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Presentació

L'obra que teniu a les mans té l'origen en uns apunts
destinats a diverses lliçons impartides per l'autor sobre
robòtica, que sovint han constituït les primeres sessions de
cursos més extensos.
 
Aquesta activitat docent s'ha emmarcat fonamentalment en
els cursos impulsats per l'Asociación Española de Robóti-
ca (AER) i en els màsters compartits entre la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Institut Català de
Tecnologia (ICT). 

De l'experiència, l'autor n'ha extret una doble constatació:
1a) la conveniència d'introduir el concepte de robot
industrial, les seves parts i les seves característiques, atesa
la diversitat de procedències curriculars de les persones
interessades per aquesta matèria; i 2a) l'interès prioritari
de moltes d'aquestes persones per temes relacionats amb
les aplicacions dels robots industrials.

Els apunts originaris, doncs, han estat reforçats, d'una
banda, en el sentit d'enllaçar els conceptes bàsics de la
ciència robòtica a les característiques i prestacions
enunciades pels fabricants i, de l'altra banda, en
l'aproximació d'aquestes característiques i prestacions
a les solucions adoptades pels enginyers en la seva
aplicació.

Això ha fet inclinar l'autor vers el contingut actual dels
dos volums, Els robots industrials. Característiques i
Els robots industrials. Aplicacions", que formen una
mateixa obra, de la qual aquest text n'és la primera part.
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