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1. DEFINICIÓN DO PROXECTO E CONDICIÓNS

O proxecto ten como obxectivo que os alumnos traballen en grupo no deseño  en 3D dun obxecto 
(un coche) e na construcción do mesmo baixo as seguintes condicións:

– Terán que traballar en grupos de dous ou tres alumnos.
– Deberán deseñar un modelo en 3D do coche que logo construirán.
– O coche deberá ter unha instalación eléctrica básica de marcha e paro do motor que move a 

hélice.
– Deixaralle que decidan os alumnos o tipo de rodas e tamén o número e distribución delas.
– Non poñerá moitas limitacións en canto a forma e tamaño, siacaso estaría ben limitar a 

lonxitude máxima, podería ser 30 cm.
– Para poder comparar os prototipos deberán utilizar todos o mesmo tamaño de motor e de 

hélice
– Cando o proceso estea rematado haberá que comprobar que toda a documentación e 

memoria do proxecto estea ben antes de incorporala ao proxecto do VHM(.

Ao final para decidir cales son os mellores prototipos farase un ensaio-concurso no que se pode 
medir:

– A velocidade
– A lonxitude de circulación sen salir dunha pista marcada.
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2. REFERENCIA HISTÓRICA DOS VEHÍCULOS 
PROPULSADOS POR HÉLICE

Ao longo da historia, a industria do automóbil, e moitas veces os fans aos motores dotaron aos seus 
coches con sistemas de propulsión por hélice. Este tipo de "híbrido" entre coche e avión non intenta 
despegar do chan, se non que aproveita a mecánica típica dos avións para impulsarse . Aínda que 
nunca foi producido en masa, algúns modelos foron producidos en pequenas series, e se pode atopar 
nalgúns museos.

A principios de 1900, algúns militares o suficientemente tolos construíron vehículos  blindados 
impulsado por hélices. A seguinte imaxe amosanos o raro aspecto que tiña o "Sizaire Berwick Wind 
Wagon" de 1905.

Por suposto, os fans do coches tamén estaban dispostos a innovar, especialmente dende que a 

industria automobilística despegara, e había moito por experimentar. Count Bertrand de Lesseps 

construíu o Aero Auto da fotografía en 1912. Debía ser un espectáculo velo pasar polas rúas a bordo 

do seu coche cos seus amigos, pero está claro que nunca foi producido en masa.
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Enxeñeiros rusos tamén crearon coches de propulsión por hélice. O Snowmobile Sever-2, por 

exemplo, era un coche clásico que tiña unha hélice conectada na parte traseira, e foi especialmente 

concibidio para desprazarse sobre a neve. Foi desenvolvido por un equipo especializado en 

helicópteros e construído pola firma rusa Pobeda. Snowmobile ten o seu impulso de un motor de 

260 cabalos, e, a pesar da cantidade de combustible que consumia, só podía chegar a 35 km/h en 

neve. Utilizábase para recorrer distancias curtas, e era moi apreciado, xa que o seu motor estaba 

listo para funcionar perfectamente en temperaturas próximas a -50ºC .

Non deixa de ser una pena que non haxa mais destos coches polas rúas. Sempre é interesante e 

estimulante ver algo inxenioso e que sálese do común. Quizás alguén se inspire nestas fotos, e 

comece a construir o seu propio coche propulsado por hélice.
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4. MATERIAIS

➢ Contrachapado de1cm de grosor (115mm x 81mm)

➢ 4 rodas plásticas

➢ Goma-espuma, 1 cm grosor

➢ Escuadra metálica para o soporte das rodas

➢ Eixe de 4 mm de diámetro,  9 cm de largo

➢ Motor de corriente continua de 3 V

➢ Hélice plástica de 6,5 cm de radio

➢ Pilas de 1,5 V AA

➢ Portapilas de dúas pilas AA

➢ Madeira de balsa (48mm x 68,5mm)

➢ Parafuso de 4 mm de diámetro

➢ Porca de 4 mm de diámetro

➢ Cable de 1mm de diámetro
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  5. MÁQUINAS E FERRAMENTAS

➢ Taladradora de sobremesa

➢ Segueta

➢ Serra de ferro

➢ Soldador de estaño

➢ Destornillador de punta plana

➢ Pistola de cola termofusible

➢ Lixa

➢ Pelacables

➢ Alicates
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PROCESO DE FABRICACIÓN

Operación Descripción Esquema, debuxo ou foto

1. Aserrado 
da base do 
vehículo

2. Furado 
da tabla 
para a 
colocación 
das rodas

3. 
Colocación 
das rodas 
de atrás

4. 
Colocación 
das rodas 
de adiante

5. 
Fabricación 
e 
colocación 
do soporte 
do motor.

6. 
Fabricación 
e 
colocación 
da 
carrocería.

7. Montaxe 
do circuito 
eléctrico.

O primeiro que faremos será a tabla da base na que irán 
montadas as rodas. Aserramos seguindo as medidas e 
dámoslle un acabado coa lixa.

Ao utilizar dúas rodas con eixe e dúas non, para as 
rodas de atrás (que non teñen eixe) hai que facer dous 
furados para colocalas

Colocaremos a rodas traseiras e pegarémolas con cola 
termofusible

Para suxeitar as rodas de adiante, utilizaremos unha U 
e un eixe, para que poda xirar e así calibralo.
O que temos que facer será facer un furado na parte 
central-dianteira do coche, introducir o tornillo, a 
escuarda, e a porca. Apretamos o tornillo e 
introducimos o eixe coas rodas na escuadra. 
Así rematamos a rodadura do coche.

Para ter o motor no lugar axeitado, teremos que 
fabricar unha peza de madeira de balsa. Utilizaremos a 
serra para o groso e a segueta para as curvas.
Unha vez feito isto, o pegamos ao coche con cola 
termofusible.

Cortamos a espuma flexible seguindo os planos e a 
dobramos para que quede bonito. A curvatura so é unha 
cuestión estética. O pegamos tamén con cola 
termofusible.

Finalmente, pegaremos o motor na parte de arriba do 
soporte ( recomendo usar un pegamento máis 
consistente que a termofusible aínda que tamén vai), as 
pilas debaixo da carrocería e o interruptor na parte de 
adiante.

Despois, soldaremos o circuito eléctrico e probaremos 
que todo funcione correctamente.
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7. ENSAIOS

O coche percorreu 5 metros nun tempo de 5,82 segundos, acadando unha velocidade aproximada de 

0,86 m/s, o que equivale a 3 km/h.

Na proba de distancia, acadou 9,50 m entre dúas liñas a 1 metro de distancia
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8. PROPOSTAS DE MELLORA

Propoñemos, para mellorar o prototipo do vehículo propulsado por hélice, o uso de materiais máis 

lixeiros na base, coma o porexpán, para mellorar a súa velocidade punta; e a soldadura do tornillo 

que suxeita a escuadra para evitar xiros indeseados das rodas.
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