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 BAZE DE NUMERATIE
◦ Sisteme de numeratie
◦ Sisteme de numeratie ‐ notatii
◦ Sistemul de numeratie zecimal
◦ Sistemul de numeratie binar
◦ Conversia părţii întregi a unui număr din baza 10 în altă bază de 
numeraţie 

◦ Conversia părţii fracţionare a unui număr din baza 10 în altă bază de 
numeraţie 

◦ Conversia numerelor dintr‐o bază oarecare în baza 10 
◦ Conversia datelor intre bazele de numeratie 2 si 16

 EXERCITII





Un sistem de numeraţie foloseşte pentru
reprezentarea numerelor un set de b simboluri sub
forma:

unde b poartă denumirea de bază de numeraţie. Aşa
cum se poate observa, o bază de numeraţie conţine
simboluri strict pozitive, începând cu cifra 0, care
merg până la valoarea imediat inferioară bazei b.

OBS. În cazul bazelor de numeraţie vor fi adăugate
simboluri noi, în afara celor 10 cifre, simboluri
reprezentate convenţional de litere.

 1,,3,2,1,0 b



Sistem de numeraţie Baza Caractere existente

Binar 2 0; 1

Ternar 3 0; 1; 2

Ternar cu bază simetrică 3 -1; 0; 1

Cuaternar 4 0; 1; 2; 3

Qvintar 5 0; 1; 2; 3; 4

Octal 8 0; 1; 2; 3; 4; 5, 6, 7

Zecimal 10 0; 1; 2; 3; 4; 5, 6, 7; 8; 9

Dozecimal 12 0; 1; 2; 3; 4; 5, 6, 7; 8; 9; A; B

Hexazecimal 16 0; 1; 2; 3; 4; 5, 6, 7; 8; 9; A; B; C; D; E; F





La sfârşitul numărului se adaugă o literă corespunzătoare 
bazei de numeraţie: 

B – binar (Ex. 100110B)
D – zecimal (Ex. 233418D)
H – hexazecimal (Ex. 322FH)

La sfârşitul numărului se notează între paranteze baza de 
numeraţie: 

(2) – binar (Ex. 100110(2))
(10) – zecimal (Ex. 233418(10))
(16) – hexazecimal (Ex. 322F(16))

La sfârşitul numărului se notează (cu sau fără) paranteze 
baza de numeraţie sub formă de indice: 

(2) – binar (Ex. 100110(2))
(10) – zecimal (Ex. 233418(10))
(16) – hexazecimal (Ex. 322F(16))



Sistemul de numeraţie zecimal este sistemul pe care
operatorii umani îl utilizează cel mai frecvent. Modul de
scriere actual al sistemului zecimal îl defineşte ca fiind un
sistem de numeraţie ponderal (poziţional). Sistemul
poziţional a fost inventat de indieni şi preluat de către
europeni prin intermediul arabilor. În acest sistem câte zece
unităţi formează o nouă grupă de zece, zece grupe de zece
formează o sută etc. Grupele fiind formate din câte zece
unităţi sistemul a fost denumit sistem zecimal, iar numărul
zece reprezintă baza de numeraţie.

Numărul 1072 poate fi considerat ca rezultatul operaţiilor:

0123 1021071001011072 
Obs. În cazul utilizării numerelor în baza 10 nu este
obligatorie scrierea bazei de numeraţie.







Sistemul de numeraţie binar posedă pentru
exprimarea numerelor numai două cifre: 0 şi 1. Din acest
motiv un număr exprimat în acest sistem de numeraţie
are mai multe cifre semnificative decât în sistemul
zecimal.



O metodă foarte simplă de
conversie o reprezintă
împărţirea întreagă cu rest
succesivă a numărului
analizat la baza (b) în care
se face conversia - câtul
obţinut se împarte la bază
până la obţinerea valorii 0,
numărul convertit fiind
obţinut prin scrierea
resturilor fiecărei împărţiri
în ordine inversă.
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Astfel se obţine conversia:     bkk RRRRRN 123110 





Conversia părţii fracţionare a unui număr din 
baza 10 se face cu operaţia inversă conversiei 
părţii întregi, şi anume prin înmulţiri succesive. 
La înmulţirea cu baza, se reţine partea 
fracţionară a rezultatului pentru următoarea 
înmulţire partea întreagă reprezentând cifrele 
numărului convertit. Spre deosebire de 
conversia părţii întregi, la conversia părţii 
fracţionare se ajunge foarte rar la un rezultat 
exact (rezultatul înmulţirii să ajungă cu parte 
fracţionară 0) de aceea, la astfel de conversii se 
va impune şi o precizie de reprezentare.
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Numărul convertit va 
fi de forma: 

 
bpIII 21





In cazul acestei conversii, nu se mai face diferenţă între
partea întreagă şi partea fracţionară a numărului,
putându-se stabili o regulă generală. Fie numărul:

 bmmnnn ffffiiiii 1210121 ,  

Relaţia generală de conversie este:
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Exemple:



Folosind proprietatea ca baza doi este 21 si baza 16 24

putem grupa pe cate patru biti cifrele numerelor si
realizam direct conversia:



11011101011(2) = ???(16)

Raspuns:

0110 1110 1011(2) = 6EB(16)

6       E      B



3FCB12(16) = ???(2)

Raspuns:

3       F       C       B      1        2 

0011  1111  1100  1011 0001  0010

3FCB12(16) = 1111111100101100010010(2)





Convertiţi în baza 10 următoarele numere: 
111012, 4337, A0B12, A0F16
312,118, 915,F16, 10011101,0011012
7768, 11100012

Convertiţi din baza zece în bazele 2, 8 şi 16 numerele: 
127, 90, 76
56.54, 18.002, 9861.7 

Realizaţi următoarele conversii: 
1101,0112 N16
AC3,0F16 N2




