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ABSTRACT 
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The purpose of this thesis is to educate myself on development history in ship 

propulsions, and to figure out the key factors in propeller design. This thesis will 

explain the process of geometrical design on propellers and its relevance on physical 

characteristics. 

Even though the purpose of this thesis is to deepen the understanding of propeller 

design, this paper is but a scratch of a very complex entity. The thesis explains the most 

relevant factors in propeller design, and has a small touch on other less relevant 

influences which detailed examination is excluded from the paper. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

dA pinta-alkio 

 
  reaktiovoimavektori 

  
  propulsorin voimavektori 

 
  momenttivektori 

  
   propulsorin momenttivektori 

 
  yksikkövektori 

 
  jännitysvektori 

 
  momentin vipuvarren vektori 

dS pintaintegraali 

 
  leikkausjännitys 

 

A0 ympyrän pinta-ala 

AE potkurin oikaistu pinta-ala 

D potkurin halkaisija 

Dopt potkurin optimihalkaisija 

F reaktiovoima 

fb lapataajuus 

Fr Frouden luku 

Fx reaktiovoiman aluksen kulkusuuntainen komponentti, eli kulkuvastus 

Fz reaktiovoiman pystysuuntainen komponentti 

G painopiste 

g putouskiihtyvyys 

h0 potkurin akselin korkeus veden pinnasta 

J etenemisluku 

k alustyypin vakio 

Kt työntökerroin 

KQ momenttikerroin 

L uoman keskisyvyys 



 

n pyörimisnopeus 

P nousu 

p hydrodynaaminen paine 

pa ilman paine 

pip paine potkurin imupuolella 

p0 staattinen paineen arvo potkuriakselin syvyydellä 

pkr nesteen kriittiinen painearvo 

pv kinemaattinen paine 

PE hinausteho 

PF painepuolen nousu 

PD potkurin teho 

R potkurin ulkosäde 

r potkurin säde 

RT aluksen kokonaisvastus ilman toimivaa propulsoria 

T työntö 

t työnnön vähennyskerroin 

U nesteen nopeus 

Q potkurin momentti 

V aluksen nopeus 

VA potkurin etenemisnopeus 

Vp potkurin kehänopeus 

w vanavesikerroin 

Z lapojen lukumäärä 

 

Δ hydrostaattisen uppouman nostovoima 

ΔRp työnnön vähennys 

ϕ nousun kulma 

θ lavan kaltevuuskulma 

θS lavan kiertokulma 

π pii 

σ kavitaatioluku 

η kokonaishyötysuhde 

ρ nesteen tiheys 
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä esitellään pitkän kehityshistorian tuloksena valikoidut laivojen 

propulsiomenetelmät sekä niihin liittyvät keskeisimmät tekijät. Työssä selostetaan 

propulsion kehityksen historia ja niitä merkittäviä seikkoja, jotka ovat johtaneet 

nykyisin käytössä oleviin ratkaisuihin. Lisäksi työssä esitellään lyhyesti keskeisimmät 

nykyaikaisten ratkaisujen suunnitteluun vaikuttavat tekijät, ongelmakohdat sekä niiden 

hallintaa suunnittelun avulla. 

Kirjallisen katsauksen tavoitteena on syventää tietämystä nykyisten ratkaisujen 

haasteista ja niiden hallinnasta, tuoda esiin suunnitteluun liittyviä näkökohtia ja tarjota 

teoreettista taustaa myöhemmälle suunnittelulle. Aihe on valittu eritoten sen perusteella, 

että kirjoittaja saisi mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa aihe-alueesta, joka ei 

hänelle ole ennestään tuttu. Aiheesta voi olla myös merkittävää hyötyä tulevaisuuden 

suunnittelutehtävien kannalta. Katsaus keskittyy propulsion osalta siipipyörien 

suunnitteluun. Nykyisiä vaihtoehtoisia nesteessä liikkumiseen kehitettyjä, sekä joissain 

sovelluksissa käytössä olevia, propulsiomenetelmiä mainitaan, mutta syvempi tarkastelu 

jää pois. 

Koska laivan voimanlähteiden ja propulsion kehitys kulkevat aina käsi kädessä, 

tarkastellaan työn loppuvaiheessa lyhyesti tärkeimpien voimanlähteestä saatavien 

ominaisuuksien, kuten momentin ja kierrosnopeuden, vaikutusta propulsion 

hyötysuhteeseen. Lisäksi esitellään keskeisimmät tekijät voimanlähteen ja propulsorin 

yhteensopivuuteen liittyen. 
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2 PROPULSION MÄÄRITELMÄ 

Sana propulsio tulee latinan kielen sanoista pro, joka tarkoittaa "ennen" tai "eteenpäin", 

ja pellere, joka tarkoittaa "ajaa" (NASA 2015). Propulsiolla tarkoitetaan systeemiä tai 

mekanismia, jolla aikaansaadaan voima, joka johdetaan kappaleen liikkeeksi. Systeemi 

käsittää voimalähteen ja kaikki siihen liitettävät laitteet, jotka johtavat aikaansaatuun 

liikkeeseen. 

2.1 Propulsiomentelmiä 

Esimerkkejä propulsiosta on muun muassa henkilöauton polttomoottorin synnyttämän 

pyörimisliikkeen muuntaminen suoraviivaiseksi liikkeeksi, lentokoneen turbiinin ilman 

vauhdin kiihdyttämisestä johtuva työntö sekä maglev-junan elektromagneettisen 

sähkövirran synnyttämän magneettikentän aiheuttama työntö, ks. kuva 1. Propulsion 

tuloksena saatu liike ei välttämättä ole suoraviivaista liikettä (esim. helikopterin 

potkurien aikaansaama levitointi tai paikallaan pyöriminen). 

 

Kuva 1. Maglev-junan propulsio (Mick 2013). 
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Laivan tapauksessa propulsiolla tarkoitetaan tapaa muuttaa energiaa muodosta toiseen 

sellaiseksi, että se johtaa suoraviivaiseen liikkeeseen nesteessä. Historian aikana tämä 

menetelmä on kokenut useita kehityksen askeleita. Nykyajan risteilijöissä käytetään 

lähes poikkeuksetta kiinteitä tai säädettäviä siipipotkureita, joiden pyörimisliike 

aikaansaadaan sähkö- tai polttomoottorilla. 

