
 

 

Αριθμητικά Συστήματα – Κώδικες 
1.1  Εισαγωγή  

Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται 
για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντι-
κείμενα και συσχετίζοντάς τα μας παρέχεται πληροφορία για το περιβάλ-
λον. Η μελέτη των αριθμητικών συστημάτων δεν περιορίζεται μονάχα 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κάθε μέρα χρησιμοποιούμε αριθμούς 
και γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, μας παρέχεται η πληροφορία 
για το πώς ένας υπολογιστής χειρίζεται και αποθηκεύει τους αριθμούς. 

Η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια της πορείας της στη γη χρησιμοποίησε 
σχήματα ή σύμβολα για την αναπαράσταση των αριθμών, αρχικά με τη 
χρήση γραμμών. Η γραφική απεικόνιση αριθμών ήταν όμως δύσκολη. 

Οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν το εξηνταδικό σύστημα (sexagesimal) 
οι δε Μάγια το εικοσαδικό (vigesimal). Οι Ρωμαίοι επινόησαν ένα αριθμη-
τικό σύστημα για τους αριθμούς από το 1 έως το 1 εκατομμύριο με τη χρή-
ση 7 συμβόλων (τα γράμματα I, V, X, L, C, D, M)  

Το γνωστό μας αραβικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν 
μόλις 2300 χρόνια. Η εισαγωγή του μηδενός ώστε να προσδιορίσει την αξία 
ενός ψηφίου ήταν πολύ σημαντική. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκτελούν τις πράξεις χρησιμοποιώντας όχι 
το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, αλλά το δυαδικό που περιλαμβάνει τους 
δυαδικούς  αριθμούς «1» και «0». Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά είναι ο  κόσμος 
των υπολογιστών, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των αριθμομηχανών. 
Η χρήση των ψηφιακών ηλεκτρονικών όλο και περισσότερο επεκτείνεται σε 
πολλαπλές εφαρμογές της καθημερινής μας ζωής και για αυτό το λόγο θα 
πρέπει να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές τους. 

Ένας οποιοσδήποτε αριθμός σε οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης μπορεί 
να παρασταθεί από την παρακάτω σχέση: 
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για κάθε 0 1≤ ≤ −Ψ Bi   
Στη σχέση 1-1 έχουμε: 
 n = το πλήθος των ακεραίων ψηφίων του αριθμού 
m = το πλήθος των δεξιά της υποδιαστολής ψηφίων του αριθμού 
Ψi = τα ψηφία του αριθμού  
 B = η βάση του συστήματος αρίθμησης 
  i = η τάξη του ψηφίου Ψi 
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα κύρια αριθμητικά συστήματα καθώς 

και στον τρόπο μετατροπής των αριθμών από ένα σύστημα σε οποιοδήποτε 
άλλο.       

1.2  Τα κύρια αριθμητικά συστήματα   
Το πλέον χρησιμοποιούμενο σύστημα αρίθμησης, στην καθημερινή μας 

ζωή, είναι το δεκαδικό. Αυτό περιλαμβάνει τα ψηφία από 0 έως 9 και έχει 
σαν βάση του (base, radix) τον αριθμό 10. Παρατηρούμε ότι η βάση του 
συστήματος δεν ανήκει στα ψηφία του συστήματος, αλλά υπερβαίνει κατά 
μία μονάδα το μεγαλύτερο ψηφίο του. Το ίδιο ισχύει, όπως θα διαπιστώ-
σουμε παρακάτω, για όλα τα αριθμητικά συστήματα ανεξάρτητα από τη  
βάση που αυτά έχουν ορισθεί. 

Παράδειγμα 1ον: 

O αριθμός 1974 μπορεί να γραφτεί στο δεκαδικό σύστημα σύμφωνα με 
τον προηγούμενο τύπο ως εξής (παρατηρούμε ότι πρόκειται για ακέραιο 
αριθμό άρα m=0): 
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3210 101109107104 ⋅+⋅+⋅+⋅=  

Εκτός από το δεκαδικό αριθμητικό σύστημα, τα κύρια αριθμητικά συ-
στήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε είναι  το δυαδικό,  το οκταδικό, και 
το δεκαεξαδικό. 

