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PROGRAMOWANIE SKOORDYNOWANYCH RUCHÓW ROBOTÓW 

NA PRZYK ADZIE ROBOTÓW ABB I FANUC 
W pracy przedstawiono charakterystyk  rozwi za : MultiMove firmy ABB oraz 
DUALARM, Multi arm control i Robot Link firmy Fanuc Robotics 
umo liwiaj cych koordynacj  ruchów robotów. Przedstawiono przyk ady 
konfiguracji stanowisk, wymagane opcje oprogramowania oraz kalibracj  
uk adów wspó rz dnych robotów. Dla rozwi zania MultiMove przedstawiono 
przyk ad stanowiska wykorzystuj cego koordynacj  ruchów do przenoszenia 
przedmiotu przez dwa roboty oraz zamieszczono fragmenty programów. 
 

PROGRAMMING OF COORDINATED MOTION FOR ABB  
AND FANUC ROBOTS 

In the paper description of functionalities of robots’ motion coordination provided 
by ABB and Fanuc Robotics is presented - solutions MultiMove, DUALARM, 
Multi arm control and Robot Link are described. Examples of configuration, 
required software options and TCP calibration are presented. For MultiMove 
solution an example of work cell which uses coordinated motion of two robots for 
workpiece transport is presented. Sample robot programs are included. 
 

1. WST P 
Udzia  operacji zautomatyzowanych realizowanych przez roboty przemys owe w procesach 
produkcyjnych jest coraz wi kszy. Zwi ksza si  równie  poziom z o ono ci takich operacji. 
Zwi zane to jest z jednej strony ze wzrostem z o ono ci wytwarzanych produktów oraz 
wzrostem wymaga  co do ich jako ci i trwa o ci, a z drugiej strony z post pami w dziedzinie 
robotyki. Te dwa trendy wyst puj  równocze nie i wzajemnie silnie na siebie oddzia uj . 
Roboty przemys owe wykorzystywane s  do realizacji paletyzacji, monta u, malowania, 
spawania czy obróbki ubytkowej. Ze wzgl du na fakt, e wykonuj  one wybrane fragmenty 
procesu produkcyjnego wymagana jest koordynacja ich dzia ania z innymi urz dzeniami. 
Koordynacja taka mo e dotyczy  synchronizacji rozpoczynania/ko czenia wybranych 
fragmentów programów, aby zapewni  bezkolizyjn  realizacj  zada  w wymaganej 
kolejno ci. Istniej  równie  zadania, których realizacja wymaga ci g ej koordynacji ruchów 
realizuj cych j  robotów. Taka sytuacja wyst puje przy realizacji spawania, gdy ze wzgl du 
na kszta t spawanych elementów s  one w trakcie realizacji spawania przemieszczane przez 
robota lub pozycjoner. Inny przyk ad to zadanie przenoszenia du ego i ci kiego przedmiotu 
przez dwa roboty. 
Post p w technice nap dowej i sterowania sprawi , e producenci robotów przemys owych 
dostarczaj  rozwi za  umo liwiaj cych ci g  koordynacj  ruchów robotów przemys owych 
i realizacj  wymienionych powy ej zada . W pracy przestawiono charakterystyk  rozwi za  
w zakresie ci g ej koordynacji ruchów robotów dostarczanych przez firmy ABB oraz Fanuc 
Robotics. 
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2.  KONFIGURACJA STANOWISK WYKORZYSTUJ CYCH KOORDYNACJ  

RUCHÓW ROBOTÓW 
2.1 Konfiguracja stanowisk wielorobrotowych z wykorzystaniem robotów firmy ABB 
Programowanie skoordynowanych ruchów robotów firmy ABB jest mo liwe dzi ki 
funkcjonalno ci MultiMove [1]. Cel funkcjonalno ci MultiMove to sterowanie ruchami kilku 
robotów przy u yciu jednego kontrolera (jednostki steruj cej). Jeden kontroler typu IRC5 
mo e sterowa  ruchami czterech robotów, przy czym ka dy z nich musi posiada  odr bny 
modu  sterowania silnikami. 