2.2 Yleistä laivan propulsiosta 

Matusiakin (2000) mukaan laivan etenemiseen meriolosuhteissa vaikuttavat useat 

voimat ja ilmiöt, kuten mm. tuuli, aallokko, merivirta, matala vesi, pintajää ja toiset 

alukset. Laivan hydrodynaaminen suunnittelu alkaa kuitenkin ideaalitilanteesta, jossa 

alus etenee vakionopeudella tyynessä vedessä ilman sortokulmaa. Mekaniikan lakien 

mukaisesti aluksen nopeus on vakio, kun kaikkien laivaan kohdistuvien voimien ja 

momenttien summat ovat nolla. Nämä alukseen kohdistuvat voimat ovat: 

 aluksen painovoima 

 ympäristön eli veden ja ilman aiheuttamat voimat, jotka kohdistuvat aluksen 

pintaan (pinta-ala ilman propulsorin, eli propulsion tuottajan, osuutta) 

 ympäristön aiheuttamat voimat, jotka kohdistuvat aluksen propulsorin pintaan. 

Ympäristön aiheuttamat voimat ovat luonnoltaan hydro- ja aerodynaamisia voimia, 

jotka voidaan esittää jännityksenä  
 

, ks. kuva 2. 

 

Kuva 2. Aluksen runkoon vaikuttavat hydrodynaamiset voimat (Matusiak 2000: 1). 
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Kuvassa 2 koordinaatiston origo on sijoitettu aluksen painopisteeseen, mutta 

vaihtoehtoisesti voidaan origo sijoittaa vesiviivanpinnan, keskilaivan tai aluksen 

keskitason leikkauspisteeseen. X-akseli on yhdensuuntainen laivan kulkusuunnan 

kanssa ja osoittaa aluksen perään. Kuvassa aluksen pintaelementtiä dS vastaan 

kohtisuorassa oleva vektori  
 

 on yksikkövektori, jonka suunta on laivan sisään. 

Lepotilanteessa aluksen rungon vedenalaiseen osaan kohdistuu ainoastaan 

hydrostaattinen paine. 

Jännitysvektori  
  voidaan jakaa leikkausjännitykseen  

 
 ja hydrodynaamiseen 

paineeseen p. Leikkausjännitys  
 

 johtuu aluksen rungon ja nesteen välisestä kitkasta ja 

paine p sisältää hydrostaattisen paineen lisäksi suurelta osin veden ja ilman välisen 

rajapinnan deformaation eli pinta-aallon muodostumisesta johtuvan hydrodynaamisen 

painekomponentin. 

Reaktiovoima  
 

 saadaan, kun jännitys  
 

 integroidaan painopisteen G suhteen aluksen 

pintaa pitkin, sekä reaktiomomentti  
 

 saadaan, kun jännitys  
 

 integroidaan 

painopisteen G suhteen aluksen pintaa pitkin, eli 

 
   

 
   

 
       

 
    

 
  

 
    

 
 (Matusiak 2000: 2, kaava 1.1) (1) 

missä 
 
  on reaktiovoima 

 
 
  on jännitysvektori 

 dS on aluksen pinta-alkio 

 
 
  on reaktiomomentti 

 
 
  on momentin vipuvarren vektori. 

Uppouman kokonaisnostovoimaksi kutsutaan reaktiovoiman pystysuuntaista 

komponenttia Fz, jonka voiman ja hydrostaattisen uppouman nostovoiman Δ:n erotusta 

kutsutaan dynaamiseksi nostovoimaksi. Dynaaminen nostovoima sekä momentti  
 

 ovat 

yleensä merkityksettömän pieniä uppouma-aluksien kohdalla. 



12 

 

Aluksen kulkusuuntaista, reaktiovoimasta  
 

 johdettua, komponenti Fx on aluksen 

kokonaisvastus toimivan propulsorin ollessa läsnä. Tämä vastus on yleensä jonkin 

verran suurempi kuin aluksen kokonaisvastus RT ilman toimivan propulsorin läsnäoloa. 

Näiden kahden erotusta, eli Fx - RT, kutsutaan työnnön vähennykseksi ΔRp. Aluksen 

kokonaisvastuksen ja nopeuden tuloa kutsutaan hinaustehoksi, ks. yhtälö 2. 

        (Matusiak 2000: 2, kaava 1.2)  (2) 

missä PE on hinausteho 

 RT on aluksen kokonaisvastus 

 V on aluksen nopeus. 

Propulsorin voima   
 

 ja momentti   
  

 saadaan integroimalla jännitys  
 

 propulsorin 

pintaa dA pitkin. Aluksen kulkusuuntaista propulsorin voiman komponenttia kutsutaan 

joko työntövoimaksi tai lyhyesti työnnöksi T, ks. kuva 3. 

 

Kuva 3. Aluksen potkuriin vaikuttavat voimat (Matusiak 2000: 3). 

Kuvassa 3 on esitetty ruuvipotkuri ja siihen kohdistuvat voimat. Jotta alus kulkisi 

vakionopeudella, aluksen kulkuvastuksen ja propulsorin työnnön pitää olla yhtä suuria, 

eli 

            (Matusiak 2000: 3, kaava 1.3) (3) 
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missä Fx on kulkuvastus 

 RT on aluksen kokonaisvastus  

 ΔRp on työnnön vähennys 

 T on työntö.  

Matusiakin (2000) mukaan propulsiolla tarkoitetaan laivan kulkuvastuksen Fx 

kumoamiseen ja kiihdytykseen tarvittavan työntövoiman aikaansaamista laivasta käsin. 

Useimpien propulsiolaitteiden toiminta voidaan selittää liikemääräteorian avulla, jossa 

propulsiolaite saa jonkin väliaineen, kuten veden, ilman tai niiden seoksen massavirran 

kiihtymään taaksepäin. Sen seurauksena syntyy propulsorin pintaan kohdistuva 

reaktiovoima, joka työntää alusta eteenpäin. 

Matusiakin (2000) mukaan hyvälle propulsiolaitteelle on ominaista: 

 Tasainen työntövoima 

 Korkea hyötysuhde normaaleissa käyttöolosuhteissa 

 Työnnön suuruus ja suunta on helposti ja nopeasti säädettävissä (hyvät pysäytys- 

ja peruutusominaisuudet) 

 Propulsiolaite (propulsori ja koneisto) on yhteensopiva aluksen rungon kanssa 

 Kestävyys ja toiminnan luotettavuus 

 Pienet investointi- ja ylläpitokustannukset 

 Meluttomuus ja värähtelemättömyys 

 Toimii hyvin kaikissa aluksen toimintaolosuhteissa (merenkäynti, matala vesi, 

jää). 
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3 PROPULSION HISTORIA 

Laivan propulsio on kokenut useita muutoksia historiansa aikana. 

