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MITEN TEHTIIN?

JOHDANTO – MITÄ ?

Opiskelijat jaetaan 3-5 hengen ryhmiin ja he valitsevat mieleisensä projektit. Yleensä
tehtävien jako menee sujuvasti. Yrityksiltä on aika helppo saada hyviä toimeksiantoja.
Näitä projekteja voidaan jatkaa tarvittaessa opinnäytetyönä.

Roboakatemia on oppimisympäristö, jonka sisällä toteutetaan robotiikkaan liittyviä
TKI- toimeksiantoja. Siinä integroituu oppiminen, aluekehitys ja TKI- toiminta.

Keskeistä oppimisympäristön toiminnassa on oppiminen ja vuorovaikutus todellisten
toimeksiantojen avulla, projektityyppinen toiminta, sekä verkostoituminen.

Projekteille tehdään sopimukset ja projektisuunnitelmat. Lopuksi koostetaan
loppuraportit saavutetuista tuloksista liitteineen. Loppuseminaarissa ryhmät esittelevät
työnsä tilaajille.

Tarkoituksena on toteuttaa laajempi robotiikkaan liittyvä TKI- projekti. Tähän projektiin
liitetään soveltuvin osin eri opintojaksojen sisällöt. Tänä vuonna Roboakatemiaan on
yhdistetty kolme eri opintojaksoa, yht. 15 op.

Työskentely toteutetaan lähituntien, sekä oma-aikaisen opiskelun aikana. Tehtäviin
sisältyy paljon tiedonhakua, sekä käytännön tekemistä ja testausta. Tyypillisesti
järjestelmät testataan vielä asiakkaan luona tai koulun tiloissa.

Projektien sisältö ei ole tarkoin rajattu, kunhan se sisältää elementtejä robotiikasta. Se
voi olla uuden solun suunnittelua, robottisolun kehitystyötä, työkalujen, tarttujien ja
jigien suunnittelua ja valmistusta.

MIKSI NÄIN TEHTIIN?
Työelämälähtöisyys on yleisestikin tärkeää oppilaitoksille, jotta opetus olisi
oikeansuuntaista ja valmistuneet insinöörit hyödyttäisivät yrityksiä mahdollisimman
hyvin. Projekteissa yhdistyy suunnittelu, valmistus, sekä robottiautomaatio
käytännöllisellä tavalla.
Opiskelijat oppivat ongelmanratkaisukykyä, sekä uusien teknologioiden käyttöä.
Lisäksi projektityyppisen toimintatavan, jossa on mukana tiivis yhteistyö asiakkaan
kanssa.
KUVA 4. Järjestelmä suunniteltu ja valmistettu. Testin jälkeen
laitteisto integroidaan robotille.
KUVA 5. Opiskelijat testaamassa yrityksen tiloissa.

JOHTOPÄÄTÖKSET ?
Opiskelijat pitävät käytännönläheisistä
projekteista, oppimistuloksetkin tukevat
tätä. Vaikka kaikki projektit eivät aina
päädy huipputuloksiksi, niin oppimista
on tapahtunut joka tasolla.
KUVA 1. Esimerkkiprojekti, jossa suunniteltiin tarraimet, sekä jigi. Osien valmistuksessa käytetään
Usein 3D-tulostettuja kappaleita. 3D-tulostaminen onkin robotiikan ohella yksi kasvavista trendeistä.
3D-tulostettujen osien suunnittelussa on aivan uusia mahdollisuuksia ja rajoitteita.

KUVA 6. Opiskelijat esittelemässä projektin tuloksia.

Opiskelija on oppinut, myös ohjaaja on
saanut paljon uusia kokemuksia.
Lisäksi yrityksessäkin ollaan aina
hieman paremmin ongelman ja
ratkaisun sisällä, joskus jopa ongelma
ratkeaa täysin.
Projektinhallintaan täytyy kiinnittää
erityisesti huomiota projektin
etenemisen varmistamiseksi.

KAAVIO 1. Projektit toteutetaan noudattaen yleistä projektien ohjaustapaa. Näin opiskelijoille
tulee selkeä kuva yrityksissäkin käytetyistä toimintamalleista.

Robottisolujen suunnittelun
apuna käytetään lähes
aina simulointiohjelmistoja.
Roboakatemiaprojekteissa
hyödynnetään myös
simuloinnin hyötyjä.

KUVA 2. Robottisolu koulun laboratoriossa.
KUVA 7. Roboakatemian loppuseminaarin osallistujat, opiskelijat ja yrityskumppanit.

Projektityyppinen toiminta
ohjaa opiskelijoita hakemaan
uusia ratkaisuja, joista on
hyötyä tulevissakin tehtävissä.

.

Oma-aloitteista ratkaisukykyä
tarvitaan myös insinöörin
arjessa erilaisissa tehtävissä.
KUVA 3. Koulun robottisolun simulaatiomalli.
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