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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

522EE0255

ALAN

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

DAL/MESLEK

Dal Ortak

MODÜLÜN ADI

Aritmetik Mantık Devreleri

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül, aritmetik devrelerin kurulup çalıĢtırılması ile ilgili
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

Aritmetik mantık devreleri kurmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında zamanı iyi
kullanarak aritmetik devreleri kurup çalıĢtırabileceksiniz.
Amaçlar
1. Toplayıcı devrelerini kurup çalıĢtırabileceksiniz.
2. Çıkarıcı devrelerini kurup çalıĢtırabileceksiniz.
3. KarĢılaĢtırıcı devrelerini kurup çalıĢtırabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam:
Elektrik-elektronik laboratuvarı, iĢletme, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı vb.
Donanım:
Bilgisayar, projeksiyon cihazı, çizim ve simülasyon
programları, kataloglar, deney setleri, çalıĢma masası,
avometre, bread board, eğitmen bilgi sayfası, havya, lehim,
elektrikli almaçlar, anahtarlama elemanları, yardımcı
elektronik devre elemanları, elektrik elektronik el takımları

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Dijital elektronik, sanayide PLC, CNC gibi birçok makine ve cihazın kontrolünde
kullanılmasının yanı sıra artık günlük hayatımızda da bilgisayar, cep telefonu, TV, uydu
alıcısı, kamera, alarm sistemleri, otomobillerin elektronik aksamı gibi birçok uygulama
sahası ile elektronik endüstrisinin vazgeçilmez unsurlarından biri olmuĢtur.
Kolay anlaĢılabilir ve öğrenilebilir olması, devre tasarımının kolay ve esnek olması,
dijital elektroniği cazip kılan özelliklerdir.
Bilgisayar ve bilgisayar gibi dijital temelli cihazların beyni mikroiĢlemcidir.
MikroiĢlemcinin toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karĢılaĢtırma veya benzeri özel
matematik ve mantık iĢlemlerinin gerçekleĢtirmesini sağlayan birimi ALU (Arithmetic Logic
Unit-Aritmetik Mantık Birimi)‟dur.
Bu modülle dijital elektronikte toplama, çıkarma ve karĢılaĢtırma iĢlemlerinin nasıl
yapıldığını yani mikroiĢlemcilerin en önemli biriminin çalıĢma temellerini öğreneceksiniz.
Ayrıca bu modülle öğreneceğiniz bilgilerle çeĢitli dijital kontrol devreleri yapabilirsiniz.
Dijital elektronik her zaman, elektronik teknolojisinin en yaygın kullanılan ve sürekli
geliĢen dalı olacak ve dijital konularına hâkim kiĢiler aranan elemanlar olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Toplayıcı devrelerini kurup çalıĢtırabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yarım toplayıcı ve tam toplayıcı konularında verilen doğruluk tablolarına
bakarak ve daha önceki modüllerde öğrendiğiniz karnaugh diyagramlarını ve
boolean kurallarını kullanarak çıkıĢlar için (S ve Cout) en sade ifadeleri
bulunuz.



Toplayıcı entegrelerin kataloglardan bacak bağlantılarını ve teknik özelliklerini
bulunuz.

1. TOPLAYICILAR
Toplayıcı devreleri, ikilik (binary) sayı sisteminde toplama iĢlemi gerçekleĢtiren dijital
elektronik devreleridir. Yapıları ve iĢlevlerine göre yarım toplayıcı, tam toplayıcı, paralel
tam toplayıcı ve entegre devre toplayıcı olarak dört grupta toplanır.

1.1. Yarım Toplayıcı
Ġki tane birer bitlik sayının toplamasını yapan devrelere yarım toplayıcı denir. Yarım
toplayıcının 2 giriĢ ve 2 çıkıĢı vardır. AĢağıdaki Ģekilde yarım toplayıcının blok Ģeması
görülmektedir.

ġekil 1.1: Yarım toplayıcı blok Ģeması

GiriĢler, “A” ve “B” olarak isimlendirilmiĢtir ve sayı giriĢleridir. ÇıkıĢlardan biri “S”
(Sum) yani “toplam” çıkıĢıdır. ÇıkıĢlardan diğeri “Cout” (Carry Out) yani “elde” çıkıĢıdır.
3

Bu iki çıkıĢ birlikte sonucu gösterir. Adından da anlaĢılacağı üzere “elde” çıkıĢı elde
olup olmadığını gösterir. Bu çıkıĢ “0” ise elde yok, “1” ise elde “1” var demektir.
Bilindiği gibi ikilik sayılarda toplama iĢleminde,
0 + 0 = 0 (Elde 0)
0 + 1 = 1 (Elde 0)
1 + 0 = 1 (Elde 0)
1 + 1 = 0 (Elde 1) olmaktadır.
ġimdi de bu bilgiler ıĢığında yarım toplayıcının doğruluk tablosunu yapalım.
GiriĢler

ÇıkıĢlar

A

B

Cout

S

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

Tablo 1.2: Yarım toplayıcı doğruluk tablosu

Doğruluk tablosuna dikkat ederseniz “Cout” çıkıĢının önce yazıldığını göreceksiniz.
Normal toplama iĢleminde de elde hep bir üst değerlikli basamağa doğru yani sola doğru
taĢındığından “Cout” her zaman en baĢta olur.
Buna göre S ve Cout çıkıĢların ait çıkıĢ fonksiyonlarını yazacak olursak,
S=A

B veya S= A.B + A.B , Cout = A.B olur.

