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РЕФЕРАТ

У  даній  роботі  був  проведений  тяговий  розрахунок  автомобіля,  в
результаті  якого  визначено:  потужність  двигуна,  передавальні  числа  коробки
передач,  роздавальної  коробки  і  головної  передачі,  час  і  шлях  розгону  до
максимальної швидкості, а також гальмівні характеристики. 

З урахуванням нормативних вимог був приведений розрахунок головної
передачі  автомобіля,  в  результаті   якого визначено кінематичні  і  геометричні
параметри, проведений перевірочний розрахунок зубчастих коліс на міцність,
розрахунок валів і підшипників, була обрана схема головної передачі. 

У  технологічному  розділі  проведені  необхідні  технічні  та  техніко-
економічні  розрахунки технологічного процесу механічної  обробки провідної
конічної вал-шестерні редуктора переднього  моста проектованого автомобіля. 

В  організаційно-економічному  розділі  був  приведений  техніко-
економічний  аналіз  проектованого  автомобіля,  проведений  аналіз  ринку  і
визначена річна програма випуску автомобіля, а також визначена його оптова
ціна. Також були висвітлені вимоги до активної і пасивної безпеки автомобіля.

Ключові слова: Автомобіль головна передача редуктора зубчасте колесо,
шестерня, вал, підшипник, напруга, міцність зубів, навантаження.

Keywords:The car,  the main transmission gearbox gear, gear, shaft, bearing,
tension, tooth strength, load.
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