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Анотація 

Метою роботи є отримання практичних навичок проектування рідинного 

ракетного двигуна традиційної конструкції. Важливим етапом є дослідження 

впливу проектних параметрів на ефективність двигуна зокрема величину 

питомого імпульсу та відносну масу конструкції. 

Етапами роботи є огляд аналогів, створення принципової схеми двигуна, 

визначення базових проектних параметрів, визначення технології 

виробництва елементів конструкції, розрахунок сопла і камери згорання, 

розрахунок системи охолодження, розрахунок системи подачі компонентів 

палива, створення креслення двигуна загального виду    

Звіт складається з 20 сторінок, 4 рисунків, 4 бібліографічних джерела. 

Ключові слова: камера згорання,  сопло, турбонасосний агрегат,   

газогенератор. 
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 Аннотация 

Целью работы является получение практических навыков 

проектирования жидкостного ракетного двигателя традиционной 

конструкции.  Важным этапом является исследование влияния проектных 

параметров на эффективность двигателя в частности величину удельного 

импульса и относительную массу конструкции.    

 Этапами работы является обзор аналогов, создание принципиальной 

схемы двигателя, определение базовых проектных параметров, определение 

технологии производства элементов конструкции, расчет сопла и камеры 

сгорания, расчет системы охлаждения, расчет системы подачи компонентов 

топлива, создания чертежа двигателя общего вида.    

  Отчет состоит из 20 страниц, 4 рисунков, 4 библиографических 

источников.         

 Ключевые слова: камера сгорания, сопло, турбонасосный агрегат, 

газогенератор. 
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Annotation  

The aim of the work is to gain practical skills in designing a liquid rocket 

engine of traditional design.  An important step is to study the influence of design 

parameters on engine efficiency, in particular the magnitude of the specific impulse 

and the relative weight of the structure.      

 The stages of work are the review of analogues, creation of the basic scheme 

of the engine, definition of basic design parameters, definition of technology of 

production of elements of a design, calculation of a nozzle and combustion chamber, 

calculation of cooling system, calculation of system of giving of fuel components, 

creation of the engine drawing of the general look.     

 The report consists of 20 pages, 4 figures, 4 bibliographic sources. 

 Key words: combustion chamber, nozzle, turbopump unit, gas generator.  



5 

 

Зміст 

Вступ 6 

Схема двигуна 7 

Сопло і камера згорання 12 

Система подачі компонентів палива 13 

Система охолодження 14 

Висновок 18 

Список використаних джерел 19 

 

  



6 

 

                                                             Вступ      

  Основним елементом ракето-космічних літальних апаратів 

різного призначення є їх двигун. Тип двигуна та паливо, що використовується 

обумовлюють конструкцію літального апарату та його тактико-технічні 

характеристики. Двигуни ракет не понесли значних змін з моменту створення 

перших прототипів. Загальний принцип роботи – хімічний, заснований на 

згоранні та розкладі компонентів палива , залишився незмінним. Попре це такі 

двигуни досі залишаються єдиним варіантом для створення значної рушійної 

сили у безповітряному просторі. Найбільш актуальним типом двигуна для 

ракет-носіїв є рідинний. Основною перевагою рідинного двигуна над 

твердопаливним є можливість точного регулювання тяги та багаторазового 

запуску. Рідинний  двигун дозволяє виводити корисне навантаження на орбіту 

з високою точністю, чого складно досягти з твердопаливним.    

 Незважаючи на досягнені технічних характеристик близьких до 

теоретичної межі но рідинні ракетні двигуни  досі розробляються по всьому 

світу. Акцент робиться на зменшені вартості конструкції та, водночас, 

підвищені надійності. Проривом у конструкції ракетних двигунів є 

застосування адитивних технологій. Це дозволяє зменшити кількість деталей 

до мінімальної, необхідної для тестування  конструкції. Як наслідок зростає 

надійність та знижується вартість, що нівелює основні переваги 

твердопаливного двигуна над рідинним.  Головною даного роботи є 

отримання практичних навичок проектування рідинного ракетного двигуна 

традиційної конструкції. Важливим етапом є дослідження впливу проектних 

параметрів на ефективність двигуна зокрема величину питомого імпульсу та 

відносну масу конструкції. Повне розуміння процесів проектування, 

виготовлення та експлуатації є необхідною базою для розробки перспективних 

типів реактивних двигунів, які знайдуть своє місце у аерокосмічній галузі у 

найближчому майбутньому. 
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Схема двигуна 

Обрав турбонасосну систему подачі компонентів палива. Дана система 

дозволить створити високий тиск у камері згорання, що у свою чергу 

дозволить досягти високого питомого імпульсу.    