Yani bir "özel veya" kapısı ve bir "ve" kapısı kullanılarak bir yarım toplayıcı devre
yapılabilir.
AĢağıdaki Ģekilde yarım toplayıcının lojik kapılarla yapılmıĢ eĢ değer devresini
görebilirsiniz.
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ġekil 1.3: Yarım toplayıcı lojik devresi

1.2. Tam Toplayıcı
Birer bitlik 3 sayıyı toplayabilen dijital devrelere tam toplayıcı denir. Dolayısıyla tam
toplayıcının üç giriĢi bulunur. GiriĢlerden ikisi yarım toplayıcıda olduğu gibi sayı giriĢi iken
üçüncü giriĢ Cin (Carry in) yani elde giriĢidir.
Cin giriĢi eğer tam toplayıcı baĢka bir toplayıcının çıkıĢına bağlandıysa kendinden
önceki toplama iĢlemindeki elde değerini girmek için kullanılır. Böylece tam toplayıcılar art
arda bağlanarak çok basamaklı ikilik (binary) sayılar birbirleriyle toplanabilir.

ġekil 1.4: Tam toplayıcı blok Ģeması

Tam toplayıcı blok Ģemasını incelerseniz çıkıĢın yarım toplayıcıdan farklı olmadığını
göreceksiniz. Yine S (Toplam) ve Cout (elde) olmak üzere iki çıkıĢ ucu mevcuttur ve ikisi
beraber toplamanın sonucunu gösterir. Burada S çıkıĢı A+B+Cin toplamını verir.
AĢağıda verilen doğruluk tablosuna göre çıkıĢ ifadeleri sadeleĢtirildiğinde,
S= ABCin+ABCin+ABCin+ABCin ve Cout= AC+AB+BCin olarak bulunabilir.
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GiriĢler

ÇıkıĢlar

A

B

Cin

Cout

S

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

Tablo 1.5: Tam toplayıcı doğruluk tablosu

Buna göre tam toplayıcının lojik kapılarla yapılmıĢ eĢ değer devresi aĢağıdaki Ģekilde
gösterilmiĢtir:

ġekil 1.6: Tam toplayıcı lojik devresi

NOT: Karnaugh haritaları ve boolean matematiği kullanarak çıkıĢ ifadesini
sadeleĢtirirken iĢlem sırasında gruplamaları farklı alarak farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.
Ama önemli olan iĢlem hatası yapmamak ve mümkün olan en sade sonucu elde etmeye
çalıĢmaktır. Hata yapıp yapmadığınızı bulduğunuz çıkıĢ ifadesinde, doğruluk tablosundaki
değerleri yerine koyup çıkıĢların sağlanıp sağlanmadığına bakarak kontrol edebilirsiniz.
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1.3. Dört Bitlik Paralel Toplayıcı
Dörder bitlik iki sayıyı toplayan devredir ve aĢağıdaki blok Ģemada görüldüğü gibi 4
adet tam toplayıcının art arda bağlanmasıyla elde edilir.

ġekil 1.7: Paralel toplayıcı blok Ģeması

GiriĢlere uygulanan A sayısı A3 A2 A1 A0, B sayısı B3 B2 B1 B0 bitlerinden oluĢur.
ÇıkıĢtaki sonucu gösteren ifade ise S3 S2 S1 S0 bitlerinden oluĢan S sayısı ve “Cout” elde
biti çıkıĢından oluĢur.
ÇalıĢmasını aritmetik olarak Ģu ifadeyle gösterebiliriz:

AĢağıda 4 bit paralel karĢılaĢtırıcının lojik devresi verilmiĢtir. Devreye dikkat edilirse
bir önceki konuda gösterilen tam toplayıcı lojik devrelerinin birbirlerine bağlandığı görülür.
Bağlantı sırasında bir önceki devrenin “Cout” çıkıĢı bir sonraki devrenin “Cin” giriĢlerine
bağlanmıĢtır. Ġlk devrenin “Cin” giriĢi ile son devrenin “Cout” giriĢleri boĢta kalmıĢtır. Sayı
giriĢ ve çıkıĢları en düĢük değerlikli bitten en yüksek değerlikli bite doğru sağdan sola
sıralanmıĢtır.
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ġekil 1.8: Paralel toplayıcı lojik devresi

NOT: Paralel bağlanan tam toplayıcı sayısı arttırılıp azaltılarak istenen bitlik iki sayı
toplatılabilir. Örneğin 3 tam toplayıcı paralel bağlanarak 3 bitlik tam toplayıcı ya da 7
adet tam toplayıcı paralel bağlanarak 7 bitlik toplayıcı devresi yapılabilir.

1.4. Entegre Devre Toplayıcılar
Yarım toplayıcılar sadece birer bitlik iki sayıyı topladığı için tam toplayıcıların
kullanımı çok daha yaygındır. Çünkü istenen bitte iki sayı tam toplayıcılar ile toplanabilir.
Fakat bit sayısı arttıkça kullanılacak lojik kapı sayısı artmakta ve bağlantılar
karmaĢıklaĢmaktadır. Bu nedenle bu gibi sıkıntılardan kaçınmak ve yerden tasarruf etmek
için hazır toplayıcı entegreleri yapılmıĢtır. 7483, 4008,74283 ve 54283 4 bitlik paralel
toplayıcı entegreleridir. Bunlar da art arda bağlanarak toplanacak bit sayısı arttırılabilir.
AĢağıda bir 7483 entegresinin üst görünüĢü ve bacak bağlantılarını görebilirsiniz. Bu entegre
ve diğerleri hakkında daha detaylı bilgiyi katalog kitaplarından ya da internette katalog bilgi
sayfalarından bulabilirsiniz.
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ġekil 1.9: DM74LS83N toplayıcı entegresi üstten görünümü

NOT: Dikkat ederseniz dijital elektronikte 4 bitlik giriĢler çok kullanılır. Bildiğiniz
gibi 8 bit 1 bayt yapmaktadır ve 2 adet 4 bit ile 8 bit kolayca elde edilebilir. Yani 2 adet 7483
entegresi kullanarak 8 bitlik paralel toplayıcı elde edebilirsiniz. Ayrıca dijital elektronikte
genelde onaltılık sayı sistemi kullanılır ve her 4 bit, onaltılık sistemde 1 sayıya karĢılık
gelmektedir. Ġkilik sayıları sağdan itibaren dörder dörder gruplayıp altlarına onaltılık
değerlerini yazarsanız, ikilik sayıyı kolayca onaltılık sayıya çevirmiĢ olursunuz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yarım toplayıcı devrelerini kurunuz.
ĠĢlem Basamakları

 Kurulacak toplayıcı devresinin kapı
entegrelerini katalogdan seçiniz.