 
Rys. 1. Kontroler w konfiguracji ”jednokabinowej” z modu ami sterowania silnikami [1] 

Modu y silnikowe s  po czone z kontrolerem przewodami sieci Ethernet oraz przewodami 
bezpiecze stwa (po jednym przewodzie Ethernet i bezpiecze stwa na ka dy modu  
sterowania silnikami). Jeden kontroler mo e obs u y  do 6 zada  ruchu równocze nie: 4 dla 
robotów oraz 2 dla pomocniczych urz dze  pozycjonuj cych (przy czym jedno zadanie ruchu 
mo e obs u y  tylko jednego robota lub do sze ciu osi urz dzenia pozycjonuj cego). 
Opcja MultiMove pozwala mi dzy innymi na realizacj  stanowisk, w których: 

kilka robotów realizuje skoordynowane ruchy w jednym poruszaj cym si  uk adzie 
wspó rz dnych 
jeden z robotów porusza obiektem, na którym pracuj  inne roboty 
kilka robotów wykonuje skoordynowane ruchy np. podnosz c ci kie przedmioty. 

Korzystanie z opcji MultiMove wymaga przygotowania sprz tu (kontrolera, okablowania oraz 
modu ów sterowania nap dami). Nale y równie  skonfigurowa  system kontrolera IRC5 za 
pomoc  programu RobotStudio. System umo liwiaj cy obs ug  wi cej ni  jednego robota 
tworzy si  za pomoc  ‘kreatora’ dobieraj c odpowiednie opcje. Najwa niejsze z nich, ze 
wzgl du na mo liwo  programowania stanowisk z wykorzystaniem kilku manipulatorów 
i koordynacji ich ruchów to: 
604-1 MultiMove Coordinated - daje mo liwo  zaprogramowania ruchów skoordynowanych 

mi dzy robotami lub mi dzy robotami i pozycjonerami. 
623-1 Multitasking - umo liwia uruchamianie kilku zada  jednocze nie; po w czeniu tej 

opcji kontroler mo e obs ugiwa  do 20 zada  równocze nie, przy czym maksymalnie sze  
z nich mo e by  zadaniami ruchu. 

W czenie powy szych opcji jest niezb dne dla programowania skoordynowanych ruchów 
robotów sterowanych kontrolerem IRC5. Dodatkowo, w zale no ci od typu stacji, wymagane 
s  te  inne opcje, pozwalaj ce na korzystanie z cyfrowych wej  oraz wyj , daj ce 
mo liwo  sterowania zewn trznym pozycjonerem, czy pozwalaj ce na wykorzystanie 
sprz tu spawalniczego. Poni ej przedstawiono niektóre z nich: 
709-x DeviceNet - pozwala na wykorzystanie protoko u DeviceNet (opartego na standardzie 

sieci CAN) do komunikacji mi dzy kontrolerem a jednostkami modu ów wej /wyj . 
Logical Cross Connection - pozwala na szybkie operowanie kombinacjami wyj  oraz wej  

cyfrowych; dzi ki niej dana kombinacja stanów wej  lub wyj  automatycznie wywo uje 
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akcj  (np. w postaci ustawienia lub zerowania danego wyj cia) bez konieczno ci jej 
programowania w j zyku RAPID. 

Multiple Axis Positioner – pozwala na wykorzystanie w stacji oraz programowanie ruchu 
pozycjonera wieloosiowego. 

Advanced RAPID - jest opcj  pozwalaj c  poszerzy  aplikacje j zyka RAPID o dodatkowe 
zaawansowane funkcjonalno ci takie jak nadawanie aliasów wej ciom/wyj ciom, 
wyszukiwanie danych, zarz dzanie parametrami systemu oraz inne. 

633-1 Arc – pozwala na wykorzystanie rozwi za  dedykowanych do procesów spawania. 

Rozwi zanie Multi arm control pozwala na pod czenie do jednego kontrolera R-30iA do 40 
sterowanych osi w 6-ciu grupach (przy czym maksymalna liczba robotów to 4). Wszystkie 
urz dzenia mog  by  sterowane przy pomocy jednego iPendant’a (rys. 3). 
Rozwi zanie Robot link ró ni si  od rozwi za  DUALARM, Multi arm control oraz 
rozwi zania MultiMove dostarczanego przez ABB tym, e do sterowania ruchami 
po czonych robotów potrzeba tyle kontrolerów ile jest robotów. Uk ady sterowania robotów 
po czone s  sieci  Ethernet. Funkcja Robot link pozwala na koordynacj  ruchów dla 
maksymalnie dziesi ciu robotów i sterowanie oraz programowanie ruchów przy pomocy 
jednego iPendant’a. 

