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[GEN102] TEKNOLOGI ELEKTRONIKOA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa INDUSTRI INFORMATIKA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2012 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5,11 Orduak guztira 92 irakastordu + 58 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 BARRENETXEA IÑARRA, MANEX

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ELEKTRONIKA ANALOGIKOAREN OINARRIAK
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2E217 - Oinarrizko zirkuitu elektroniko analogikoak analizatzea, ebaztea eta simulatzea. 5,5

G2E225 - Elektronikaren arloko problemak ebaztea, modu autonomo eta aktiboan lan eginez, bai berak bakarrik, bai taldean,
ingeniaritzako problemak ebazteko metodologia aktiboak aplikatuz eta helburuak lortzeko erabakiak hartzea bultzatuz.
Taldean eztabaidatzea, dokumentazio teknikoa erabiltzea, txostenak idaztea, proiektuaren emaitzak eraginkortasunez
komunikatzea eta defendatzea, bai hizkuntza ofizialetan bai ingelesez.

0,5

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGE242  Zirkuitu elektronikoak diseinatu, dimentsionatu eta simulatzen ditu, benetako elementu diskretuekin: Transistoreak,
anplifikadore operazionalak,sistema optoelektronikoak, behe frekuentziako osziladoreak eta tentsio egonkorgailuak.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 18 h. 12 h. 30 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 12 h. 8 h. 20 h.

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 11 h. 7,75 h. 18,75 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%80

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.

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatzia, praktikak eta proiektua bukatuta
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 41 h.
IG - Irak. gabekoak: 27,75 h.
OG - Orduak guztira: 68,75 h.

 

  RGE243  Prototipo funtzional baten funtzionamendu egokia diseinatu, kalkulatu, simulatu, muntatu eta egiaztatzen du teknologia
elektronikoaren eremuan.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 20 h. 12 h. 32 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 11 h. 6,5 h. 17,5 h.

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 12 h. 7,25 h. 19,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatzia, behin praktikak eta proiektua bukatuta
Oharrak:
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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.

%40

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 43 h.
IG - Irak. gabekoak: 25,75 h.
OG - Orduak guztira: 68,75 h.

 

  RGE2111  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan
giro egokia sortzen laguntzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 1 h. 3 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:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGE2112  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 1 h. 3 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:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGE2113  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 1,25 h. 3,25 h.
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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:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1,25 h.
OG - Orduak guztira: 3,25 h.

 

  RGE2114  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 1,25 h. 3,25 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:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1,25 h.
OG - Orduak guztira: 3,25 h.

 

EDUKIAK

1. ANPLIFIKADORE OPERAZIONALAK ERREALAK

        1.1 Offset tensioak eta intentsitateak

        1.2 Banda zabalera eta slew rate

        1.3 CMRR eta muga estatikoak

2. OSZILADOREAK

         2.1 Uhin karratua eta triangeluarra

         2.2 Uhin sinusoidala

         2.3 PWM

3.- TENTSIO ITURRI LINEALAK

        3.1 Potentziazko iturriak

        3.2 Iturri aldakorrak

4.- TRANSISTOREAK KONMUTAZIOAN

        4.1 Asedura eta ebakidura

        4.2 Konmutazio denborak
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        4.3 Driverrak

5.- OPTOELEKTRONIKA

       5.1 Magnitude eta unitateak

       5.2 Optoelektrinikako osagaiak

       5.3 Isolamendu galbanikoa

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Laborategiak
Bibliografia

Malvino, Albert Paul. Principios de electrónica 6 ed. McGraw Hill.
Madrid. 2000. ISBN 84-481-2568-1
Torres Portero, M. Circuitos integrados lineales y sus aplicaciones.
Paraninfo. 1984. ISBN 84-283-1345-8
Faulkenberry, Luces M. Introducción a los amplificadores
operacionales con aplicaciones a CI lineales. Noriega Editores. ISBN
968-18-3312-0
Rashid, Muhammad H. Microelectronics circuits - Analysis and design.
Cengage Learning. ISBN 978-0-495-66772-8
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