 Entegrelerin bacak bağlantılarını
katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) avometre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Devrede kullanılan lojik kapılar ve bu
kapıların bulunduğu entegreler Temel
Mantık Devreleri modülünde anlatılmıĢtı.
Kapılarla ilgili tereddüt ettiğiniz herhangi
bir Ģey var ise bu modül konularına göz
atınız.
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir. Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.

 Entegreyi borda takınız.

 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.

 Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Devrede kullandığınız tüm entegrelere
besleme gerilimi uygulamayı
unutmayınız. Devrenin giriĢlerine lojik
0 için Ģase (GND), lojik 1 için +5V.
bağlanacağını unutmayınız.

 Devrenin giriĢlerine (A,B ) yarım
toplayıcı doğruluk tablosundaki değerleri  ÇıkıĢ değerlerini doğruluk tablosuyla
sırayla vererek devre çıkıĢını
aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
gözlemleyiniz.

10

Yarım toplayıcı uygulama devresi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tam toplayıcı devrelerini kurunuz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Devrede kullanılan lojik kapılar ve bu
kapıların bulunduğu entegreler Temel
 Kurulacak toplayıcı devresinin kapı
Mantık Devreleri modülünde anlatılmıĢtı.
entegrelerini katalogdan seçiniz.
Kapılarla ilgili tereddüt ettiğiniz herhangi
birĢey var ise bu modül konularına göz
atınız.
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
 Entegrelerin bacak bağlantılarını kataloginternette, bilgi sayfalarında (data sheet)
dan bulunuz.
entegrenin numarasıyla aranıp bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
bir devrede bile hata aramanıza neden
anahtar vb.) AVOmetre ile sağlamlık
olabilir.Bu nedenle devrelerinizi
kontrolünü yapınız.
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.
 Entegreyi borda takınız.

 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.
 Devrenin giriĢlerine (A,B Cin) Tablo
1.12‟de verilen değerleri sırayla vererek
devre çıkıĢını gözlemleyiniz ve çıkıĢ
değerlerini Tablo 1.12‟ye kaydediniz.

 Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Devrede kullandığınız tüm entegrelere
besleme gerilimi uygulamayı unutmayınız. Devrenin giriĢlerine lojik 0 için Ģase
(GND), lojik 1 için +5V. bağlanacağını
unutmayınız.
 ÇıkıĢ değerlerinin doğru olup olmadığını
kontrol ediniz.

12

Tam toplayıcı uygulama devresi

GiriĢler

ÇıkıĢlar

A

B

Cin

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Cout

S

Tablo 1.12: Uygulama devresi çıkıĢları
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bu uygulama faaliyeti sonunda 4 bit paralel toplayıcı entegresini kullanarak 4 bitlik iki
sayıyı ya da birden fazla toplayıcı entegresi kullanarak 4 bitten daha büyük sayıları
toplayan devreler yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Entegrenin bacak bağlantısını ve
özelliklerini katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) AVOmetre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.
 Entegreyi borda takınız.
 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.
 Kablo bağlantılarını yapınız.






 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.
 Devrenin giriĢlerine (A,B ve Cin) Tablo
1.14‟te verilen değerleri sırayla vererek
devre çıkıĢını gözlemleyiniz ve çıkıĢ
değerlerini Tablo 1.14 e kaydediniz.

Öneriler
Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir. Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.
Bacak numaralarına dikkat ediniz.
Devredeki tüm dirençler 330 Ohm
değerindedir. Diyotların yönlerini doğru
takmaya dikkat ediniz.
ġemaya dikkat ediniz.
Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
Devrenin giriĢlerine lojik 0 için Ģase
(GND), lojik 1 için +5V bağlanacağını
unutmayınız. Entegreye besleme gerilimi
vermeyi unutmayınız.

 ÇıkıĢ değerlerinin doğru olup olmadığını
kontrol ediniz.
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7483 entegresiyle yapılan 4 bitlik toplayıcı uygulama devresi
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A SAYISI

SONUÇ

B SAYISI
Cin

A3

A2

A1

A0

B3

B2

B1

B0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

DEC
Co

S3

S2

S1

S0

Tablo 1.14: 4 bitlik toplayıcı uygulama devresi

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan
seçebildiniz mi?
2. Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulabildiniz mi?
3. Entegreyi borda takabildiniz mi?
4. Yardımcı elemanları(buton, direnç, led diyot) borda takabildiniz mi?
5. Kablo bağlantılarını yapabildiniz mi?
6. Bağlantıları kontrol edebildiniz mi?
7. Devreye enerji verebildiniz mi?
8. Devrenin çalıĢmasını kontrol edebildiniz mi?
DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Yarım toplayıcının sadece toplam çıkıĢı vardır.Elde çıkıĢı yoktur.

2.

( ) Tam toplayıcı 2 tane 2 bitlik sayıyı toplar.

3.

( ) Tam toplayıcının elde çıkıĢı olduğu gibi bir de elde giriĢi ucu bulunur.

4.

( ) Tam toplayıcıları paralel bağlayarak istediğimiz kadar sayıyı, örneğin, 2 bitlik 5
sayıyı toplayabiliriz.

5.

( ) Entegre devre toplayıcı 4 tane tam toplayıcının bir paket içine konmuĢ hâlidir.

6.

( ) Bir entegre devre toplayıcıyla en fazla 4 bitlik iki sayı toplanabilir.

7.