Όπως αναφέραμε, το δυαδικό σύστημα είναι αυτό που χρησιμοποιείται 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα δύο ψηφία που το περιγράφουν μπο-
ρούν να παρασταθούν εύκολα με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, 
όπως οι διακόπτες ή τα τρανζίστορ, των οποίων οι έξοδοι μπορούν να οδη-
γηθούν σε δύο καταστάσεις. Η μία από αυτές παριστάνει το «0» και η άλλη 
το «1» (με τη χρήση διακοπτών: διακόπτης ανοικτός- κλειστός). 
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Τα ψηφία που χρησιμοποιεί το κάθε σύστημα αρίθμησης είναι (για τα 
κύρια συστήματα): 

ΔYAΔIKO :  0, 1  
OKTAΔIKO :  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
ΔEKAΔIKO :   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
ΔEKAEΞAΔIKO :  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F 
Συμπληρωματικά αναφέρουμε και τα στοιχεία ενός άλλου συστήματος 

αρίθμησης, του δωδεκαδικού (Duo-decimal), το οποίο χρησιμοποιήθηκε  
για τις διάτρητες κάρτες των υπολογιστών. Στο σύστημα αυτό μετά τα δέκα 
γνωστά ψηφία χρησιμοποιούνται τα γράμματα Τ (Τen) και Ε (Εleven).  

Η βάση του δυαδικού συστήματος είναι το 2, του οκταδικού το 8, και 
του δεκαεξαδικού το 16. Στο δεκαεξαδικό σύστημα, δεδομένου ότι περιέχει 
και ψηφία μεγαλύτερα του 9, χρησιμοποιούνται  και τα έξι πρώτα γράμματα 
του λατινικού αλφαβήτου (A, B, C, D, E, F) για να  αναπαρασταθούν τα 
υπόλοιπα ψηφία.  

Στον πίνακα 1-1, που ακολουθεί, δίνεται η παράσταση των αριθμών από 
το 1 έως το 20 στα τέσσερα κύρια αριθμητικά συστήματα.  

Κάθε αριθμός, που θα χρησιμοποιούμε,  θα παρίσταται με το γράμμα N 
και δείκτη τη βάση του αριθμητικού συστήματος π.χ. N10 = 3569 που υπο-
δηλώνει αριθμό του δεκαδικού συστήματος, N8 = 13467 για το οκταδικό 
σύστημα και N2 = 10101101 για το δυαδικό σύστημα. 

1.3 Mετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων 
Θα μελετήσουμε τις περιπτώσεις μετατροπής ενός αριθμού που ανήκει 

σ’ ένα σύστημα αρίθμησης με βάση α, σ’ ένα ισοδύναμο αριθμό στο σύ-
στημα με βάση β. 

1.3.1  Μετατροπή ακέραιων αριθμών από το δεκαδικό σύστημα 

Έστω ότι ο αριθμός N παριστάνεται στα δύο συστήματα ως εξής:  
Νβ = Ψn , Ψn-1,.............,Ψ0 
Να = Φν , Φν-1,.............,Φ0  (1-3) 

όπου Ψi  ψηφία {0, 1, 2, ... β-1} και Φi  ψηφία {0, 1, 2, ... α-1}. Επειδή οι 
δύο αυτές παραστάσεις αντιπροσωπεύουν τον ίδιο αριθμό, προφανώς θα 
ισχύει ότι: 
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Υποθέτουμε ότι τα ψηφία Ψ0, Ψi, Ψn είναι γνωστά, δηλαδή είναι γνωστή 
η παράσταση του αριθμού με βάση β, και ζητάμε την ισοδύναμη παράστα-
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σή του με βάση α. Θα πρέπει δηλαδή να υπολογίσουμε τα νέα ψηφία Φ0, 
Φ1,............Φν.   
Είναι γνωστό από την αριθμητική ότι για κάθε σύστημα αρίθμησης ισχύει: 

Δ
δ

Υ
δ

= +π   (1-5) 