2.2 Konfiguracja stanowisk wielorobrotowych z wykorzystaniem robotów firmy Fanuc 
Robotics 

Rozwi zania firmy Fanuc Robotics umo liwiaj ce realizacj  skoordynowanych ruchów 
robotów to: 

DUALARM [5]  
Multi arm control [3] 
Robot Link [4]. 

Funkcjonalno ci DUALARM oraz Multi arm control s  rozwi zaniami podobnymi do tych 
proponowanych przez firm  ABB. Przy ich u yciu do jednego kontrolera mo na pod czy  
maksymalnie dwa roboty (rozwi zanie DUALARM) lub cztery roboty (rowi zanie Multi arm 
control) i sterowa  nimi wykorzystuj c koordynacj  ruchów. Na rys. 2 przedstawiono 
schemat po cze  dwóch robotów i pozycjonera trzyosiowego dla opcji DUALARM. 

 
Rys. 2. Przyk ad po czenia robotów Fanuc przy wykorzystaniu opcji DUALARM [3] 
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Rys. 3. Schemat po czenia robotów Fanuc w rozwi zaniu Multi arm control [2] 

 

 
Rys. 4. Schemat po czenia dla rozwi zania Robot link [2] 

 
Rys. 5. Wp yw szybko ci ruchów na dok adno  dla rozwi zania Robot link [2] 

Ze wzgl du na sterowanie poszczególnych robotów przez w asne kontrolery dok adno  
odwzorowania cie ki ruchu robotów dla rozwi zania Robot link zale na jest od pr dko ci 
realizowanych ruchów. Na rys. 5 przedstawiono wp yw pr dko ci ruchu na uzyskiwan  
dok adno  ruchu dla dwóch robotów po czonych za pomoc  opcji Robot link. Jeden robot 
trzyma p aski panel, natomiast drugi wykonuje ruchy w uk adzie wspó rz dnych 
poruszaj cym si  wraz z panelem. Dla wi kszych pr dko ci panelu, cie ki ruchu 
wykonywanego w jego uk adzie wspó rz dnych s  mniej dok adne (dla pr dko ci 500 mm/s 
wyst puj ca niedok adno  to 4 mm). 
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2.3 Kalibracja robotów i dok adno  ruchów 
W przypadku gdy w stanowisku zrobotyzowanym wykorzystuje si  wi cej ni  jednego 
robota, nale y odpowiednio skalibrowa  uk ady wspó rz dnych robotów, aby mo liwe by o 
wzajemnie jednoznacznie okre lenie po o enie punktów TCP w przestrzeni roboczej. 
U obu producentów (ABB oraz Fanuc Robotics) sposób kalibracji jest podobny. Dokonuje si  
jej najlepiej wzgl dem jednego robota. Nale y pami ta , aby unika  tzw. ” a cucha 
kalibracji” – sytuacj  tak  przedstawia rys. 6. 

 
Rys. 6. Przyk ady poprawnej i niepoprawnej kalibracji [1] 

a cuch kalibracji jest niekorzystny ze wzgl du na sumowanie si  b du kalibracji w miar  
jak dokonuje si  jej kolejno w odniesieniu do poprzedniego robota. W przyk adzie kalibracji 
niepoprawnej przedstawionej na rys. 6 robot pierwszy z lewej (z robotów spawalniczych) 
b dzie mia  najdok adniej skalibrowany uk ad wspó rz dnych, najmniej dok adnie b dzie 
skalibrowany uk ad ostatniego robota na prawo, gdy  b dzie on uwzgl dnia  b dy 
poprzednich dwóch robotów z a cucha oraz w asny b d kalibracji. 

3.  PROGRAMOWANIE DZIA A  SKOORDYNOWANYCH NA PRZYK ADZIE 
ROBOTÓW FANUC ROBOTICS ORAZ ABB 

3.1 Idea programowania ruchów skoordynowanych – Fanuc Robotics 
Idea synchronizacji programów oraz programowania ruchów skoordynowanych u obu 
producentów jest podobna. W przypadku urz dze  firmy Fanuc mamy do czynienia 
z podzia em na robota MASTER oraz roboty SLAVE. Koordynacja dzia a  jest osi gana 
przez ledzenie przez roboty SLAVE ruchów robota MASTER.  