( ) Yarım toplayıcıyla birer bitlik iki sayı doğru bir Ģekilde toplanabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Çıkarıcı devrelerini kurup çalıĢtırabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çıkarma iĢlemi yapan dijital entegreler olup olmadığını araĢtırınız. Varsa
bunların katalog bilgilerini bulup inceleyiniz.

2. ÇIKARICILAR
Çıkarıcı devreleri, ikilik (binary) sayı sisteminde çıkarma iĢlemi gerçekleĢtiren dijital
elektronik devreleridir. Yapıları ve iĢlevlerine göre yarım çıkarıcı, tam çıkarıcı, paralel tam
çıkarıcı ve entegre devre çıkarıcılar gibi çeĢitleri bulunmaktadır.

2.1. Yarım Çıkarıcı
Ġki tane birer bitlik ikilik (binary) sayıyı çıkaran devrelere yarım çıkarıcı denir. Yarım
çıkarıcının 2 giriĢi, 2 çıkıĢı bulunur.GiriĢlere birbirinden çıkarılacak iki sayı (A-B) uygulanır.
ÇıkıĢların biri iki sayının farkını (D-Difference) diğeri borç bilgisini (Bout-Borrow out)
gösterir. Ġki çıkıĢ birlikte sonucu gösterir. Bout çıkıĢı borç alındıysa 1 alınmadıysa 0 olur.
AĢağıda yarım çıkarıcının blok diyagramı ve doğruluk tablosu görülmektedir.

ġekil 2.1: Yarım çıkarıcı blok Ģeması
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GiriĢler

ÇıkıĢlar (A-B)

A

B

Bout

D

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

Tablo 2.2: Yarım çıkarıcı doğruluk tablosu

Doğruluk tablosuna göre elde edilen çıkıĢ fonksiyonları,

ġekil 2.3: Yarım çıkarıcı lojik devresi

2.2. Tam Çıkarıcı
Tam çıkarıcının üç giriĢi iki çıkıĢı bulunur. Bin adlı üçüncü giriĢ ucu (Borrow In) borç
giriĢi ucudur. Kendinden önceki basamakta bir borç alma olduysa bin giriĢi 1 olur. Diğer
giriĢ ve çıkıĢlar blok Ģemada da görüldüğü gibi yarım çıkarıcıyla aynıdır.

ġekil 2.4: Tam çıkarıcı blok Ģeması
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Buna göre devrenin yaptığı iĢlemi matematiksel olarak yazacak olursak (A-B-Bin)
olur. ÇıkıĢ uçları “Bout” ve D beraber (A-B-Bin) sonucunu gösterir. AĢağıda tam çıkarıcının
doğruluk tablosu görülmektedir.
GiriĢler

ÇıkıĢlar

A

B

Bin

Bout

D

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

Tablo 2.5: Tam çıkarıcı doğruluk tablosu

ÇıkıĢ fonksiyonları ise,

Buna göre tam toplayıcının lojik kapılarla yapılmıĢ eĢ değer devresi aĢağıdaki Ģekilde
gösterilmiĢtir:

ġekil 2.6: Tam çıkarıcı lojik devresi

Devreye dikkat edilirse tam toplayıcının elde edilmesinde nasıl ki iki yarım toplayıcı
kullanılıyorsa burada da iki yarım çıkarıcı kullanılarak tam çıkarıcı elde edilmiĢtir.
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2.3. Üç Bitlik Paralel Çıkarıcı
Üç tane tam çıkartıcının art arda bağlanmasıyla 3 bitlik paralel çıkarıcı elde edilir.
AĢağıdaki blok Ģemada da görüldüğü gibi en düĢük değerlikli basamaktaki çıkarıcının
"Bout" çıkıĢı bir sonraki basamaktaki çıkarıcının "Bin" giriĢine gelecek Ģekilde çıkarıcılar
birbirine bağlanmıĢtır.

ġekil 2.7: Paralel çıkarıcı blok Ģeması

Sayı giriĢleri ve çıkıĢları yine en düĢük değerli bitten en yüksek değerli bite doğru
sağdan sola sıralanmıĢtır. En sağdaki çıkarıcının "Bin" giriĢi ile en soldaki çıkarıcının "Bout"
çıkıĢı boĢtadır. Dolayısıyla devrenin sağına veya soluna çıkarıcı eklenerek çıkarma iĢlemine
tabi tutulacak sayıların bit sayısı arttırılabilir.
Üç bitlik paralel çıkarıcının yaptığı iĢlem aritmetiksel olarak Ģöyle gösterilebilir:
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

Lojik kapı entegrelerini kullanarak bir yarım çıkarıcı devresi kurunuz.
ĠĢlem Basamakları

 Kurulacak çıkarıcı devresi için gerekli
kapı entegrelerini katalogdan seçiniz.

 Entegrelerin bacak bağlantılarını
katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) AVOmetre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Devrede kullanılan lojik kapılar ve bu
kapıların bulunduğu entegreler Temel
Mantık Devreleri modülünde anlatılmıĢtı.
Kapılarla ilgili tereddüt ettiğiniz herhangi
bir Ģey var ise bu modül konularına göz
atınız.
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir. Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.

 Entegreyi borda takınız.

 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Gözle ve gerekirse avometre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.

 Devreye enerji veriniz.

 Devrede kullandığınız tüm entegrelere
besleme gerilimi uygulamayı
unutmayınız. Devrenin giriĢlerine lojik
0 için Ģase (GND), lojik 1 için +5V
bağlanacağını unutmayınız.

 Devrenin giriĢlerine (A,B ) yarım çıkarıcı
 ÇıkıĢ değerlerini doğruluk tablosuyla
doğruluk tablosundaki değerleri sırayla
aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
vererek devre çıkıĢını gözlemleyiniz.
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Yarım çıkarıcı uygulama devresi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

Lojik kapı entegrelerini kullanarak bir tam çıkarıcı devresi kurunuz.
ĠĢlem Basamakları

 Kurulacak çıkarıcı devresi için gerekli
kapı entegrelerini katalogdan seçiniz.

