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• SUMO ROBOTU NEDİR ? 

 

Sumo robotlar Japon sumo güreşlerinden esinlenerek tasarlanan hobi ve yarışma 

amaçlı  robotlardır.  

 

Sumo robot otonom hareket edebilme, rakibini ve dohyo çevresindeki beyaz çizgiyi 

algılayabilme ve rakibi dohyo dışına atma özelliklerine sahip olmalıdır. 

Sumo Robot Kategorileri 

Sınıf 
Yükseklik 

(cm) 
En  

(cm) 
Boy 
(cm) 

Ağırlık  
(g) 

Ağır Japon 
sumo 

sınırsız 30 30 10.000 

Sumo sınırsız 20 20 3.000 

Orta siklet 
sumo 

sınırsız 20 20 1.500 

Hafif siklet 
sumo 

sınırsız 20 20 1.000 

Mini Sumo sınırsız 10 10 500 

Micro 
Sumo 

5 5 5 100 

Nano 
Sumo 

2.5 2.5 2.5 25 

Sumo Robot Güreşi 

Dohyo: Sumo robotların güreştikleri mat siyah renkli çevresi beyaz şeritle kaplanmış 
dairesel alandır. 

Kategorilere Göre Dohyo Boyutları 

kategori çap 
beyaz 
kenar 

yükseklik 
başlama 
çizgileri 
aralığı 

başlama 
çizgileri 

boyu 

başlama 
çizgileri 
kalınlığı 

Ağır Japon Sumo 220 10 10 30 30 2 

Sumo 154 5 5 20 20 2 

Orta Siklet Sumo 154 5 5 20 20 2 

Hafif siklet sumo 154 5 5 20 20 2 

Mini Sumo 77 2,5 2,5 10 10 1 

Micro Sumo 38,5 1,25 1,25 5 5 0,5 

Nano Sumo 17,25 0,625 0,625 2,5 2,5 0,25 
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SUMO ROBOTU  MÜSABAKASI NASIL OLUR? 

 

  Sumo robot güreşi başında robotlar dohyo üzerine resimdeki gibi ön kısımları zıt 
yönlere bakacak şekilde yerleştirilir ve robotlar hakem uyarısı ile açılır. Sumo robot 
açıldıktan 5 saniye sonra çalışmaya başlamalıdır. Bu 5 saniyelik sürenin amacı sumo 
robotlar çalışmaya başlamadan önce tarafların ve hakemlerin dohyodan 
uzaklaşmalarını sağlamaktır. Çünkü sumo robotların sensörlerinin etrafındakileri 
robotun şaşırmasına sebep olabilmektedir. Sumo robot tamamen otonom şekilde 
çalışmalıdır yani dışarıdan kontrol edilemez. 

 

  Sumo robot yapımında rakip sumo robota veya dohyoya zarar verecek parçalar 
kullanılamaz. Sumo robotlar zemine tutunmayı artıracak şekilde zemini ememezler 
ve yapışkan tekerler kullanamazlar. 

  Sumo robot yarışmalarında bir maç, 3'er dakikalık 3 raunt üzerinden oynanır. Rakip 
sumo robotu dohyonun dışına atan sumo robot rauntu kazanır. 3 raunttan ikisini 
kazanan sumo robot maçı alır. Her maçı kazanan robot 1 puan kazanır. En fazla 
puanı alan robot bir üst tura çıkar. Sumo robotun herhangi bir yeri dohyo dışındaki 
zemine değerse o raunt için yenik sayılır. 

 

  Sumo robot maçında hakemin ilk işaretiyle robotlar dohyoya yan yana bakacak 
şekilde (merkezden 10 cm uzaklıkta bulunan 2 paralel siyah çizgi üzerine) konur , 
ikinci işaretle yarışmacılar robotlarını çalıştırmak için hazır bulunurlar ve üçüncü bir 
işaret ile robotlar çalıştırılır ve maç başlamış olur. 

Maç esnasında sumo robottan parça düşmemelidir, parça düşüren sumo robot 
diskalifiye olur. 

Sumo robotlar hiç hareket etmiyorsa, sumo robotlardan herhangi biri kazanacak gibi 
görünmüyorsa ya da tehlikeli bir durum varsa (kısa devre gibi) hakemler maçı 
durdurabilir. 
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ÖZET 

 

    Sumo robotlar otonom hareket edebilme, rakibini ve dohyo 

çevresindeki siyah çizgiyi algılayabilme ve rakibi dohyo dışına atma 

özelliklerine sahip olmalıdır 

   Sumo robotlar teknolojinin gelişimiyle birlikte farklı alanlarda hobi 

ve yarışma amaçlı Japonlar has sumo güreşlerinden esinlenerek 

yapılmaya başlanmıştır. 

