
 

  الـمـقـارن الـمـنـطـقي
 

المقارن دائرة رقمیة تتمثل وظیفته في مقارنة مقداري أو كمیتین ثنائیتین لغرض إيجاد عالقة بین ھاتین 
 الكمیتین. يدل المقارن ما إذا كانت ھاتین الكمیتین أو العددين الثنائیین متساوية أو مختلفة.

 عند االنتھاء من ھذا الدرس ستكون قادرا على:

 كدائرة مقارن لكمیات تحتوي على بت واحد. XORاستخدام بوابة  .1
 كدائرة مقارن لكمیات تحتوي على بتین. XOR. استخدام بوابة 2
 . فھم دائرة المقارن لعددين تحتوي على بت واحد و استنتاج جدول حقیقته.3
 بتات. 4. فھم دائرة المقارن لعددين تحتوي على 4
 . 74HC85لمتكاملة . استخدام دائرة المقارن ا5

 دقیقة. 30الزمن المتوقع لھذا الدرس :

 كمقارن لبت واحد XORدائرة  1
 

 المحتويات:
 كمقارن لبتین XORبوابات  1.4.3.1.1
 المقارن ألعداد تتكون من بت واحد 1.4.3.1.2
 دائرة المقارن ألعداد تتكون من بت واحد 1.4.3.1.3

عندما تكون المداخل  1، أو بوابة عدم التوافق لھا مخرج يساوي XORلقد رأينا في الوحدة الثانیة أن بوابة 
 عندما تكون المداخل متساوية مثل ما ھو موضح في الشكل :  0مختلفة ويساوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كمقارن لبتین XORبوابات  1.4.3.1.1
 

 نستطیع أن نستغل نفس الفكرة لمقارنة عددين يحتوي كل منھما على بتین كما ھو موضح في الشكل:

 
 على معرفة ما إذا كان العددین متساویین أم ال ، ألن ھذا النوع من الدوائر یحتوي على مخرج واحد XORتدلنا فكرة استخدام بوابات 

 

 تتكون من بت واحدالمقارن ألعداد  1.4.3.1.2
 

للمزيد عن عملیة المقارنة بإمكاننا تصمیم دائرة تحتوي على مدخلین للمقارنة بین عددين يتكون كل واحد 
مخارج يدل كل واحد منھما ما إذا كان البت األول أكبر من ، يساوي أو أصغر من البت  3منھما من بت واحد و 

 الثاني وھذا ما ھو موضح بالشكل : 

  

 

 مثل ما ھو موضح بالجدول التالي: Zو  Yو  Xنستطیع الحصول على جدول حقیقة بالمخارج 

 

 
 



 
 المقارن ألعداد تتكون من بت واحد  2.4.3.1.2

 
للمزيد عن عملیة المقارنة بإمكاننا تصمیم دائرة تحتوي على مدخلین للمقارنة بین عددين يتكون كل واحد 

البت األول أكبر من ، يساوي أو أصغر من البت مخارج يدل كل واحد منھما ما إذا كان  3منھما من بت واحد و 
 الثاني وھذا ما ھو موضح بالشكل : 

  

 

 موضح بالجدول التالي: مثل ما ھو Zو  Yو  Xنستطیع الحصول على جدول حقیقة بالمخارج 

 

 دائرة المقارن ألعداد تتكون من بت واحد   3.4.3.1.2  
 

 كاآلتي: Zو  Yو  Xنستطیع استنتاج المعادالت الخاصة بـ 

 

 ومن المعادالت السابقة يمكن تمثیل المقارن الرقمي بالدائرة في الشكل:



 

 بتات 4دائرة المقارن ذو  1.4.3.2
 

 المحتويات:
 بتات 4مثال لدائرة المقارن ذو  1.4.3.2.1
 74HC85دائرة  1.4.3.2.2

ى إعطاء معلومات أكثر دقة على عملیة المقارنة، يحتوي تمتاز بعض الدوائر المتكاملة التي تشتغل كمقارن عل
عندما يكون العدد األول أكبر  1أو  Highھذا النوع من دوائر المقارنة على ثالثة مخارج يكون أحدھما في حالة 

إذا  1إذا كان العددين متساويین ويكون المخرج الثالث يساوي  1من العدد الثاني ويكون المخرج الثاني يساوي 
 ن العدد األول أصغر من العدد الثاني، يوضح الشكل ھذا النوع من دوائر المقارنة.كا

 

 .بتات 4تقوم ھذه الدائرة بمقارنة عددين يحتوي كل واحد منھما على 

 بتات 4مثال لدائرة المقارن ذو  1.4.3.2.1
 

ھو  A>B، نالحظ في ھذه الحالة أن الخرج  B=1101و العدد  A=1001يبین الشكل مثال عنده يساوي العدد 
 . Bأصغر من العدد  Aما يعني أن العدد  Highالذي يكون في المستوى 



 

 الحظ التمرين التفاعلي التالي و اتبع االرشادات الخاصة به:

  

 74HC85دائرة  1.4.3.2.2
 

مع مخطط توصیلھا، نالحظ أنه زيادة على المخارج العادية 74HC85نرى في الشكل التالي الدائرة المتكاملة 
A>B), A=B  و)A<B  تحتوي ھذه الدائرة على المخارجA>Bin), A=Bin ) وA<Bin  و  2والتي تتمثل في األرجل
وھذا إلتاحة فرصة توصیل المقارن بالتوازي مع مقارن ثاني لغرض تمديد عدد البتات المتواجدة في  4و  3

 بتات أو أكثر. 8األعداد المقارنة إلى 

 

 


