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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Responsable: Faundez Zanuy, Marcos

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2015

GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Castellà

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

2. CEE3: Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i microprocessadors.

3. CEE6: Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

1. CG8: PENSAMENT ESTRATÈGIC - Ser Capaç de compendre els canvis de l'entorn, les oportunitats del mercat i el 
posicionament de la pròpia organització, identificant la millor resposta estratègica d'actuació.

Horari: Dilluns 11-13h
Dimecres 16-18h

Horari d'atenció
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En acabar l?assignatura l?estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
1. Explicar amb paraules pròpies el funcionament d'un computador tipus Von Neuman: la seva estructura interna a nivell 
dels subsistemes processador, bus, memòria i entrada/sortida i l'execució d'un programa en llenguatge màquina. Explicar 
també les diferències més rellevants entre el llenguatge màquina dels computadors RISC i CISC.
2. Definir el sistema de numeració convencional en base b per a la representació de nombres naturals i en particular en el
cas binari (b=2) així com el sistema de representació de nombres enters en complement a dos (Ca2).
3. Canviar la representació d'un nombre natural en base 2, 10 o 16 a una altra d'aquestes bases.
4. Explicar que es un circuit lògic combinacional. Especificar la taula de la veritat de cadascuna de les portes lògiques 
bàsiques (Not, And, Or i Xor) i dels blocs multiplexor i descodificador.
5. Analitzar circuits combinacionals petits (obtenir la seva taula de la veritat i els temps de propagació, així com dibuixar 
cronogrames del seu funcionament).
6. Sintetitzar circuits combinacionals petits (obtenir un esquema lògic amb un dels següents conjunts de dispositius: 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores quinzenals de pràctiques de 
laboratori. A l'aula s'alternaran l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per part del
professor, i ocasionalment, la resolució i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels estudiants. Al laboratori els 
estudiants, en grups de dos, realitzaran experiments relacionats amb els continguts de l'assignatura.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a resoldre exercicis, elaborar les qüestions prèvies  i 
els informes de les pràctiques de laboratori i la preparació de les proves escrites.
El mètode docent de l'assignatura segueix el que s'ha denominat en l'ICE de la UPC com a mètode Pigmalió, que es pot 
resumir en 10 punts. L'assignatura té (la informació detallada es troba en el curs d'Atenea, la guia docent és un resum):
1. Una meta final ambiciosa. Els estudiants passen de no saber res de circuits digitals ni de com està construït per dins un
ordinador a dissenyar amb tot detall un ordinador que està format per unes 3.000 portes lògiques. Això és un element de 
motivació important.
2. Un programa detallat d'activitats: el que els alumnes han de fer a classe i sobretot fora de classe. Després de cada 
classe de dues hores de teoria i problemes han d'estudiar 1,5 hores i han de resoldre una col?lecció d'exercicis que els 
portarà aproximadament 1,5 hores (aquests exercicis són qüestionaris Moodle de lliurament electrònic i poden ser 
d?altres més complexos de lliurament en paper) i que han de lliurar a l'inici de la següent classe.
3. El programa d'activitats té passos assequibles i, de mica en mica, es van assolint els objectius de l'assignatura (el final 
ambiciós motiva i els passos assequibles fan viable el camí).
4. El resultat de cada activitat del programa es materialitza en un lliurament, que posa de manifest si l'alumne ha fet la 
tasca. Es donen les solucions dels exercicis i problemes i també es donen els criteris de qualitat per a avaluar-los.
5. Mecanismes de feedback a temps (en base a les entregues del curs) perquè l'estudiant sàpiga com va (i el professor 
també): 1) Els estudiants poden saber immediatament si cada pregunta del qüestionari Moodle que han resolt està bé o 
malament i poden contestar les vegades que ho desitgin fins respondre correctament. 2) A l'inici de cada classe 
s'aclareixen dubtes dels exercicis Moodle i es corregeixen els problemes de lliurament en paper que han fet a casa, 
sabent si ho han fet bé o malament. 3) A cada classe l'alumne haurà de resoldre exercicis de forma individual o en grup 
que li indicaran com va. 4) Hi ha quatre exàmens/controls de teoria i problemes i sis de laboratori distribuïts durant tot el 
curs, que també donen feedback a temps.
6. Es preparen accions específiques per als alumnes que tenen més dificultats (i també per als més avançats): consultes 
particulars, tallers per a la realització de problemes, etc.
7. S'utilitzen tècniques d'aprenentatge cooperatiu per motivar als alumnes a realitzar les activitats. A les classes de teoria i
problemes es fan servir tècniques d'aprenentatge actiu fent que les exposicions del professor siguin curtes i que els 
estudiants hagin de treballar també a classe.
8. El mètode de qualificació és un estímul més per recórrer el camí, per fer les activitats a temps, i per tant per aprendre.
9. Hi ha un pla de recollida sistemàtica de dades sobre la evolució del curs, i es fan servir aquestes dades com a motor 
d'un procés de millora continuada.