 

AMAÇ 

 

   Sumo robotu rakibin her türlü darbe ve şiddetine rağmen dohyo 

dışına çıkmamalı ve rakibi çizgi dışarısına atmaya çalışmalıdır 
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PROJEDE KULLANILAN MALZEMELER 

 

 

 2 ADET 6 V 2000 RPM 

REDUKTORLU   DC MOTOR 

 

 

 

Aşağıda ki tabloda teknik özellikleri mevcuttur 

 

 

 

3 ADET MZ80 KIZILÖTESİ SENSÖR 

• Dijital çıkışlı, yüksek kaliteli endüstriyel sensördür. 
• Arkasındaki trimpot ile menzili 3-80 cm arasında ayarlanabilir. 
• NPN çıkışlıdır. 
• 5V ile çalışır, tepki süresi oldukça düşüktür.( 2 ms) 

• Montajlama aparatıyla rahatça montajlanabilir. 
• Arduino ve PIC projelerinizle tam uyumludur. 

 

 

Motor Adı Motor Hızı Çalışma Akımı Zorlanma Akımı Motor Torku 

6V 60Rpm Dc Motor 400 Devir/Dk 30 mA 2,1 Amper 3,6 kg-cm 

6V 150Rpm Dc Motor 150 Devir/Dk 20 mA 1,4 Amper 2,6 kg-cm 

6V 180Rpm Dc Motor 180 Devir/Dk 20 mA 1,3 Amper 2,2 kg-cm 

6V 350Rpm Dc Motor 350 Devir/Dk 60 mA 1,3 Amper 1,8 kg-cm 

6V 500Rpm Dc Motor 500 Devir/Dk 45 mA 1,2 Amper 1,5 kg-cm 

6V 650Rpm Dc Motor 650 Devir/Dk 30 mA 1,1 Amper 1,3 kg-cm 

6V 1000 Rpm Dc Motor 1000 Devir/Dk 30 mA 0,80 Amper 1,1 kg-cm 

6V 1500 Rpm Dc Motor 1500 Devir/Dk 45 mA 0,65 Amper 0,8 kg-cm 

6V 2000 Rpm Dc Motor 2000 Devir/Dk 40 mA 0,60 Amper 0,7 kg-cm 

6V 6000 Rpm Dc Motor 6000 Devir/Dk 30 mA 0,35 Amper 0,5 kg-cm 
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2 ADET QTR 1A KIZIL ÖTESİ SENSÖR  

QTR-1A yansıma sensörü tek bir kızıl ötesi LED ve bir foto-transistör çifti taşımaktadır. 

Üzerindeki foto-transistör bir kapasitör boşalma devresini kullanarak dijital giriş değerini 

mikro denetleyici üzerinde kullanarak yansıyan IR analog değerlerini kapasitörün boşalma 

süresini ölçerek hesaplamaktadır. Daha hızlı kapasitör boşalma süreleri daha fazla 

yansımanın olduğu anlamına gelmektedir. Sensör okunan değer sonucunda analog olarak 

çıkış vermektedir. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L9110 MOTOR SÜRÜCÜ KARTI 

L9110 çift motor sürücü kartı uygun fiyatlı ve ufak boyutlarda olan oldukça kullanışlı mini DC 

motor sürücü kartıdır. Kart üzerinde L9110 motor sürücü entegresi bulunmaktadır. 2.5-12V 

arası giriş geriliminde çalışan sürücü kartı ile her iki yönde iki ayrı DC motor veya 4 kablolu 2 

fazlı step motor kontrol edilebilir. 

 

Sürücü çıkış gerilimi 7,6V'tur. Bu sayede 6V'luk motorlar ile kullanımı oldukça kolaydır. Kanal 

başına sürekli olarak 800mA ve anlık olarak ise 2A'e kadar akım verebilmektedir. Mini sumo, 

çizgi izleyen robotlarda ve çok çeşitli motor kontrol uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir. 

Sürücü üzerinde enable pini bulunmamaktadır. Kanallar sürekli olarak aktiftir. PWM direk 

giriş pinlerine uygulanabilmektedir. 
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ARDUİNO NANO:  
Arduino Nano; Atmega328 temelli bir mikrodenetleyici kartıdır. Üzerinde 14 adet dijital 

giriş/çıkış pini (6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 8 analog giriş, 16Mhz kristal, usb 

soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu bulundurmaktadır. Kart üzerinde mikrodenetleyicinin 

çalışması için gerekli olan her şey bulunmaktadır. Kolayca usb kablosu üzerinden bilgisayara 

bağlanabilir, adaptör veya pil ile çalıştırılabilir. 

 

 

7.4 V LİPO PİL 

Özellikleri: 
- Voltaj: 7,4V 

- Kapasite: 1350mAh 

- 25C (50C anlık, maksimum 10sn) 

- Ağırlık: 85 gr 

- Boyutları: 63x32x14mm 

- 2 Hücreli 

- JST çıkış soketi ve balancer şarj soketi mevcuttur. 

