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[GES102] EKIPO ELEKTRONIKOEN DISEINUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa INDUSTRIA ELEKTRONIKOA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2012 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 5,14 Orduak guztira 92,5 irakastordu + 57,5 irak. gabeko ordu = 150
ordu guztira

IRAKASLEAK
 BARAYA ZUBIAURRE, IGOR

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ELEKTRONIKA ANALOGIKOAREN OINARRIAK
TEKNOLOGI ELEKTRONIKOA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2E304 - Potentzia pultastuko bihurgailuak diseinatzeko gaitasuna, bihurgailua osatzen duten osagaien funtzionamendua
ulertuta eta horiek dimentsionatuta, ongi funtzionatuko dutela segurtatzeko

5,1

G2E312 - Proiektua planifikatu eta kudeatzea eta agozkion eginkizunak egitea autonomia maila handiarekin, taldean lan eginez
eta taldea ikuspegi globalarekin gidatuz, proiektuaren helburuak betetzea lortzeko. Txosten teknikoa idaztea jabetza
intelektualaren alderdiak kontuan hartuta, eta proiektuaren aurkezpena eta defentsa egitea.

0,9

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGE341  Ezagutzen ditu etengailu estatikoak, beren egiturazko ezaugarriak, muga funtzionalak, ezaugarri estatiko eta
dinamikoak, eta aplikazioaren araberako erabilera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 10 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 13,25 h. 13,25 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.
Oharrak: 5etik behera dutenak aurkeztu beharko dira. Kontrol
puntua %25 eta errekuperaketa %75.

IO - Irakastorduak: 14 h.
IG - Irak. gabekoak: 13,25 h.
OG - Orduak guztira: 27,25 h.

 

  RGE342  Ezagutzen ditu oinarrizko driver zirkuituak bai funtzionamenduan bai dimentsionamenduan, baita kommutazioari
laguntzeko behar diren zirkuituak ere

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 10 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 5,75 h. 6,75 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 5,75 h.
OG - Orduak guztira: 20,75 h.
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  RGE343  Etengailu estatikoek eroapenean eta kommutazioan dituzten galerak analizatzen ditu eta gai da beroa ateratzeko
sistema dimentsionatzeko

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 10 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 12 h. 13 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 27 h.

 

  RGE344  Potentzi ekipamendu elektronikoak diseinatzen, muntatzen eta balidatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 31,5 h. 21 h. 52,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak: %30 produktua, %20 txostenaren atal teknikoa, %50
Defentsa idatzia

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Defentsa idatziaren eta produktuaren errekuperaketa egongo da.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 31,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 21 h.
OG - Orduak guztira: 52,5 h.

 

  RGE3021  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. ,5 h. 2,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Aktibitatea errepikatu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: ,5 h.
OG - Orduak guztira: 2,5 h.

 

  RGE3022  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. ,5 h. 2,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Aktibitatea errepikatu
Oharrak:
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trebetasunak eta jarrerak.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: ,5 h.
OG - Orduak guztira: 2,5 h.

 

  RGE3023  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. 5 h. 2,5 h. 7,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Aktibitatea errepikatu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 2,5 h.
OG - Orduak guztira: 7,5 h.

 

  RGE3024  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. 8 h. 2 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Aktibitatea errepikatu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

EDUKIAK

1 - Konmutazio erdieroaleen oinarrizko ezaugarriak 

2 - Zama elektrikoaren eragiña kargan eta bero galeren estimazioa

3 - Driverrak eta babesak

4 - Lotura tenperaturen kalkulua

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Artikulu teknikoak
Ikasgaiaren apunteak

Bibliografia
Power Electronics Principles, Barry W. Williams
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