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 Toepassingen met ROS (Robot Operating System) eenvoudig en 

flexibel realiseren 

Robotica open vormgeven 

De eigen robotbesturing flexibel samenstellen uit verschillende 

softwarepakketten: het open source framework ROS maakt het 

mogelijk. Met bijpassende interfaces en een open concept 

kunnen robottoepassingen met ROS eenvoudig worden 

gerealiseerd. Wat daar bijzonder aan is? ROS-pakketten zijn 

zonder specifieke programmeerkennis inzetbaar en bieden zo 

volkomen nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van robots.  

Net zoals in de automatisering gaat in de robotica de trend in de 

richting van openheid en interoperabiliteit. Om te kunnen voldoen aan 

deze vereisten, is een robotbesturing nodig die de specificaties van 

de fabrikant overstijgend kan worden toegepast. Tot nu toe zetten 

veel robotfabrikanten in op hun eigen gepatenteerde 

besturingssystemen. Deze systemen werken vaak met vaste 

voorgeprogrammeerde trajecten, die een verandering in het traject 

van de robot door obstakels die plotseling opduiken, alleen zeer 

moeilijk of helemaal niet mogelijk maken. ROS is daarentegen sterk 

in dynamische omgevingen, bijvoorbeeld bij het navigeren van 

bestuurderloze transportsystemen (FTS), het vermijden van 

botsingen of het oppakken van objecten, en biedt daarom meer 

flexibiliteit. 

Een software-framework dat de specificaties van de fabrikant 

overstijgt 
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ROS, dat staat voor Robot Operating System, is een open source 

framework om software voor robottoepassingen te schrijven. Deze 

programmeringsomgeving bestaat uit een verzameling 

functionaliteiten, drivers en een communicatielaag. Programmeurs 

stellen binnen dit "kader" eigen pakketten samen. De voltooide ROS-

pakketten bevatten bepaalde functionaliteiten en drivers en worden 

via een gemeenschappelijke community aan de gebruikers ter 

beschikking gesteld. Dit kan bijvoorbeeld een trajectplanning zijn, die 

vervolgens door de gebruiker aangepast wordt aan zijn eigen 

individuele toepassing, bijvoorbeeld een pick-and-place-toepassing. 

De afzonderlijke pakketten zijn modulair, daardoor veelzijdig 

inzetbaar en compatibel met de hardware van verschillende 

fabrikanten. Zo kan de gebruiker zijn tot nu toe gebruikte manipulator 

vervangen en de nieuwe manipulator verder met de ROS-pakketten 

inzetten. De toepassing op zich blijft hetzelfde.  

 

Gebundelde kennis open beschikbaar 

ROS ontstond in 2007 op universiteiten en in het wetenschappelijke 

veld. Daar heeft het zich ontwikkeld tot de standaard voor 

onderzoeksprojecten binnen de robotica. Een voordeel van het open 

source framework is de samenwerking binnen de ROS-community 

van deskundigen uit verschillende disciplines, van 

onderzoeksinstellingen tot robotfabrikanten. Samen zijn zij in staat 

ook complexe robottoepassingen eenvoudig te programmeren. De 

online community werkt samen aan de ROS-pakketten, voert reviews 

en tests uit en ondersteunt elkaar onderling. Hierbij horen 

bijvoorbeeld ook de uitvoerige documentatie van de pakketten, de 
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bewerking van de zogenaamde pull-aanvragen, evenals 

verbeteringsvoorstellen voor de code en het opstellen van tutorials. 

 

Passend voor de industrie 

De voordelen van ROS omvatten naast het open source-karakter ook 

de openbare beschikbaarheid van bronteksten en het gebruik van 

moderne programmeertalen zoals Python of C++. Hierdoor is ROS 

ook geschikt voor industriële toepassingen. Er is een geschikt 

framework voor complexe toepassingen, waarin verschillende 

sensoren en actoren van willekeurige fabrikanten verschillende taken 

op zich nemen en complex ontwikkelde algoritmen sturen. Daarvoor 

is een gestandaardiseerde communicatielaag nodig. ROS kan 

eveneens de specificaties van de fabrikant overstijgend worden 

gebruikt en vormt geheel in de zin van Industrie 4.0 een verbonden, 

interoperabel systeem.  