 Entegrelerin bacak bağlantılarını
katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) AVOmetre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Devrede kullanılan lojik kapılar ve bu
kapıların bulunduğu entegreler Temel
Mantık Devreleri modülünde anlatılmıĢtı.
Kapılarla ilgili tereddüt ettiğiniz herhangi
bir Ģey var ise bu modül konularına göz
atınız.
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir. Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.

 Entegreyi borda takınız.

 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.
 Devrenin giriĢlerine (A,B,Bin) Tablo
2.9‟da verilen değerleri sırayla vererek
devre çıkıĢını gözlemleyiniz ve çıkıĢ
değerlerini Tablo 2.9‟a kaydediniz.

 Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Devrede kullandığınız tüm entegrelere
besleme gerilimi uygulamayı
unutmayınız. Devrenin giriĢlerine lojik
0 için Ģase (GND), lojik 1 için +5V
bağlanacağını unutmayınız.
 ÇıkıĢ değerlerinin doğru olup olmadığını
kontrol ediniz.
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Tam çıkarıcı uygulama devresi

GiriĢler

ÇıkıĢlar

A

B

Bin

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

Bout

D

Tablo 2.10: Tam çıkarıcı uygulama devresi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Lojik kapı entegrelerini kullanarak 3 bitlik iki sayıyı birbirinden çıkarabilen çıkarıcı
devresi kurunuz.
ĠĢlem Basamakları

 Kurulacak çıkarıcı devresi için gerekli
kapı entegrelerini katalogdan seçiniz.

 Entegrelerin bacak bağlantılarını
katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) AVOmetre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Devrede kullanılan lojik kapılar ve bu
kapıların bulunduğu entegreler Temel
Mantık Devreleri modülünde anlatılmıĢtı.
Kapılarla ilgili tereddüt ettiğiniz herhangi
bir Ģey var ise bu modül konularına göz
atınız.
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir. Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.

 Entegreyi borda takınız.

 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.
 Devrenin giriĢlerine Tablo 2.12‟de
verilen değerleri sırayla vererek devre
çıkıĢını gözlemleyiniz ve çıkıĢ
değerlerini Tablo 2.12„ye kaydediniz.
Dec yazan sütuna sonucun desimal
karĢılığını yazınız.

 Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Devrede kullandığınız tüm entegrelere
besleme gerilimi uygulamayı
unutmayınız. Devrenin giriĢlerine lojik
0 için Ģase (GND), lojik 1 için +5V
bağlanacağını unutmayınız.
 ÇıkıĢ değerlerinin doğru olup olmadığını
kontrol ediniz.
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3 bit paralel çıkarıcı uygulama devresi

A SAYISI

SONUÇ

B SAYISI

A2

A1

A0

B2

B1

B0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

Bo

S2

S1

DEC
S0

Tablo 2.12: 3 bit paralel çıkarıcı uygulama devresi
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kurulacak mantıksal kapı devresinin entegresini katalogdan
seçebildiniz mi?
2. Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulabildiniz mi?
3. Entegreyi borda takabildiniz mi?
4. Yardımcı elemanları(buton, direnç, led diyot) borda takabildiniz mi?
5. Kablo bağlantılarını yapabildiniz mi?
6. Bağlantıları kontrol edebildiniz mi?
7. Devreye enerji verebildiniz mi?
8. Devrenin çalıĢmasını kontrol edebildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Ġki tane birer bitlik ikilik (binary) sayıyı çıkaran devrelere ........................... denir.

2.

Yarım çıkarıcının ................ giriĢi, 2 çıkıĢı bulunur.

3.

Bout çıkıĢı borç alındıysa lojik........., alınmadıysa lojik.......... olur.

4.

Tam çıkarıcının ............. giriĢi ...............çıkıĢı bulunur.

5.

............... adlı giriĢ ucu borç giriĢi ucudur ve kendinden önceki basamakta bir borç
alma olduysa lojik1 olur.

6.

Paralel çıkarıcıda en düĢük değerlikli basamaktaki çıkarıcının ................ucu bir
sonraki basamaktaki çıkarıcının “Bin” giriĢine gelecek Ģekilde çıkarıcılar birbirine
bağlanmıĢtır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
KarĢılaĢtırıcı devrelerini belirtilen esaslar çerçevesinde kurup çalıĢtırabileceksiniz.

ARAġTIRMA


KarĢılaĢtırıcı olarak kullanılan hazır entegre devreler olup olmadığını
araĢtırınız.

3. KARġILAġTIRICILAR
GiriĢine uygulanan iki değer arasında bir karĢılaĢtırma yapabilen elektronik devre
karĢılaĢtırıcı denir. KarĢılaĢtırıcı devreler yapısı ve iĢlevine göre dört gruba ayrılır.

3.1. Yarım KarĢılaĢtırıcı
GiriĢlerine uygulanan birer bitlik iki sayıyı karĢılaĢtırıp sadece eĢit olup olmadıklarını
gösteren devreye yarım karĢılaĢtırıcı denir.

ġekil 3.1: Yarım karĢılaĢtırıcı blok Ģeması

Blok Ģemada da görüldüğü gibi yarım karĢılaĢtırıcının 2 giriĢi, 2 çıkıĢı bulunmaktadır.
A ve B giriĢlere uygulanan birer bitlik iki sayıyı göstermektedir. ÇıkıĢlardan biri giriĢe
uygulanan 2 sayının eĢit olduğunda, diğer çıkıĢ ise eĢit olmadığında aktif olur. Sayılardan
hangisinin büyük olduğunu görme Ģansımız yoktur. AĢağıda yarım karĢılaĢtırıcının doğruluk
tablosu ve lojik kapılarla yapılmıĢ karĢılaĢtırıcı devreleri görülebilir.
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GiriĢler

ÇıkıĢlar

A

B

A=B

A≠B

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

ġekil 3.2: Yarım karĢılaĢtırıcı doğruluk tablosu

Doğruluk tablosu incelendiğinde A=B çıkıĢının "özel veya değil" kapısı, A≠B
çıkıĢının ise "özel veya" kapısı çıkıĢıyla aynı olduğu görülebilir. ÇıkıĢ fonksiyonları;

Yani bir "özel veya" kapısı ve bir "değil" kapısı ya da bir "özel veya değil kapısı" ve
bir "değil" kapısıyla yarım karĢılaĢtırıcı yapılabilir.

