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1. DEFINICIÓN DO PROXECTO E CONDICIÓNS                                                                                       

Hai que traballar en grupos de dous ou tres alumnos para fabricar un 
coche propulsado por hélice. Debemos deseñar un modelo en 3D do 
coche que logo construiremos. O coche deberá ter unha instalación 
eléctrica básica de marcha e paro do motor que move a hélice. 
Poderemos decidir o tipo de rodas e tamén o número e distribución 
delas. A única limitación en canto a forma e tamaño é a lonxitude 
máxima que terá que ser 30 cm. Para poder comparar os prototipos 
deberemos 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 saír dunha pista marcada. 



  

2. REFERENCIA HISTÓRICA DOS VEHÍCULOS PROPULSADOS POR 
HÉLICE 
Algúns enxeñeiros tratan de encontrar outras formas de propulsar un 
automóbil. Quizais a máis interesante e exitosa sexa a que utiliza 
unha hélice, tal como fan os avións, para xerar a tracción necesaria 
para desprazarse. A idea non é crear un coche voador, senón 
simplemente cambiar a forma en que se obtén o pulo e moitas veces 
conseguir algunha unha vantaxe que permita ao coche circular polo 
barro ou a neve sen perigo de quedar atascado. 
 
A principios de 1900 algúns militares o suficientemente tolos 
construíron vehículos blindados propulsados por hélices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dos primeiros intentos exitosos neste sentido foi o Leyat 
Helica de 1920, deseñado e construído por un dos pioneiros da 
aviación, Marcel Leyat. Foi deseñado antes da Primeira Guerra 
Mundial, pero non se fabricou ata os anos 20. Estaba dotado dun 
pequeno motor de dous cilindros opostos que a empresa Fiat 
fabricaba para a industria aeronáutica. A dirección do Leyat Helica 
encontrábase nas rodas traseiras, e a hélice que o impulsaba quedaba 
á fronte do condutor. Estaba dotado de só dous prazas, e o pasaxeiro 
ía sentado detrás do condutor, unha disposición moi utilizada nos 
pequenos avións da época. Só fabricáronse unhas poucas unidades, e 
algunhas sobreviven como pezas de museo.  



O "Helicron", construído en 1932 e encontrado non fai moito tempo 
abandonado dentro dun celeiro en Francia. Estaba dotado dun motor 
de dous cilindros opostos horizontalmente e refrixerado por aire, ao 
restauralo dotoulle dun motor Citroën GS de 4 cilindros, coa hélice 
adaptada directamente ao cegoñal. O Helicron, a pesar de ter case 80 
anos, considérase o suficientemente seguro para circular polas 
estradas de Francia, as que transita a uns 110 km/h. 

Os enxeñeiros rusos tamén crearon coches impulsados por hélices. O 
Snowmobile Sever-2, por exemplo, era coche clásico ao que se lle 
pegara un motor a hélice na parte traseira, e estaba concibido 
especialmente para circular pola neve.  

Un invento arxentino, o Aerocar, estivo a punto de ser fabricado en 
serie en California, alá por 1955. Estaba construído sobre un 
Chevrolet de seis cilindros, e a súa hélice posterior  parecía deseñada 
especialmente para decimar peóns. A pesar de que era capaz de 
"voar" a máis de 160 quilómetros por hora, o Aerocar finalmente 
nunca foi construído en serie. 
 
Os militares foron responsables dalgúns dos primeiros prototipos 
desta clase, e tamén dos últimos.  
 
 
 
 
 

  



3. PLANOS E ESQUEMAS 

  



 

  



 

 



ESQUEMA DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIAIS 

• 1 bote de deterxente de 28,7 cm de alto, 12 cm de ancho e 
4,7 cm de grosor. 

• 2 cachos de palliña de 3 cm de longo e 0,5 cm de diámetro. 
• 2 eixes de metal de 20 cm de longo e 0,4 cm de diámetro. 
• 4 rodas de diámetro 5 cm e 0,5 cm de grosor. 
• 1 soporte para dúas pilas AA de 1,5 voltios. 
• 1 motor eléctrico de 3 voltios. 
• 1 hélice tripala de plástico de 128 mm de diámetro. 
• 1 interruptor UPDP. 
• 1 trozo de madeira de balsa de 4 cm de alto e 2 cm de 

ancho. 
• 2 pilas de 1,5 V AA 

 

  



5. MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

• Fresadora 

• Tesoiras 

• Pistola de pegamento termofusible 

• Alicates 

• Martelo 

• Pelador de cables 

• Soldador de estaño 

• Regra 

• Tornillo de banco 
 

  



6. PROCESO DE FABRICACIÓN 

Operación Descripción Esquema, debuxo ou foto 

Furar os 
catro 
buracos 

 

 

Pegar as 
palliñas 

 

 

 

Montar a 
rodadura 

 

 

 

 

 

Montar a 
instalación 
eléctrica 

 

 

 

Soldar os 
cables 

O primeiro paso é facer catro buracos na botella, 
usando a fresadora. Cando xa os temos feitos, 
introducimos unha palliña por cada buraco. 

 

 

Logo pegamos as palliñas á botella coa pistola 
termofusible para que non se movan. 

 

 

 

O seguinte paso é introducir por dentro das palliñas 
uns eixes metalicos, para póñer as rodas. Para que o 
eixe xire mellor botámoslle un pouco de aceite. 

 

 

 

 

Cando está a rodadura montada, o seguinte paso é 
montar a instalación eléctrica. Pegamos o portapilas, o 
interruptor e o motor coa hélice, coa pistola 
termofusible. 

 

 

E por último para soldar os cables utilizaremos o 
soldador de estaño: collemos o soldador cando estea 
quente e arrimámolo ao sitio onde queremos soldar o 
cable, acercamos o estaño en sólido ao soldador 
quente e deixamos que o estaño se funda para soldalo. 
¡E así xa temos o noso coche propulsado por hélice 
feito! 

 



7. ENSAIOS 

Fixemos dous intentos. No primeiro o coche saíu do carril 
indicado aos cinco metros, cun tempo de 5 segundos.  
No segundo intento conseguimos que o coche andase máis 
distancia pois saíu do carril aos 7,5 metros, cun tempo de 6 
segundos. E  a distancia da navegación rectilínea foi 7,5 metros. 

 

  



8. PROPOSTAS DE MELLORA 

Reducindo o peso do coche aumentaría a súa capacidade de 
velocidade. Tamén se podería mellorar o seu rozamento xa que ese 
foi un dos maiores problemas que se presentaron para conseguir 
que o vehículo andase. Tivemos que cortar as palliñas de maneira 
que so estivera un cacho introducido por cada buraco da botella, 
para que tivera menos rozamento. E así conseguimos que andase, 
pero tamén puxemos unhas tuercas nos eixes para que non se 
moveran para os lados. 
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