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De aceast  dat , pentru c  se apropie vacanµa ³i mai avem nevoie ³i
de relaxare v  propun o tem  distractiv  ³i care v  va ajuta s  îi impresionaµi
pe colegii vo³tri ³i nu numai.

Multe jocuri matematice recreative pornesc de la sistemul binar de nu-
meraµie, adic  sistemul de numeraµie în baza 2.

S  ne amintim puµin ce este cu acest sistem de numeraµie.
Sistemul de numeraµie folosit ast zi în lumea civilizat  este sistemul

zecimal care se bazeaz  pe puterile lui 10. Cifra unit µilor este un multiplu al
lui 100, cifra zecilor este un multiplu al lui 101, cifra sutelor este un multiplu
al lui 102 ³i a³a mai departe. De exemplu 234, în sistemul zecimal exprim 
urm toarea sum  2 ·102+3 ·101+4 ·100. Este de presupus c  sistemul zecimal
a fost preferat pentru c  noi avem 10 degete la cele dou  mâini. Dac  am �
avut 12 cu siguranµ  c  alegeam un sistem de numeraµie cu baza 12.

Cel mai simplu sistem de numeraµie se bazeaz  pe puterile lui 2 ³i se
nume³te sistem binar. Unele triburi primitive num r  ³i ast zi în sistem binar.
Matematicienii chinezi ai antichit µii cuno³teau acest sistem de numeraµie.
Cel care s-a ocupat serios de acest sistem de numeraµie a fost matematicianul
german Gottfrie Wilhelm von Leibniz. Din vremea lui Leibniz ³i pân  de
curând sistemul binar a fost mai mult o curiozitate. A început s  devin 
interesant o dat  cu apariµia calculatoarelor. Calculatorul este o multitudine
de circuite electrice prin care poate s  treac  curentul electric sau s  nu treac ,
deci numai dou  posibilit µi.

Orice num r poate � trecut din sistemul zecimal în sistemul binar ³i
invers.

Pentru trecerea unui num r din baza 10 în baza 2 proced m astfel: îm-
p rµim, cu rest, num rul la 2. Restul este prima cifr  din dreapta a num rului
scris în baza 2. Împ rµim acum câtul obµinut mai sus la 2. Noul rest este
a doua cifr  din dreapta a num rului scris în baza 2. Continu m pân  când
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câtul devine 0.
Iat  un exemplu. S -l trecem pe 21 din baza 10 în baza 2.
Avem

21 = 2 · 10 + 1.

Prima cifr  din dreapta va � 1.

10 = 2 · 5 + 0.

A doua cifr  din dreapta este 0.

5 = 2 · 2 + 1.

A treia cifr  din dreapta este 1.

2 = 2 · 1 + 0.

A patra cifr  din dreapta este 0.

1 = 2 · 0 + 1.

A cincea cifr  din dreapta ³i ultima este 1.
A³adar

21(10) = 10101(2).

Trecerea de la baza 2 la baza 10 este mai simpl  ³i se bazeaz  pe scrierea
num rului ca sum  de puteri ale lui 2.

De exemplu

10101(2) = 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 16 + 4 + 1 = 21(10).

Dac  v-aµi reamintit de sistemul binar ³i sistemul zecimal s  vedem cum
putem deveni "isteµi" în faµa colegilor ³i a prietenilor.

Trebuie s  v  confecµionaµi ni³te cartoane precum c rµile de joc pe care
urmeaz  apoi s  scrieµi o serie de numere. Ar taµi cartoanele unui prieten.
Rugaµi-l s  î³i aleag  un num r de la 1 pân  la cel mai mare num r scris de
voi pe unul dintre cartoane ³i apoi s  v  indice cartoanele pe care se g se³te
acest num r. În momentul urm tor voi îi veµi spune num rul pe care l-a ales.

Cum este posibil? Asta depinde de numerele pe care le veµi scrie pe
�ecare carton, iar aceast  scriere nu este întâmpl toare. Ne folosim de faptul
c  în scrierea binar  orice num r are o scriere unic  ³i reprezint  o sum  de
puteri ale lui 2. Fiecare carton are scris în stânga sus o putere a lui 2; 1,
adic  20 pe primul carton, 2 (21) pe al doilea carton, 4 (22) pe al treilea, 8
(23) pe al patrulea ³i a³a mai departe. Tot ce aveµi de f cut este s  adunaµi
numerele din stânga sus de pe cartoanele indicate de prietenul vostru.
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S  reµinem c  totdeauna cel mai mare num r este de forma 2n−1, unde
n reprezint  num rul cartoanelor.

S  trecem acum la confecµionarea cartoanelor luând ca exemplu situaµia
în care doriµi s  aleag  un num r de la 1 pân  la 31. În acest caz n = 5, deci
vom confecµiona 5 cartoane.

Pentru aceasta scriem toate numerele de la 1 la 31 din baza 10 în baza
2 ³i le a³ez m ca în �gura de mai jos.

În �gura de mai sus, pe prima coloan  sunt numerele de la 1 la 31. În
urm toarele cinci coloane sunt cifrele din baza 2 care apar în scrierea binar 
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a num rului. De exemplu, în dreptul num rului 27(10) avem cifrele 1 1 0 1 1
care corespund scrierii în baza 2.

În sfâr³it, ultimele cinci coloane reprezint  cartoanele ³i numerele care
trebuie scrise pe �ecare carton.

Atenµie! Pe cartonul care are în stânga sus num rul 1 se vor scrie toate
numerele care au cifra 1 în dreptul lui 20, pe cartonul care are în stânga sus
num rul 2 se vor scrie toate numerele care au cifra 1 în dreptul lui 21, pe
cartonul care are în stânga sus num rul 4 se vor scrie toate numerele care au
cifra 1 în dreptul lui 22 ³i a³a mai departe.

Iat  cum trebuie s  arate în �nal cartoanele.

Dac  prietenul vostru ³i-a ales num rul 20 atunci îµi va indica al treilea
carton din stânga ³i al cincilea carton, num rând tot din stânga. În acest caz
veµi aduna 4 cu 16 ceea ce v  d  exact 20.

Evident c  puteµi s  optaµi pentru mai multe numere. Atunci num rul
cartoanelor va cre³te, dar ³i num rul de numere scrise pe �ecare carton.

V  doresc succes!
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