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 SUMO ROBOT NEDİR ? 

Robot , mekanik sistemleri ve bunlarla ilişkili kontrol ve algılama sistemleri ile 

bilgisayar algoritmalarına bağlı olarak akıllı davranan makinelerdir. 

 

Robot ,yeniden programlanabilen; maddeleri , parçaları, aletleri, 

programlanmış hareketlerle yapılacak işe göre taşıyan veya işleyen çok 

fonksiyonlu makinelerdir. 

 

Robot, bu konuda çalışmalarıyla tanınan Maja Mataric'in yaptığı tanıma göre, 

ortamdan topladığı verileri dünyası hakkında sahip olduğu bilgiyle 

sentezleyerek, anlamlı ve amaçlarına yönelik bir şekilde hareket edebilen ve 

bunu güvenli bir biçimde yapabilen bir makinedir. 

 

Bu tanımların her biri tek bir noktada birleşir. Bir mekanizmanın robot olarak 
adlandırılabilmesi için dört temel kısmı içermesi gerekir. Bu temel kısımlar; robotun 
çevresindeki verileri algılayabilmesi için gerekli , verilerin toplanmasını ve kontrolü 
sağlayan elektornik devreler, bu sensör verilerini kullanarak robotun amacına uygun 
matematiksel ve mantıksal işlemler ile karar verme olayının gerçekleşmesini sağlayan 
bir program (robotun mikrodenetleyicilerine yüklenecek algoritma) ve verilen kararlar 
doğrultusunda gerekli hareketleri gerçekleştirebilecek bir mekanik düzenektir. 

 

Peki sumo robot nedir sorusuna gelecek olursak, biliyoruz ki Japon’ ya denilince aklımıza ilk 

gelen şeylerden biri de Sumo Güreşleridir. Sumo robotu da bu sumo güreşlerinden 

esinlenerek meydana gelmiş ve sumo güreşleri gibide sumo robot güreşleri bir gelenek haline 

gelmiştir. Her sene düzenli olarak Japonya’ da bir çok ülkeden insanların katılımıyla 

gerçekleştirilen sumo güreşleri devam etmektedir. Bizim ülkemizde de büyük ilgi görmekte ve 

bu sumo robot yapımı lise öğrencilerine kadar herkesin ilgisini çekmekte. Ülkemizde de çok 

büyük başarılara imzalar atılmakta bu alanda. 
 
 



KISACA MİNİ SUMO ROBOT : 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 GÜREŞİ NASIL YAPILIR : 

 

 

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 kahverengi 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.  

 

 

 

. 

ROBOT YAPMAK : 

Gerçek anlamda her şeyiyle size ait bir robot yapmak için elektronik, yazılım ve 
mekanik bilgilerine sahip olmanız gerekir. Bu nedenle robot yapımı zahmetli bir 
iştir. Eğer robotik ile yeni ilgilenmeye başladıysanız ve ilk robot projeniz için 
sabırsızlanıyorsanız basit robot uygulamalarıyla başlamanız gerekir. Bunlar ışığa 
yönelen robot, çizgi izleyen robot  ya da engel algılayan robot gibi projeler 
olabilir. 

Robot yapımı konusundsa zor olan taraf elektronik, yazılım ve mekanik 
konularının hepsine hakim olunması gerekmesidir. Çoğu insan bu üç konudan 
birinde ya da ikisinde bilgi sahibi olup diğerlerinde yetersiz olabilir. Bu noktada 
projeniz için destek almanız gerekir. Birçok robot devresi günümüzde elektronik 
kart halinde satılmaktadır. Bu şekilde robot devresi kurulu elektronik kart 
halinde alındığında lehim de gerektirmediğinden yeni başlayanlar için daha 
uygun olacaktır. 

Robot devrelerinin yanısıra robot kiti de robotik ile yeni ilgilenenler için eğitici 

olabilir. Düzgün tasarlanmış robot kitleri kullanan kişiye pek çok şey öğretebilir 

ve kendi robotunuzu yapmaya biraz daha yaklaşmanızı sağlayacak bir adım 

olabilir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SUMO ROBOT YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER : 

 

6V 1000 RPM redüktörlü mikro dc motor:  

 

 

32*7mm siyah tekerlik çifti 

 



 

80cm menzilli kızılötesi sensör – MZ80 

 

 

QTR-1A KIZILÖTESİ SENSÖR ÇİFTİ 

 

 

L9110 ÇİFT MOTOR SÜRÜCÜ KARTI 



 

ARDUİNO NANO 328 

 

 

7.4V LİPO BATARYA  450Mah 20C 

PROJEDE KULLANILACAK MALZEMELER HAKKINDA BİLGİ: 

Arduino nedir:  G/Ç kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren 
geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur.  
 
Arduino kartlarının donanımında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici 
(ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi) ve programlama ve diğer 
devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur. Her Arduino kartında en 
azından bir 5 voltluk regüle entegresi ve bir 16MHz kristal osilator (bazılarında 
seramik rezonatör) vardır. Arduino kartlarında programlama için harici bir 
programlayıcıya ihtiyaç duyulmaz, çünkü karttaki mikrodenetleyiciye önceden 
bir bootloader programı yazılıdır. 

