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El tanc s’ha dissenyat amb l’objecti d’assolir vàries ftes, qie són:
• Fer servir el procés tecnològic per crear ina jogiina qie es mogii mitjançant in comandament.
• Aplicar de forma pràctca in sistema de transmissió del moviment, entre in motor elèctric i les rodes, 

per aconsegiir el moviment.
• Treballar amb materials reciclats, fent servir les eines adeqiades i inir peces de diferents materials.
• Crear in circiit elèctric qie aliment els components elèctrcs del tanc i fer servir el soldador per fiar 

les peces.
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Constriir in tanc fet amb materials reciclats qie es 
desplaci en totes les direccions gràcies a in 
comandament, mentre qie dos led vermells es mantenen 
encesos.
El sistema consisteii en dos motors, alimentats per ina 
pila prismàtca, dies politges, qie s’ineiien a ines rodes 
amb dies gomes elàstqies. Qian aqiestes rodes giren, 
accionen ina cadena qie fa girar les altres rodes i s’obté 
el moviment.

- Dibiiiar en in plànol les peces de cartró qie hairem de 
retallar.

- Retallar totes les peces i enganiar-les amb cola de 
silicona formant l’estrictira del tanc.

- Fabricar les rodes fetes amb taps d’ampolla, pals prims de 
fista i anelles de ferro per evitar qie els taps no sirtn de 
l’eii. Eicepte les rodes qie fan girar la cadena qie, a més, 
es fabricaran amb tibs de plàstc i dies politges fetes, 
també, amb taps d’ampolla.

- Retallar in tros de cartró pel comandament i col·locar sis 
clais ( tres a in costat i tres a l’altre) en els qials es 
soldaran totes les conneiions elèctriqies amb els 
components elèctrics del tanc (2 motors elèctrics, ina 
pila prismàtca, 2 led, 8 cables elèctrics de 2m).

- Retallar ina càmera d’aire de bicicleta per fer la cadena i 
enganiar-la no gaire tensada amb cola compacte.

- Fabricar ina coberta pel tanc.
- Pintar-lo amb in esprai de color.
.

La constricció es pot dir a terme de forma individial o per parelles, si 
es vol estalviar material i/o temps.

L’actvitat és de difciltat mitjana/alta, de tal forma qie s’ha tardat a 
fer ines 20/25 hores treballant els dos emprenedors de la prova 
alhora. Les habilitats manials pròpies de qialsevol procés constricti 
s’ineii el dibiii tècnic en el qie hem realitzat ina taila de treball 
eiplicant el procès i diradda de cada.  Finalment hem elaborat in 
treball digital el qial recill tot el necessari per tal de poder realitzar el 
projecte, tal i com l’hem fet; qie conté ina portada, índei, 
antecedents o satsfacció de necessitats, objectis, llistat de materials, 
procediment constricti, plànols, etc.

La constricció del tanc ha estat força engrescadora donat 
qie permet posar en pràctca els coneiiements teòrics 
esmentats a l’aila. El tanc és ina aplicació pràctca i directa 
d’in sistema de transmissió de moviment a base de politges i 
cordes. L’objecti del sistema és el de disminiir la velocitat 
de les rodes respecte a la de l’eii del motor a la vegada qie 
aigmenta la força en les rodes, ja qie si anés a la velocitat 
del motor correria massa ràpid. A banda d’allò anterior 
també permet treballar materials reciclats, conèiier com 
fincionen els motors i les seves energies, i afegir in sistema 
elèctric qie dona l’energia necessària per poder moire tot el 
conjint.
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