ġekil 3.3: Yarım karĢılaĢtırıcı lojik devreleri

3.2. Tam KarĢılaĢtırıcı
GiriĢ uçlarına uygulanan birer bitlik 2 adet ikilik (binary) sayıyı karĢılaĢtıran ve
sayıların eĢit olup olmadığını, eğer sayılar eĢit değilse hangisinin büyük hangisinin küçük
olduğunu belirten devrelere tam karĢılaĢtırıcı denir.

ġekil 3.4: Tam karĢılaĢtırıcı blok Ģeması
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Ġki giriĢi 3 çıkıĢı bulunur. GiriĢlere birer bitlik A ve B sayıları uygulanır. ÇıkıĢlardan
biri olan A sayısı B sayısından küçükse (A<B), diğeri A ve B sayıları birbirine eĢitse (A=B),
üçüncüsü ise A sayısı B sayısından büyükse (A>B) aktif olmaktadır. Böylece aktif olan çıkıĢ
ucuna bakarak giriĢler hakkında bilgi sahibi olabiliriz. AĢağıda tam karĢılaĢtırıcının doğruluk
tablosu, çıkıĢ fonksiyonları ve lojik devresini görebilirsiniz.

GiriĢler

ÇıkıĢlar

A

B

A<B

A=B

A>B

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

ġekil 3.5: Tam karĢılaĢtırıcı doğruluk tablosu

ÇıkıĢ fonksiyonları;

ġekil 3.6: Tam karĢılaĢtırıcı lojik devresi
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3.3. Dört Bitlik Paralel Tam KarĢılaĢtırıcı
4 adet tam karĢılaĢtırıcının birbirine bağlanmasıyla elde edilir. (4)dörder bitlik 2 ikilik
(binary) sayıyı karĢılaĢtırıp eĢit olup olmadıklarını değillerse hangisinin büyük olduğunu
bize gösterir.

ġekil 3.7: 4 Bitlik paralel tam karĢılaĢtırıcı blok Ģeması

4 bitlik karĢılaĢtırıcı en yüksek değerlikli basamaklardan baĢlayarak iki sayıyı
basamak basamak karĢılaĢtırır. Eğer en yüksek değerlikli bitler eĢitse bir sonraki
basamaktaki değerleri karĢılaĢtırır. Bu iĢlem bitler eĢit olduğu sürece en düĢük değerlikli
basamağa kadar devam eder. Bu bitler de birbirine eĢitse A sayısı ile B sayısı birbirine eĢittir.
EĢitlik herhangi bir basamakta bozulursa o basamaktaki bit değeri büyük olan sayı
diğerinden büyüktür. Daha düĢük değerlikli basamaklara bakmaya gerek yoktur. AĢağıdaki
doğruluk tablosunda da bu durum X ile ifade edilmiĢtir.
GiriĢler

ÇıkıĢlar

A3,B3

A2,B2

A1,B1

A0,B0

A<B

A=B

A>B

A3>B3

X

X

X

0

0

1

A3<B3

X

X

X

1

0

0

A3=B3 A2>B2

X

X

0

0

1

A3=B3 A2<B2

X

X

1

0

0

A3=B3 A2=B2 A1>B1

X

0

0

1

A3=B3 A2=B2 A1<B1

X

1

0

0

A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0>B0

0

0

1

A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0<B0

1

0

0

A3=B3 A2=B2 A1=B1 A0=B0

0

1

0

Tablo 3.8: 4 Bitlik paralel tam karĢılaĢtırıcı doğruluk tablosu
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Doğruluk tablosundaki "X" iĢaretleri "farketmez" anlamındadır. Buradaki değerler
sonucu değiĢtirmeyecektir.

ġekil 3.9: 4 Bitlik paralel tam karĢılaĢtırıcı lojik devresi

3.4. Entegre Devre KarĢılaĢtırıcı
Entegre devre karĢılaĢtırıcılar 4 bitlik paralel karĢılaĢtırıcıların bir paket içerisine
konulmuĢ hâlidir. Dörtten daha fazla basamaklı iki sayı karĢılaĢtırılmak istenirse iki veya
daha fazla entegre kaskat bağlanarak karĢılaĢtırma yaptırılabilir. AĢağıdaki Ģekilde bir 4bitlik
karĢılaĢtırıcı entegresinin bacak bağlantıları görülmektedir. Eğer birden fazla 7485 art arda
bağlanacaksa, kendinden önce gelen entegrenin çıkıĢları bir sonraki entegrenin kaskat
giriĢlerine bağlanır. Eğer önceki entegreden A<B veya A>B sonucu gelirse entegre doğrudan
gelen bilgi doğrultusunda aynı çıkıĢlarını aktif eder. Eğer önceki entegreden A=B sonucu
gelirse bu sefer entegre kendine bağlı olan basamakları sırasıyla karĢılaĢtırmaya baĢlar ve
elde ettiği sonuca göre uygun çıkıĢını aktif eder.
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ġekil 3.10: 4 Bitlik paralel tam karĢılaĢtırıcı entegresi

Entegreyi tek baĢına kullanacaksak A=B kaskat giriĢine lojik 1, A<B ve A>B kaskat
giriĢlerine lojik 0 değeri verilmelidir ki entegremiz karĢılaĢtırma iĢlemi yapsın.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Lojik kapı entegrelerini kullanarak yarım karĢılaĢtırıcı devresi kurunuz.
ĠĢlem Basamakları
 Kurulacak karĢılaĢtırıcı devresi için
gerekli kapı entegrelerini katalogdan
seçiniz.

