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3D printing food 
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LABROBOT-projekti, robotiikan aktiviteetit 

• Kausityöntekijä – robottikonsepti 
• Automatiikkaa näytteistykseen 
• Laboratorioinstrumenttien käsittely robotilla 
• Viljan tunnistuksen opetusdatan keräysautomaatti 
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Kausityöntekijä – robottikonsepti 

• Helposti siirreltävä ja nopeasti ohjelmoitava 
• Ympäristön havainnointianturit ja –ohjelmisto 
• Kollaboratiivinen ja teollisuusrobotti “versiot” 
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Automatiikkaa näytteistykseen 
• Sinappi-datan keräys 
• Paistoasteen mittaus 
• Viljan kuva-aineiston keräys 
• 24/7 näytteiden keräys ja ”tekoälyn” opetus  

”automaattiseksi” 
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Laboratorioinstrumenttien käsittely robotilla 

• Petrimaljat ja niiden siirtely mikroskoopin alle
• Kuvien keräys
• Nipat ja niiden aukaisu
• Elintarvikelabran rutiinitöitä näytteiden parissa
-> Suurempi määrä näytteitä, luotettavammat tulokset
-> Sovellettavissa moniin käyttökohteisiin
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