 
Rys. 7. Idea dzia ania programów robotów o skoordynowanych ruchach (strza ki obrazuj  

sposób wykonywania programu przez kontroler robota) [4] 
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Dla uk adu dwóch robotów kontroler wykonuje dwa programy równocze nie. W momencie 
gdy programy dojd  do miejsca, w którym nast puje synchronizacja (oznaczonego 
specjalnym identyfikatorem synchronizacji) robot SLAVE rozpoczyna ledzenie ruchów 
robota MASTER. 

3.2 Idea programowania ruchów skoordynowanych – ABB 
Programowanie robotów z wykorzystaniem opcji MultiMove firmy ABB odbywa si  przy 
u yciu odpowiednich komend rozpoczynaj cych i ko cz cych synchronizacj  ruchów. Ruch 
zsynchronizowany zaczyna si  w momencie, gdy pointer wykonywania programu napotka 
odpowiedni  komend : SyncMoveOn – rozpocz cie synchronizacji ruchów. Synchronizacj  
ruchów ko czy znacznik: SyncMoveOff. Dodatkowo wykorzystuje si  komend  
WaitSyncTask odpowiadaj c  za synchronizacj  programów w miejscu jej u ycia. Wszystkie 
komendy znajduj ce si  poza znacznikami synchronizacji wykonywane s  niezale nie i bez 
synchronizacji. Podczas programowania nale y pami ta  o tym, e pomi dzy znacznikiem 
pocz tku i ko ca synchronizacji ruchu musi si  znajdowa  dok adnie tyle samo komend ruchu 
oraz ich numery ID musz  si  zgadza  ze sob . 
Wa n  cech  systemów wykorzystuj cych opcj  MultiMove jest czas wykonywania 
poszczególnych zsynchronizowanych ruchów. Po rozpocz ciu synchronizacji ruchów ka da 
z instrukcji ruchu czy to robota czy urz dzenia pomocniczego (np. pozycjonera) jest 
wykonywana w tym samym czasie. 

 

Rys. 8. Ilustracja wymaga  dotycz cych czasów ruchów punktów TCP przy realizacji ruchów 
zsynchronizowanych (t1 = t2 = t3 = t4 = t5) 

Pr dko ci ruchu robotów w zsynchronizowanych zadaniach mog  si  ró ni  od warto ci 
zaprogramowanych w komendach ruchu. Je eli roboty, których ruchy zosta y 
zsynchronizowane maj  ustawione w komendach ruchu te same pr dko ci a ró ne dystanse 
do pokonania dla ich punktów TCP to pr dko  robota maj cego do wykonania krótsze 
przemieszczenie zostanie zmniejszona. Wynika to z konieczno ci zachowania równych 
czasów ruchu punktów TCP dla wszystkich komend ruchów znajduj cych si  pomi dzy 
komendami synchronizacji. 
Jak wspomniano wcze niej liczba komend ruchu musi by  taka sama mi dzy komendami 
synchronizacji (SyncMoveOn, SyncMoveOff). Mo e jednak wyst pi  sytuacja gdy liczba 
komend ruchu ramienia manipulatora zale y od czynników zewn trznych (najcz ciej 
sygna ów z cyfrowych wej  lub na przyk ad z systemu wizyjnego), wtedy stosuje si  tzw. 
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instrukcje ‘dummy’. Wstawienie takiej instrukcji polega na skopiowaniu wcze niej 
wyst puj cej instrukcji ruchu i nadaniu jej nast pnego w kolejno ci identyfikatora ID. 

Przyk ad: 
PERS tasks sync_tasks{2} := [["T_PROCROB"],["T_HANDLEROB"]]; 

VAR syncident sync1; 

VAR syncident sync2; 

SyncMoveOn sync1, sync_tasks; 

MoveL p1\ID:=10, v100, z20, tool0 \WObj:=wobj0; 

IF ISignalDI di1=1 THEN MoveL p2\ID:=20, v150, z20, tool1 \WObj:= wobj0; 

       MoveL p1\ID:=30, v150, z20, tool1 \WObj:= wobj0; 

ELSE  MoveL p1\ID:=20, v150, z20, tool1 \WObj:= wobj0; 

