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1. Definición do proxecto e condicións 

 

Hay que diseñar e construir, en grupos de dous ou tres alumnos, 
un coche propulsado por unha hélice. O coche deberá ter unha 
instalación eléctrica básica de marcha e paro do motor que move a 
hélice. Cada un pode elexir a forma, o tamaño e as rodas do seu coche, 
pero todos temos que utilizar o mesmo tipo de motor e de hélice, e non 
pode haber ningún coche que supere  os 30cm de longo. Ao final para 
decidir cales son os mellores prototipos farase un ensaio-concurso no 
que se pode medir a velocidade e a lonxitude de circulación sen saír 
dunha pista marcada. 

Para rematar o traballo, temos que presentar unha 
documentación e unha memoria e así poder incorporala ao proxecto do 
VHM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Referencia histórica dos vehículos propulsados por hélice 

 

Ao longo da historia na industria do automóvil moita xente 
intentou incorporarlle aos seus coches sistemas de propulsión por 
hélice. Estes vehículos nunca se produciron de forma masiva, pero si 
chegaron a producirse en pequeñas series: 

 

Count Bertrand construiu 
o Auto Aero  en 1912. Ainda que non se 
chegou a fabricar en serie, el e os seus 
amigos paseaban pola rúa  a bordo de 
este coche. 

 

O primeiro vehículo propulsado por hélice que se intentou 
fabricar en serie foi o  Leyat Helica. Marcel Leyat construiuno en 1920 
e Gustave Courau recorreu francia a bordo del. 

 

  O Helicron, construido en 1932 a pesar de ter casi 80 anos 
considerase o suficientemente seguro para circular polas carreteras de 
Francia,  a uns 110 kilómetros por hora.  

 

Os enxeñeiros rusos tamén crearon coches impulsados por 
hélices. O Snowmobile Sever-2, por exemplo, era un coche clásico ao 
que se lle incorporou un motor e unha hélice na parte traseira. Gastaba 
moito combustible e só podía acadar 35km/h, pero era moi apreciado 
porque o seu motor estaba preparado para funcionar perfectamente a 
temperaturas cercanas a os 50ºC ba ixo cero.  



 

Un invento arxentino, o Aerocar, 
estivo a punto de ser fabricado en serie en 
California. Estaba construido sobre un 
Chevrolet de seis cilindros e era capaz de 
acadar máis de 160 kilómetros por hora.  

 

 

Moitos outros homes intentaron ao longo da historia construir de 
este tipo de coches, incorporandolle aun coche normal un motor de 
avión, ou algo parecido, pero polo momento, ningún tivo moito éxito. 



3. Planos e esquemas 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Esquema eléctrico 



4. Lista de materiais 

 

- 1 botella grande de plástico cortada: 95 mm diámetro/225 mm largo 

- 2 varillas de ferro: 105 mm largo/1cm diámetro 

- 4 rodas de coche mecano: 60 mm diámetro/25 mm ancho 

- Motor eléctrico: 3V/ 20 mm diámetro/25 mm largo/eixe 2mm 

- Soporte para dúas pilas AA: 70 mm largo/35 mm ancho 

- 2 Pilas AA: 1,5 V 

- Interruptor UPDD ou interruptor conmutador: 25 mm largo 

- Hélice tripada: 128 mm envergadura  

- Tirafondos 

- Bolsa plástica 

- Pintura acrílica 

- Poliuretano e aguarrás 

- Escuadra metálica: 15 mm largo/30 mm ancho 

- Arandela: 6*4 

- Estaño 

 

 

 

 

 

 



5. Lista de máquinas e ferramentas 

 

- Serra de ferro 

- Segueta 

- Tornillo de banco 

- Pistola termofusible 

- Pincéis 

- Papel de lixa 

- Desparafusador 

- Pelacables 

- Soldador de estaño 
 



6. Proceso de fabricación e montaxe 

1. O primeiro que temos que facer é a carrocería. Para iso, collemos 
una botella de auga cortada pola parte de atrás, metémoslle una 
bolsa plástica, para despois poder sacala con facilidade e 
enchemos a botella con poliuretano. 

