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РЕФЕРАТ

В даній роботі спроектовано легковий автомобіль середнього класу, який
призначений  для  користування  в  якості  автомобілів  таксі,  приватними
власниками  при  поїздках  в  міських  умовах  і  на  далекі  відстані,  а  також
представниками  середнього  та  малого  бізнесу  для  представницького  цілей.  

Проведено  тяговий  розрахунок  автомобіля.  Розроблено  конструкцію
задньої незалежної багатоважільної підвіски, яка представляє собою сукупність
амортизаційної  стійки  і  направляючого  апарата,  що  складається  з  одного
поздовжнього і  двох поперечних важелів.  Установка на легковому автомобілі
такий підвіски забезпечить йому хорошу плавність ходу, зменшить крен кузова. 

Розроблено технологічний процес складання задньої підвіски. Проведено
техніко-економічний  аналіз  проектованого  автомобіля  з  метою  визначення
доцільності його виробництва з урахуванням вимог ринку легкових автомобілів
середнього класу. Підрахований економічний ефект від експлуатації споживачем
нового автомобіля. Розглянуто питання охорони праці і дії при надзвичайних
ситуаціях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Автомобіль легковий, середній клас, тяговий розрахунок,
підвіска,  пружина,  важіль,  складання,  стабілізатор  поперечної  стійкості,
безпека.

Passenger  car,  middle  class,  traction  calculation,  suspension,  spring,  lever,
assembling, stabilizer of transverse stability, safety.
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