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Máis complexo do que parece…

E máis…: http://doc.aldebaran.com/2-1/family/nao_dcm/actuator_sensor_names.html

http://doc.aldebaran.com/2-1/family/nao_dcm/actuator_sensor_names.html


Sistemas robóticos: razoamento, 
planificación e control
• Necesidade de integrar

múltiples operacións:
• Percepción: 

¿Ónde está o robot? ¿Cal é o 
seu estado? ¿Qué hai ao redor?
• Lóxica e razoamento:

¿Acadouse o obxectivo? ¿Qué
cómpre facer agora? ¿E 
despois? 
• Actuación:

Moverse, interactuar cos 
usuarios/entorno

Percepción:
¿Ónde?
¿Cómo?

O noso programa:
Lóxica

Planificación
Control

Actuación:

Movemento
Interacción



Moitas destas operacións comunícanse
entre sí…

A nosa
lóxica

Percepción

Planificación

Control

Interacción

• Moitas destas tarefas
dependen unhas das outras.
• O intercambio de datos é 

necesario:
• Medicións de sensores
• Sinais e notificacións
• Cálculos de resultados

• Hai unha falta de uniformidade
entre sistemas:
• Diferencias entre fabricantes e 

modelos de hardware, cómo se 
publican os datos…



…e moitas utilízanse de forma recorrente

§Moitos algoritmos son amplamente utilizados:
oLocalización: Filtros de Kalman, GPS, fusión de sensores, etc. 
oMapas/Pose tracking: SLAM, AMCL, KinectFusion, etc.
oVisión: OpenCV, recoñecemento facial/xestual, etc.



Necesidades comúns

§Uniformizar as comunicacións co hardware
(sensores/actuadores).

§Protocolos para a comunicación/transmisión de datos.

§ Facilitar a xestión de proxectos:
oTraballo en equipo
oEncapsular, reutilizar e compartir código
oFacilitar boas prácticas/convencións

§Reducir esforzos: Evitar ter que programar os mesmos
algoritmos unha, outra, e outra vez…



Frameworks e
middleware 

Demasiado específicos

Pouco reutilizables

Software propietario

Documentación??



¿Qué é ROS?

§Un meta-sistema operativo de código aberto para robots. É 
un middleware, non un sistema operativo en sí mesmo.

§Proporciona interfaces de alto nivel para abstraer:
oLectura de datos de sensores
oControl de actuadores

§Protocolos para comunicar os distintos procesos.
§Mensaxes/tipos de datos uniformizados.



¿Qué aporta?

§ En lugar de pretender ser un framework con moitas
funcionalidades, o seu obxectivo é facilitar a colaboración e a 
reutilización:
oFacilidade para compartir/distribuir proxectos:

• Repositorios de proxectos
• Xestión de dependencias

oFacilitar a integración de proxectos diferentes:
• Dispoñibilidade de interfaces
• Independencia da linguaxe (Python/C/C++/Lisp/Java/Lua)

oFacilitar as probas e a integración continua: 
• Compatibilidade con test unitarios



Sobre ROS
• Instalación sobre outro SO:

• Linux/MacOS/Windows 10
• Oficialmente soportado: 

Ubuntu (e distribucións
derivadas)

• Organización en distribucións
(conxunto de paquetes dunha
versión).



Distribucións recentes

§ Libérase 1 distribución por 
ano.

§A distribución é LTS en
anos pares —coincidindo
coas de Ubuntu.

§ Instalación sinxela:
oEngadir un repositorio
o Instalar os meta-paquetes

desexados
[base, escritorio, todo]

Distro Release date EOL date

ROS Noetic
Ninjemys

May, 2020 
(planned)

May, 2025 
(planned)

ROS Melodic 
Morenia
(Recommended)

May 23rd, 2018
May, 2023
(Bionic EOL)

ROS Lunar 
Loggerhead

May 23rd, 2017 May, 2019

ROS Kinetic 
Kame

May 23rd, 2016
April, 2021
(Xenial EOL)

ROS Jade Turtle May 23rd, 2015 May, 2017

ROS Indigo Igloo July 22nd, 2014
April, 2019
(Trusty EOL)

http://wiki.ros.org/melodic
http://wiki.ros.org/lunar
http://wiki.ros.org/kinetic
http://wiki.ros.org/jade
http://wiki.ros.org/indigo


§ROS utiliza un 
workspace/sistema de aquivos
propio.
oConfigúrase despois da primeira

instalación

§O software organízase en
paquetes, que poden ser:
oDesenvolvemento propio
oLibrarías/software de terceiros
oArquivos de configuración
oUn meta-paquete

Primeiros pasos



Dentro de cada paquete

§ package.xml: Xestión de versions e dependencias
§Código (src/*):

oC/C++: Compilar cos procedementos de ROS (catkin)
o Java: Xerar .JAR con Gradle/Rosjava
oPython: Executable directamente

§Configuración e parámetros: En formato .YAML. 
Independentes do código.

