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IRAKASLEAK
 MUXIKA OLASAGASTI, EÑAUT

 AZPI-GARCIA ARROYO, JOSE LUIS (SOMORROSTRO)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

INGENIARITZA ELEKTRONIKOAREN OINARRIAK

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GJCE38 - Sistema logiko programagarriak diseinatu, simulatu eta inplementatzea.
OROKORRAK
GJCG05 - Produktu, ekipo eta sistema mekatronikoak garatu eta diseinatu zehaztapenetan jasotako eta indarreko legeriak eskatutako
eskakizun teknikoak, ekonomikoak, kalitatekoak eta segurtasunekoak betez
GJCG06 - Industriako ekipoak, prozesuak eta sistema malguak automatizatzeko eta kontrolatzeko proiektuak inplementatu eta gauzatu,
hardwarea eta softwarea elkartuta, sistema osatzen duten unitate guztien funtzionamendua optimizatzeko eta horrekin ekoizpen
sektorearen premiak asetzeko
OINARRIZKOAK
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG301  Lantaldean bere gain hartzen ditu ardurak, garatu beharreko zereginak antolatu eta planifikatuz, gorabeherei aurre
eginez eta kideen partaidetza sustatuz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 1 h. 2 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RG302  Arazoak ebazteko esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor baterako ekintzak planteatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 1 h. 2 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RG304  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean
argudiatuz eta justifikatuz, eta hizkuntza idatzia egoki erabiliz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 1 h. 2 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RG305  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean
argudiatuz eta justifikatuz, eta ahozko hizkuntza egoki erabiliz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 1 h. 2 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

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

 
  

  

  RGJ3326  Mikroprozesadorean oinarritutako sistema logiko baten eskema elektronikoa egiten du

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h. 4 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 5 h. 5 h. 10 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 5 h. 7 h. 12 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

Oharrak: Banakako frogak egiteko ariketak eta praktikak
derrigorrezkoak dira

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

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 26 h.

 
  

  

  RGJ3327  Aplikazio jakin baterako mikroprozesadore/mikrokontrolagailu bat aukeratzen du
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 2 h. 3 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 4 h. 5 h. 9 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 4 h. 6 h. 10 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

Oharrak: Banakako frogak egiteko ariketak eta praktikak
derrigorrezkoak dira

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

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 13 h.
OG - Orduak guztira: 22 h.

 
  

  

  RGJ3328  Mikroprozesadorean oinarritutako aplikazio baten SW garapen osoa egiten du, diagnostikatuz eta zuzenduz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 4 h. 6 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 7 h. 10 h. 17 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 12,5 h. 17 h. 29,5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%50

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

%50

Oharrak: Banakako frogak egiteko ariketak eta praktikak
derrigorrezkoak dira.

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

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

 

EDUKIAK

1. Kontzeptuak eta oinarriak
    1.1 Zer da mikrokontrolagailu bat?
    1.2 Mikrokontrolagailuen familiak
    1.3 Mikrokontrolagailuen aplikazioak

2. Mikrokontrolagailudun txartelak
    2.1 Osagaiak eta diseinu eskakizunak
    2.2 Zirkuituen diseinua eta elkarlotura
    2.3 Zirkuituen interpretazioa eta azterketa
    
3. Mikrokontrolagailuaren egitura eta funtzionamendua
    3.1 Mikrokontrolagailuaren egitura
    3.2 Exekuzio Sekuentzia (Pipeline-a)
    3.3 Memoria Mapa eta Periferikoak
   
4. Denboraren sekuentziamendua
    4.1 Denbora kontagailuen helburua mikrokontrolagailuetan
    4.2 Erloju sistema
    4.3 Denbora kontagailuak
    4.4 ARM Cortex M familiako barneko denbora kontagailua (Systick)
    4.5 Ekoizleen denbora kontagailu espezifikoak
    
5. Etendurak eta Salbuespenak
6. Beste periferiko batzuk
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Titulazioaren software espezifikoa
Informatikako praktikak burutzea
Ikasgaiaren transparentziak
Moodle plataforma

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MECATRONICA31&ejecuta=55&_ST
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