MoveL p1\ID:=30, v150, z20, tool1 \WObj:= wobj0; 

ENDIF 

SyncMoveOff sync2; 
Pogrubionym drukiem zosta a zaznaczona instrukcja dodana w celu zachowania tej samej 
liczby instrukcji poddanych synchronizacji. Je eli wej ciowy sygna  di1 jest w stanie 
wysokim, robot wykona ruch do punktu p2 a nast pnie powróci do punktu p1, je eli wej cie 
jest w stanie niskim – robot pozostanie w bezruchu w punkcie p1. W ten sposób, je eli 
w innych zsynchronizowanych zadaniach wyst puj  2 ró ne komendy ruchu nie wyst pi 
aden b d gdy  zachowana zostanie liczba instrukcji mi dzy komendami pocz tku i ko ca 

synchronizacji. 
Podczas programowania stacji zrobotyzowanej z wykorzystaniem koordynacji dzia a  
manipulatorów i urz dze  zewn trznych istotny jest równie  sposób deklarowania uk adów 
wspó rz dnych urz dze . W przypadku gdy wykorzystywany jest pozycjoner (mo e nim by  
równie  jeden z robotów) nale y z nim zwi za  uk ad wspó rz dnych, w którym definiowane 
b d  ruchy innych urz dze , np. robotów spawalniczych.  

PERS wobjdata wobj_mech_1 :=[ FALSE, FALSE, "MECH_1",[ [0, 0, 0], [0 0, 0 
,1] ],[ [0, 0,880 [1, 0, 0, 0] ] ]; 
 
 

 
 
 

Opcja ‘robhold’ definiuje czy robot trzyma
obiekt manipulacji w danym zadaniu. 

Opcja ‘ufprog’ definiuje czy obiekt manipulacji
jest stacjonarny (‘true’) je li jest on ruchomy
opcja jest ustawiona na ‘false’ 

Opcja ‘ufmech’ to nazwa
zewn trznej osi pozycjonera
mechanicznego, z którym
zwi zany jest uk ad wspó rz dnych

Gdy mamy do czynienia z koordynacj  ruchów dwóch robotów w celu przeniesienia jednego 
obiektu sytuacja wygl da podobnie. Trzeba zwi za  uk ad wspó rz dnych z jednym 
z robotów, a nast pnie po rozpocz ciu synchronizacji ruchów (gdy przedmiot manipulacji jest 
uchwycony) zaprogramowa  ruch drugiego robota do zadanego punktu  w ruchomym 
uk adzie wspó rz dnych.  
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3.3 Przyk ad programowania ruchów skoordynowanych na podstawie robotów  

firmy ABB 
Przedstawiony poni ej przyk ad zosta  zrealizowany w oprogramowaniu RobotStudio. 
W przyk adowej stacji wykorzystano dwa roboty IRB6650S, których zadaniem jest za adunek 
i roz adunek pozycjonera spawalniczego. Roboty wspólnie przenosz  stalowe pod u nice 
ramy na pozycjoner spawalniczy trójosiowy oraz pó niej ca  zespawan  ram  (przy 
roz adunku) na podajnik rolkowy. W przyk adzie zosta y wykorzystane mo liwo ci jakie daje 
opcja MultiMove firmy ABB.  

ROB_4 

ROB_3 

sync_Target_1 

Rys. 9. Roboty ABB podczas za adunku stalowej pod u nicy na pozycjoner spawalniczy 

Gdy roboty nie przenosz  elementów, ich ruchy zaprogramowane s  w nieruchomych 
uk adach wspó rz dnych. W momencie gdy nast puje uchwycenie pod u nicy albo ca ej 
ramy, w czana jest synchronizacja ruchów i robot ROB_3 zaczyna ledzi  punkt 
(‘sync_Target_1’ w listingu przedstawionym poni ej) znajduj cy si  w uk adzie 
wspó rz dnych ruchomym – zwi zanym z robotem ROB_4. 