  Конструктивно двигун з турбонасосною системою подачі 

складається з камери згорання (виділення теплової енергії внаслідок згорання 

палива), сопла (перетворення теплової енергії в кінетичну енергію газу), 

турбонасосного агрегату ТНА (включає насоси окисника і горючого а також 

турбіну, що приводить іх у рух), рідинного газогенератора РГГ (невеличка 

кемера згорання, де утворюється робоче тіло для приводу турбіни ТНА). РГГ 

працює на тих самих компонентах палива, що і двигун.    

 Подача компонентів палива може здійснюватися по замкнутому або 

незамкнутому циклу. При незамкнутому циклі подачі компонентів палива, 

продукти згорання, що утворюються у РГГ відводяться на зовні через 

спеціальний потрубок, або використовуються для наддуву паливних баків.

 При замкнутій схемі продукти згорання із РГГ потрапляють у основну 

камеру згорання, де відбувається іхнє подальше догорання. Основною 

перевагою замкнутої схеми є те, що невикористана енергія продуктів згорання 

на виході із ТНА потрапляє у камеру згорання, а не відводиться назовні, як у 

незамкнутій схемі подачі. Це дозволяє двигунам замкнутої схеми подачі 

розвивати більший питомий імпульс. Але дана схема має і недоліки, оскільки 

для подачі турбогазу у камеру згорання тиск у РГГ має бути вищим, ніж у 

основній камері згорання. Із огляду аналогів очевидним вибором є замкнута 

система подачі компонентів палива, оскільки тільки дана схема може 

дозволити отримати таке високе значення питомого імпульсу за рахунок більш 

повного використання енергії палива. Як зазаначалося вище, усі продукти 

згоряння із РГГ потрапляють у камеру згорання. Для зменшення кількості 

трубопроводів високого тиску один із компонентів палива повністю 

перекачюється через РГГ, а інший використовується для охолодження стінок 
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сопла і камери згорання. Для реалізацієї цієї схеми окисник може бути 

креогенним паливом, а горюче буде використовуватися для охолодження 

стінок камери згорання і  тому має бути висококиплячим. Горюче має мати 

достаню температуру кипіння, щоб забезпечити охолодження стінок рідиною. 

Використання креогенних компонентів палива для охолодження стінок 

камери і сопла не є ефективним попре нижчі темератури носія. Через низькі 

температури кипіння дані компоненти поступають у охолоджуючий тракт у 

газоподібному стані, що значно зменшує коефіціент теплопередічі від вогневої 

стінки камери згорання до саме охолоджуючого газу. Саме тому у даному 

двигуні увесь окисник буде подаватися у РГГ, а потім з нього через турбіну 

поступати у камеру згорання разом із іншими продуктами згорання що 

утворюються у РГГ. У РГГ буде подаватися незначна кількість горючого для 

створення достаньої потужності на турбіні. Генераторний газ буде з 

надлишком парів окисника. Схема системи подічі наведені на рис.   

 

Рис. 1 Схема системи подачі компонентів палива 

1- бак окисника; 2 – бак горючого; 3 – камера згорання із соплом; 4 – газовід 

окисненого генераторного газу; 5 – насос подачі окисника; 6 – насос подачі 

горючого; 7 – турбіна; 8 – рідинний газогенератор (РГГ); 9 – трубопроводи 

високого тиску; 10 – трубопроводи низького тиску       

Схема системи подачі показана на рис. . Принцип подачі компонентів 

палива наступний: окисник  і горюче поступають по трубопроводах низького 
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тиску 10 на насоси 5 і 6 ТНА відповідно, далі подаються у РГГ 8 по 

трубопроводах високого тиску 9, у РГГ 8 подається весь окисник із бака 1 і 

частина горючого для подтримки процесу горіння у РГГ із баку 2, основна 

частина горючого подається у камеру згорання черех охолоджуючий контур 

камери згорання і сопла 3, весь турбогаз після турбіни 7 потрапляє у камеру 

згорання по газоводу високог тиску 4, де відбувається подальше догорання 

компонентів палива. Насоси приводяться у дію турбіною, яка працює на 

продуктах згорання РГГ.        