όπου Δ ο διαιρέτης, δ ο διαιρετέος, π το πηλίκο και Y το υπόλοιπο. 
Για τη βάση β = 10 έχουμε: 
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Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (1-5) και (1-8) έχουμε: 
Π0 = Φν-1αν-2+Φν-2αν-3+... + Φ1 α0   (1- 9) 
Υ0 = Φ0  (1-10) 

όπου Π0 είναι το πηλίκο και Y0 το υπόλοιπο της πρώτης διαίρεσης των α-
ριθμών N10 / α. Δηλαδή το υπόλοιπο της πρώτης διαίρεσης του αριθμού N10 
με το α μας δίνει το ψηφίο Φ0 της κατώτερης τάξης του αριθμού N10 στο 
σύστημα αρίθμησης με βάση το α. Αν συνεχίσουμε τις διαιρέσεις, διαιρώ-
ντας το Π0 με το α, βρίσκουμε τα Π1 και Y1. Συνεχίζοντας με αυτό τον τρό-
πο, βρίσκουμε διαδοχικά όλα τα ψηφία του αριθμού στο σύστημα αρίθμη-
σης με βάση α, δηλαδή τα Φ1, Φ2, Φ3..... Φν-1. Κατά συνέπεια, η μετατροπή 
ενός ακεραίου αριθμού του δεκαδικού συστήματος σε άλλα συστήματα επι-
τυγχάνεται με συνεχείς διαιρέσεις του αριθμού με τη βάση του νέου συστή-
ματος στο οποίο μετατρέπεται ο αριθμός, από τις οποίες αυτό που μας εν-
διαφέρει είναι το υπόλοιπο, ο οποίος είναι ακέραιος μικρότερος από τη βά-
ση του νέου συστήματος (ουσιαστικά προκύπτει από την πράξη ΜΟD- ακέ-
ραιο υπόλοιπο-). 
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Παράδειγμα 2ον:  

Α)  Μετατροπή από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα. 
Έστω ότι θέλουμε να μετατρέψουμε τον δεκαδικό N10 = 5310 στο δυαδι-

κό σύστημα. 
ΠΗΛΙΚΟ  1 3 6 13 26 53 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  1 1 0 1 0 1 Χ (διαίρεση δια 2) 

 
Συνεπώς ο  αριθμός Ν10 = 5310 στο δυαδικό θα είναι ο Ν2 = 1101012.  

Β)  Μετατροπή από το δεκαδικό στο οκταδικό σύστημα.  
Να μετατραπεί ο αριθμός  N10 = 5310 στο οκταδικό σύστημα.                

ΠΗΛΙΚΟ  6 53 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  6 5 Χ (διαίρεση δια 8) 

 
O αριθμός στο οκταδικό σύστημα είναι ο N8 = 658. 

Γ)  Μετατροπή από το δεκαδικό στο δεκαεξαδικό σύστημα. 
Nα μετατραπεί  ο αριθμός N10 = 5310 στο δεκαεξαδικό σύστημα. 

ΠΗΛΙΚΟ  3 53 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  3 5 Χ (διαίρεση δια 16) 

 
O αριθμός στο δεκαεξαδικό σύστημα είναι ο N16 = 3516. 
Επομένως ο αριθμός 53 του δεκαδικού συστήματος στα άλλα συστήματα 

έχει τους εξής ισοδύναμους: N2 = 1101012, N8 = 658 και N16 = 3516. H επα-
λήθευση των αποτελεσμάτων γίνεται εύκολα μέσω της σχέσης 1-1:  

110101 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 22
5 4 3 2 1 0= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =    

             = + + + + + =32 16 0 4 0 1 53  
       65 6 8 5 8 48 5 538

1 0= ⋅ + ⋅ = + =  
      35 3 16 5 16 48 5 5316

1 0= ⋅ + ⋅ = + =  

Δ)  Έστω ότι θέλουμε να μετατρέψουμε τον αριθμό N10 = 197310 σε όλα 
τα γνωστά αριθμητικά συστήματα.  

Θα ξεκινήσουμε με τον υπολογισμό του ισοδύναμου δυαδικού αριθμού. 