§ Lanzadores (launch/*):
o Instrucións para executar paquetes
oDefinir configuracións e parámetros de execución
oPoden facer chamadas a outros lanzadores



Executando software
• O software execútase en nodos.
• Cada nodo ten unha función

independente
• Os nodos comunícanse:

• topics: Intercambio de datos dun tipo
determinado.
http://wiki.ros.org/Messages

• services: Chamadas a funcións de outros 
nodos, cunha petición (Q) e resposta (R) 
de tipos determinados
http://wiki.ros.org/Services

• O ROS master é un proceso que 
coordina a execución de todos os
nodos e as comunicacións.

http://wiki.ros.org/Messages
http://wiki.ros.org/Services


Flexibilidade

• Distribuir nodos en distintos
equipos é moi sinxelo. Só
cómpre cambiar a 
configuración de execución.

• Nodos programados en
distintas linguaxes poden
comunicarse de forma 
transparente.



Flexibilidade

• É posible executar
multiples instancias
dun nodo.
• Os topics son

canles de 
comunicación:
• Distintos nodos

poden publicar
información neles
• Pode haber

múltiples
suscriptores



Ferramentas: Visualización

§ rviz permite
visualizar:
oMapas
oDatos de sensores
oEstado do robot
oRutas

§Boa integración
coa marioría de 
tipos de datos de 
ROS.



Ferramentas: Visualización

§ rqt_plot é outro visualizador enfocado á visualización de 
datos numéricos:
oVelocidades
oElevación
oDatos inerciais (IMU)
oPotencia motores
oErro en posición
oCompativas:

• Saída desexada/real



Ferramentas: Logging

§ rosbag permite suscribirse a topics e grabar datos para o seu posterior 
análisis.
o Os bags pódense reproducir posteriormente
o Facilidade para recrear situacións previas e ver cómo se comporta o sistema
o Útil para depurar erros/facer tarefas de mellora
o O seu contido re-publícase nos topics orixinais, o que facilita a interacción con 

outros nodos.

§ rqt_bag permite visualizar nunha
liña de tempo o contido dos bag. 
Tamén ten outras utilidades:
o play/pause/extraer

fragmentos/selector temporal



Boa integración con simuladores
Gazebo V-REP MORSE

Facilidade para facer probas sen utilizar un sistema real:

§ Evita riscos, permite depurar erros e recrear situacións complexas

§ Se o sistema está ben deseñado, intercambiar simulador/robot debería ser sinxelo



Cada vez máis extendido

§A día de hoxe, moitos sensores teñen soporte
oficial para ROS, e outros contan con soporte
da comunidade.
oSensores láser 1D/2D
oSensores 3D: Kinect/Intel RealSense
oCámaras USB
oSistemas de captura de movemento: 

VICON/OptiTrack
oAcelerómetros
oLectores RFID



Cada vez máis extendido

§O número de fabricantes
de robots que inclúen
soporte para ROS tamén é
cada vez maior:
oDrivers para ROS
oDocumentación

§Dende 2014, o número de 
robots soportados
multiplicouse por tres.



Recursos para comezar

§ROS pode ser difícil de entender ao principio… pero estos son 
algúns dos recursos que poden axudar a iniciarse nel:
oToda a documentación está en: http://wiki.ros.org/
oTutoriais para comezar: http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials
oPara máis dúbidas, pregunta: https://answers.ros.org/

§ Esta bibliografía tamén pode ser útil:
o J. M. O’Kane, A Gentle Introduction to ROS, 2013. Dispoñible en: 

https://cse.sc.edu/~jokane/agitr/
oC. Fairchild and T. L. Harman, ROS Robotics by Example, 2016
oMáis en: http://wiki.ros.org/Books

http://wiki.ros.org/
http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials
https://answers.ros.org/
https://cse.sc.edu/~jokane/agitr/
http://wiki.ros.org/Books
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