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РЕФЕРАТ

В  даній  роботі  спроектовано  багатоцільовий  повнопривідний  легковий
автомобіль середнього класу, який призначений для користування приватними
власниками при поїздках в міських умовах і  на далекі  відстані,  а  також для
перевезення  малогабаритних  вантажів.  Проведено  тяговий  розрахунок
автомобіля.

Розроблено конструкцію задньої незалежної підвіски на амортизаційних
стійках з напрямних пристроєм на поздовжніх важелях і поперечних штангах,
яка забезпечує достатню плавність при русі автомобіля.

Розроблено технологічний процес складання задньої підвіски. Розроблено
пристосування для запресовування сайлентблоків. 

Проведено техніко-економічний аналіз проектованого автомобіля з метою
визначення доцільності його виробництва з урахуванням вимог ринку легкових
повнопривідних автомобілів середнього класу в країнах СНД. 

Підрахований  економічний  ефект  від  експлуатації  споживачем  нового
автомобіля.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  Автомобіль  повнопривідний,  компоновка,
потужність,  задня  підвіска,  стійка,  амортизатор,  пружина,  сайлентблок,
поперечна стійкість.

Four-wheel  drive  car,  layout,  power,  rear  suspension,  rack,  shock absorber,
spring, sailentblock, transverse stability.
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