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Jarkko Mäkivaaran (oik.) ja Janne Pulkkisen välissä olevaan
kosketusnäyttöiseen ohjelmistoradioon mahtuu kaikki sama tekniikka,
mihin ennen tarvittiin moninkertainen tila (vasemmalla).

”Jos golfpalloa lyötäisiin Helsingin rautatieasemalla ja reikä olisi 17
kilometrin päässä Helsinki-Vantaan lentokentällä, saataisiin hole-in-one”,
Petteri Parovuori kuvailee Heidenhainin mittasauvojen tarkkuutta.

Kun tarkkuus ratkaisee

Siru Innovations antoi
radioaalloille silmät

P
HEIDENHAININ LINEAARI-,
KULMA- JA PULSSIANTUREIDEN TARKKUUS
ON MARKKINOIDEN TERÄVINTÄ KÄRKEÄ.

”E

nsimmäinen ja tinkimättömin asia Heidenhainille on laatu, joka konkretisoituu erinomaisena tarkkuutena ja luotettavuutena”, määrittelee Heidenhain Scandinavia AB:n myyntipäällikkö Petteri Parovuori.
Saksalainen Dr. Johannes Heidenhain GmbH tunnetaan mittasauvoistaan ja pulssiantureistaan sekä työstökoneiden NC-ohjauksista. Yli 50 maassa toimivan Heidenhainin asiakkaita ovat mm.
automaatioteollisuus ja työstökonevalmistajat.
Heidenhainista on kasvanut 125 vuoden aikana johtava vaativien tarkkuusmittalaitteiden valmistaja. Yrityksen osaamisen tuloksia voi löytyä sekä taskuun mahtuvista että valtavan suurista
kohteista. Esimerkiksi matkapuhelimien valmistuksessa tarvittava tarkkuus saavutetaan Heidenhainin antureilla. Vastaavasti
Chilessä sijaitseva jättimäinen VLT-teleskooppi tähyilee luotettavasti miljardien kilometrien etäisyydelle Heidenhainin kulmaantureiden ansiosta.
”Myös monissa servomoottoreissa käytetään Heidenhainin antureita, jotka valvovat moottorin asentoa ja nopeutta. Teollisuuden sähkömoottorit ovat suuri ja nopeasti kasvava sovellusalue.”
Heidenhain tarjoaa komponenttien lisäksi tuotteisiin liittyviä
kattavia huolto- ja koulutuspalveluita. Koulutuksiin voi ilmoittautua nettisivuillamme.
”Huoltomme ratkaisuprosentti on korkea ja huoltopalvelumme kattavat Pohjoismaat sekä Baltian. Huoltomiehemme käyvät
säännöllisesti tehtaallamme Saksassa päivittämässä tietojaan, ja
myös asiakkaitamme käy siellä oppimassa uutta.” ●

orilainen Siru Innovations Oy on elävä esimerkki siitä, että
globaalisti edellä kulkevaa tekniikkaa voidaan luoda jossain
muuallakin kuin piilaaksoissa ja maailman metropoleissa. Grafiikkaprosessorien ja teollisuuden graafisten käyttöliittymien suunnittelijana tunnetun yrityksen viimeisin innovaatio ja suuri ylpeydenaihe on kompaktin kokoinen ohjelmistoradio, joka tarjoaa täysin
uusia ulottuvuuksia radiotekniikan kehittämiseen ja käyttöön.
”Radio sanana kuulostaa edelleenkin aika vanhalta tekniikalta,
jossa laitteet on koottu transistoreista, vastuksista ja kuvainnollisesti jopa putkista. Radiotekniikkaa on kuitenkin meidän elämässänne niin paljon, ettei sitä edes huomaa. Autonavain on radiolähetin samoin kuin sykevyö tai älykello, kulunvalvontaläpyskätkin
toimivat radiolla”, vuonna 2011 perustetun Siru Innovationsin hallituksen puheenjohtaja Jarkko Mäkivaara selvittää.
”Meidän tavoitteemme on tuoda radiotekniikka lähemmäksi
ihmistä. Halusimme kehittää laitteen, jonka avulla tekniikka saadaan helpommin tavallisen kuluttajan käyttöön. Nyt meillä on
työkalu, joka soveltuu uusien konseptien rakentamiseen”, painottaa Mäkivaara.
Siru Innovationsin ohjelmistoradiossa on matkapuhelintasoinen käyttöliittymä, joka toimii kuin älypuhelimen näyttö. Laitteen
kehitystyössä alusta lähtien mukana ollut Janne Pulkkinen kuvaa
tekniikkaa osuvasti radioaaltojen silmiksi, jotka avaavat radioaallot käyttäjälle visuaaliseen muotoon.
”Muita mullistavia ominaisuuksia ovat laajakaistainen reaaliaikainen prosessointi sekä mahdollisuus nopeaan päivitykseen. Sama
runko voidaan muuttaa vaikka lennossa eri radioiksi, mistä on iso
hyöty esimerkiksi materiaalihankinnoissa”, Pulkkinen tiivistää.
Ohjelmistoradionsa potentiaaliseksi käyttäjäkunnaksi 16 henkeä työllistävän Siru Innovationsin miehet nostavat radioiden ja
matkapuhelinstandardien kehittäjät, tiedemaailman ja myös viranomaisverkot. Myyntiin laite tulee talvella 2015 Siru Innovationsin omassa verkkokaupassa. ●
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