Propulsiomenetelmien kehittyminen on mahdollistanut suurempien lastien kuljetuksen 

sekä laivojen koon kasvamisen. Röder:n (2008) mukaan ihmiset ovat rakentaneet 

laivoja jo 40 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, mutta ensimmäiset merkit käytetystä 

propulsiosta on vasta 35 000 vuotta myöhemmin, kun ihminen kehitti airon. Siihen asti 

ihmiset olivat jaloin ja käsin polskutelleet vedessä eteenpäin.  

3.1 Soutupropulsio 

Ensimmäinen propulsion muoto laivojen propulsiossa on soutupropulsio, joka keksittiin 

n. 5 000 eaa (Röder 2008). Soutupropulsion ajatuksena on saada leveälapaisella airolla 

kasvatettua veden viskositeetin aiheuttamaa vastusta suuremmaksi siten, että pystytään 

työntämään venettä eteenpäin soutajan alapuolelta. Paluuliikkeen aikana airo nostetaan 

ylös vedestä, jolloin ilman paljon pienempi vastus ei aiheuta juurikaan liikettä 

takaisinpäin kun airo palautetaan eteen, ks. kuva 4. Nykyäänkin soutupropulsiota 

käytetään pienissä vapaa-ajan veneissä, joskin kulkusuunta on usein käännetty soutajaan 

nähden vastakkaiseksi, jotta saadaan käyttöön ergonomisempi asento ja suuremmat 

lihakset. Seuraava propulsion muoto keksittiin n. 3 000 eaa., kun alettiin käyttää 

tuulivoimaa hyödyksi merenkulussa ja ensimmäinen purje asennettiin laivaan. 

 

Kuva 4. Soutupropulsio (Röder 2008). 
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3.2 Purjepropulsio 

Purjepropulsiossa otetaan käyttöön tuulen sisältämä liike-energia johtamalla se laivan 

suoraviivaiseksi, tuulensuuntaiseksi liikkeeksi. Laivan keskivaiheelle rakennetaan 

korkea masto johon liitetty suuri purje aiheuttaa ilman virtaukseen suuren vastuksen 

ilman partikkelien törmätessä purjeeseen. Törmäilevät partikkelit luovuttavat liike-

energiaansa purjeelle, joka vuorostaan työntää laivaa eteenpäin maston kautta. 

Purjepropulsion keksiminen mahdollisti huomattavasti suurempien laivojen 

valmistamisen ja vaativan merenkäynnin. Aiemmin ongelmana oli ihmisen väsyminen 

soutamisen aikana, minkä vuoksi eteneminen meriolosuhteissa oli käytännössä 

mahdotonta. Nyt kun nämä kaksi propulsion muotoa saatiin yhdistettyä, pystyivät 

soutajat lepäämään ja keräämään voimia tuulien ollessa suotuisia ja soutupropulsio oli 

käytössä ainoastaan tarvittaessa, ks. kuva 4. 

 

Kuva 5. Purjepropulsion ja soutupropulsion yhdistelmä (Matusiak 2000:4). 

Suurimpia rakennettuja purje- ja soutupropulsiota hyödyntäviä laivoja ovat olleet 

Roomalaiset kolmiriviset sotakaleerit, joiden väitetään saavuttaneen jopa kuuden 

solmun, eli noin 11,1 km/h, nopeuden, ks. kuva 6. 
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Kuva 6. Roomalainen kolmirivinen sotakaleeri (Historia 2014). 

Purjepropulsiota seuraava propulsion muoto oli siipirataspropulsio, joka keksittiin n. 

1770 jälkeen ajanlaskun alun, samoihin aikoihin kun ensimmäiset höyryvoimakoneet 

keksittiin (Röder 2008: 2). 

3.3 Siipirataspropulsio 

Höyryvoimakone oli ensimmäinen moottori, jota käytettiin laivojen propulsion 

voimanlähteenä. Tähän asti laivan propulsio oli suoraan johdettu tuulen tai airon kautta 

suoraviivaiseksi liikkeeksi. Höyryvoimakoneen pyörivän liikkeen vuoksi jouduttiin 

tällöin kehittämään epäsuoran vedon propulsiojärjestelmä. Tässä järjestelmässä usean 

komponentin kautta saatiin höyryvoimakoneen synnyttämä energia johdettua 

siipirattaaseen. Siipiratas oli käytännössä täysin samanlainen propulsiomenetelmä kuin 

soutupropulsio. Siipirattaan tapauksessa "airot" sijoitettiin radiaalisesti pyörän kehälle, 

jolloin saatiin sama vaikutus pyörimisliikkeen avulla, ks. kuva 7. Matusiak:n (2000) 

mukaan siipirataspropulsio säilyi suhteellisen pitkään sisävesiliikenteen laivoissa hyvien 

matalan veden ominaisuuksiensa ansiosta. 
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Kuva 7. Siipiratas (Röder 2008). 

Siipiratasta seuraava menetelmä on nykyäänkin käytössä olevat laivapotkurit, joiden 

esi-isänä pidetään Arkhimedeen ruuvipumppua (Matusiak 2000: 4), ks. kuva 8. Röder:n 

(2008) mukaan Joseph Ressel patentoi laivapotkurin vuonna 1827, joka on nykyäänkin 

yleisimmin käytössä oleva laivojen propulsiomuoto. 

 

Kuva 8. Laivapotkurin prototyyppi (Röder 2008). 
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3.4 Laivapotkurit 

Laivapotkurin toimintaperiaate on kiihdyttää nesteen virtausnopeutta, joka synnyttää 

paine-eron siivekkeen puoliskojen välille. Paine-ero työntää potkuria painepuolelta 

imupuolen suuntaan, mikä johtuu laivan rungon liikkeeksi nesteessä. 

1840-luvulla sekä sota- että siviilialuksissa alettiin käyttää yleisesti ruuvipotkureita. 

Niiden lapojen projisoitu pinta muistuttaa paljon nykyaikaisia potkureita. Lapojen 

poikkileikkausmuotoon ei osattu kuitenkaan kiinnittää tarpeeksi huomiota. Eräs 

ruuvipotkurin käyttöä rajoittavista tekijöistä oli höyrykoneiden hidas käynti. (Matusiak 

2000: 5). 