 

Servicerobotica in de fabriekshal 

Met zijn serviceroboticamodules stelt automatiseringsexpert Pilz uit 

Ostfildern, Duitsland, een modulair bouwpakket samen waaruit 

gebruikers hun individuele robottoepassingen kunnen samenstellen 

(zie Informatiekader), omdat in de robotica om flexibele oplossingen 

wordt gevraagd; compacte, veelzijdige assistenten in plaats van 

massieve montagerobots. Hierdoor vervagen de grenzen tussen 

service- en industriële robots steeds meer. Servicerobots moeten 

mensen bij fysiek zware of monotone werkzaamheden ondersteunen 

en zodoende ontlasten. Een servicerobot kan een arts bij zijn 
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onderzoeken assisteren, net zoals een robot geschoold personeel in 

de industrie kan helpen bij bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. 

Aangestuurd door een groot aantal start-ups is de markt van 

servicerobots sterk in beweging en zeer innovatief. Daarom heeft Pilz 

met de serviceroboticamodules voor een open toepassing gekozen 

met de bijbehorende fysieke en virtuele interfaces. 

 

ROS door Pilz 

Voor zijn serviceroboticamodules gebruikt Pilz ROS-pakketten met 

specifieke functies, die als robotbesturing voor de manipulatormodule 

nodig zijn. Veel robotfabrikanten laten hun ROS-pakketten extern 

ontwikkelen. Bij Pilz komen de pakketten direct van de fabrikant en 

nemen ze de volledige besturing over in plaats van alleen de 

commando's van de fabrikantspecifieke robotbesturing te gebruiken. 

De aandrijvingselektronica is in de manipulator geïntegreerd en 

reageert direct op de regelwaarden van de ROS-pakketten. Dit biedt 

de klant alle vrijheid met betrekking tot traject- en bewegingsplanning. 

Pilz ondersteunt bovendien de ROS-community actief, niet alleen 

door de programmering van pakketten, maar ook met pull-aanvragen 

en de documentatie van de centrale code in de ROS-wiki. Pilz biedt 

zijn klanten productondersteuning voor de eigen ROS-pakketten.  

 

Open, gebruiksvriendelijk en veelzijdig 

Maar hoe profiteert de gebruiker van dit open karakter? Dankzij 

ondersteunende tutorials kan de gebruiker zich de pakketten zeer 

snel eigen maken. Zo wordt ook een mechanische integrator zonder 
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specifieke programmeerkennis met ROS in staat gesteld zijn 

robottoepassingen individueel in te richten. Het kan bijvoorbeeld voor 

kleine en middelgrote ondernemingen die robots willen inzetten, 

interessant zijn om de automatiseringsgraad in hun productie te 

verhogen. Een systeemintegrator kan dankzij het framework 

eenvoudiger componenten onafhankelijk van de fabrikant integreren 

en toepassingen realiseren. Met ROS wordt bovendien het realiseren 

van robottoepassingen zoals palettiseren, transportband-tracking of 

zelfs op camera's gebaseerde objectherkenning mogelijk.  

 

Spreekt een eenvoudige taal 

Voor gebruikers die de speciale programmeertalen van de industrie 

conform EN 61131 niet kennen, is het bovendien een voordeel dat 

ROS-pakketten onder andere met de programmeertaal Python 

realiseerbaar zijn. Want Python is makkelijk te leren. Een Python-

programmeerinterface maakt bovendien het eenvoudige gebruik van 

de MoveIt!-interface mogelijk - een tool voor traject- en 

bewegingsplanning. MoveIt! plant het traject van de Pilz-manipulator 

aan de hand van een omgevingsmodel en de doelpositie. Pilz zorgt 

daar voor de robotkinematica, zodat de concrete toepassing van de 

manipulator in de 3D-visualisatietool RViz of in een 

simulatieomgeving zoals Gazebo vóór de aankoop kan worden 

gemodelleerd. Zo bespaart de klant tijd en geld bij een virtuele 

ingebruikneming van de daadwerkelijke robot. Het modulaire karakter 

van de servicerobotica-aanbieding van Pilz ondersteunt eveneens de 

snelle ingebruikneming volgens het plug-and-play-principe. Zo krijgen 
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ook nieuwe gebruikers snel en succesvol hun 

serviceroboticatoepassing. 