• JUMPER KABLOLAR 
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PROJE YAPIM  AŞAMALARI 

 

• SOLİDWORKS ÜZERİNDE PROJENİN İSKELETİNİN ÇİZİMİ 
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• ÇİZİMİN 3D PRİNTERDA BASILMA AŞAMASI 

 

• PROJENİN MEKANİK KISIMLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 
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• Projede mekanik kısımları birleştirilirken öncelikli olarak ön sağ ve sol olmak 

üzere 3 adet 80 cm kapasiteli kızılötesi sensörler yerleştirilip rakibi tanıması ve 

görmesi sağlandı 

• 2 adet QTR 1A sensör alt tabaka üzerine sabitlenip bağlantı kurularak sumo 

robotunun istemsiz şekilde dohyayı yani çizginin dışına çıkmaması sağlandı 

• Sağ ve sol tekerleğe 6v 2000 rpm gücünde motorlar takıldı 

• Motorlardan gelen bağlantılar L9110 motor sürücü kartına takıldı ve oradan 

arduino nanoya bağlantı çekildi 

• Bütün mekanik aksanlar bağlandıktan sonra programlama aşamasına geçildi 

• Program üzerine çalışılıp en iyi programı ve sumo robotunu en iyi şekilde kontrol 

edebileceğimiz bir program test edilmiştir. 
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KODLAR 

const int motor1_Forward = 10;  

const int motor1_Reverse = 9;  

const int motor2_Forward = 6;  

const int motor2_Reverse = 5; 

int mL = 0; 

int mC = 0; 

int mR = 0; 

int rL = 0; 

int rR = 0; 

int speed = 255; 

void setup(){ 

 

  pinMode(A0, INPUT); // QTR-1A - Reflectance Sensor 

  pinMode(A1, INPUT);   

  pinMode(A2, INPUT); // mz80 - IR Sensor 

  pinMode(A3, INPUT); 

  pinMode(A4, INPUT); 

  delay(3300); 

} 
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void loop(){ 

 

  rL = analogRead(A0);  

  rR = analogRead(A1); 

   

  mC = analogRead(A2);  

  mL = analogRead(A3); 

  mR = analogRead(A4); 

   

  if(rL > 300 && rR > 300){   

   

    if(mC < 100){        

      analogWrite(motor1_Reverse, 0); 

      analogWrite(motor1_Forward, speed); 

      analogWrite(motor2_Forward, speed);   

      analogWrite(motor2_Reverse, 0); 

      delay(400); 

    }  

    else if(mL < 150){  

      analogWrite(motor1_Reverse, 0); 

      analogWrite(motor1_Forward, speed); 



14 
 

      analogWrite(motor2_Forward, 0);     

      analogWrite(motor2_Reverse, 0); 

      delay(1);  

    } 

     

    else if(mR < 150){      

     

      analogWrite(motor2_Forward, speed);     

      analogWrite(motor2_Reverse, 0); 

      analogWrite(motor1_Forward, 0);     

      analogWrite(motor1_Reverse, 0); 

      delay(1); 

     

    } 

     

    else{ 

     

      analogWrite(motor1_Reverse, 200);     

      analogWrite(motor1_Forward, 0); 

      analogWrite(motor2_Forward, 200);     

      analogWrite(motor2_Reverse, 0); 



15 
 

      delayMicroseconds(100);  

    } 

  } 

  else{   

    analogWrite(motor1_Reverse, speed); 

    analogWrite(motor1_Forward, 0); 

    analogWrite(motor2_Forward, 0);     

    analogWrite(motor2_Reverse, speed); 

    delay (756); 

    analogWrite(motor1_Reverse, 0); 

    analogWrite(motor1_Forward, 0); 

    analogWrite(motor2_Forward, 0);     

    analogWrite(motor2_Reverse, 0); 

    delayMicroseconds(50); 

    analogWrite(motor1_Reverse, 0); 

    analogWrite(motor1_Forward, speed); 

    analogWrite(motor2_Forward, 0);     

    analogWrite(motor2_Reverse, speed); 

    delay (100); 

  } 
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TEST AŞAMALARI 
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SONUÇ 

 Rakip ve engel tanımayan hızlı bir sumo robotu elde edebilmek için 

çalışılmış olup eldeki şartlar ile en iyi sumo robotu yapılmış ve test 

edilmiştir. 

 

  

KAYNAKÇA 

https://maker.robotistan.com/sumo-robot/ 

http://blog.jsumo.com/how-to-make-sumo-robot/ 

https://www.robotshop.com/community/robots/sh
ow/arduino-sumo-robot 

 

https://maker.robotistan.com/sumo-robot/
http://blog.jsumo.com/how-to-make-sumo-robot/
https://www.robotshop.com/community/robots/show/arduino-sumo-robot
https://www.robotshop.com/community/robots/show/arduino-sumo-robot