Nykypäivän laivoissa käytetään pääsääntöisesti laivapotkureita, joiden tekniikkaa on 

kehitetty entisestään kiinnittäen huomiota poikkileikkausmuotoihin, virtauksen 

jatkuvuuteen, yhteensopivuuteen käyttömoottorin kanssa sekä optimointiin tiettyyn 

käyttöolosuhteeseen. Edellä mainittuja arvoja on saatu parannettua mm. suulakkeella 

varustetulla potkurilla, ks. kuva 9, ja vastakkain pyörivillä potkureilla, ks. kuva 10.  

 

Kuva 9. Avopotkuri, sekä suulakepotkuri (Matusiak 2000: 5). 
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Kuva 10. Vastakkain pyörivät potkurit (Matusiak 2000: 6). 

Potkurin lisäksi on kehitetty myös vaihtoehtoisia propulsiotekniikoita, mutta koska 

niiden soveltuvuus ei ole yhtä hyvä suurille aluksille kuin laivapotkureilla, ohitetaan 

niiden tarkastelu tässä työssä. Mainitsemisen arvoisia propulsiomenetelmiä pienille 

aluksille ovat kuitenkin vesisuihku, ks. kuva 11, sekä ilmapotkuri, ks. kuva 12. 

Seuraavassa kappaleessa keskitytään siipipyörän geometrian suunnitteluun ja siihen 

vaikuttaviin tekijöihin. 

 

Kuva 11. Vesisuihku-propulsio (Matusiak 2000: 6). 

 

Kuva 12. Ilmapotkuri-propulsio (Matusiak 2000: 6). 
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4 SIIPIPYÖRÄN GEOMETRIAN SUUNNITTELU 

Siipipyörän geometria määritellään kuvan 13 mukaisesti.

 

Kuva 13. Siipipyörän geometrian kuvaus (Matusiak 2000: 11). 

Potkurin lavat on istutettu napaan, joka on kiinnitetty potkurin akselin päähän. Potkurin 

akselin suuntaista viivaa merkitään x:llä. Sen positiivinen suunta osoittaa aluksen 

keulaan päin. Potkuri pyörii akselinsa ympäri ja sen lavat kohtaavat virtausta, joka 

koostuu pyörimisliikkeen komponentista, eli kehänopeudesta ja aluksen perässä 

vallitsevasta virtauksesta. (Matusiak 2000: 11). 

Yksi keskeisimmistä potkurin geometrian ominaisuuksista on nousu P, jolla tarkoitetaan 

sitä etäisyyttä, minkä potkuri kulkisi x-suunnassa kiinteässä aineessa pyörähtäessään 

yhden kierroksen verran. Toisin sanoen nousulla tarkoitetaan potkurin siiven sekä 

nesteen/aineen välistä kohtauskulmaa. Laivapotkureiden tapauksessa nousu yleensä 

muuttuu säteen r funktiona, ks. kuva 14. Nousun kulma ϕ voidaan laskea seuraavan 

yhtälön mukaan: 

     
   

     
 

 

     
 , (Matusiak 2000: 12, kaava 3.1) (4) 
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missä P on nousu 

 D on potkurin halkaisija 

 r on nousukulman tarkastelupiste pyörimisakselista x, eli 

  potkurin säde 

 R on potkurin ulkosäde. 

 

Kuva 14. Potkurin lavan neljännes-nousu oikeakätisellä pyörimissuunnalla (Matusiak 

2000: 12). 

Säätösiipipotkureissa (CCP - controllable pitch propellers) nousua pystytään 

muuttamaan ajon aikana, minkä vuoksi ne soveltuvat hyvin vaihteleviin olosuhteisiin. 

Kuvassa 15 on esitetty kuvan 14 sylinterimäinen nousun leikkaus levitettynä tasoksi. 

Lavan poikkileikkaus on siipiprofiilin muotoinen ja sen johto- ja jättöreunan yhdistävää 

suoraa kutsutaan siipiprofiilin kärkisuoraksi. Siipiprofiilin kärkisuora (tai joissain 

tapauksissa siipiprofiilin painepuoli) määrittelee nousuviivan, eli perusviivan. 

Siipiprofiilin muotoilulla voidaan vaikuttaa merkittävästi nousun suuruuteen, sekä 

poikkileikkauksen muuttaminen säteen r suhteen saadaan optimoitua potkurin työntöä 

pitkin koko lavan pinta-alan. Laskentamenetelmissä käytetään usein edellä määriteltyä, 
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ns. todellista eli nimellistä nousua, mutta useat potkureiden valmistajat ja kirjallisuus 

käyttävät nimellisenä nousuna lavan painepuolen nousua PF, jolloin referenssiviiva 

sijoitetaan lavan painepuolelle, ks. kuva 16.  

 

Kuva 15. Kuvan 14 sylinterimäinen esitys levitettynä tasoksi (Matusiak 2000: 13). 

 

Kuva 16. Kärkisuoran ja painepuolen nousu (Matusiak 2000: 15). 

Muita potkurin muotoilussa huomioon otettavia seikkoja ovat lavan kaltevuuskulma θ 

sekä kiertokulma θS. 

Kaltevuuskulma θ muodostuu lavan kaltevuuden ja potkurin tason, eli potkurin akselista 

x' kohtisuoraan piirretyn tason, välisestä kulmasta, ks. kuva 17. Kuvan 17 
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oikeanpuoleisen potkurin tapauksessa potkurin generointiviivaksi muodostuu lavan 

keskipinnan ja potkurin akselin tason välinen leikkauskäyrä. Lavan kaltevuus on lavan 

kärjen ja generointiviivan välinen etäisyys. 

 

Kuva 17. Potkurin lavan kaltevuus potkuritasoon nähden (Matusiak 2000: 14). 

Kiertokulma θS määritellään potkurin akselinsuuntaisesta projektiosta kuvan 18 

mukaisesti. Lavan referenssiviivan ääripisteiden mukaan saadaan määritettyä 

kiertokulman laajuus sekä kierto. 
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Kuva 18. Potkurin kiertokulman määritelmä (Matusiak 2000: 16). 

Usein potkurilavoista piirretään myös projisoidun pinnan levitetty pinta-ala, josta 

saadaan lujuuden tarkastelua varten merkittäviä dimensioita näkyviin, ks. kuva 19. 

 

Kuva 19. Potkurin lavan projisoitu ja levitetty pinta-ala (Matusiak 2000: 16). 