 Entegrelerin bacak bağlantılarını
katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) AVOmetre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Devrede kullanılan lojik kapılar ve bu
kapıların bulunduğu entegreler Temel
Mantık Devreleri modülünde anlatılmıĢtı.
Kapılarla ilgili tereddüt ettiğiniz herhangi
bir Ģey var ise bu modül konularına göz
atınız.
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir.Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.

 Entegreyi borda takınız.

 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.
 Devrenin giriĢlerine (A,B ) yarım
karĢılaĢtırıcı doğruluk tablosundaki
değerleri sırayla vererek devre çıkıĢını
gözlemleyiniz.

 Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Devrede kullanılan tüm entegrelere
besleme gerilimi vermeyi unutmayınız.
Devrenin giriĢlerine lojik 0 için Ģase
(GND), lojik 1 için +5V bağlanacağını
unutmayınız.
 ÇıkıĢ değerlerini doğruluk tablosuyla
aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
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Yarım karĢılaĢtırıcı uygulama devresi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
Lojik kapı entegrelerini kullanarak bir tam karĢılaĢtırıcı devresi kurunuz.
ĠĢlem Basamakları
 Kurulacak karĢılaĢtırıcı devresi için
gerekli kapı entegrelerini katalogdan
seçiniz.

 Entegrelerin bacak bağlantılarını
katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) AVO metre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Devrede kullanılan lojik kapılar ve bu
kapıların bulunduğu entegreler Temel
Mantık Devreleri modülünde anlatılmıĢtı.
Kapılarla ilgili tereddüt ettiğiniz herhangi
bir Ģey var ise bu modül konularına göz
atınız.
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir. Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.

 Entegreyi borda takınız.

 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.
 Devrenin giriĢlerine (A,B ) tam
karĢılaĢtırıcı doğruluk tablosundaki
değerleri sırayla vererek devre çıkıĢını
gözlemleyiniz.

 Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Devrede kullanılan tüm entegrelere
besleme gerilimi vermeyi unutmayınız.
Devrenin giriĢlerine lojik 0 için Ģase
(GND), lojik 1 için +5V bağlanacağını
unutmayınız.
 ÇıkıĢ değerlerini doğruluk tablosuyla
aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
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Tam karĢılaĢtırıcı uygulama devresi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Entegre kullanarak 4 bit ya da daha fazla basamaklı iki giriĢi karĢılaĢtıran devre
kurunuz.
ĠĢlem Basamakları

 Entegreyi borda takınız.

Öneriler
 Entegrelerin bacak bağlantıları ve diğer
teknik bilgiler katalog kitaplarında veya
internette, bilgi sayfalarında (data sheet)
entegrenin numarasıyla aranıp
bulunabilir.
 Bozuk bir devre elemanı doğru kurulmuĢ
bir devrede bile hata aramanıza neden
olabilir. Bu nedenle devrelerinizi
kurmadan önce elemanlarınızın
sağlamlığını kontrol ediniz.
 Bacak numaralarına dikkat ediniz.

 Yardımcı elemanları(buton, direnç, led
diyot) borda takınız.

 + ve - kutupları olan elemanları doğru
takmaya dikkat ediniz.

 Kablo bağlantılarını yapınız.

 ġemaya dikkat ediniz.
 Gözle ve gerekirse AVO metre ile gerekli
yerlerde iletim olup olmadığını kontrol
ediniz.
 Devrenin giriĢlerine lojik 0 için Ģase
(GND), lojik 1 için +5V bağlanacağını
unutmayınız. Entegreye besleme gerilimi
uygulamayı unutmayınız.

 Entegrenin bacak bağlantısını ve
özelliklerini katalogdan bulunuz.

 Devre elemanlarının (direnç, diyot,
anahtar vb.) AVO metre ile sağlamlık
kontrolünü yapınız.

 Bağlantıları kontrol ediniz.

 Devreye enerji veriniz.
 Devrenin giriĢlerine (A,B ) Tablo 3.13
değerleri sırayla vererek devre çıkıĢını
gözlemleyiniz ve tabloya kaydediniz.

 ÇıkıĢ değerlerini doğruluk tablosuyla
aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

 Devrenin kaskat giriĢlerinden sırayla
A<B yi ve A>B yi aktif ederek aynı
giriĢleri tekrar uygulayınız ve çıkıĢları
gözlemleyiniz.

 Kaskat giriĢlerin ne için kullanıldığını ve
iĢlevlerini hatırlayınız. ve devrenin aktif
edeceğiniz kaskat giriĢine lojik 1 diğer
kaskat giriĢlerine lojik 0 vermeyi
unutmayınız.
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Entegre tam karĢılaĢtırıcı uygulama devresi

A SAYISI

ÇIKIġLAR

B SAYISI

A3

A2

A1

A0

B3

B2

B1

B0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

A<B

A=B

Tablo 3.14: Entegre tam karĢılaĢtırıcı uygulama devresi doğruluk tablosu
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A>B

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Kurulacak mantıksal
seçebildiniz mi?

kapı

devresinin entegresini

Evet

Hayır

katalogdan

2. Entegrenin bacak bağlantısını katalogdan bulabildiniz mi?
3. Entegreyi borda takabildiniz mi?
4. Yardımcı elemanları(buton, direnç, led diyot) borda takabildiniz mi?
5. Kablo bağlantılarını yapabildiniz mi?
6. Bağlantıları kontrol edebildiniz mi?
7. Devreye enerji verebildiniz mi?
8. Devrenin çalıĢmasını kontrol edebildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

GiriĢlerine uygulanan birer bitlik iki sayıyı karĢılaĢtırıp sadece eĢit olup olmadıklarını
gösteren devreye ......................................... denir.

