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Presentació

Aquest text, El frec en les màquines, juntament amb altres dos textos,
Transmissions d'engranatges i Dinàmica de les màquines, formen un
conjunt que sota el títol més general de Mecanismes i màquines han
estat escrits per donar suport a l'assignatura del mateix nom que
s'imparteixa l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSEIB-UPC)
corresponent a la titulació d'Enginyer Industrial.

El contingut d'aquests escrits s'orienta especialment vers el disseny (o
la síntesi) dels mecanismes més freqüents en les màquines i
pressuposa els coneixements d'altres assignatures precedents de
caràcter més bàsic i centrades en l'anàlisi com ara la Mecànica o la
Teoria de Màquines.

Seguint una tradició en aquestes matèries iniciada en els anys 70 a
l'ETSEIB pel professor Pedro Ramon Moliner, es posa l'èmfasi en la
resolució de casos extrets d'aplicacions de l'enginyeria mecànica els
quals, a més d’oferir una eficàcia pedagògica més gran en obligar
l'estudiant a revisar les hipòtesis i a simplificar els models,
proporcionen també la base per a una cultura de les màquines. La part
expositiva del text pren la forma de guió per a l'estudi i de formulari
per a facilitar-ne l'aplicació.

Els problemes inclosos en aquest text han estat proposats per algun
dels professors que han impartit assignatures anàlogues a l'ETSEIB
en un període que abraça més de 25 anys: Josep Centellas Portella
(JCP); Francesc Ferrando Piera (FFP); Juli Garcia Ramon (JGR);
Joaquim Martell Pérez (JMP); Mateu Martín Batlle (MMB); Joan
Mercader Ferreres (JMF); Xavier Miralles Mas (XMM); Pedro
Ramon Moliner (PRM); Carles Riba Romeva (CRR). Voldria agrair
l’ajut dels estudiants Maria Viola Molés Mateo i Eduard Bosch i
Palau en la realització de les figures.

Espero que aquest text sigui d'utilitat per als estudiants en la
preparació de la matèria i que també ho sigui en el desenvolupament
de la seva vida professional.
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