2. Unha vez seco, quitamos o poliuretano da botella, con axuda da 
bolsa, e lixámlo para quitar as imperfeccions. 
 
 

3. Cortando e lixando outro trozo de poliuretano, facemos una 
forma rectangular de 7cm de longo, 4cm de ancho e 8cm de alto, 
aproximadamente. 
 
 

4. Agora, cortamos una taboa de madeira a 4,5 cm de ancho e 15,5 
cm de longo, e pintamos de verde as tres pezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Unha vez a pintura este ben seca, con axuda dun pau ou dun 

lápiz, facemos no rectángulo de poliuretano os buracos 
correspondentes para o motor, o interruptor, os cables… 

Debemos facer un pequeno buraco de, mais ou menos, 2,5 x 0,5cm  
nun lado. Outro circular, non moi profundo de, mais ou menos, 
1,5cm de radio. E despois un na parte de abaixo polo que van a 
entrar os cables, tamen facemos, polo medio, un oco para pasar os 
cables. 

6. Unha vez feitos os buracos necesarios, colocamos o motor, o 
interruptor e o portapilas no seu sitio, metemos os cables, e una 
vez esté todo, soldámolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cando xa temos listas a tres pezas, pegamolas coa pistola 
termofusuble. Pegamos, o rectángulo de poliuretano na parete de 
atrás da “botella” e a madeira, na parte de abaixo. 

 

 

 

 

 



8. Cando está todo ben seco, atornillamos duas escuadras metálicas, 
cunha separación de 10 cm, á madeira. Unha vez ben atornilladas, 
podemos meterlle as rodas. 

 

9. Cando está todo isto  montado, podemos fixar mellor as pezas 
con máis silicona e despois, adórnamolo. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Este é o resultado final: 
 

 

 



7. Ensaios 

 

Despois de tanto traballo, por fin fomos capaces de acabar o 
coche. Este é o momento de probalo. Con moitos nervios démoslle ao 
interruptor, e por sorpresa, o coche ía hacía atrás. Que lastima! Agora 
temos que volver a emprezar. Cando o comenzamos a despegar, o motor 
rompeuse e tivemos que pedir outro. Despois tivemos que volver a 
soldalo, pero… ao manter tanto tempo o soldador de estaño enriba do 
motor, volveuse estropear. Por fin, a terceira vez, fomos capaces de 
que o coche funcionara perfectamente. 

Agora chega o momento de probalo diante de toda a clase. Temos 
que por o coche nun carril de 1m de ancho, e ver ata onde chega sen 
sairse, e canto tempo tarda. A primeira vez que o puxemos, non foi moi 
ben, por iso intentamolo por segunda vez. Conseguimos que chegara a 
recorrer 9,4 m!!! O noso foi o coche que chegou máis lonxe, e foi o 
terceiro mais rápido, tardando 5,83 seg. en recorrer 5m. 

 

 

 



8. Propostas de mellora 

 

Para acadar mellores resultados nas probas as que sometimos o 
noso coche, deberíamos, en primeiro lugar, colocar o motor un pouco 
máis arriba. Tamén aumentaríalle a velocidade se o coche fora mais 
pequeño ou se levara menos peso. Outra cousa que deberíamos ter en 
conta son as rodas, xa que o coche xirábase cara o lado esquerdo 
porque  non  estaban ben fixas.  

Deberíamos ter máis coidado a hora de pegar todas as partes, xa 
que a taboa de madeira, na que iban suxeitas as rodas, e a carrocería do 
coche non estaban ben suxeitas en non estaban paralelas. De esta 
forma, cando colocabas ben a taboa, aparentemente o coche estaba 
torcido, e si colocamos o coche recto, a taboa esta torcida. 
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10. Conclusión 

 

Este parécenos un traballo divertido, interesante e entretido, 
pero quizais un pouco difícil debido a todos os problemas que tivemos 
para soldar os cables. Ainda así, ao final, obtivemos moi bos resultados 
nas probas, pero o noso coche, ten algunas cousas que deberíamos 
mellorar. 

O noso deseño estaba baseado nun bólido antigo, e intentamos 
facelo o máis realista e bonito posible. Facendoo, psámolo moi ben e 
aprendemos moitas cousas. 
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