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[GIG202] SISTEMA LOGIKO PROGRAMAGARRIAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa KONPUTAGAILUEN INGENIARITZA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5 Orduak guztira 90 irakastordu + 60 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 MARTINEZ DE MENDIVIL VARAS, JON

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GIE201 - Sistema digitalak diseinatu eta eraikitzeko ahalmena, horien artean konputagailuak, mikroprozesagailuan oinarritutako sistemak
eta komunikazio sistemak
OROKORRAK
GIGC06 - Sistema edo arkitektura informatiko zentralizatuak edo banatuak sortu eta garatzeko ahalmena. Hardwarea, softwarea eta sareak
integratuz
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG201  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

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Ebaluazio jarraia da.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

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

 
  

  

  RG202  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Ebaluazio jarraia da.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)
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IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGI194  GJHek egindako proiektuan dituzten inpaktuei buruzko azterketa

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

3 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Ebaluazio jarraia da.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RG204  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia
egoki erabilita.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Ebaluazio jarraia da. Txostena errepikatzea eskatu
ahalko da.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

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

 
  

  

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Ebaluazio jarraia da.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.
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  RGI229  Idatzizko eta ikus-entzunezko dokumentazio teknikotik abiatuta arazo bat diseinatzea eta konpontzea ahalbidetu duten
sistema digitalak diseinatzeko erabilitako teoriak eta metodoak argudiatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Ikasketa pertsonala eta kontzeptuen eta irakasgaien garapen malgua, dinamika aktiboak
erabiliz, ikaskuntza esanguratsuagoa bultzatzeko

24 h. 17 h. 41 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%20

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%80

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 26 h.
IG - Irak. gabekoak: 17 h.
OG - Orduak guztira: 43 h.

 
  

  

  RGI230  Programaziorako, simulaziorako eta inplementaziorako tresnak eta prozesuak aplikatzen ditu, proposatutako arazoari
erantzuna emango dioten sistema digitalak garatzeko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Ikasketa pertsonala eta kontzeptuen eta irakasgaien garapen malgua, dinamika aktiboak
erabiliz, ikaskuntza esanguratsuagoa bultzatzeko

33 h. 25 h. 58 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%10

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%90

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 35 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 60 h.

 
  

  

  RGI231  Diziplina arteko arazo bati erantzuna emateko sistema digital bat garatzea ahalbidetu duten teoria eta prozedura
garrantzitsuenak modu kritikoan aplikatzen ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

18 h. 14 h. 32 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ez da banakako defentsaren errekuperaketarik.
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IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 32 h.

 

EDUKIAK

1. Zirkuitu elektronikoetara sarrera 

1.1. Fundamentuak

1.2. Ceros y unos

1.3. Konponente elektronikoak 

1.4. Zirkuitu digitalak

1.5. Dispositibo logiko programableak (FPGA-s )

2. Zirkuitu logikoen egitura

2.1. Eskematikoak eta prototipoak 

2.2. Zirkuitu konbinazionalen egitura 

2.3.  SOP eta POS zirkuituak

3. Murrizpen logikoa 

3.1. Fundamentuak

3.2. Algebra booleanoa

3.3. Karnaugh 

4. VHDLra sarrera 

5.Zirkuitu konbinazionalak

6.Memoriak

6.1. Lacth-FF

6.2. Erregistro

6.3. Memoria

6.4. Helbideratzea

7.Zirkuitu sekuentzialak

7.1. Egoera diagramak

7.2. Kontadoreak

7.3. Mealy eta Moore egoera makinak

8.Co-design 

8.1. Microblaze softcore

8.2 VGA unitate grafikoa

9. USART

9.1. Komunikazioa asinkronoa

9.2. Serie/paralelo komunikazioa

9.3. Protokoloak
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Titulazioaren software espezifikoa
Bideoen proiekzioak
Ikasgaiaren apunteak

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA21&ejecuta=30&
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