 Основною задачею при запуску двигуна є запалити компоненти палива.  

Компоненти палива зазвичай є несамозаймистими, тобто при окосника з 

горючим займання не відбувається. Для займання необхідний додатковий 

підвід теплоти. В процесі роботи двигуна це тепло береться безпосередньо з 

камери згорання, а при запуску з системи запалу. При використані 

несамозаймистих компонентів палива є декілька варіантів запалення: 

використання ще одного компонента (запальник),  який є самозапальним із 

окисником чи горючим, використання концентрованого перекису водню 

(енергія виділяється за рахунок розкладання перекису водню при контакті з 

каталізатором) та використання порохових акумуляторів тиску (ПАТ) для 

виділення достаньої кількості тепла, щоб зайняти основні компоненти палива. 

 У якості запального пристрою обрав пороховий акумулятор тиску. 

Важливою перевагою є те, що за необхідності багаторазового запуску під час 

польту можуть бути встановлені декілька окремих ПАТ. Це дозволяє 

зменшити масу двигуна при одноразового запуску та зробити його більш 

адаптивним до різних задач. При використанні самозаймистого компоненту 

палива або перекису водню, додаткові баки, клапана , дроселі та трубопроводи 

завжди будуть на борту, незалежно від планової кількості запусків.  

           Для зміни 

величини тяги двигуна необхідно змінювати тиск у камері згорання, що у свою 

чергу досягяється зміною масової витрати компонентів палива. Процедури 

запуску та зупинки такоє передбачають можливість контролювати витрати 
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компонентів. Зміна витрати, перекриття трубопроводів, а також інформування 

системи керування про її власний стан (величини параметрів) досягається 

шляхом встановлення клапанів, дроселів та датчиків. Для того, щоб мати 

повну уяву про перебіг процесів у агрегатах двигуна достатньо мати датчики 

тиску, температури і об’ємної втрати (витратомір). Схема керування двигуна 

показана на рис. 

 

Рис. 2 Схема системи керування двигуна   

1- головний контролер двигуна; 2 – стартовий ПАТ; 3 – запорні клапани окисника 

та горючого; 4 – трубопроводи закільцівки насосів окисника і горючого ; 5 – 

дросель; 6 – датчик тиску; 7 – датчик витрати 

 Алгоритм запуску двигуна: запалюється пусковий піропатрон 2, 

відкриваються запорні клапани 3 окисника і горючого, продукти згорання 

приводять у рух турбіну, насоси починають подавати окисник і горюче (тільки 

частина) у РГГ, потрапляючи під грячі гази піропатрону компоненти палива 

займаються, після вигорання піропатрона процес горіння палива у РГГ 

підтримується теплотою згорання них самих.      

  Збільшення тяги: розкривається дросель горючого 5 на вході у 

РГГ, внаслідок чого зростає кількість горючого, що потупає у РГГ і в тойже 

час трохи зменшується кількість, яка потрапляє у основну камеру згорання, 

внаслідок збільшення кількості горючого у РГГ починає збільшуватися тиск, 
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що розкручює турбіну і збільшує подачю компонентів палива у основну 

камеру згорання. Із збільшенням витрати палива збільшується тиск у камері 

згорання і збільшується необхідна потужність насосів і турбіни, саме тому 

система самостійно повернеться у стаціонасний режим роботи із більшою 

тягою. Процес зменшення тяги двигуна проходить за подібною послідовністю.

 Зупинка двигуна: відкриваються дроселі 5 на закільцівка насосів 

окисника та горючого, перекриваються трубопроводи високого тиску 

дроселями 5 (дросель горючого знаходиться безпосередньо перед входом у 

камеру згорання, а дросель окисника перед входом у РГГ). Після припинення 

подачі компонентів двигун ще деякий проміжок часу продовжує створювати 

тягу, допалюючи залишки компонентів палива з охолоджуючого тракту 

камери згорання і РГГ. Закільцьовані трубопроводи 4 необхідні для 

запобігання утворення гідравлічного удару, який може виникнути внаслідок 

швидкого перекриття трубопроводів подачі компонентів палива при 

працюючих насосах ТНА. При перекритих трубопроводах подачі компонентів 

і працюючих насосах компоненти палива циркулюють через працюючий насос 

завдяки замкнутим каналам. Також ці канали можна використовувати для 

регулювання тяги двигуна.        