Kaikkien yllä mainittujen potkurin geometrioiden avulla voidaan määritellä potkurin 

muodostamat nesteen virtausnopeuden komponentit, siipipotkuriin vaikuttavat voimat 



25 

 

sekä potkurin hyötysuhde. Tämä on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttaa mm. 

potkurin ja laivan rungon välinen vuorovaikutus, nesteen kohtauskulma ja avovesi-

ominaisuudet. Tämän kokonaisuuden tarkempi tarkastelu on jätetty työn ulkopuolelle. 
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5 POTKURIKAVITAATIO 

Kavitaatio on kaasu-faasin muodostumista nesteessä paineen alentumisen seurauksena. 

Jos paine alenee paikallisesti saavuttaakseen kriittisen arvonsa pkr, eli pienimmän 

mahdollisen nesteessä esiintyvän paineensa, muodostuu nesteen tilalle vesihöyryn ja 

kaasun seos, jota kutsutaan kavitaatiokuplaksi tai kavitaatioksi. Kavitaatio-sanalla 

tarkoitetaan sekä ilmiötä, jonka seurauksena on kaasu-faasin syntyminen, että 

prosessissa syntyviä kavitaatiokuplia. Kavitaatio liittyy nesteen virtauksiin suurilla 

nopeuksilla. (Matusiak 2000: 76). 

Matusiakin (2000) mukaan kavitaatio voidaan jakaa kolmeen lajiin: levykavitaatioon, 

kuplakavitaatioon ja kärkipyörrekavitaatioon, ks kuva 20. Seuraavaksi keskitytään 

tarkastelemaan imupuolen levykavitaatiota, jolle ominaista on ohut lasimainen kerros, 

joka on kiinni lavassa ja sisältää höyryn, veden ja kaasun seoksen. Sen 

epästabiilisuuteen liittyy hydrodynaamisia paineita, jotka voivat aiheuttaa alukselle 

värähtelyongelmia (Matusiak 2000: 79). Levykavitaatio alkaa pisteessä, jossa potkurin 

dynaaminen paine saavuttaa miniminsä, eli yleensä profiilin etureunassa. 

 

Kuva 20. Potkurikavitaation lajit (Matusiak 2000: 79). 

Mikäli neste olisi täysin homogeenistä, olisi kriittinen paine yhtä suuri kuin 

höyrystymispaine, mutta käytännössä kavitaatio ilmenee hieman alhaisemmilla paineen 

arvoilla. Nämä painearvojen erot ovat kuitenkin suhteessa niin pienet, että kriittisenä 

arvona voidaan käyttää nesteen höyrystymispainetta. 
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Potkurikavitaatiota esiintyy suurien virtausnopeuksien alueilla, joista tyypillisin on 

potkurin imupuoli. Virtausnopeuden vaikutusta kavitaatioon voidaan tarkastella 

Bernoullin yhtälön avulla, ks. yhtälö (5) ja kuva 21. 

 

 
       

 

 
        (Matusiak 2000: 76, kaava 8.1) (5) 

missä ρ on nesteen tiheys 

 U on nesteen virtausnopeus ennen potkuria 

 p0 on staattinen paineen arvo potkuriakselin syvyydellä 

 u on nesteen nopeus potkurin imupuolella 

 pip on paine potkurin imupuolella. 

 

Kuva 21. Potkurin paine (Matusiak 2000: 77). 

Kuvan 21 siipipotkuri sijaitsee hyvin lähellä veden pintaa, minkä johdosta staattinen 

paine p0 on pieni. Mikäli potkurin imupuolen virtaus u on tarpeeksi suuri, saattaa 

kokonaispaine laskea alle kriittisen paineen, jolloin kavitaatiota pääsee syntymään, ks. 

kuva 22. Potkurin suunnittelua varten on kehitetty ns. kavitaatioluku, jonka 

tarkoituksena on ennustaa kavitaation esiintymistä potkurin käyttöalueella. 

 

Kuva 22. Kavitaatiopaineen synty (Matusiak 2000: 77). 
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5.1 Kavitaatioluku 

Kavitaatioluku on dimensioton suurre, joka lasketaan yhtälön (6) mukaisesti. 

  
     

      
 (Matusiak 2000: 77, kaava 8.2) (6) 

missä σ on kavitaatioluku 

 p on hydrodynaaminen paine  

 pkr on kriittinen paine 

 ρ on nesteen tiheys 

 U on nesteen virtausnopeus. 

Koska laivan potkuri pyörii, toimii laivapotkurin profiili eri syvyyksillä, minkä 

seurauksena staattinen paine vaihtelee jatkuvasti. Alustavassa potkurin suunnittelussa 

käytetään kavitaatiolukua laskiessa määrättyjä referenssipaineita ja referenssinopeuksia. 

Referenssinopeudeksi voidaan valita esim. yksi seuraavista: potkuria kohtaavan 

virtauksen keskiarvo VA, potkurin kehänopeus (säteen r = 0,7*R kohdalla) Vp tai näiden 

kahden vektorisumma. Tällöin referenssipaineeksi valitaan akselin syvyyden 

hydrostaatiinen paine p0. 

Mikäli edellä esitetyllä tavalla on käytetty referenssinopeutena kehänopeuden Vp ja 

potkurin kohtaavan virtauksen VA vektorisummaa, saadaan yhtälö (6) uuteen muotoon, 

ks. yhtälö (7), jota voidaan käyttää mallikokeiden yhteydessä likimääräisenä 

laskentamenetelmänä: 

   
      

       
               

 (Matusiak 2000: 78, kaava 8.5) (7) 

missä σ on referenssi kavitaatioluku 

 p0 on paine potkurin akselin korkeudella 

 pkr on kriittiinen paineen arvo 

 ρ on nesteen tiheys 

 VA on potkurin kohtaava virtaus 

 n on potkurin kierrosnopeus 
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 D on potkurin halkaisija. 

Teoreettisessa laskennassa käytetään yhtälöä (8), joka ottaa huomioon staattisen paineen 

vaihtelun potkurin lavan kulman θ funktiona sekä siipiprofiiliin kohdistuvan virtauksen 

suuruuden. 

       
                          

       
       

 (Matusiak 2000: 78, kaava 8.6) (8) 

missä pa on ilmanpaine 

 pkr on kriittinen paine 

 ρ on nesteen tiheys 

 g on painovoiman kiihtyvyys 

 h0 on potkurin akselin korkeus nesteen pinnasta 

 r on potkurin säde 

 θ on potkurin lavan kulma 

 θs on potkurin lavan referenssikulma 

 VA on potkurin kohtaama virtaus 

 ω on potkurin kulmanopeus. 

