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[GAHH02] ELEKTRONIKA DIGITALA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA Arloa INSTRUMENTAZIOA, AUTOMATIZAZIOA ETA
KONTROLA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 2,17 Orduak guztira 39 irakastordu + 36 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 OYARZUN GOYALDE, JAVIER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

FISIKA II
INFORMATIKA OINARRIAK

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G1A223 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein idatziz, energiaren
gaineko ezagutzak, prozedurak, emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.

0,32

G1A214 - Elektronikaren oinarrien gaineko ezagutzak. 2,68

  
Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RGA2009  Elektronika analogiko eta digitaleko oinarrizko ezagutzak aplikatzen ditu benetako edo simulatutako ingurune batean

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 14 h. 14 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektuaren atal teknikoaren ebaluazioa: Proiektuaren
aurreazterketa Proiektuaren garapena Proiektuaren banako defentsa

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 14 h.

 

  RGA2043  Oinarrizko sistema elektroniko digitalak diseinatu, simulatu eta inplementatzen ditu, eta horretarako hardwareko
deskripzio lengoaia darabil

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 15 h. 15 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 20 h. 14 h. 34 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%40

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%60

Oharrak: Klaseko ariketak maiz jasotzen dira (aurreko egunetan
klasean ikusitakoaren inguruko galderak). Praktiketan sistema
digitalen diseinua eta beraien testbench bidezko simulazioa

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Egindako froga guztietatik emaitza txarrena kentzen da
(klaseko ariketan zein praktikan). Azken froga idatzi bat egon
daiteke, seihilabetean zehar eboluzioa ez bada egokia.
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ebaluatzen da.

IO - Irakastorduak: 39 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 53 h.

 

  RGA2038  Helburuak zehaztu, horiek lortzeko planifikazioa egin eta jarraipen sistematikoa egiten du, bere lana gainerako
taldekideekin koordinatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

 

  RGA2039  Teoria, metodo edota teknologia esanguratsuenen hautapena argudiatzen du, nazioarteko bibliografia erabiliz arazo
bat zehaztu edo ebatzi ahal izateko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

 

  RGA2040  Txosten teknikoak argi, zehatz eta modu egituratuan idazten ditu, ezarritako baldintzak betez eta atalen arteko
koherentzia azpimarratuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako

[GAHH02] ELEKTRONIKA DIGITALA 2/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2016 / 2017 - Ikasgaiaren planifikazioa

Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.
Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

 

  RGA2041  Lana jendaurrean aurkezten eta defendatzen du, argi, zehatz eta modu egituratuan, ikusizko euskarri egokia erabiliz,
ezarritako espezifikazioen arabera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektua hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa:
Helburuen definizioa Proiektuaren planifikazioa Idatzizko txostenaren
egitura Ahozko aurkezpena

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

 

EDUKIAK

1. Zirkuitu elektronikoen hastapena
     1.1. Oinarriak     1.2. Zeroak eta batekoak     1.3. Osagai elektronikoak     1.4. Zirkuitu digitala
k2. Gailu logiko programagarriak     2.1. CPLD-ak     2.2. FPGA-k

3. Zirkuitu logikoen estruktura
     3.1. Eskematikoak eta prototipoak     3.2. Konbinaziozko zirkuituen estruktura     3.3. SOP eta POS 
zirkuituak     3.4. XOR funtzioak     3.5. CAD erreminta: produktuaren diseinu prozesua

4. Logika minimizazioa (sinplifikazioa)     4.1. Oinarriak     4.2. Aljebra boolearra     4.3. Karnaugh
5. VHDL-ren hastapena6. Zirkuitu-bloke konbinazionalak
     6.1. Datu hautagailuak (multiplexoreak)     6.2. Dekodetzaileak     6.3. Demultiplexoreak     6.4. Z
azpi segmentuko pantailak eta dekodetzaileak     6.5. Lehentasuneko kodetzaileak     6.6. Shifter-ak

7. Zirkuitu aritmetiko konbinazionalak
     7.1. Oinarriak          - Bit puskazko (bit slice) diseinu metodoa          - Konparadoreak         
 - Batutzaileak          - Kentzaileak          - Zenbaki negatiboak          - Batutzaile/Kentzaileak   
       - Batutzailearen gainezkatzea          - Biderkatzaileak          - ALU zirkuituak          - ALU-
aren deskribapena portaerazko VHDL-aren bitartez     7.2. VHDL-ri buruz gehiago          - Diseinu estruk
turalak vs Portaerazko diseinuak          - Diseinu modularra VHDL-n          - Funtzio aritmetikoak VHDL
-n8. Oinarrizko memoria zirkuituak
     8.1. Memoria zirkuituen hastapena     8.2. Oinarrizko egiturak     8.3. D latch-a     8.4. D flip-fl
op-a     8.5. Memoriako dispositiboen reset seinaleak     8.6. Beste sarrera batzuk     8.7. Beste flip-f
lop batzuk     8.8. Erregistroak     8.9. Beste memoria zirkuitu batzuk     8.10. Prozesuen deklarazioa V
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HDL-n9. Zirkuitu sekuentzialen diseinu estrukturala
     9.1. Zirkuitu sekuentzialen ezaugarriak     9.2. Zirkuitu sekuentzialen diseinua     9.3. Egoera dia
gramen bitartezko zirkuitu sekuentzialen diseinua     9.4. Zirkuitu sekuentzialen diseinu estrukturala   
  9.5. Kontadore bitarrak     9.6.Kontadore bitarrak VHDL-n 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren transparentziak
Moodle plataforma
Titulazioaren software espezifikoa
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