   Окрім органі керування (запорних клапанів та дроселів) для 

керування роботою двигуна необхідні датчики зворотнього звязку. У 

конструкції передбачені датчики тиску 6, температури 8 а також витратоміри 

7. Дані датчики необхідні для контролю співвідношення компонентів палива, 

які подаються у камеру згорання та РГГ, тиску у трубопроводах  і камері 

згорання. Неправильне співвідношення компонентів може призвести до 

передчасної витрати одного із компонентів палива, або зменшення питомого 

імпульсу.            
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Сопло і камера згорання 

Теплонапруженість у РРД є вищьою, ніж у будь-якому іншому 

тепловому двигуні. Питання охолодження КЗ і сопла є дуже критичними для 

даного типу двигунів. Наявність охолоджуючого тракту між стінками КЗ і 

стаціонарної частини сопла значно ускладнює конструкцію двигуна та 

збільшує його масу. Для збільшення масової ефективності необхідно 

максимально зменшити габарити КЗ і охолоджуваної частини сопла. 

Призначення камери згорання – перетворити поступаючі компоненти палива 

на робоче тіло для подальшого розгону у соплі Лаваля. КЗ має забезпечити 

повноту згорання палива, що залежить від якості розпилення та 

перемішування компонентів, що поступають у неї. Ці якісні показники 

впливають на швидкість протікання реакції згорання. Швидкість протікання 

реакції згорання характеризується часом перебування компонентів палива у 

КЗ.           

 Найвигіднішою формою КЗ з точки зору мінімізації маси конструкції є 

сфера, сферична камера має найменшу площю внутрішньої поверхні, що 

потребує інтенсивного охолодження. Також сферична форма КЗ є найбільш 

ефективною з точки зору сприйняття навантажень, адже камера згорання 

працює, як сосуд під великим тиском. Основним недоліком такої форми є 

складність виготовлення. За форму камери обрав циліндр. Дана форма не є 

найвигіднішою з точки зору мінімізаціїї маси але є найбіль доцільною з точки 

зору складності виготовлення. Задався подовженням камери згорання – 

відношенням її довжини до внутрішного діаметра. При збільшені подовження 

циліндричної камери при незмінному об’ємі, зменшується площа стінки 

голівки, на якій розташовуються форсунки, що в свою чергу негативно 

впливає на якість розпилення компонентів, оскільки зменшується 

максимальна кількість форсунок, які там можна розмістити. При дуже малиш 

подовження КЗ може виникнути нерівномірність процесу горіння по фронту 

пломумя і я наслідок висока нерівномірність швидкостей потоку у критичному 

перерізі.          
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 Призначення сопла – перетворити внутрішню енергію робочого тіла на 

кінетичну. При розгоні робочого тіла у соплі, параметри газу постійно 

змінюються. Із збільшення швидкості потоку його густина, температура і тиск 

зменшуються, що призводить до зменшення сумарного теплового потоку, що 

поглинає газова стінка. Враховуючи це, доцільно робити ділянку 

регенеративного охолодження не на всій поверхні сопла, а лише у зонах із 

високою теплонапруженістю.  

Система подачі компонентів палива 

Двигун має замкнуту схему подачі компонентів палива. Увесь окисник та 

частина горючого проходять через ТНА. У газогенераторі ТНА відбувається 

часткове згорання палива. Частина енергії, що видяляється при згоранні йде 

на приведення у рух турбіни, а інша частина теплоти, що не була використана 

на здійснення механічної роботи залишається у потоці, що врешті решт 

потрапляє у КЗ. Тиск у камері РГГ має бути більшим за тиск у основній КЗ на 

величину втрат тиску на приведення у рух турбіни ТНА  та перепаду тиску на 

форсунках основної камери згорання. Оскільки весь окисник потрапляє у КЗ 

вже у газоподібному стані із РГГ, то перепад тиску на форсунках можна 

зменшити з метою зменшення потужності ТНА. Частина горючого буде 

витрачасися на створення примежного шару газу з надлишком горючого на 

стінках КЗ, для зменшення температури поблизу газової стінки. Ткож із 

збільшення перепаду тиску на форсунках віддаляється полумя від стінки 

головки і самих форсунок, що полегшує їх оходження.  Насоси подачі 

окисника та горючого, я також турбіна, що приводить їх в рух є основними 

складовими турбонасосного агрегату. У якості насосів подачі у РРД 

використовуються центробіжні насоси. Даний тип насосів забезпечює високе 

значення перепаду тиску при малих габаритних розмірах і відносній простоті 

конструкції.Осьові насоси не використовуються через великі габарити, 

складнішу конструкцію та великі витрати.       