5.2 Potkurigeometrian vaikutus kavitaatioon 

Potkurigeometrian vaikutus kavitaatioon riippuu kaikista niistä tekijöistä, joilla on 

tekemistä kuvassa 22 esitettyihin paineisiin, eli toisin sanoen virtausnopeuksiin. 

Matusiakin (2000) mukaan nyrkkisääntönä voidaan pitää, että potkurin kärjen 

maksiminopeus ei saisi ylittää arvoa 35 m/s. Potkurigeometriasta kavitaatioon on eniten 

vaikutusta lavan pinta-alalla, nousulla ja siipiprofiilin muodolla. Kappaleessa ”6 

Potkurin alustava suunnittelu” on laskettu näitä arvoja. 

Potkurin pinta-alasuhteen laskemiseen on olemassa useita kaavoja, joista suurin osa on 

kehitetty mallikoetulosten pohjalta. Potkurin laskettua pinta-alasuhdetta verrataan 

taulukoituihin arvoihin. 
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Matusiakin (2000) mukaan potkurin nousun alkusuunnittelun valinta pohjautuu myös 

mallikokeista saatuihin tuloksiin, joiden valinta-arvona käytetään maksimihyötysuhdetta 

avovedessä ilman kavitaatiota. Laivapotkureissa nousua pienennetään noin 15% navan 

läheisyydessä, eli alueella, jossa virtaus on hidastunut. 
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6 POTKURIN ALUSTAVA SUUNNITTELU 

Potkurin alustavalla suunnittelulla tarkoitetaan potkurin päämittojen valintaa, kun 

aluksen vastus, vanavesi- ja työnnön vähennyskertoimet tiedetään (Matusiak 2000: 51). 

Alustavaa suunnittelua varten avovesiominaisuudet on tiedossa joko käyrästöjen tai 

polynomien muodossa ja potkurisarjan sisällä muut geometriatiedot pysyvät samoina. 

Matusiakin (2000) mukaan potkurin alustavaa mitoitusta seuraa potkurin ja koneiston 

yhteensopivuuden varmistaminen kaikissa suunnittelupisteestä poikkeavissa tilanteissa, 

joissa alus tulee toimimaan, kuten: 

 painolastisyväys 

 paaluveto (hinaajat ja jäänmurtajat) 

 kiihdytys ja pysäytys 

 peruuttaminen. 

6.1 Lapojen lukumäärän valinta 

Potkurin lapojen lukumäärä vaihtelee kahden ja viiden välillä, joskin vieläkin suurempi 

määrä on myös mahdollinen, minkä valintaan vaikuttaa merkittävästi rungon ja 

akselilinjan resonanssitaajuus. Lapataajuuden fb laskemista varten käytetään seuraavaa 

yhtälöä: 

        (Matusiak 2000: 51, kaava 5.1) (9) 

missä fb on lapataajuus 

 n on pyörimisnopeus 

 Z on lapojen lukumäärä. 

6.2 Pinta-alasuhteen valinta 

Kavitaatiokriteerit määräävät pinta-alasuhteen potkurin lavoille. Ns. Kellerin kriteeri 

antaa karkean arvon pinta-alasuhteelle: 
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   (Matusiak 2000: 51, kaava 5.1) (10) 

missä AE on potkurin oikaistu pinta-ala 

 A0 on ympyrän pinta-ala 

 Z on lapojen lukumäärä 

 p0 on staattisen paineen arvo potkuriakselin syvyydellä 

 pv on kinemaattinen paine 

 D on potkurin halkaisija 

 k on alustyypin vakio. 

Alustyypin vakio saadaan kuvan 23 taulukosta. 

 

Kuva 23. Alustyyppikertoimen taulukko (Matusiak 2000: 52). 

6.3 Kaksipotkurisen aluksen potkurin pyörimissuunnan valinta 

Kaksipotkurisen aluksen poikittaisvanavesi ei ole symmetrinen pystytasoon x-z nähden. 

Ellei ole muita rajoituksia, potkurin pyörimissuunta pitää alustavasti valita sellaiseksi, 

että lavat "kohtaisivat" poikittaisvanaveden virtausvektoreita, eivätkä seuraa niitä. 

(Matusiak 2000: 52). 

6.4 Potkurin optimikierrosluku 

Jos aluksen nopeus V, vastus RT, vanavesikerroin w, työnnön vähennyskerroin t ja 

perän muoto ovat tiedossa, valitaan potkurin halkaisija D siten, että se mahtuu hyvin 
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perään (Matusiak 2000: 52). Potkurin etenemisnopeus ja potkurilta vaadittu työntö 

lasketaan seuraavan yhtälön mukaisesti: 

                   
  

   
 (Matusiak 2000: 52, kaava 5.2) (11) 

missä VA on potkurin etenemisnopeus 

 V on aluksen nopeus 

 w on vanavesikerroin 

 T on työntö 

 RT on aluksen kokonaisvastus 

 t on työnnön vähennyskerroin. 

Näiden lukujen avulla voidaan määritellä työntökerroin KT etenemisluvun J funktiona, 

ks. yhtälö 12, jonka paraabeli piirretään potkurisarjan avovesikäyrän päälle, ks. kuva 24. 

Paraabelin ja työnnön kertoimien kuvaajien leikkauspisteiden kohdilta luetaan 

etenemisluvun J, kokonaishyötysuhteiden η, työntökertoimien KT ja 

momenttikertoimien KQ arvot (Matusiak 2000: 53). Sijoittamalla nämä arvot kaavoihin 

(13), (14) ja (15), saadaan lasketuiksi potkurin kierrosluku, teho ja momentti. 

   
 

       
   

  (Matusiak 2000: 52, kaava 5.3) (12) 

missä KT on työntökerroin 

 T on työntö 

 ρ on nesteen tiheys 

 D on potkurin halkaisija 

 VA on potkurin etenemisnopeus 

 J on etenemisluku. 
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Kuva 24. Työntökertoimen paraabeli (Matusiak 2000:53). 

  
  

   
 (Matusiak 2000: 54, kaava 5.4) (13) 

missä n on kierrosnopeus 

 VA on potkurin etenemisnopeus 

 J on etenemisluku 

 D on potkurin halkaisija. 