Metodologies docents
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portes Not, And i Or (en suma de minterms o en sumes de productes mínimes), un descodificador i portes Or o una 
memòria ROM i multiplexors.
7. Aplicar els algorismes aritmètics per a realitzar les operacions bàsiques (suma, resta, comparació i multiplicació i divisió
per potencies de dos) sobre vectors de bits que representen nombres naturals en binari i nombres enters en complement 
a dos.
8. Dibuixar l'esquema lògic intern de cadascun dels blocs combinacionals (circuits combinacionals que manipulen paraules
de n bits) que realitzen les operacions aritmètiques bàsiques sobre nombres naturals representats en binari i nombres 
enters en complement a dos. Dibuixar també l'esquema lògic intern dels blocs que realitzen les operacions bàsiques bit a 
bit (Not, And, Or i Xor).
9. Explicar que es un circuit lògic seqüencial (cas general de Mealy i cas particular de Moore). Especificar el funcionament 
d'un biestable D activat per flac i el seu esquema lògic intern usant dos multiplexors.
10. Analitzar circuits seqüencials de Moore petits (obtenir el seu graf d'estats i el seu temps de cicle mínim, així com 
dibuixar cronogrames simplificats del seu funcionament).
11. Sintetitzar (amb el menor nombre de biestables D activats per flanc i qualsevol de les tècniques estudiades en síntesi 
de circuits combinacionals) petits circuits seqüencials de Moore.
12. Explicar el protocol de comunicació asíncron de quatre passos (Four-Phase Handshaking) i aplicar-lo en l'entrada i 
sortida de dades en processadors de propòsit específic.
13. Dibuixar l'estructura d'interconnexió de la unitat de procés general (UPG) a nivell de blocs i l'esquema lògic intern de 
cada bloc que la formen (banc de registres i unitat aritmètica lògica).
14. Dibuixar el graf d'estats de Moore de la unitat de control de propòsit específic per a que, junt amb la unitat de procés 
general (UPG), implementi una funcionalitat concreta.
15. Explicar els passos necessaris per transformar una unitat de control de propòsit específic (implementació d'un graf 
d'estats) en una unitat de control de propòsit general (UCG) que, junt amb la unitat de procés general (UPG), formarà un 
processador RISC senzill. Justificar i explicar la seqüenciació implícita i la codificació d'instruccions.
16. Justificar la necessitat d'una memòria de dades gran. Explicar el funcionament d'un bloc de memòria RAM mitjançant 
un cronograma de les seves senyals d'entrada i sortida (model simplificat).
17. Dibuixar l'esquema lògic intern d'un subsistema d'entrada/sortida senzill amb un teclat i una impressora.
18. Dibuixar l'esquema d'interconnexió dels subsistemes de memòria

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

T1: Introducció als computadors

T2: Representació dels nombres naturals

T3: Circuits lògics combinacionals 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 10h 32m

Dedicació: 12h 30m

Grup gran: 1h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran: 1h 
Grup petit: 2h 
Activitats dirigides: 0h 36m
Aprenentatge autònom: 6h 56m

Grup gran: 5h 
Grup petit: 0h
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 7h 30m

Estructura d?un computador. Capes.

Sistema de numeració convencional en base b per a la representació de nombres naturals i en particular el cas 
binari (b=2).
Canvi de la representació d'un nombre entre les bases 2, 10 i 16

Descripció dels circuits lògics combinacionals
Anàlisi de circuits mitjançant les taules de veritat i els temps de propagació.
Síntesi de circuits combinacionals mitjançant un dels conjunts de dispositius següents:
- Portes Not, And, Or en suma de minterms
- Un decodificador i portes Or o una memòria ROM

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Resolució d'exercicis de tema (ET)

Exercicis de Tema ET2

Exercicis de Tema ET3
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Examen T1-T3

T4: Blocs aritmètics combinacionals per a 
nombres naturals 

T5: Nombres enters: representació i blocs 
aritmètics combinacionals 

Dedicació: 3h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 5h 

Grup gran: 1h 
Grup petit: 0h
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran: 4h 
Grup petit: 0h
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 3h 

Examen dels temes 1 a 3

Disseny de blocs combinacionals que manipulen paraules de n bits (n <= 16) per a la realització d'operacions 
aritmètiques amb nombres naturals representats en binari.