Poni ej przedstawiono przyk adowe procedury programów robotów przenosz cych ram , 
w których zachodzi pe na koordynacja ruchów oraz synchronizacja mi dzy nimi. 
Zaobserwowa  mo na, e robot ROB_3 dzia a podczas synchronizacji w uk adzie 
‘mov_wobj’ (jest to uk ad poruszany przez robota ROB_4). Ruchy robota ROB_4 
realizowane s  w uk adzie nieruchomym – zwi zanym na przyk ad z podajnikiem. 
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Procedura robota ROB_3: 
PROC mload_stringers() 

MoveJ m_home_2,v1000,z100,irb_2_gripper_stringer\WObj:=conveyor; 

WaitDO POS_IN_START,1; 

… 

Set ROB3_IGRIP; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOn sync1, handling_tasks; pocz tek  ruchów skoordynowanych A 

MoveL sync_Target_1\ID:=1,v1000,fine,irb_2_gripper_stringer\WObj:=mov_wobj; 

MoveL sync_Target_1\ID:=2,v1000,fine,irb_2_gripper_stringer\WObj:=mov_wobj; 

MoveL sync_Target_1\ID:=3,v1000,fine,irb_2_gripper_stringer\WObj:=mov_wobj; 

Reset ROB3_IGRIP; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOff sync2;  zako czenie koordynacji A 

MoveL m_Target_70,v500,fine,irb_2_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

… 

Set ROB3_IGRIP; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOn sync3, handling_tasks; pocz tek  ruchów skoordynowanych B 

MoveL sync_Target_1\ID:=4,v1000,fine,irb_2_gripper_stringer\WObj:=mov_wobj; 

MoveL sync_Target_1\ID:=6,v1000,fine,irb_2_gripper_stringer\WObj:=mov_wobj; 

MoveL sync_Target_1\ID:=7,v1000,fine,irb_2_gripper_stringer\WObj:=mov_wobj; 

Reset ROB3_IGRIP; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOff sync4;  zako czenie koordynacji B 

ENDPROC 
Procedura robota ROB_4: 

PROC load_stringers() 

Set BLOCKADE; 

MoveJ home,v1000,z100,irb_3_gripper_stringer\WObj:=conveyor; 

… 

Set ROB4_IGRIP; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOn sync1, handling_tasks; pocz tek  ruchów skoordynowanych A 

MoveL Target_40\ID:=1,v1000,fine,irb_3_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

MoveL Target_50\ID:=2,v1000,fine,irb_3_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

MoveL Target_60\ID:=3,v500,fine,irb_3_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

Reset ROB4_IGRIP; 
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Set CONVEY; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOff sync2;  zako czenie koordynacji A 

MoveL Target_70,v500,fine,irb_3_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

… 

Set ROB4_IGRIP; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOn sync3, handling_tasks; pocz tek  ruchów skoordynowanych B 

MoveL Target_40\ID:=4,v1000,fine,irb_3_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

MoveL Target_90\ID:=6,v500,fine,irb_3_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

MoveL Target_100\ID:=7,v500,fine,irb_3_gripper_stringer\WObj:=pos_holder; 

Reset ROB4_IGRIP; 

WaitTime 0.5; 

SyncMoveOff sync4;  zako czenie koordynacji B 

ENDPROC 
Koordynacja oznaczona w listingu jako A odpowiada za przeniesienie na pozycjoner 
spawalniczy pierwszej z dwóch pod u nic, natomiast synchronizacja oznaczona jako B – 
dotyczy przeniesienia pod u nicy drugiej. W powy szym listingu cz ciowo pomini to 
(wykropkowano) komendy w niezsynchronizowanych obszarach programu. Pozostawiona 
cz  programu obrazuje w pe ni jego sens oraz sposób synchronizacji ruchów robotów. 
 

4. PODSUMOWANIE 
Dostarczane przez producentów robotów rozwi zania z zakresu koordynacji ruchów robotów 
w wi kszo ci przypadków realizowane s  w oparciu o sterowanie dwóch lub wi kszej liczby 
robotów (i urz dze  pomocniczych) przez jeden kontroler. Rozwi zanie takie eliminuje 
konieczno  korzystania z sygna ów wej /wyj  w celu koordynacji realizacji programów. 
Skoordynowane ruchy robotów i urz dze  pomocniczych zarz dzane s  przez pojedynczy 
modu  planowania ruchu (motion planner). U atwia to integracj  robotów i urz dze  
pomocniczych stanowiska zrobotyzowanego W pracy przedstawiono charakterystyk  
rozwi za : MultiMove firmy ABB oraz DUALARM, Multi arm control oraz Robot Link firmy 
Fanuc Robotics. 
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