1 3 7 15 30 61 123 246 493 986 1973 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 Χ (διαίρεση δια 2) 
 
O αριθμός 1973 του δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα είναι ο  

Ν2 = 111101101012. 
Για το οκταδικό σύστημα θα έχουμε: 
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 3 30 246 1973 
3 6 6 5 Χ  (διαίρεση  δια  8) 

 
Ή ισοδύναμα έχουμε 

  ΠΗΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
1973 : 8 246 5  
246 : 8   30 6  
30 : 8 3 6  
3 : 8 0 3  

Όπως διαπιστώνετε, με τον κλασσικό τρόπο παρουσίασης που έχουν 
υιοθετήσει τα περισσότερα βιβλία, πρέπει να αντιστρέψουμε το αποτέλε-
σμα. 

Άρα ο αριθμός 1973 του δεκαδικού  στο οκταδικό είναι ο N8 = 36658. 
Τέλος στο δεκαεξαδικό σύστημα θα έχουμε: 

ΠΗΛΙΚΟ  7 123 1973 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  7 Β 5 Χ (διαίρεση δια 16) 

 
Συνεπώς στο δεκαεξαδικό σύστημα αντιστοιχεί στον αριθμό  N16 = 

7B516. 
Άρα 197310  = 7B516     =  36658   =   111101101012           

1.3.2  Μετατροπή αριθμών μικρότερων της μονάδας από το δεκαδικό  
σύστημα αρίθμησης  

Στην περίπτωση αυτή κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, αντί να 
διαιρούμε τον αριθμό με τη βάση του νέου συστήματος αρίθμησης, εκτε-
λούμε συνεχείς πολλαπλασιασμούς με τη βάση του νέου συστήματος αρίθ-
μησης.  Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. 

Έστω ο κλασματικός δεκαδικός αριθμός: 

Ν Ψ β Ψ β Ψ β Ψ β Ψ βi
i

i m
m

m
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Έχοντας γνωστά τα Ψi, θέλουμε να υπολογίσουμε τα Φi. Πολλαπλασιά-
ζοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης (1-12) με α έχουμε: 

 
αΝ Φ α Φ α Φ α Φ αμ

μ
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2
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2 1= + + + +− −
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− +. . .    (1-13) 
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Βλέπουμε ότι το Φ-1 είναι το πρώτο ψηφίο του αριθμού N10 με βάση το 
α. Με συνεχείς πολλαπλασιασμούς υπολογίζουμε και τα υπόλοιπα ψηφία 
Φ-2, ..........., Φ-μ μέχρι να πετύχουμε μια ικανοποιητική προσέγγιση. 

Παράδειγμα 3ον : 

Α)  Να  μετατραπεί  ο δεκαδικός αριθμός N10 = 0,42310 στο δυαδικό σύ-
στημα αρίθμησης.  

 0,423               0,846              0,692                 0,384                   0,768 
 x     2              x     2               x     2                 x     2                   x     2 
↓                    ↓                     ↓                        ↓                         ↓  

   0 1  1     0                          1 

   1,692    1,384   1,536 

        -1                 -1    -1 

 0,846      0,692   0,384   0,768   0,536 

Επομένως, σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, κρατάμε το ακέραιο 
ψηφίο που προκύπτει μετά τον πολλαπλασιασμό του αριθμού με τη βάση 
στην οποία θέλω να μετατρέψω τον αριθμό. Κατόπιν  το ακέραιο μέρος που 
προκύπτει αφαιρείται από τον αριθμό. Ο νέος αριθμός που προκύπτει πολ-
λαπλασιάζεται  εκ νέου με τη βάση κ.ο.κ. δηλ. λαμβάνουμε τα προκύπτοντα 
ακέραια μέρη (0 ή 1 για το δυαδικό) και πολλαπλασιάζουμε με τη βάση του 
συστήματος μόνο το νέο κλασματικό μέρος. Ο δεκαδικός αριθμός             
N10 = 0,42310 στο δυαδικό σύστημα είναι ο Ν2 = 0,011012.  

