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        В магістерській роботі спроектовано автомобіль категорії М1, який
призначений для користування приватними власниками під час руху в
міських умовах і за межами населених пунктів на далекі відстані. Для
автомобіля вибрано компонувальну схему, проведено тяговий розрахунок.
          Розроблено  конструкцію  передньої підвіски на напрямних
пружинних стійках, параметри якої забезпечують достатню плавність при
русі автомобіля. На основі досліджень сил, що діють в підвісці з метою
уникнення навантаження штока амортизатора стійки на вигин в конструкції
підвіски передбачено розміщення вісі пружини під кутом до вісі стійки.
Розроблено технологічний процес складання передньої підвіски.
Проведено техніко-економічний аналіз проектованого автомобіля з метою
визначення доцільності його виробництва з урахуванням вимог ринку
автомобільної техніки. Розраховано економічний ефект від експлуатації
споживачем нового автомобіля. Розглянуто питання охорони праці та дії при
надзвичайних ситуаціях.
         Ключові слова: автомобіль категорії М1, компоновка, передня підвіска, стійка, 
тертя,амортизатор, пружина, важіль, стабілізатор поперечної стійкості, складання,
надзвичайна ситуація