   
    

 
 (Matusiak 2000: 54, kaava 5.4) (14) 

missä PD on potkurin teho 

 T on työntö 

 VA on potkurin etenemisnopeus 

 η on kokonaishyötysuhde. 
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 (Matusiak 2000: 54, kaava 5.4) (15) 

missä Q on potkurin momentti 

 PD on potkuriteho 

 n on kierrosnopeus. 

Näistä arvoista voidaan piirtää käyrät, jotka tulevat olemaan kuvan 25 mukaiset. 

 

Kuva 25. Potkurin optimikierrosluku noususuhteen funktiona (Matusiak 2000: 54). 

6.5 Potkurin optimihalkaisija 

Käytännössä hyvin harvoin voidaan valita potkuriakselin kierrosluku vapaasti, koska 

pääkone, pääkoneen teho ja käyntinopeus ovat etukäteen määriteltyjä. Mikäli käytetään 

pääkoneeseen suoraa kytkettyä potkurilinjaa, tulee potkuriakselin kierrosluku olemaan 

sama pääkoneen kierrosluvun kanssa. Välityskoneistoa käyttämällä voidaan säätää 

potkurin kierrosluku halutuksi, pääkoneen kierrosluvusta poikkeavaksi, luvuksi. 

Mikäli tiedetään potkurin kierrosluku n, propulsioteho PD, aluksen nopeus V ja 

vanavesikerroin w, voidaan korkeimman mahdollisen hyötysuhteen η saavuttava 

potkurin optimihalkaisija Dopt laskea kaavoja (15), (16) ja (17) hyväksi käyttäen. 
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Kaavoja (16) ja (17) yhdistelemällä saadaan eliminoitua potkurin halkaisija D, jolloin 

momenttikerroin KQ voidaan piirtää viidennen asteen polynomina avovesikäyrän päälle, 

ks. kuva 26. 

   
 

        (Matusiak 2000: 56, kaava 5.8) (16) 

missä KQ on momenttikerroin 

 Q on potkurin momentti 

 ρ on nesteen tiheys 

 n on kierrosnopeus 

 D on potkurin halkaisija. 

  
       

   
 (Matusiak 2000: 56, kaava 5.8) (17) 

missä J on etenemisluku 

 V on aluksen nopeus 

 w on vanavesikerroin 

 n on kierrosnopeus 

 D on potkurin halkaisija. 
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Kuva 26. Momenttikertoimen polynomi (Matusiak 2000: 57). 

Kuvan 26 polynomista luetaan käyrien leikkauspisteiden kohdilta etenemisluvun J, 

kokonaishyötysuhteiden η, työntökertoimien KT ja momenttikertoimien KQ arvot. 

Jokaisen leikkauspisteen arvon perusteella lasketaan halkaisijan ja työnnön arvot 

kaavojen (18) ja (19) avulla. 

  
  

   
 (Matusiak 2000: 57, kaava 5.10) (18) 

missä D  on potkurin halkaisija 

 VA on potkurin etenemisnopeus 

 J on etenemisluku 

 n on kierrosnopeus. 

             (Matusiak 2000: 57, kaava 5.10) (19) 

missä T on työntö 

 ρ on nesteen tiheys 

 n on kierrosnopeus 
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 D on potkurin halkaisija 

 KT on työntökerroin. 

Kuten potkurin optimikierroslukua tarkastellessa, voidaan yllä esitetyistä arvoista piirtää 

optimikäyrä, joka tulee olemaan kuvan 27 mukainen. 

 

Kuva 27. Potkurin optimikierrosluku noususuhteen funktiona (Matusiak 2000: 58). 

Kuvaa 27 tarkastellessa voidaan nähdä, että hyötysuhteen kuvaajan käyrä 

optimihalkaisijalle on hyvin loiva verrattuna optimikierrosluvun käyrään. Tämä 

tarkoittaa sitä, ettei pieni muutos potkurin halkaisijassa vaikuta merkittävästi potkurin 

hyötysuhteeseen. Kokemus on osoittanut, että kuvattu menetelmä johtaa helposti liian 

suureen potkurin halkaisijan arvoon, mikä johtuu siitä, että laivan potkuri kohtaa 

epähomogeenistä virtausta, kun taas avovesikokeiden arvojen määrittämisessä on 

käytetty tasaista virtausta. Jotta muut mitoitusarvot säilyisivät samana potkurin 

halkaisijaa pienennettäessä, täytyy nousua kasvattaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, 

että halkaisijan D ja nousun P summa tulee pysyä vakiona, jotta muut propulsorin 

parametrit pysyvät muuttumattomina. Mikäli potkurin halkaisijan mitoituksessa 

päädytään tällä metodilla liian suureen arvoon, voidaan potkuria yleensä pienentää 

maksimissaan noin 10%. (Matusiak 2000: 58). 
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7 POTKURIN JA PÄÄKONEEN YHTEENSOPIVUUS 

Pääkoneen ja potkurin yhteensopivuudella tarkoitetaan potkurin vaatiman tehon PD 

osumista (kaikissa aluksen toimintaolosuhteissa) koneen tehon ja kierrosluvun väliselle 

toiminta-alueelle (Matusiak 2000: 63). Jos nämä arvot piirretään samaan 

koordinaatistoon kuvan 28 mukaisesti, voidaan helposti määritellä potkurille 

välttämättömät tekniset arvot sekä tarkastella sen soveltuvuutta valitulle pääkoneelle, ks. 

kuva 28. Kuvan 28 tapauksessa suurin mahdollinen nopeus on V5, jonka jälkeen 

moottorin antama teho ei enää riitä, vaikka potkuri vielä pystyisi tehon välittämään. 

 

Kuva 28. Potkurin tehon ja pääkoneen tehon yhteensopivuuskäyrä (Matusiak 2000: 

63). 

Matusiakin (2000: 64) mukaan, mikäli aluksen nopeusalue ulottuu Frouden luvun, ks. 

yhtälö (20), alueelle jossa vastuskerroin on lähes vakio, voidaan olettaa, että työnnön 

tarve on verrannollinen aluksen nopeuden neliöön. Tosin, jos potkurin etenemisluku ei 

riipu aluksen nopeudesta, voidaan kaavojen (12) (työntökertoimen määritelmä) ja (16) 

(momenttikertoimen määritelmä) kautta todeta, että 
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 aluksen nopeus on lähes suoraan verrannollinen potkurin pyörimisnopeudesta 

 potkurin työntö ja momentti ovat lähes suoraan verrannollisia potkurin 

pyörimisnopeuden neliöön 

 potkurin hyötysuhde on lähes riippumaton aluksen nopeudesta ja potkurin 

pyörimisnopeudesta 

 potkuriteho on lähes suoraan verrannollinen potkurin pyörimisnopeuden 

kolmanteen potenssiin. 

