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РЕФЕРАТ

Магістерська робота присвячена розробці конструкції травмобезпечного
кермового  керування  автомобіля  категорії  М1.  Обрано  тип  кузова  -  седан  і
привод  ведучих  коліс  передній  як  найбільш  економічний.  У  тяговому
розрахунку  розраховані  потужність  двигуна,  передавальні  числа  трансмісії  і
проведений аналіз тягово-динамічних властивостей.

У конструкторському розділі розроблена конструкція енергопоглинаючого
вузла  кермового  керування,  проведені  розрахунки  моменту  опору  повороту
керованих коліс, розрахунки основних деталей на міцність.

Технологічний  розділ  представляє  собою  процес  механічної  обробки
деталі  -  валу  кермового  колеса.  В  організаційно-економічному  розділі
розроблено  економічне  обґрунтування  проведених  досліджень,  обгрунтована
економічна ефективність випуску легкового автомобіля.

Розділ охорони праці складається з питань, присвячених конструктивній
безпеці автомобіля та соціального захисту населення.

Ключові слова: Травмобезпечне кермове керування, енергопоглинаючий
елемент кермовогокерування, пасивна безпека, рейковий кермовий механізм.

Keywords: Intruder steering, power absorbing steering control, passive safety,
rail steering mechanism.
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