зберіть 
фюзеляжну 
рейку.

Зберіть і 
прикріпіть 
носову 
частину.

Прикріпіть два крила A зі сторінки 3, крило B зі 
сторінки 8, і крило C зі сторінки 9.
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ПОПЕРЕЧНИЙ КУТ КРИЛА
Кут крила по відношенню до горизонту може бути додатним (крило 
направлене вгору) або від'ємним (крило направлене донизу). Таке 
розташування крил істотно підвищує поперечну стійкість літака.

Додатний кут 
нахилу

Від'ємний
 кут нахилу

Горизонт

РІЗНОМАНІТНІСТЬ КРИЛ: 
МУЛЬТИПЛАНИЗНАТИ!ХОЧУ

Біплан

Триплан

Квадроплан

Біплани-тандеми

A

A

B

C

1

3

5

Model 5: 
Dual wing gilder

A
B C

Assemble two      wings from page 
3, a      wing from page 8, and a 
wing from page 9 first.

2 B
C
A

Attach the       wing, 
the       wing, and the 
two       wings.

4 Assemble 
and attach 
the nose.

Fly it!

Assemble the 
fuselage dowel.

реальний
розмір Прямий з'єднувач              З'єднувач з кутом 150°

Літаки можуть бути сконструйовані з
різною кількістю крил. Кожне
крило фактично називається «планом».
Моноплани мають одну площину крила. 
Біплани мають дві площини крила, 
розташованих вертикально. Триплани 
мають три, квадроплани – чотири; і 
було навіть сконструйовано 200 площин 
крила! Біплани-тандеми
мають дві площини крила, але вони
розташовані горизонтально, а не
вертикально.
Переваги додавання більшої
кількості площин крила в тому, що 
кожна площина додає підйомної сили. 
Проте, кожна площина крила збільшує 
вагу і лобовий опір, і кожна площина 
крила впливає на інші площини. 
Зі збільшенням швидкості літаків
моноплан став найпопулярнішим.
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        З цього конструктора ви побудували 
моделі, які найбільше схожі на планери, 
які виглядають як літаки з жорсткими 
крилами, але без двигунів. Планери не 
слід плутати з дельтапланами, в яких є 
тканинне крило на рамі, в якій перебуває 
людина, або парапланами, які 
виглядають як парашути з тканинним 
крилом, під яким розміщується людина.
Щоб планер літав, йому потрібна 
підйомна сила. Підйом відбувається 
лише тоді, коли повітря обтікає крила. 
Цей повітряний потік виникає тільки тоді, 
коли планер повільно ковзає вниз під 
певним кутом. Тому він завжди втрачає 
висоту в повітряному потоці. Якщо він 
літає у висхідному потоці над схилом 
гори або в потоці теплого повітря, що 
піднімається, (терміку), він може 
набирати висоту відносно землі, але по 
відношенню до висхідного потоку він 
однаково падає. Він не може ні злітати, 
ні набирати висоту своїми власними 
силами – це можуть робити лише літаки 
з двигунами.

        Пара крил не може літати сама по 
собі. Вони увійдуть у штопор і впадуть. 
Щоб утримувати стабільність у 
повітряному потоці, звичайному літаку 
потрібен горизонтальний хвостовий 
кіль, який утримує пару крил під 
правильним кутом у повітряному потоці 
та стабілізує їх по вертикалі. А для 
курсової стійкості потрібен 
вертикальний хвостовий кіль, який 
разом із поверхнею фюзеляжу утримує 
його на курсі. Для запобігання гойдання 
літака з боку в бік зазвичай 
використовують V-подібну 
конфігурацію крил з додатним 
поперечним кутом, що покращує 
поперечну стійкість. Хвостове оперення 
працює, тільки якщо воно розташоване 
досить далеко від крил. Це збільшує 
вагу хвоста літака, тому противага має 
бути встановлена на носі літака, 
наприклад, біля кабіни пілота.

ЛІТАКИ І 
ПЛАНЕРИ

Планер

Дельтаплан

Параплан

ЗНАТИ!ХОЧУ





ЗРОБЛЕНО НА ТАЙВАНІ

КЕРОВАНІ МАШИНИ
 #7335R
20 моделей для збирання
151 деталь

КЕРОВАНІ ТВАРИНИ
#7336
8 моделей для збирання
89 деталей

КОСМІЧНІ МАШИНИ
#7337
10 моделей для збирання
237 деталей

КАТАМАРАН
#7401
6 моделей для збирання
40 деталей

АЕРОПЛАН
 #7402
5 моделей для збирання
44 деталІ

ГІРОРОБОТИ
#7396
7 експериментів
102 деталІ

ВІТРОГЕНЕРАТОР
#7400
5 моделей для збирання
77 деталей

СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ
#7346
5 моделей для збирання
142 деталі

ЕНЕРГІЯ ВОДИ
#7323
15 моделей для збирання
165 деталей

Тел. +38 044 465 75 50 
е-mail: info@afk.ua 
www.afk.ua
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