 Так, як масові витрати, густина та тиск насичених парів окисника і 

горючого відрізняються, то для насосів оптимальні оберти крильчатки будуть 
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різними. Насоси мають працювати без виникнення кавітації. Це одна з 

головних умов. При виникнені кавітації чатина внутрішнього об’єму насоса 

заповнюється газом внаслідок чого зменшується об’ємна витрата. Ще одним 

неділіком кавітації є ерозія лопаток крильчатки. За ильною стороною лопатки 

утворюється зона пониженого тиску, у якій рідина закипає. Виділені у процесі 

кипіння пари під дією центробіжної сили переміщюються у зону більш 

високого тиску, де відбувається їх конденсація здуже великою швидкістю, що 

спричиняє багато гідроударів об поверхні лопаток і руйнує іх. Враховючи те, 

що двигун працює на протузі декількох сотень секунд, проблема ерозії не є 

актуальною для РРД.         

 Насоси можуть приводитися у рух,як однією спільною турбіною, так і 

двома окремими. При використанні окремих турбін для обох насосів їх КПД 

буде максимальним, оскільки кожен насос буде працювати на оптимальних 

обертах. Таж досягнення високих КПД насосів можливе при використанні 

редуктора для одного чи обох насосів.  У такому разі насоси та турбіна будуть 

працювати при оптимальних обороти. Не доліком цих схем є висоа складність 

та маса конструкції. Найбільш протим варіантом є приведення обох насосів за 

допомогою однієї турбіни, яка знаходиться на спільному валу. У такій схемі 

обороти вала вибираються з умови забезпечення безковітаційної роботи 

насоса компонента палива, з більшою об’ємною витратою. У даному випадку 

це насос подачі окисника.  

Система охолодження 

Двигун має працювати на різних режимах. Через високу 

теплонапруженість камери згорання та сопла використовується як 

регенеративна система охолодження, так і  система внутрішнього 

охолодження. Конструктивно КЗ і сопла складаються із зовнішньої та 

внутрішньої стінок між якими рухається охолоджувач. Стінки можуть 

скріплюватись гофрами а безпосередньо одна з одною за умови, що в одній із 

них є пази для подічі охолоджувача. Стінки КЗ і сопла мають повторювати 

теоритичній контур з заданою точністю. Значні відхилення від форми 
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неприпустимі.   Також стінки працюють при високих температурах і тисках, 

тому тип з’єднання стінок забезпечювати необхідну міцність, термостійкость, 

герметичність а також стабільність розмірів. Метод скріплення стінок має 

забезпечювати можливість неруйнівного контролю якості з’єдання. З 

урахуванням вище  перелічених вимог до типу з’єднання стінок 

найоптимільнішим  є пайка. Паяне з’єднання має достатню термостійкість та 

міцність дозволяє застосовувати неруйнівні методи контролю якості з’єдання, 

а також дозволяє отримувати стабільність розміри навідмінно від зварного 

з’єднання. На ефективність регенеративної системи охолодження 

безпосередньо впливає швидкість руху ололоджувача, що залежить від форми 

каналів охолоджуючого тракту по яким горюче подається у форсуночну 

голівку двигуна. При зєднані стіннок гофрованими проставками досить 

складно забезпечити рівномірне ололодження усіх ділянок сопла і КЗ. При 

високій теплонапруженості КЗ швидкість охолджувача досить велика, що 

потребує використання каналів подачі дуже малої площі, що інколи 

неможливо при використані гофрованих проставок. Високу швидкість подачі 

олоджувача можна досягти використання гвинтових каналів. У такому 

випадку канали у вигляді пазів робляться на одній із стінок.  З точки зору 

технологічності пази фрезеруються або точаться на зовнішній поверхні 

внутрішньої стінки. Механічна обробка зумовлює збільшення її товщини і як 

наслідок зільшення маси КЗ і сопла. КЗ із фрзерованими каналами олодження 

важщі за КЗ з гофрованими проставками, але більш технологічні і точні. 

