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РЕФЕРАТ

У  магістерські  роботі  визначені  компоновочная  схема  автомобіля,
виконаний  тяговий  розрахунок.  Розраховані  передавальні  числа  коробки
перемикання  передач  і  передавальне  число  головної  передачі.  Розроблено
конструкцію рульового механізму.

Виконано креслення складальний рульового механізму. Зубчаста рейка і
вал-шестерня розраховані на міцність.

Розроблено  технологічний  процес  механічної  обробки  наконечника
рульової  тяги.  Розраховані  режими  різання.  Виконано  креслення  схем
налагоджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Автомобіль легковий, рульове управління, рульовий
механізм, зубчаста рейка.
Keywords: Passenger car, steering, steering gear, gear rake.
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