Introducció als sistemes de representació de nombres enters "complement a dos".
Implementació amb circuits digitals dels algorismes aritmètics de les operacions bàsiques sobre nombres enters 
representats en complement a dos amb n bits.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

ET2, ET3a, ET3b, ET3c

Exercicis de tema ET4a, ET4b

ET5
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T6: Circuits lògics seqüencials 

Examen 2: Temes 4 a 6 

T7: Processadors de propòsit específic T8: Unitat 
de procés general (UPG)

Dedicació: 12h 30m

Dedicació: 3h 

Dedicació: 15h 

Grup gran: 5h 
Grup petit: 0h
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 7h 30m

Grup gran: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran: 6h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Introducció als circuits lògics seqüencials: el cas general de Melay i el cas particular de Moore.
Anàlisi i síntesi de circuits seqüencials de Moore amb el mínim nombre de biestables D activats per flanc.
Càlcul del temps de cicle mínim d'un circuit.

Examen temes 4 a 6

Noció de processador de propòsit específic
Introducció de l'estructura a nivell de blocs de la unitat de procés general (UPG) i del circuit lògic intern dels blocs
que la formen: banc de registres i unitat aritmètica lògica.
Disseny de la unitat de control de propòsit específic per a que conjuntament amb la unitat de procés general 
implementin una funcionalitat donada

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Exercicis de tema ET6a, ET6b, ET6c

ET4a, ET4b, ET5, ET6a, ET6b, ET6c

ET 8a, ET8b, ET8c
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T9: Unitat de control general: del graf d'estats al 
programa 

T10: Entrada/sortida i memòria 

Examen 3: Temes 7 a 10 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 3h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Introducció als seqüenciament implícit i de la codificació de les instruccions mitjançant un format compacte

Comprensió de l'estructura d'interconnexió dels subsistemes d'entrada/sortida i memòria de dades connectats a 
la unitat de procés general.
Descripció del esquema lògic intern del subsistema d'entrada/sortida amb un teclat i una impressora i dels blocs 
que el formen.
Disseny de la unitat de control de propòsit específic per a que conjuntament amb la unitat de procés general i els
subsistemes d'entrada/sortida i memòria implementin una funcionalitat donada

Examen dels temes 7 a 10

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

ET9a, ET9b

Exercicis de tema ET10b (ET10a opcional)

ET8a, ET8b, ET8c, ET9a, ET9b, ET10a, ET10b
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T11: El llenguatge màquina i ensamblador SISA-I

T12: Processador monocicle SISP-I-1

Examen 4: Temes 11 a 12 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 3h 

Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 3h 

Grup gran: 4h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Introducció del joc d'instruccions del llenguatge màquina ISIA-I i l'especificació del seu llenguatge ensamblador

Comprensió de l'estructura interna i el seu funcionament del processador SISP-I-1 on cada instrucció s'executa en
un únic cicle.

Examen dels temes 11 a 12

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:
ET11
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Planificació d'activitats

PRIMERA PROVA PARCIAL

SEGONA PROVA PARCIAL

TERCERA PROVA PARCIAL

QUARTA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Examen dels temes 1 a 3

 Prova escrita d'avaluació dels continguts 4 a 6, que  poden comportar coneixements de continguts anteriors. 

 Examen dels temes 7 a 10

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de les proves

Enunciats de les qüestions teòriques i/o questionari. Exercicis pràctics.

Enunciat de l'exercici publicat al Campus Virtual, o be en el dossier d'exercicis. 
Apunts de classe, llibres, dossier, Internet.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova. 
El pes d'aquesta prova s'indica en l'apartat de sistema de qualificació.

Resolució de la prova.
El pes  d'aquesta prova s'indica en l'apartat de sistema de qualificació.

Objectius específics:
Explicar els conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als continguts 4 a 6

Grup gran: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup gran: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Aprenentatge autònom: 2h 
Grup gran: 1h 

Aprenentatge autònom: 2h 
Grup gran: 1h 

Dedicació: 3h 

Dedicació: 3h 

Dedicació: 3h 

Dedicació: 3h 



Última modificació: 24-07-2015

840263 - ELECDIG - Electrònica Digital i Microprocessadors

Universitat Politècnica de Catalunya10 / 12

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Descripció:
 Caldrà experimentar en el laboratori els continguts treballats en l'assignatura a partir dels guions proporcionats 
pel professor.
Es tindrà de fer l'anàlisi previ de la pràctica i en el laboratori es muntarà el circuit per verificar el seu 
funcionament.

Material de suport:
Guions de les pràctiques proporcionats pel professor. 
Documentació tècnica dels dispositius, datashhets, manuals de l'instrumental utilitzat.
Components discrets SSI i MSI. Protoboard. 
Pràctiques simulador Logicworks

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Qüestions prèvies a l'inici de cada pràctica.  
Informes dels resultats obtinguts.
Aquesta activitat contribueix a la qualificació final amb el pes indicat en l'apartat Sistema de qualificació.