 

Hoge kwaliteit en standaarden voor de industrie 

Open Source heeft ook zijn eigen uitdagingen: in principe komen de 

ROS-pakketten binnen de community van verschillende aanbieders. 

Daarom varieert de kwaliteit van de pakketten van 

ongedocumenteerde bouwstenen tot professionele en kwalitatief 

hoogwaardige projecten. Een hoge kwaliteitsstandaard van zijn ROS-

modules is zeer belangrijk voor Pilz. Dit is de reden dat de software 

volgens industriële kwaliteitscriteria en -vereisten van het ROS 

Industrial Consortium wordt ontwikkeld en getest. Hoogwaardige 

ROS-pakketten vergemakkelijken de systeemintegratie voor de 

gebruikers, omdat de pakketten goed gedocumenteerd zijn en 

ondersteunende tutorials ter beschikking worden gesteld.  

Daardoor kunnen ook gebruikers zonder specifieke 

programmeerkennis hun individuele robottoepassingen met ROS 

eenvoudig instellen. Door het modulaire karakter kunnen 

verschillende ROS-pakketten voor een toepassing worden 

gecombineerd, wat een hoge mate van flexibiliteit bij de 

totstandkoming van robottoepassingen betekent. Omdat het open 

source framework de specificaties van de fabrikant overstijgend 

inzetbaar is, biedt het de vereiste openheid om robottoepassingen in 

de zin van Industrie 4.0 te realiseren.  

Tekens: 8.481 

 



 

Achtergrondinformatie 
 
 
 

 7/8

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Deutschland/Germany 

www.pilz.com 

 

  

Pagina 7 van 8 

 

Auteur:  
Dr. Manuel Schön 
Product Management Controller 
Pilz GmbH & Co. KG 

 

Informatiekader: Bouwpakket voor servicerobotica 

Met de serviceroboticamodules van Pilz kunnen gebruikers hun 

individuele servicerobottoepassingen samenstellen. De modules 

omvatten standaard de manipulatormodule PRBT, de 

besturingsmodule PRCM, de bedieningsmodule PRTM en de ROS-

modules. Wezenlijke kenmerken zijn openheid, het software-

framework ROS, gebruiksvriendelijke bediening en de snelle 

ingebruikneming. De manipulatormodule, besturingsmodule en 

bedieningsmodule vormen samen een van de DGUV-gecertificeerde 

pakketten volgens ISO10218-1 en omvatten daarom alle 

voorwaarden voor de verwezenlijking van veilige robottoepassingen. 

Dit vergemakkelijkt de weg naar de verplichte CE-markering. Tot de 

toepassingsgebieden horen bijvoorbeeld pick-and-place-

toepassingen alsook modulaire robotcellen in de industrie. De 

manipulatormodule met zes assen is een door Pilz zelf ontwikkelde 

robotarm met een draagvermogen van 6 kg en een gewicht van 19 

kg. 

Tekens informatiekader: 944 

 

Informatiekader: ROS Industrial Consortium 

Het ROS Industrial Consortium is een samenwerkingsverband van 

industriële ondernemingen die ROS voor toepassingen in de industrie 
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willen gebruiken en bevorderen. Het initiatief telt wereldwijd circa 65 

leden, van start-ups tot concerns en van onderzoeksinstellingen tot 

industriële eindgebruikers. In Europa worden de activiteiten 

gecoördineerd door Fraunhofer IPA. Tot de activiteiten behoort 

bijvoorbeeld het onderzoeksproject Easy Cohmo (Ergonomics 

Assistance Systems for Contactless Human-Machine-Operation), in 

het kader waarvan Fraunhofer IPA samen met Pilz en andere 

netwerkpartners een gebarengestuurde programmering ontwikkelt. 

Door het lidmaatschap van het ROS Industrial Consortium, de 

samenwerking met onderzoeksinstellingen en de medewerking aan 

ROSIN, een door de EU bevorderd project voor de verhoging van de 

kwaliteit van ROS, zet Pilz standaarden voor het gebruik in de 

industriële sector. 

Tekens informatiekader: 888 

 


