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EWOLUCJA KONSTRUKCJI ROBOTÓW WŁASNEJ KONSTRUKCJI
PRZEZNACZONYCH DO WALK W KATEGORII SUMO
Roboty walczące w kategoriach Sumo rozróżnia się w zależności od ich konstrukcji. Podstawowy
podział w tym przypadku to wymiary gabarytowe oraz waga robota.
W prezentacji skupiono się na robotach własnej konstrukcji rywalizujących w kategoriach Mini
Sumo oraz Sumo. Jednakże można wyróżnić jeszcze inne kategorie, które zestawiono w Tabeli 1.
Tabela nr. 1. Wymagania poszczególnych konkurencji
KLASA

WYSOKOŚĆ [cm]

SZEROKOŚĆ [cm]

DŁUGOŚĆ [cm]

WAGA [g}

Mega Sumo

Dowolna

20

20

3000

Mini Sumo, Mini Sumo+

Dowolna

10

10

500

Micro Sumo

5

5

5

100

Nano Sumo

2,5

2,5

2,5

25

Humanoid Sumo

50

20

20

3000

Q-BOT był pierwszym robotem zaprojektowanym i wykonanym przez nasz zespół. Zaprezentowano
go podczas zawodów ROBOTIC ARENA na Politechnice Wrocławskiej w styczniu 2020 roku. Model
3D robota, a zwłaszcza podwozie oraz mocowania spychu posłużyły za podstawę budowy
kolejnych robotów kategorii Mini Sumo. Program sterujący napisano wykorzystując platformę
Arduino Nano. Projektując kolejne konstrukcje układ sterowania zmodyfikowano.

Rys. 1. Robot Q-BBOT – konstrukcja własna

Rys. 2. Robot Zbychspych
– konstrukcja własna

Rys. 3. Robot Megawonsz9
– konstrukcja własna

W celu optymalizacji wysokości robotów zaprojektowano i wykonano autorski układ sterowania,
który zawierał wszystkie komponenty potrzebne do funkcjonalnego sterowania robotami, czyli:
• mikrokontroler ATmega328p,
• mostki H TB6612FNG,
• regulator napięcia dla układów sterujących,
• przełącznik trybu startu robota.

Rys. 4. Roboty Mini Sumo

Rys. 5. Płytka do robotów Mini Sumo oraz fragment sterowania

Wprowadzenie do projektu robotów „Zbychspych” (rys. 2) oraz „Megawonsz9” (rys. 3) zintegrowanej
elektroniki zmniejszyło ilość użytych przewodów przez co zwiększono estetykę konstrukcji. Ponadto
obniżono środek ciężkości poprzez przeniesienie baterii na spód robota, co jest bardzo istotne w
tego typu walkach.
Doświadczenia zebrane podczas wykonywanych projektów
wykorzystano podczas prac związanych z wykonaniem
robota „Gigawonsz81”, przedstawionego na rysunku nr. 6.
Robot ten debiutując w zawodach, pokonał wszystkich
przeciwników, w wyniku czego uzyskał pierwsze miejsce
podczas konkursu EAST Robo 2021 na Politechnice
Białostockiej.
Rys. 6. Robot Gigawonsz81 – kategoria Sumo
– konstrukcja własna
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