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1 Innledning

P̊a forelesningen 30/8 s̊a vi litt p̊a hvordan heltall kan representeres i to-
tallsystemet (dette kalles binær representasjon). Blant annet tok vi for oss
en metode for å oversette fra desimal representasjon til binær representasjon
som kanskje gikk litt fort; her skal vi se p̊a dette litt nøyere.

2 Divisjon med 2

Det fins en enkel metode for å konvertere fra desimal til binær representasjon
som er basert p̊a gjentatt divisjon med 2. Metoden finner de binære sifrene
i rekkefølge fra høyre mot venstre, vi sier at vi finner de minst signifikan-
te sifrene først. I presentasjonen under bruker vi operatoren // som angir
heltallsdivisjon uten rest. Med andre ord er 5//2 = 2 og 11//3 = 3.

Hvis tallet vi skal konvertere er 23, begynner vi med å regne ut 23//2 =
11 som gir rest 1. Vi gjentar dette med 11 og f̊ar 11//2 = 5 og rest 1. Vi
gjentar igjen og f̊ar 5//2 = 2 og rest 1. Neste gang f̊ar vi 2//2 = 1 og rest
0. Endelig f̊ar vi 1//2 = 0 og rest 1. Litt mer systematisk kan vi sette opp
dette som

23 1
11 1
5 1
2 0
1 1

Et tall i høyre kolonne er resten n̊ar vi dividerer tallet rett til venstre med
2, mens et tall i venstre kolonne er resultatet n̊ar tallet rett over divideres
med 2, uten å ta vare p̊a resten (det første tallet er selvsagt tallet vi skal
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konvertere). De binære sifrene til 23 kan n̊a avleses i høyre kolonne, med det
minst signifikante sifferet øverst. Vi har alts̊a

23 = 101112

som det er lett å sjekke at stemmer.
La oss ta et eksempel til og konvertere a = 349 til binær form. Vi f̊ar n̊a

349 1
174 0
87 1
43 1
21 1
10 0
5 1
2 0
1 1

og har derfor at 349 = 1010111012.

3 Hvorfor er denne metoden riktig?

Dette ser jo ut til å være en enkel og grei metode for å konvertere et tall til
binær form, men hvorfor gir den riktig resultat? For å se det m̊a vi ta med
litt mer detaljer. La oss ta for oss det første eksempelet. Vi ønsker å finne
tall b0, . . . , b4 som alle skal være 0 eller 1 slik at

23 = b424 + b323 + b222 + b121 + b020. (1)

Grunnen til at vi ikke tar med flere ledd p̊a høyre side er at det neste leddet
ville være b525 (de andre leddene vil inneholde enda høyere potenser av 2),
og siden 25 = 32 > 23 vil vi ikke trenge disse høyereordens leddene i dette
tilfellet. I (1) legger vi merke til at de fire første leddene p̊a høyre side alle
er partall, mens det siste leddet b020 = b0 enten er 0 eller 1. N̊a er 23 er et
oddetall s̊a hvis vi ikke skal komme skjevt ut allerede i starten m̊a vi sette
b0 = 1 slik at ogs̊a høyresiden blir et oddetall.

Vi fortsetter med å dividere begge sider av (1) med 2, uten å ta vare p̊a
resten. Dette gir

23//2 = 11 = b423 + b322 + b221 + b120. (2)
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Vi har alts̊a f̊att et nytt problem av samme type som vi startet med, men
tallet v̊art er redusert i størrelse fra 23 til 11 og antall binære sifre er redusert
fra 5 til 4. Vi kan da bruke samme resonnement som over og konkludere med
at vi m̊a ha b1 = 1 siden 11 er et oddetall. Vi dividerer med 2 igjen og f̊ar

11//2 = 5 = b422 + b321 + b220. (3)

Nok en gang er konkulsjonen at b2 = 1 siden 5 er et oddetall. En ny divisjon
gir

5//2 = 2 = b421 + b320 (4)

som gir b3 = 0 siden venstresiden n̊a er et partall. En siste divisjon gir

2//2 = 1 = b420 (5)

s̊a b4 = 1. Vi har alts̊a 23 = 101112 slik vi fant over.
V̊ar opprinnelige konvertering av 23 til binær form er ikke noe mer enn

en litt mer kompakt m̊ate å skrive opp dette p̊a, og metoden er s̊apass enkel
at et slikt omstendelig eksempel bør være nok til å overbevise oss om at
metoden er riktig. I oppgavene under skal du finne fram til en tilsvarende
metode for å konvertere heltall til tretallsystemet og metoder for å konvertere
tall i intervallet (0, 1) til totallsystemet og tretallsystemet.

Oppgaver

Oppgave 1. Skriv følgende tall i totallsystemet.

a) 35

b) 100

c) 256

d) -67

Oppgave 2. Over viste vi hvordan et heltall kan konverteres til totallsy-
stemet. Finn en tilsvarende metode for å konvertere desimaltall i inter-
vallet (0, 1) til totallsystemet. Test metoden din p̊a de to eksemplene
0.5 = 0.12 og 0.25 = 0.01. Hint: Bruk multiplikasjon med 2 i steden
for divisjon med 2.

Oppgave 3. Bruk metoden du fant i oppgave 2 til å konvertere tallene
under til totallsystemet.

a) 0.75

3



b) 0.125

c) 0.4

d) 0.01

Oppgave 4. Konvertering til tretallsystemet.

a) Bruk metoden over for å konvertere helttall fra desimal til bi-
nær form som utgangspunkt, og utled en metode for å konvertere
heltall fra titallsystemet til tretallsystemet. Test metoden p̊a ek-
semplene 67 = 21113 og 100 = 102013.

b) Utled en metode for å konvertere desimaltall i intervallet (0, 1) til
tretallsystemet, og test metoden p̊a eksemplene

1/3 = 0.13,

0.5 = 0.111111111 . . .3 ,

0.1 = 0.0022002200220022 . . .3 .
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