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Yerli Turbo Jet Roket Motoru ile Uçacak Seyir Füze Tasarımı 
Türkiye’nin yeni ürettiği sınıfının en üstünü olan TJ300 Roket Motoru ile Uçacak bir Seyir Füzenin 

tasarımını yapınız. Dünyada 3 tane firmanın ürettiği motoru, aynı çapta (24 cm) rakipleri 900-1200 N 

arasında itki üretirken yerli motor 1350 N itki üretmektedir.  

Yapılacaklar: 

a) Bu motorun takılabileceği çapı en fazla 30-40 cm geçmeyen bir füze modeli oluşturun (boyu 

serbest).  

b) Model içerisine motorun motor, yakıt doposu ve patlayıcı bölümleri boş bir kap şeklinde 

oluşturun. Cidar kalınlıklarını vererek modelin ağırlık merkezini ayarlayın. Basınç merkezi her 

zaman ağırlık merkezinden arkada olmalı. Ona da dikkat edin.  

c) Motorun kompresör girişini (hava girişini) açık tutmayı unutmayın. Aşağıdaki modellerde 

hava girişi nasıl tasarlanmış inceleyin.  

d) Füzenin 1000 km/h hıza ulaşabilmesi için en uygun hava direnci oluşturacak tasarımı bulmaya 

çalışın. Bu hıza ulaştığında füze ne kadar sürtünme kuvveti oluşturmaktadır bunu gösterin. 

Eğer bu kuvvet motorun itki kuvvetini aşarsa (1350 N) bu hıza çıkamayacak demektir. Buna 

göre tasarladığınız füzenin 1350 N luk itki ile hangi maksimum hangi hıza ulaşabileceğini 

gösterin.  

e) Normalde füze rampadan ilk kalkış esnasında katı yakıt ile uçuşa başlar. Belli bir hıza 

ulaştıktan sonra katı yakıt motorundan kurtulur ve uzun mesafelere Jet motoru ile gider. 

Seyir füzelerinin en büyük özelliği yere yakın dağların arasından radara yakalanmadan 

hedefine gidebilmesidir. Şehirde binalar arasında bile belli bir doğrultuda uçabilir. Türkiye de 

üretilen seyir füzeleri Som ve Atmaca füzeleridir. Atmaca füzesinde Safran TR40 yabancı 

menşeli jet motoru kullanılmaktadır. TEI nin yeni  geliştirdiği bu motor bunun yerini alacaktır.  

f) Motorun TEI nin sayfalarında yakıt sarfiyatını bulmaya çalışın (aşağıdaki görsellerde 1 

saniyede 1000 N için 37,4 gr yakıt yaktığı yazmaktadır). Tasarladığınız füzenin içerisinde 

düşündüğünüz Harp başlığı ve yakıt deposu için uygun hacimler belirleyin. Ayırdığınız yakıt 

deposu ile ne kadar mesafe yol alır hesaplayın. Füzenin seyir hızı için 1000 N luk itki 

belirlenirse saniyede 37,4 gram yakıt yakacak demektir. Seyir esnasında bu kuvvet iyi kabul 

edilebilir. 1350 N ise dönüşlerde ve aşırı güç gerektiren kısımlarda, örneğin dağın yamacını 

tırmanması gereken yerlerde kullanacağı düşünülebilir.  

Kısaca ödevde şunlar aranacaktır. 

a) Füzenin ağırlık merkezi ve basınç merkezi neresidir. Gösteriniz. 

b) Füzenin bu tasarımı 1000 N luk itki kuvveti ile hangi hızlarda gidebiliyor, Gösterin. 

c) Füze maksimum hız için 1350 N itki üretirse hangi hıza ulaşır, gösterin. 

d) Belirlediğiniz yakıt hacmi ne kadar? Bu yakıtla kaç km yol gidebilir. Hesaplayın 

e) Tasarım ne derece mantıklı ve aerodinamiğe dikkat edilmiş, bakılacaktır. 
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https://www.tei.com.tr/tr/urunler/tei-tj300-turbojet-motoru 

TEI-TJ300-Orta Menzilli Gemisavar Füze Motoru 
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Tomahawk 
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https://www.youtube.com/watch?v=dhAu5u3Q9aQ&list=PLJalkn2dTL4tMxxSdkMoOWyQBpzUOqAZD  

https://www.youtube.com/watch?v=eDOWs3edINM  

https://www.youtube.com/watch?v=5WI6Ad2Tduo  

Projeye başlamadan önce benzer videoları izleyin önce bir fikir sahibi olun. 
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