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Robotų Mūšis
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SUMO

● 2000 metų senumo sportas
● Išbandantis sportininko gudrumą ir jėgą

roboto programą ir konstrukciją.
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Taisyklė 1

● Robotas, palikęs ringą pirmas pralaimi.
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Taisyklė 1.1

● Robotas palieka ringą, jei kuri nors jo 
detalė liečia žemę už ringo
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Taisyklė 2, dydis

● 30cm x 30cm, aukštis neribojamas
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Taisyklė 3, robotai pradeda patys

● Kova prasideda 5s nuo programos 
įjungimo
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Taisyklės 4, laikas

● Kova pradedama iš naujo jei užsitęsia 
ilgiau 3min,

● Robotai vienas kito nepaliečia 20s 
● Robotai užstringa ir kova nebegali tęstis
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Taisyklė 4.1, laikas

● 5s pradžioje yra skirtos komandos nariams 
ir žiūrovams atsitraukti nuo ringo 100cm 
atstumu 
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Taisyklės 5, detalės

● Vienu metu prie detalių stalo gali būti 
vienas komandos narys

● Komanda gali turėti ne daugiau 70 detalių 
vienu metu.
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Taisyklė 6, pradžia

● Robotai pastatomi nusisukę vienas nuo 
kito, bet kurioje paskirtoje ringo pusrutulio 
vietoje

● Robotas, prieš tai laimėjęs kovą statomas 
pirmas
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Taisyklė 7, pagarba

● Pagarba
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Komandinis darbas

Mechanika

Algoritmas

Algoritmo įgyvendinimas

Patarimas 1,
Laimėjimo receptas
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Patarimas 2,
Programa linijai rasti
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Patarimas 3,
Programa šviesos jutiklio kalibravimui
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Patarimas 4,
Plyta

● Viršuje jungiami varikliai
● Apačioje – jutikliai
● A variklis  

manipuliatorius, jam 
tiekiama daugiau galios. 
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Patarimas 5,
Pagalbos naudojimas

● USB galite rasti: instrukciją, kaip prie plytos 
prijungti variklius, konstruoti pavarų dėžę, 
pavyzdinių Sumo robotų nuotraukas
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Patarimas 5.1,
Pagalbos naudojimas

● Programavimo pagalbos rasite 
paspaudę F1 ar vieną iš pamokų:
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Patarimas 6,
Užduočių paskirstymas

Komanda

Algoritmas

Robotas

Važiuoklė

Ginkluotė

Maskuotė

Puolimas

Gynyba

Ringas



19

Patarimas 7,
Strategijos

1. Robotas važiuoja padrikai, 
neiškrisdamas iš ringo, tikisi išversti 
priešininką atsitiktinai

2. Robotas ieško priešininko ir puola

2.1 Šoniniais jutikliais pajunta priešininką 
šone

2.2 Apačioje esantis jutiklis jaučia, kada 
robotas pakeliamas nuo žemės
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Sėkmės!
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