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Objectiu:  
 
Obtenir un nivell bàsic de coneixements d'Electrònica Digital i sentar les bases per a poder 
realitzar l'anàlisi i disseny de sistemes electrònics digitals complexes que es complementaràn 
en futures assignatures.  
 
 
Continguts:  
 
Després d'una introducció a la lògica combinacional (àlgebra de Boole i simplificació de 
funcions lògiques), es profunditzarà en l'estudi del funcionament dels principals components 
combinacionals i seqüencials tant a nivell de porta lògica (SSI) com a nivell de mòduls MSI: 
multiplexors, decodificadors, comptadors i registres. Es farà èmfasi a la realització 
tecnològica de les portes lògiques a nivell discret, a la comparativa de famílies i a la seva 
interconnectivitat. 
 
 
Temari: 
 
1.- Introducció a l'Electrònica Digital (0.1 c) 
2.- Lògica combinacional. Àlgebra de Boole. (1c) 
3.- Famílies lògiques. Circuits integrats TTL i CMOS: característiques i interfaces (1c) 
4.- Circuits i mòduls combinacionals: sumadors, restadors, multiplexadors i demultiplexadors, 

codificadors i decodificadors. (1c) 
5.- Circuits i mòduls seqüencials: biestables, registres, comptadors (1c) 
6.- Unitats de memòria (0.3c) 
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Avaluació 
 
Examen escrit que avaluï els continguts globals apresos al llarg de l'assignatura. Es valorarà 
la realització continuada dels exercicis al llarg del curs. 