Точніть каналів озхолодження дкжу висока, так як вони вигиловляються 

механчною обробкою. У даному випадку теплонапруженість КЗ і соплі є дуже 

високимю, тому обрав варіант з викиристанням  фрезерованих пазів на 

внутрішній стінці.         

 Охолоджуючою рідиною регенеративної системи охолодження є горюче 

– кесосин. Використання одного із компонентів палива у якості охолоджувача 

дає суттєвий виграш у масі конструкції, а також значно спрощює експлуатацію 

двигуна. У такому разі відпадає необхідність мати бак із охолоджувачем і 
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систему його подачі на ЛА. Суть процесу охолодження регенеративним 

методом полягає у поглигнані охолоджувачем теплової енергії, що 

видяляється у КЗ і соплі і повернені її назад у КЗ у вигляді підігріву горючого, 

що у свою чергу збільшує температуру у КЗ. Температура у камері згорання 

на режимі максимальної тяги досягає значення понад 4000С. Ідеальний 

матеріал для внутрішньої стінки має високу термостійкість та низький 

коефіціент теплопровідності, не взаємодіє із продуктами згорання, зєднується 

пайкою, добре обробляється тиском (витяжка, гибка, розкатка) та різанням 

(точіння, фрезерування). Досягти усім переліченим вомогам до матеріалу 

внутрішньої стінки можна використанням матеріалу – основи, який має високу 

теплопровідність, може експлуатуватися при температурах до 700С, паяється, 

добре обробляється тиском та різанням, який у свою чергу покривається 

шаром темлозахисно покриття, яке має високу температуру плавління, а також 

низький коефіціент теплопровідності. Використання матеріалу з високою 

теплопровідністю дозволяє зробити внутрішню стінку товщою і збільшити її 

жорсткість, що особливо важливо у зоні сопла з низьким тиском. За матеріал 

основи внутрішньої стінки КЗ і сопла обрав БрХЦр – термостійкий сплав на 

основі міді, з високою теплопровідністю, добре обробляється тиском та 

різанням, добре паяється. За матеріал теплозахисного покриття обрав 𝑍𝑟𝑂2 – 

оксид цирконія, що має температру плавління 2715С та коефіціент 

теплопровідності 1,25 Вт/мК. Теплозахисне покриття наноситься методом 

плазменого напилення. Така комбінація матеріалу та теплозахисного покриття 

дозволяє задовольтити головним вимогам до внутрішньої стінки КЗ і сопла. 

Навантаження від тиску КЗ сприймаються зовнішньою стінкою, так, як 

внутрішня урівноважена тиском охолоджувача, що подається між стінками. 

Стінки мають мати схожій коефіціенти теплового розширення для зменшення 

напружень при нагріві у паяному зєднані. Як і матеріал внутрішньої стінки має 

добре зєдуватися пайкою. Навідмінно від внутрішньої стінки не предявляється 

вимог до термостійкості матеріалу, оскільки зовнішня стінка працію за 

температури охолоджувача. Одним із головних критеріїїв по підбору 
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матеріалу є його міцність. За матеріал зовнішньої стінки КЗ і сопла – 

12Х18Н10Т. Основною перевагою даної сталі є висока міцність та 

термостійкість паяного зєднання з матеріалом внутрішньої стінки – БрХЦр.  

 Система внутрішнього охолодження представляє собою сукупність 

струйних форсунок горючого які розміщені на периферії форсуночної голівки. 

Продукти згорання біля бокових стінок КЗ мають надлишок горючого і тим 

самим зменшуюють температуру газу безпосередньо біля газової стінки, а 

також сповільнюють процес високотемпературної корозії. За основні 

розрахункові випадками прийняв режим максимальної тяги. 
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Висновок 

Темою дипломної роботи є «Рідинний ракетний двигун». 

У дипломній роботі розглянуті питання пов’язані з проектуванням 

основних елементів ракетного двигуна та визначенням впливу проектних 

параметрів на його характеристики зокрема питомий імпульс. 

У процесі виконання роботи були розглянуті аналоги, створенно 

принципову схему двигуна, визначено базові проектні параметри, визначена 

технологія виробництва елементів конструкції, розраховано сопло і камера 

згорання, розраховано систему охолодження та систему подачі компонентів 

палива.  
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