2.

Yarım karĢılaĢtırıcının..............giriĢi, ............ çıkıĢı bulunmaktadır.

3.

Tam karĢılaĢtırıcının ...............giriĢi,..............çıkıĢı bulunur.

4.

......................................giriĢine uygulanan birer bitlik sayılardan
hangisinin büyük olduğunu gösterebilir.

5.

Birden daha fazla basamaklı
.......karĢılaĢtırıcı kullanılmalıdır.

iki

sayıyı

karĢılaĢtırmak

sayılardan

için......................

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Sadece iki tane birer bitlik sayı toplanacaksa bunun için en basit ve en uygun devre
aĢağıdakilerden hangisidir?
A. Entegre toplayıcı
B. Yarım toplayıcı
C. Tam toplayıcı
D. 2 bit paralel toplayıcı

2.

AĢağıdakilerden hangisinde tam toplayıcının giriĢ çıkıĢ sayısı doğru verilmiĢtir?
A. 2 giriĢ 3 çıkıĢ
B. 3 giriĢ 3 çıkıĢ
C. 3 giriĢ 2 çıkıĢ
D. 2 giriĢ 2 çıkıĢ

3.

4 bit paralel çıkarıcının yaptığı iĢlem aĢağıdakilerden hangisinde doğru ifade
edilmiĢtir?
A. 4 bitlik iki sayıyı birbirinden çıkarır.
B. 4 tane (1) birer bitlik sayıyı çıkarır.
C. 2 bitlik iki sayıyı birbirinden çıkarır.
D. 4 bitlik 4 sayıyı birbirinden çıkarır.

4.

Tam çıkarıcının giriĢ uçları aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir?
A. A-B
B. A-B-Bout
C. A-B-Cin
D. A-B-Bin

5.

Ġki sayının sadece eĢit olup olmadığını gösteren devre aĢağıdakilerden hangisidir?
A. Yarım çıkarıcı
B. Tam karĢılaĢtırıcı
C. Yarım karĢılaĢtırıcı
D. Tam çıkarıcı

6.

3 bitlik iki sayının hangisinin büyük olduğunu belirleyebilmek için kullanılması en
uygun devre aĢağıdakilerden hangisidir?
A. 3 bit paralel toplayıcı
B. Entegre devre çıkarıcı
C. Tam çıkarıcı
D. Entegre devre karĢılaĢtırıcı
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7.

AĢağıdakilerden hangisi tam toplayıcının yarım toplayıcıdan farklı olarak mevcut olan
ucudur?
A. S (toplam) çıkıĢı
B. Cin(elde) giriĢi
C. Bin (borç)giriĢi
D. Cout (elde) çıkıĢı

8.

AĢağıdakilerden hangisi bir toplayıcı entegresi değildir?
A. 7485
B. 74283
C. 7483
D. 4008

9.

AĢağıdakilerden hangisi çıkarıcı entegresi olarak kullanılabilir?
A. 7485
B. 7483
C. 4011
D. 7400

10.

1 baytlık iki değer karĢılaĢtırılmak isteniyor. Bunun için en uygun yöntem
aĢağıdakilerden hangisidir?
A. 1 tane 7485 kullanmak
B. 2 tane 7485 kullanmak
C. 7404, 7408 ve 74HC7266 kullanmak
D. 2 tane 7483 kullanmak

11.

KarĢılaĢtırıcı entegrenin kaskat giriĢlerini kullanım amacı aĢağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiĢtir?
A. KarĢılaĢtırılacak değerleri girmek için
B. Üç sayı karĢılaĢtırılacaksa 3. sayıyı girmek için
C. Birden fazla entegre kullanılırsa bir önceki entegreden gelen karĢılaĢtırma
sonucunu girmek için
D. KarĢılaĢtırmayı 4 bitte sınırlamak için

12.

Bir yarım toplayıcının giriĢlerinden A=(1)2 ve B=(1)2 sayıları verildiğinde,
toplayıcının çıkıĢındaki ifade (Cout ,S) aĢağıdakilerden hangisidir?
A. A) (00)2
B. B) (01)2
C. C) (10)2
D. D) (11)2
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13.

Tam toplayıcının yaptığı iĢ aĢağıdakilerden hangisidir?
A. GiriĢine uygulanan 1'er bitlik 3 sayıyı toplar.
B. GiriĢine uygulanan 2'Ģer bitlik 2 sayıyı toplar.
C. GiriĢine uygulanan 1'er bitlik 2 sayıyı toplar.
D. GiriĢine uygulanan 1'er bitlik 4 sayıyı toplar.

14.

Bir tam çıkarıcının giriĢlerine (A, B, Bin) uygulanan aĢağıdaki durumların hangisinde
borç çıkıĢı meydana gelir?
A. (000)2
B. (110)2
C. (100)2
D. (001)2

15.

Yarım çıkarıcı ile yarım toplayıcı arasındaki benzerlik aĢağıdakilerden hangisidir?
A. Yarım çıkarıcının “D” çıkıĢı ile yarım toplayıcının “S” çıkıĢı aynı fonksiyona
sahiptir.
B. Her ikisinin de lojik devreleri aynıdır.
C. Yarım çıkarıcının doğruluk tablosu ile yarım toplayıcının doğruluk tablosu
aynıdır.
D. Hiçbir benzerlik bulunmamaktadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

YanlıĢ

2

YanlıĢ

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

Doğru

7

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

yarım çıkarıcı

2

2

3

1-0

4

3-2

5

bin

6

bout

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

yarım
karĢılaĢtırıcı

2

2-2

3

2-3

4

tam çıkarıcı

5

paralel veya
entegre
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1

B

2

C

3

A

4

D

5

C

6

D

7

B

8

A

9

B

10

B

11

C

12

C

13

A

14

D

15

A
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