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4. Konparadoreak 

Bi sarrera-zenbaki aztertu ondoren zenbaki horiek berdinak diren ala ez edo handiena 

zein den adierazten duen zirkuitua da. 

 

4.1. Diseinua: 4 biteko bi zenbakirentzako konparadorea 

Algoritmoa 

Bi zenbaki berdinak diren ala ez eta desberdinak diren kasuan handiena bereizten duen 

algoritmoa hau da:  

Bi zenbakien pisu handieneko bitak konparatzen dira. Berdinak badira, pisu handieneko 

aurreko bitak konparatzen dira eta horrela jarraitu behar, aurreko bit bikote ezberdina 

topatu arte. Bikotean, 1 balioa duen bitak zenbaki handiena bereiziko du, eta ez da 

zertan jarraitu behar konparatzen. Algoritmoa grafikoki laburbiltzen da 96. Irudian. 

 
96. Irudia  

Diseinua 

A eta B zenbakien bit bikote bakoitzeko (ai eta bi) algoritmoa garatzen duen zirkuituan 

oinarritzen da konparadorearen diseinua. Zirkuitu horren sarrerak hiru dira: bit bikotea 

(ai, bi) eta, pisu handieneko bit bikoteren baten zenbakiaren bereizketa egin den 

adierazten duen I sarrera. Irteerak bi dira: alde batetik, pisu handieneko bit bikoteetan 

bereizketarik egin ez bada eta sarrera-bikoteak berdinak diren adierazten duen irteera. 

Bestalde, sarrera-bikoteko bitak desberdinak badira, handiena adierazten duen irteera.  

Zirkuituaren eskema, egia-taula eta funtzio logikoak 97. Irudian azaltzen dira. 
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Ii+1 ai bi ¿ai < bi? Ii 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 1 

0 1 1 0 0 

1 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 0 0 

¿ai < bi? = 1, bi ai baino handiagoa 

Ii = 1, bereizketa eginda dago 

 

 

( )
i i i+1 i i

i+1 i i i

¿a  < b ?=I .a .b

I I a b= ⊕
 

 

97. Irudia  

 

96. Irudian azaldu den zirkuitu konparadorea garatzeko, bi bit soilik konparatzen 

dituzten zirkuituak elkarrekin konektatu behar dira. Halaber, A eta B zenbakiak 

konparatzen dituen zirkuituarekin erabat bukatzeko, zenbakirik handiena adierazten 

duen irteera eskuragarri utzi behar da. Hortaz, 98. Irudian bi baldintza horiek betetzen 

dituen zirkuitu konparadorea garatu egin da. 

 

ai bi 

¿ai < bi? 

Ii+1 Ii 
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98. Irudia  

 

4.2. Zirkuitu komertzialak: 7485 

Hainbat serietan aurki daitekeen zirkuitua 7485a da. Lau bit baino gehiago dituzten bi 

zenbaki konparatu nahi izanez gero, behar beste 7485 zirkuitu kaskadan jar daitezke 

erabilgarri dituzten kaskada-sarreren bidez (99. Irudian beha daitezke). Zirkuituen 

kaskada-konexioa nola egin behar den da hurrengo zalantza. Konparazio-algoritmoaren 

arabera, pisu handieneko bit-bikoteak bi zenbakiren arteko bereizketa egiten du; hortaz, 

konparatu beharreko bi zenbakiren pisu handieneko bitak sarrera moduan dituen 

konparadoreak zirkuitu osoaren irteera emango du. Bestalde, pisu txikieneko bitak 

sarrera moduan dituen konparadorearen kaskada-sarrerek konparadore horrek 

konparatzen hasi behar duen informazioa eduki behar dute. Hortaz, A=B kaskada-

sarreraren balioak 1 izan behar du. Azaldutako konfigurazioa, 100. Irudian dagoen 

taulatik ondoriozta daiteke. 

¿an < bn? 

In+1 
In I2 

¿a1 < b1? 

b1 

I1 

¿ai < bi? 

Ii+1 

bi 

Ii 

OR 

¿A < B? ¿A =B? 

an bn a1 ai 
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99. Irudia  

 
100. Irudia  

Zirkuituari dagokion diagrama logikoa 101. Irudian azter daiteke. 

 

 
101. Irudia  

Kaskada-sarrerak 
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4.3. VHDL Deskribapena 
library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

entity konparadore is port( 

a,b: in std_logic_vector(1 downto 0); 

aurre_handiago: in std_logic; 

aurre_txikiago: in std_logic; 

aurre_berdin: in std_logic 

handiago: out std_logic; 

txikiago: out std_logic; 

berdin: out std_logic); 

end konparadore; 
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architecture archikonparadorea of konparadorea is 

begin 

process (a,b, aurre_berdin, aurre_handiago, 

aurre_txikiago) 

begin 

if aurre_berdin = '0' then berdin <= aurre_berdin; 

                         handiago <= aurre_handiago; 

                         txikiago <= antes_me 

aurre_txikiago nor; 

elsif aurre_berdin = '1' then 

  if a > b then handiago <= '1'; 

               txikiago <= '0'; 

               berdin <= '0'; 

  elsif a < b then handiago <= '0'; 

                  txikiago <= '1'; 

                  berdin <= '0'; 

  elsif a = b then handiago <= '0'; 

                  txikiago <= '0'; 

                  berdin <= '1'; 

  end if; 

end if; 

end process; 

end archikonparadorea; 

 


