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 Έρεη βάζε ηνλ αξηζκό 2 

 Κάζε αξηζκόο ζε απηό κπνξεί λα παξαζηαζεί ζαλ 
κηα αιιεινπρία από ςεθία 0 θαη 1

 Κάζε δπαδηθόο αξηζκόο κεγέζνπο n έρεη ηε κνξθή

αn-1…. α2 α1 α0   

όπνπ    αi={0,1}

i=δείθηεο ζέζεο ηνπ ςεθίνπ  

Γπαδηθό ύζηεκα 



 10101     ΝΑΙ 

 10210     ΌΥΙ

 1019      ΌΥΙ

 0101100    ΝΑΙ

Παξαδείγκαηα



 ε θάζε ςεθίν αi ελόο δπαδηθνύ αξηζκνύ 
αληηζηνηρεί κηα δύλακε κε βάζε ην δύν θαη 
εθζέηε ηνλ δείθηε ζέζεο ηνπ αληίζηνηρνπ 
ςεθίνπ 2i

 Έζησ ν δπαδηθόο αξηζκόο     

αn αn-1   ….   α2 α1     α0  

2n 2n-1 …    22 21 20

Αλάιπζε ελόο δπαδηθνύ 
ζε δπλάκεηο ηνπ 2



 Έζησ ν δπαδηθόο αξηζκόο 10101    

αλαιύεηαη ζε δπλάκεηο ηνπ 2:

1      0      1 0  1

24 23 22 21 20

Παξάδεηγκα



 Πνιιαπιαζηάδσ θάζε ςεθίν αi ηνπ αξηζκνύ 

κε ηελ αληίζηνηρε δύλακε 2i αi x 2i

 Πξνζζέησ ηνπο επηκέξνπο όξνπο αη x 2i

Σ=αn x 2n + αn-1 x 2n-1 +…+ α1 x 21 + α0 x 20

Μεηαηξνπή ελόο δπαδηθνύ 
ζε δεθαδηθό αξηζκό



 Έζησ ν δπαδηθόο αξηζκόο  10101

 Πνιιαπιαζηάδσ θάζε ςεθίν αi ηνπ αξηζκνύ 

κε ηελ αληίζηνηρε δύλακε 2i 

1x24 0x23 1x22 0x21 1x20

16          0           4           0           1 

 Πξνζζέησ θάζε γηλόκελν αη x 2i

16   + 0 + 4    + 0   + 1 = 21

Παξάδεηγκα



Άζθεζε εθαξκνγήο

Από ηνπο παξαθάησ αξηζκνύο 

α) επηιέμηε έλαλ δπαδηθό θαη

β) κεηαηξέςηε ηνλ ζηνλ ηζνδύλακν δεθαδηθό 

i) 1031 iv)  01011

ii) 10110 v)  02111 

iii)  123401 vi)  10910



Λύζεηο



Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε () 

αλ είλαη ζσζηέο θαη κε (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.

i. Έλαο δπαδηθόο αξηζκόο κπνξεί λα πεξηέρεη σο 

ςεθία κόλν ηνπο αξηζκνύο 0 θαη 1.

ii. Η βάζε ηνπ δπαδηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ν αξηζκόο 

10.                                                                   

iii. Ο αξηζκόο 01031 αλήθεη ζην δπαδηθό ζύζηεκα.     

iv. Οη αξηζκνί 1010 θαη 1001 είλαη ίζνη.                       

Άζθεζε αμηνιόγεζεο



Αλαθεθαιαηώλνληαο…. 

 Σν δπαδηθό ζύζηεκα είλαη ην απινύζηεξν 
ζύζηεκα αξίζκεζεο

 Παξάιιεια πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί απνηειεί 

ηε βάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή 



Αληηζηνηρίζηε θάζε δπαδηθό αξηζκό ηεο ηήιεο Α 

κε ηνλ ηζνδύλακν ηνπ δεθαδηθό από ηε ηήιε Β.  

Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

Άζθεζε γηα ην ζπίηη

Στήλη Α Στήλη Β

1. 10010 α.   4

2. 10101 β.  18

3.  0100 γ.  21

4.  111 δ.   9

ε.   7


