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РЕФЕРАТ

У  першому  розділі  вибирається  компоновочная  схема  проектованого

автомобіля. 

У другому розділі  проводиться  тяговий розрахунок  автомобіля  повною

масою ma = +1110 кг,  в результаті  якого був підібраний двигун,  прораховані

передавальні  відносини  трансмісії,  розраховані  і  представлені  на  графіках

тягова, розгінна і гальмівна характеристики легкового автомобіля.

У  третьому  розділі  проведений  аналіз  існуючих  конструкцій  приводу

вимикання  зчеплення,  розрахунок  параметрів  і  обгрунтування  вибраного

напрямку розробки, розраховані деякі деталі зчеплення.

У  четвертому  розділі  розроблено  технологічний  процес  механічної

обробки важеля валу вилки виключення зчеплення.

У  п'ятому  розділі  надана  економічна  частина,  в  якій  прораховується

оптова  ціна  автомобіля,  річні  витрати  споживача  і  виробляється  порівняння

нового автомобіля з автомобілем аналогічного класу.

У розділі «Охорона праці» розглянуті питання пасивної і активної безпеки

автомобіля,  розглянуто  салон  з  точки  зору  безпеки,  проведений  розрахунок

поперечної  стійкості  автомобіля.  З  урахуванням  всього  вище  викладеного

робимо  висновок,  що  автомобіль  повинен  буде  є  конструктивно  здатним  до

того, щоб конкурувати на світовому ринку автомобільної промисловості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Легковий автомобіль,  привід вимикання зчеплення,

двигун,  трансмісія,  розробка,  салон  автомобіля,  важіль  вилки  виключення

зчеплення, витрати.

Keywords:  Passenger  car,  clutch  release  device,  engine,  transmission,

development, car interior, clutch lever, coupling fork, costs.
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