
MATEMATYKA I KOMPUTER. SYSTEMY LICZBOWE

Dawne systemy liczbowe opierały się na zasadzie czysto addytywnej. Tak np.
w symbolice rzymskiej liczbę 117 zapiszemy:

CXVII=sto+dziesięć+pięć+jeden+jeden

Wada takich systemów przejawia się w tym, że stale potrzebne są nowe symbole dla
oznaczania coraz to większych liczb.

Arkusz kalkulacyjny Excel oferuje wśród funkcji matematycznych funkcję o nazwie

RZYMSKIE(liczba; forma), która konwertuje liczbę arabską na rzymską, jako tekst.

Zupełnie inaczej jest ze stosowanym obecnie pozycyjnym systemem hinduskim,
który dotarł do Europy za pośrednictwem kupców włoskich.
System pozycyjny ma tę dogodną własność, że każda liczba dowolnie wielka lub
mała, może być zapisana przy użyciu niewielkiej ilości różnych symboli cyfrowych
(tzw. arabskich).
W systemie pozycyjnym reguły liczenia dają się przedstawić w postaci tabliczek
dodawania i mnożenia. Tabliczek tych uczymy się na pamięć we wczesnym okresie
naszej edukacji.
Podstawą liczenia w takim systemie może być każda liczna naturalna od 2
począwszy. Użycie dziesiątki jako podstawy liczenia sięga początków cywilizacji i
wiąże się niewątpliwie z faktem, że posiadamy 10 palców u rąk, na których możemy
liczyć. Ślady systemów pozycyjnych o innej niż 10 podstawie, istnieją jednak do dziś.
Dzielenie godziny i stopnia kątowego na 60 minut, jest jak się przypuszcza,
pozostałością po częściowo sześćdziesiątkowym systemie pozycyjnym astronomów
babilońskich. W języku francuskim liczba 80 to quatre-vingt (cztery dwudziestki), co
nasuwa myśl, że dla pewnych celów mógł być używany system o podstawie 20.
W systemach innych niż dziesiątkowy, reguły arytmetyki są takie same jak w
dziesiątkowym, trzeba tylko stosować inne tabliczki dla dodawania i mnożenia.
Spróbujmy wykonać mnożenie w układzie siódemkowym, na początku tworząc
tabliczki mnożenia i dodawania.

TABELKA DODAWANIA
W SYSTEMIE SIÓDEMKOWYM

+ 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 10

2 3 4 5 6 10 11

3 4 5 6 10 11 12

4 5 6 10 11 12 13

5 6 10 11 12 13 14

6 10 11 12 13 14 15



TABELKA MNOŻENIA
W SYSTEMIE SIÓDEMKOWYM

2657 x 247 =104167

G.W. Leibniz(1646-1716) słynny matematyk i filozof niemiecki miał zamiłowanie do
systemu dwójkowego. Z teoretycznego punktu widzenia system pozycyjny o
podstawie 2 wyróżnia się jako system z najmniejszą możliwą podstawą. Każda liczbę
można przedstawić ciągiem złożonym z dwóch tylko symboli 0 i 1. Tabliczki
dodawania i mnożenia są bardzo proste:

1+1=10 1x1=1

System ten ma oczywistą wadę: do przedstawiania niewielkich liczb potrzeba długich
wyrażeń. Liczba 2003 ma w systemie dwójkowym zapis 11111010011.
Procesor w komputerze rozpoznaje jednak tylko rozkazy w postaci binarnej.

W zestawie funkcji dostępnych w Excelu są takie, które wykonują konwersje
pomiędzy systemami liczbowymi: dwójkowym, ósemkowym, dziesiętnym i
szesnastkowym. Trzeba tylko zainstalować i uaktywnić dodatek Analysis ToolPak,
wtedy w kategoriach funkcji pojawią się inżynierskie, a wśród nich:

OCT2BIN HEX2BIN DEC2BIN BIN2DEC
OCT2DEC HEX2DEC DEC2HEX BIN2HEX
OCT2HEX HEX2OCT DEC2OCT BIN2OCT

Aby dokonać takiej konwersji, można także zbudować arkusz kalkulacyjny
wykorzystując funkcje matematyczne MOD(), która zwraca resztę z dzielenia oraz
funkcję QUOTIENT(), która zwraca część całkowitą z dzielenia. Korzystamy
wówczas z algorytmu zamiany liczby np. z systemu dziesiętnego na dwójkowy,
polegającego na dzieleniu danej liczby przez dwa i zapisywaniu reszty z dzielenia.
Przy dzieleniu przez dwa owe reszty to oczywiście jedynki i zera.

X 1 2 3 4 5 6

1 1 2 3 4 5 6

2 2 4 6 11 13 15

3 3 6 12 15 21 24

4 4 11 15 22 26 33

5 5 13 21 26 34 42

6 6 15 24 33 42 51