PROJEMİZDE YAZDIĞIMIZ PROGRAM: 

/*   

   

   

     "mini sumo robotunun çalışan programının son hali"  

       

*/  

  



 

   

const int motor1_Forward = 6; // motor1 => sağ motor  

const int motor1_Reverse = 5;   

const int motor2_Forward = 10; // motor2 => sol motor  

const int motor2_Reverse = 9;  

   

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);  

}  

   

void loop(){  

   

  rL = analogRead(A0); // zeminin rengini anlayacak olan sensörler  

  rR = analogRead(A1);  

    

  mC = analogRead(A2); // rakip robotu tespit edecek olan sensörler  

  mL = analogRead(A3);  

  mR = analogRead(A4);  

    

  if(rL > 300 && rR > 300){  // eğer iki sensör de siyah rengi görürse rakip 

robotu ara  

    

    if(mC < 100){  // merkezde bulunanan sensör rakip robotu algılarsa robot tam 

karşında demektir  

      

        

      analogWrite(motor1_Reverse, 0);  

      analogWrite(motor1_Forward, speed);  

      analogWrite(motor2_Forward, speed);    // rakibi sahadan atmak için rakibe 

doğru ilerle 



 

      analogWrite(motor2_Reverse, 0);  

      delay(400);  

    }  

      

    else if(mL < 150){    // sol sensör rakibi algılarsa merkez sensör rakibi 

algılayana kadar sağ motoru çalıştır  

      

      analogWrite(motor1_Reverse, 0);  

      analogWrite(motor1_Forward, speed);  

      analogWrite(motor2_Forward, 0);      

      analogWrite(motor2_Reverse, 0);  

      delay(1);   

    }  

      

    else if(mR < 150){     // sağ sensör rakibi algılarsa merkez sensör rakibi 

algılayana kadar sol motoru çalıştır  

      

      analogWrite(motor2_Forward, speed);      

      analogWrite(motor2_Reverse, 0);  

      analogWrite(motor1_Forward, 0);      

      analogWrite(motor1_Reverse, 0);  

      delay(1);  

      

    }  

      

    else{  

      

      analogWrite(motor1_Reverse, 150);    // hiçbir sensör rakibi algılamazsa 

rakibi bulmak için kendi etrafında dön  

      analogWrite(motor1_Forward, 0);  

      analogWrite(motor2_Forward, 150);      

      analogWrite(motor2_Reverse, 0);  

      delayMicroseconds(100);  

      

    }  

  }  

    

  else{  // eğer sensörlerden biri ve ikisi beyaz rengi görürse sahaya geri 

dönmeye çalış  

    

    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 (150);  

    

      

    

  }  

   

   

} 

 

 

PROJEMİZDE YAPIM AŞAMALARI : 

1-MALZEME TEMİNATINI GERÇEKLEŞTİRDİK. 

Malzeme teminatını internet üzerinden gerçekleştirdik. Malzemelere harcanan 

amper ve gücü hesapladıktan sonra Lipo pil seçimini yaptık. 

 

2-MALZEME ÖLÇÜLERİNE GÖRE 

Her bir malzemenin boyunu enini ölçüp Sumo robotumuzun gövdesini 

tasarlayıp 3D printerda basımını gerçekleştirdik. 



  

 

 

3-GÖVDEMİZİ BİRLEŞTİRDİK 



 

4-LEHİMLEME İŞLEMİNİ TAMAMLADIK 



 

5-KABLO BAĞLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRDİK 

 



6-MOTOR SÜRÜCÜ KARTI BAĞLANTILARINI YAPTIK 

 

7-SENSÖR BAĞLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRDİK 

 

8-SUMO ROBOTUMUZ GÜREŞE VE YARIŞMAYA HAZIR.!!! 



 

NOT : YUKARIDA ÖN TARAFA KOYDUĞUMUZ SARHOŞ TEKERLEK BİZİM İÇİN 

DEZ AVANTAJ OLDUĞU İÇİN ROBOTUMUZDAN ÇIKARTTIK. DÖNME 

HAREKETLERİNİ PROGRAMDAN YAPMASINI SAĞLADIK. 

 

 

 



     PROJEDE İŞ-ZAMAN PLANI 

  NOT: Tüm çalışmalar ortak yapılacaktır. 

  Malzeme Temini – 10 Ekim -26  Ekim  2018            

  Mekanik Montaj – 27 Ekim – 19 Kasım  2018 

  Devre Kurulumu ve Programlama – 20 Kasım – 9   

Aralık 2018 

  Test Çalışması – 10 Aralık – 25 Aralık 2018 

  Değerlendirme – 26 Aralık – 9 Ocak 2018  

 

SONUÇ 

 

  Robotumuzu ağırlık hız açısından test etmek, pist 

içinde kalmasını sağlamak ve rakibini dışarı atıp egale 

etmek. 

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

    https://www.projehocam.com/etiket/arduino-

sumo-robot/ 