Objectius específics:
L'estudiant al finalitzar l'activitat ha de ser capaç de:
Utilitzar correctament l'instrumental del laboratori. 
Construir de forma pràctica els circuits estudiats en les sessions teòriques i ser capaç de verificar el seu 
funcionament. 
Escriure senzills programes en llenguatge màquina per microcontroladors.

Grup petit: 14h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Dedicació: 42h 
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La Nota Final (NF) de l'assignatura s'obté ponderant la Nota de Teoria i problemes (NTP) i la nota de les pràctiques de 
Laboratori (NL):
NF = 0.8 NTP + 0.2 NL
La NTP es pot obtenir mitjançant la avaluació contínua o mitjançant l'Examen Final. L'assignatura està planificada de 
forma que, ens condicions normals, pugui ser aprovada per avaluació contínua. Tot i això, si algun alumne no pot 
participar en les activitats requerides per l'avaluació contínua (o si no aconsegueixi aprovar l'avaluació contínua) pot 
obtenir la nota NTP directament de l'Examen Final.
Nota de Teoria i Problemes (NTP) per avaluació contínua:
La NTP s'obté a partir de ponderar 4 notes (N1, ..., N4). La nota Nk (per k=1, ..., 4) és la qualificació obtinguda en 
l'examen Ek (el qual es realitza en el període de classes). La nota Nk es veurà incrementada en un 10% si l'estudiant ha 
resolt tots els exercicis de tema (ET) a la plataforma moodle amb una nota igual o superior a 8. 
Les entregues inclouen tant la realització a temps (i a casa) dels exercicis i problemes proposats després de cada sessió 
de teoria i problemes, com aquells exercicis i problemes realitzats a la pròpia classe.
Els pesos que ponderen cada nota Nk són proporcionals a les hores de treball que l'estudiant dedica a realitzar les 
activitats planificades per tal d'aconseguir els objectius avaluats, així com de la importància relativa de tals objectius dins 
de l'assignatura.
NTP = 0.05 x N1 + 0.35 x N2 + 0.25 x N3 + 0.35 x N4
Aquests percentatges poden ser modificats per a afavorir l'estudiant.
La nota de Laboratori (NL):
La nota NL s'obté fent la mitja aritmètica de les notes de cada una de les 6 pràctiques de laboratori, avaluades en 
cadascuna de les sessions de laboratori (la pràctica 0 no s'avalua). La nota de cada pràctica de laboratori Li (NLi per 
i=1...6) es calcula usant la següent fórmula:
NLi = 0.65 x PPi + 0.35 IFi si s'entrega l'informe previ complet a l'inici de la sessió
NLi = 0 si no s'entrega
On:
PPi és la nota de la prova prèvia individual (d'uns 15 minuts de duració), la qual es realitza a l'inici de la sessió i que 
consisteix en preguntes semblants a les de l'informe previ.
IFi és la nota de l'informe final realitzat durant la sessió de laboratori.
Nota Final:
Al finalitzar les classes, després d'uns pocs dies de l'examen E4, l'alumne sabrà si ha aprovat l'assignatura mitjançant 
l'avaluació contínua de teoria i problemes, i l'avaluació del laboratori (NF>=5). En cas d'aprovar, ja no cal que l'alumne 
realitzi l'Examen Final.
Sistema de qualificació
Si no ha aprovat l'assignatura per avaluació contínua, l'alumne pot obtenir la nota NTP a través de l'Examen Final. La nota
final de l'assignatura es calcularà amb la mateixa ponderació (80% NTP i 20% NL) utilitzada pels alumnes que varen 
aprovar mitjançant l'avaluació contínua, fent servir com a nota NTP la màxima nota entre la provinent de l'avaluació 
contínua i la provinent de l'Examen Final.
Si hi ha un alumne que ha aprovat l'assignatura per avaluació contínua i que desitja realitzar l'Examen Final, aquest haurà
d'avisar al professor de l'assignatura per correu electrònic, com a mínim, una setmana abans de la data de l'Examen 
Final. En aquesta situació, també es farà servir com a nota NTP la màxima nota entre la provinent de l'avaluació contínua 
i la nota provinent de l'Examen Final.

Sistema de qualificació
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Normes de realització de les activitats

Els exàmens consistiran a respondre per escrit a qüestions teòriques i solucionar exercicis, sense la utilització d'apunts ni 
de calculadora científica
Les activitats dirigides es plantejaran a classe havent-se de lliurar en una data prefixada via moodle. 
Les pràctiques de laboratori comprendran l'avaluació  de l l'activitat experimental , prova prèvia  i els informes i 
conclusions realitzats.
L'assistència a les pràctiques és obligatòria.
La falta de lliurar alguna de les pràctiques pot suposar no ser avaluat de l'assignatura.
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