Robotyczne uczenie transferu kontaktów
Marek Kopicki
School of Computer Science, University of Birmingham, UK
Email: msk@cs.bham.ac.uk

Streszczenie—Wykład b˛edzie dotyczyć uczenia transferu kontaktów pomi˛edzy robotem a otoczeniem dla robotów w pełni
sterowanych i niedosterowanych o dowolnej liczbie stopni swobody. Otoczenie jest modelowane za pomoca˛ sensora RGB-D, z
jednego badź
˛ wi˛ecej widoków. Prezentowana metoda jest w stanie
przewidzieć np. chwyt nowego obiektu przez robota na podstawie
nawet jednego przykładu. Metoda wykorzystuje iloczyn modeli
generatywnych reprezentowanych przez rozkłady prawdopodobieństwa reprezentujace
˛ kontakty pomi˛edzy członami robota
a otoczeniem oraz rozkład reprezentujacy
˛ konfiguracje robota
specyficzna˛ np. dla danego typu chwytu. W ramach wykładu
przedstawione zostana˛ wyniki eksperymentalne potwierdzajace
˛
efektywność metody dla różnych typów chwytaków, a także jej
potencjalne praktyczne zastosowania.

I. W PROWADZENIE
Problem chwytania obiektów przez roboty jest modelowym
przykładem zastosowania metody uczenia transferu kontaktów. Istnieja˛ dwie ogólne kategorie algorytmów uczacych
˛
do
chwytania obiektów. Pierwsza kategoria rozpatruje kształt i
wyglad
˛ lokalnej cz˛eści obiektu z obrazu RGB-D [1, 2, 6],
badź
˛ RGB [9], również wykorzystujac
˛ Deep Learning [7, 8].
Najważniejsza˛ zaleta˛ tej grupy algorytmów jest wydajna generalizacja chwytów dla nowych obiektów. Natomiast jej
podstawowym ograniczeniem jest uproszczony model dłoni
(zazwyczaj prosty równoległy chwytak), jak również duża
liczba wymaganych przykładów uczacych.
˛
Druga kategoria
rozpatruje dłonie z duża˛ liczba˛ stopni swobody i typowo
rozwiazuje
˛
transfer chwytów poprzez połaczenie
˛
kształtu dłoni
z kształtem obiektu [3]. Podstawowym problemem metod tej
kategorii sa˛ ograniczone możliwości transferu dla obiektów o
różnym (globalnym) kształcie.
Prezentowana metoda nie tylko łaczy
˛
najlepsze cechy
dwóch powyższych kategorii, jak również umożliwia wydajny
transfer kontaktów nawet na podstawie jednego przykładu.
Ponadto metoda umożliwia stosowanie różnych wizualnych
reprezentacji takich jak krzywizny powierzchni, wielopoziomowe hierarchie cz˛eści, badź
˛ CNNs.

Rysunek 1: Cztery obiekty użyte do uczenia pi˛eciu chwytów
oraz 43 obiekty użyte do testów transferu chwytów (po lewej
stronie). Robot Borys (na prawo).

dwóch typów powyższych modeli. Rozkład zapytania jest
konstruowany dla każdego modelu kontaktu i nowej chmury
punktów. Rozkład zapytania jest to model generatywny reprezentujacy
˛ możliwe położenia i orientacje danego człona robota
w zależności od “lokalnego” podobieństwa danego kontaktu,
ale niezależnie od innych kontaktów (Rys. 3). Każdy transfer
chwytu wymaga równoczesnego spełnienia niezależnych ograniczeń w postaci kontaktu człon-otoczenie. Problem transferu
kontaktów został przedstawiony jako zadanie maksymalizacji
iloczynu wszystkich rozkładów zapytania razem z modelem
konfiguracji reprezentujacym
˛
wzajemne relacje pomi˛edzy kontaktami.
Powyższa procedura maksymalizacji iloczynu rozkładów
poszukuje położenia i orientacji dłoni robota, jak i jej konfiguracji w zależności od możliwych typów chwytów. Takich
rozwiazań
˛
może być wiele, dlatego cała procedura jest nast˛epnym modelem generatywnym generujacym
˛
lokalnie optymalne
chwyty (układy kontaktów). Przy chwytaniu obiektów dłonia˛

II. A LGORYTM
Metoda opiera si˛e na uczeniu dwóch typów modeli reprezentowanych przez rozkłady (Rys. 2 i Rys. 4). Model kontaktu reprezentuje kontakt pomi˛edzy poszczególnym członem
robota a otoczeniem (obiektem treningowym). Ilość modeli
kontaktów może być różna dla różnych typów chwytu. Model
konfiguracji reprezentuje podprzestrzeń możliwych konfiguracji robota specyficznych dla danego typu chwytu.
Nowy chwyt jest generowany na podstawie nowej chmury
punktów uzyskanej z sensora RGB-D, oraz na podstawie

Rysunek 3: Rozkład zapytania (czerwony) dla dwóch modeli
kontaktów/członów (niebieski).
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Rysunek 2: Uczenie modeli kontaktów i konfiguracji (lewo) oraz transfer chwytów dla nowej chmury/obiektu (prawo).

Rysunek 5: Uczenie chwytów dla robota niedosterowanego.

Rysunek 4: Uczenie chwytów (lewo) i transfer dla nowej
chmury punktów: selekcja (środek) i wykonanie (prawo).

o 20 stopniach swobody i dla 5 typów chwytów uzyskaliśmy
77.7% i 84.4% udanych chwytów dla odpowiednio jednego
i wielu widoków sensora RGB-D [5]. Wynik 84.4% może
zostać poprawiony do 95.6% po wykonaniu nast˛epnego typu
chwytu przez robota.
III. ROZSZERZENIA
Metoda uczenia transferu kontaktów może zostać zastosowana w wielu innych sytuacjach. Obecnie z powodzeniem
testujemy ja˛ z Pisa Soft Hand, robota niedosterowanego o 19
stopniach swobody (Rys. 5), także do transferu całych trajektorii kontaktów. Metoda może być również wykorzystana do
uczenia relacji pomi˛edzy obiektami, np. podczas wstawiania
naczyń do ociekacza (Rys. 6). Ponadto intensywnie pracujemy
nad połaczeniem
˛
z reprezentacjami wizualnymi opierajacymi
˛
si˛e na hierarchiach cz˛eści i splotowych sieciach neuronowych.
Metoda jest również w trakcie komercjalizacji [4].
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