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Pentru a g zdui multitudinea de numere cu care s-a întâlnit, omenirea
a construit monumente considerabile: sistemele de numeraµie.

Universul numerelor posed  particularit µi care-l fac s  �e unic printre
toate creaµiile umane. El dispune de un triplu sistem de reprezentare: vizual,
oral ³i scris bazat pe numeraµia �gurativ , vorbit  ³i respectiv scris .

A vedea numerele, a spune numerele, a scrie numerele, iat  imensele
obligaµii ale unui sistem de numeraµie.

Numeraµia �gurat  este alc tuit dintr-un sistem de semne �zice ma-
terializate pe un suport(ex:noduri pe o sfoar ) sau prin obiecte (ex:pietricele,
beµi³oare, jetoane, cochilii).

Numeraµia vorbit  atribuie câte un nume �ec rui num r. Aceste
cuvinte, numeralele, aparµin vorbirii naturale ³i atunci când sunt transcrise
se folosesc litere.

Numeraµia scris  utilizeaz  simboluri (semne gra�ce) pentru a reprezenta
numere.

Un pas imens în construcµia sistemelor de numeraµie a fost o consecinµ 
a principiului economiei, a ideii geniale de reamplasare a unei gr mezi de
semne �zice (t ieturi, pietricele, ...) cu un singur semn �zic de factur  diferit 
(culoare, form , ...).

Aceast  reamplasare a cerut instaurarea unei convenµii în care se pre-
cizeaz  o ierarhie între cele dou  tipuri de semne �zice.
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Astfel s-a n scut principiul bazei, utilizat în toate sistemele de numer-
aµie.

Existenµa bazei permite unui sistem de numeraµie s  nu utilizeze decât
un num r mic de cuvinte în numeraµia vorbit  ³i un num r mic de simboluri
în numeraµia scris  pentru reprezentarea numerelor.

Num rul de simboluri utilizate în scrierea oric rui num r este

baza unui sistem de numedraµie.

Existenµa bazei permite ca reprezentarea unui num r s  nu �e rezultatul
unei num r ri, unde �ecare num r este o sum  de 1 (ex: 236=1+1+1+...+1).

În loc s  calcul m pe unit µi vom calcula "pe pachete" (ex: 236 =
2 · 100 + 3 · 10 + 6).

Aceste regrup ri privilegiate permit stabilirea unei sc ri în succesiunea
numerelor ³i de�nirea unit µilor de primul ordin, al doilea ordin, etc.

Principiul bazei a permis utilizarea ³i în numeraµia scris  a principiului
poziµiei. Conform acestui principiu "valoarea" unei cifre nu este constant ,
ea variaz  în funcµie de locul pe care-l ocup  în scrierea unui num r.

Locul unei cifre "conteaz " o anumit  cantitate ³i aceast  cantitate este
luat  în consideraµie numai asociat  cu cifra situat  în acest loc.

A³adar, o baz  numeric  este un num r ³i anume num rul de unit µi
care se regrupeaz  pentru formarea unei unit µi de ordin imediat superior.

În principiu toate numerele naturale pot forma o baz . În fapt numai
câteva au fost sau/³i sunt utilizate.

Cea mai utilizat  este baza 10. Sumerienii utilizau baza 60, iar maya³ii
baza 20. se mai utilizeaz  bazele 12, 5 ³i 2 (binar ).
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Cu cât este mai mic  baza cu atât este mai lung  scrierea numerelor.
Pe de alt  parte cu cât baza este mai mare sunt utilizate simboluri mai multe,
iar calculul devine mai anevoios.

Baze de numeraµie diferite de 10

Sistemul de numeraµie înv µat ³i utilizat de noi are baza 10 ³i se pare, s-
a bazat iniµial pe posibilitatea de a exprima numerele utilizând cele 10 degete
de la mâini.

S  ne imagin m acum un sistem care utilizeaz  doar degetele unei sin-
gure mâini, deci un sistem în baza 5.

Acest sistem va utiliza doar 5 cifre necesare pentru scrierea tuturor
numerelor ³i anume pe 0, 1, 2, 3 ³i 4.

Cum vom scrie în baza 5 un num r alc tuit din 10 unit µi?

El are 3 grupe de câte 5 ³i r mân 4 unit µi. Conform principiului bazei
vom scrie 345.

A³adar:

1910 = 345

Iat  câteva exemple:
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Iat  ³i num rarea în baza 5:

În general succesorul unui num r scris în baza 5 ³i care are cifra unit µilor
4 este dat de schema:

Un num r în baza 5 se scrie în baza 10 conform exemplului:

Un num r scris în baza 10 se scrie în baza 5 conform algoritmului îm-
p rµirii cu rest.

S  scriem , de exemplu, num rul 341 din baza 10 în baza 5.

Avem:
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Se împarte 341 la 125 (cea mai mare putere a lui 5 mai mic  decât 341).
Se obµine câtul 2 ³i restul 91.

Se împarte 91 la 25 (urm toarea putere a lui 5). Se obµine câtul 3 ³i
restul 16.

Se împarte 16 la 5. Se obµine câtul 3 ³i restul 1.
A³adar:

34110 = 2 · 53 + 3 · 52 + 3 · 5 + 1 = 23315

S  scriem numerele 10102, 12068 ³i 1AB12 în baza 10.
Observaµie În baza 12, A este cifra zece, iar B este cifra unsprezece.

10102 = 1 · 23 + 0 · 22 + 1 · 2 + 0 = 8 + 2 = 1010

12068 = 1 · 83 + 2 · 82 + 0 · 8 + 6 = 512 + 128 + 6 = 64610

1AB12 = 1 · 122 + A · 12 + B = 144 + 10 · 12 + 11 = 27510

S  scriem 5310 în baza 2, 199810 în baza 8, iar 198310 în baza 12.

5



Sistemul de numeraµie în baza 2

Sistemul numit ³i sistemul binar folose³te numai dou  cifre: 0 ³i 1.
Acum aproape 300 de ani, Leibniz anticipa c  sistemul de numeraµie în

baza 2 va servi la perfecµionarea studiului numerelor.
Suita de 1 ³i 0 în scrierea unui num r în baza 2 interpretat  ca o suit 

de DA ³i NU devine codi�cabil  cu u³urinµ  cu ajutorul dispozitivelor �zice
bazate pe propagarea electricit µii.

Trecerea curentului electric exprim  1, iar întreruperea lui, 0. Cum
viteza de propagare a curentului electric este foarte mare, codajul unui num r
extrem de mare se face într-un timp foarte scurt.

A³a funcµioneaz  calculatoarele. Munca unui calculator const  în a
aduna, sc dea, înmulµi ³i împ rµi imense numere scrise binar (cu 0 ³i 1). Pen-
tru aceasta calculatorul utilizeaz  "operatori logici". Dintre ace³tia, cei mai
importanµi sunt �I, SAU ³i NU. Fiecare dintre ace³ti operatori este reprezen-
tat printr-o poart  logic , un minuscul dispozitiv electronic, unde unul sau
doi biµi materializaµi printr-un circuit electric se prezint  la aceast  poart .
Dup  cum este vorba de �I, SAU ori NU, cifra de intrare este prelucrat 
conform schemelor:
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