   
 

    
  (Peltokangas & Asheesh 2005: 5) (20) 

missä Fr on Frouden luku 

 V on aluksen nopeus 

 g on putouskiihtyvyys 

 L on uoman keskisyvyys. 

Pyörimisnopeuden funktiona piirrettyä potkurin tehon tarvetta kutsutaan potkurin 

ominaiskäyräksi (propeller law), jonka muoto ei kovinkaan riipu aluksen uppoamasta, 

ks. kuva 29. Kuvan tapaukset ovat kiinteäsiipiselle potkurille. 

 

Kuva 29. Potkurikäyrä lasti- ja koeajotilanteessa, sekä pääkoneiden tehon ja 

pyörimisnopeuden alueet (Matusiak 2000: 64). 
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Kuvasta 29 tulee huomata, että nykyisin yleisimmin käytettyjen pääkoneiden – 

sähkömoottorin, kaasuturbiinin ja dieselmoottorin – tehoalueet eroavat toisistaan 

merkittävästi, mikä tulee ottaa huomioon sopivaa potkuria valitessa. Potkurikäyrän 

muotoon vaikuttaa merkittävästi potkurin kuormitus. Tämän vuoksi potkuri tulee valita 

sellaiseksi, että se pysyy päämoottorin tehoalueen sisällä kaikissa tarkoitetuissa 

kuormitustilanteissa, ks. kuva 30.  

 

Kuva 30. Raskaan ja kevyen potkurin potkurikäyrät (Matusiak 2000: 66). 

Raskaalla potkurilla (vastaa paaluveto-tilannetta) tehon tarve nousee kiivaammin 

kierrosnopeuden kasvaessa, kuin kevyellä potkurilla (vastaa "free running"-tilannetta). 

Pääkoneen tehoalue tulee ulottua myös raskaan käytön vaatiman tehon alueelle. 

Kiinteiden potkureiden tapauksessa voidaan joutua tästä tinkimään, sillä muutoin käy 

helposti niin, että normaalissa "free running"-tilanteessa potkuri on niin kevyt, ettei sillä 

saada tarpeeksi työntöä täyden moottoritehonkaan aikana. Tämän vuoksi kiinteä potkuri 

usein mitoitetaan keskimääräiselle käyttöolosuhteelle, jolloin saadaan molemmat 

tilanteet tyydyttävälle tasolle. 

Edellä mainitusta ongelmasta päästään eroon, jos käytetään säätösiipipotkureita, joiden 

nousua pystytään ajon aikana muuttamaan, pitäen näin potkurikuormituksen lähellä 

optimialuetta kaikilla ajo-olosuhteilla, ks. kuva 31. Käyttökuorma tulisi pitää sellaisena, 

että ollaan mahdollisimman lähellä MCR-pistettä (Maximum Continuous Rating) 

täyden ajon aikana, sekä muussa tapauksessa pääkoneen tehon yläkäyrän alueella. 
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Kuva 31. Säätösiipimoottorin useat potkurikäyrät (Matusiak 2000: 68). 

Potkurikäyrien muotoon vaikuttaa edellä mainittujen olosuhteiden lisäksi myös 

ympäristön muuttuvat tekijät, kuten aluksen pohjan likaantuminen ja merenkäynnin 

seuraukset. Säätösiipipotkurilla pystytään hieman sopeutumaan näihin muuttuviin 

tekijöihin, mutta kiinteiden potkurien osalta aluksen vastuksen muuttumiselle on hyvin 

vähän tehtävissä ajon aikana. Tämän vuoksi kiinteäsiipinen potkuri on usein huono 

valinta vaihtelevissa olosuhteissa liikkuville aluksille, kuten troolareille, hinaajille ja 

jäänmurtajille.  

Säätösiipipotkureilla kiihdytykset, peruuttaminen ja nopeuden säätö on helppoa, sekä 

usein päästään myös alhaisiin laiturointikustannuksiin, mutta haittapuolena 

säätösiipipotkureilla on korkea hankintahinta, monimutkainen mekanismi sekä suuren 

navan ja nousuvaihtelun vaikutus hyötysuhteeseen. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän työn aiheena oli laivan propulsion kehityshistoria ja potkurigeometrian alustava 

suunnittelu, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin potkurigeometrian suunnitteluun liittyvät 

tärkeimmät tekijät ja antaa suunnittelijalle teoriapohjan potkurin alustavaan 

suunnitteluun. Työssä selostettiin lyhyesti laivapropulsion kehityshistoria nykypäivään 

saakka sekä syvennyttiin tänä päivänä yleisimmin käytössä olevaan ratkaisuun: 

potkuripropulsioon. 

Potkurin geometrian suunnittelu on hyvin laaja ja monimutkainen kokonaisuus, minkä 

vuoksi siitä on kehittynyt iteratiivinen prosessi, jossa alustavan suuntaa antavan 

suunnittelun mukaista geometriaa joudutaan testitulosten avustamana optimoimaan 

graafisia esityksiä käyttäen. Voimakkaasti vaihtelevat käyntiolosuhteet pakottavat 

suunnittelijaa tekemään karkeita yksinkertaistuksia, minkä vuoksi potkurin hyötysuhde 

kärsii. Nykyisin on kehitetty ajon aikana ominaisuuksiaan muuttavia 

säätösiipipotkureita, joiden avulla voidaan ajaa taloudellisesti hyvinkin erilaisissa ajo 

olosuhteissa sekä kompensoida ympäristöolojen muutosten aiheuttamia haasteita. 

Tässä kandidaatintyössä ei ole käsitelty täysin tyhjentävästi kaikkia potkurien 

suunnitteluun liittyviä tekijöitä, mutta työn tuloksena päästään hyvin pitkälle alustavassa 

suunnittelussa. Nykyisten laivojen propulsiomenetelmien väliltä on helppo valita 

potkuripropulsio voittajaksi monipuolisuutensa vuoksi, mutta vaihtoehtoiset menetelmät 

saattavat olla osuvampia kevyempien ja vähemmän kuormitettujen sovellusten 

tapauksessa.. Työ olisi helposti laajennettavissa ottamalla huomioon laivan pääkoneen 

karakteristiset piirteet sekä syventymällä potkurien dynaamiseen käyttäytymiseen ajon 

aikana. 
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