Β)  Να  μετατραπεί  ο δεκαδικός κλασματικός αριθμός N10 = 0,248 στο 
οκταδικό σύστημα αρίθμησης. Eργαζόμενοι όπως προηγουμένως έχουμε:  

0,248                0,984                0,872              0,976                     0,808 
x     8                x     8                x     8              x     8                     x     8 
1,984                7,872                6,976              7,808                     6,464 

    ↓                      ↓                      ↓                     ↓                           ↓  
1                       7                       6                     7                            6 
 

Στο οκταδικό σύστημα ο αριθμός είναι ο N8 = 0,176768. 

Γ)  Να  μετατραπεί  ο δεκαδικός κλασματικός αριθμός N10 = 0,248 στο 
δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. 
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 0,248                     0,968                     0,488 
 x   16                     x   16                     x   16 
 3,968                    15,488                    7,808 
↓                           ↓                            ↓  
 3                           15(F)                      7 
 
Στο δεκαεξαδικό σύστημα ο αριθμός είναι N16 = 0,3F716. 
Σε περίπτωση που ο δεκαδικός έχει και ακέραιο και κλασματικό μέρος, 

τότε η μετατροπή γίνεται λαμβάνοντας χωριστά το ακέραιο μέρος  και χω-
ριστά το κλασματικό μέρος, οπότε εκτελούμε τις αντίστοιχες  διαδικασίες. 
Τέλος γράφω τον τελικό αριθμό ο οποίος προκύπτει από τη σύνθεση του 
ακεραίου και του κλασματικού μέρους. 

1.3.3 Μετατροπή αριθμού από οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης στο 
δεκαδικό 

Υπολογίζεται η τιμή του αριθμού στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, 
χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις της βάσης του συστήματος στην οποία βρί-
σκεται ο αριθμός. Η μετατροπή σ’ αυτή την περίπτωση είναι πολύ απλή: 

Α)  Από το δυαδικό στο δεκαδικό.   
Να μετατραπεί ο  δυαδικός N2 = 101011   στον αντίστοιχο δεκαδικό N10 . 

(Ξεκινάμε πάντα από το λιγότερο σημαντικό ψηφίο -με μηδενική δύναμη- 
μέχρι να πάρουμε όλους τους όρους, αυξάνοντας τη δύναμη της βάσης συ-
νεχώς κατά ένα,  ή μετρούμε το πλήθος των ψηφίων και η  δύναμη  του με-
γιστοβάθμιου όρου προκύπτει αν  αφαιρέσουμε ένα (1) από τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στο πλήθος των ψηφίων, δηλαδή αν το πλήθος των ψηφίων εί-
ναι 6 τότε η δύναμη του μεγιστοβάθμιου όρου είναι το 5)  

Ν2 = 101011 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 1 25 4 3 2 1 0= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  
               = + + + + + =32 0 8 0 2 1 43 10 

Β)  Από οκταδικό σε δεκαδικό.  
Να μετατραπεί ο N8 = 37658 στον  αντίστοιχο N10  

N 8
3 2 1 03765 3 8 7 8 6 8 5 8 1536 448 48 5 2037= = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + + = 10 

Γ)  Από δεκαεξαδικό σε δεκαδικό.   
Να μετατραπεί ο N16 = 1F στον  αντίστοιχο N10  

N F F16
1 0 1 01 1 16 16 1 16 15 16 16 15 31= = ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ = + = 10 
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1.3.4  Μετατροπή από και προς οποιαδήποτε βάση αρίθμησης 

Σημαντική παρατήρηση πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε νέα μετα-
τροπή είναι να γνωρίζουμε ότι κάθε δεκαεξαδικός αριθμός  ισοδυναμεί με 
ένα τετραψήφιο στο δυαδικό σύστημα, και κάθε αριθμός του οκταδικού 
συστήματος ισοδυναμεί με  ένα τριψήφιο στο δυαδικό σύστημα (Πίνακας  
1-1) 

Πίνακας  1-1 
Παράσταση αριθμών στα κύρια αριθμητικά συστήματα   

ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΟΚΤΑΔΙΚΟ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ 
0  0 0  0  
1  1 1  1  
2  10 2  2  
3  11 3  3  
4  100 4  4  
5  101 5  5  
6  110 6  6  
7  111 7  7  
8  1000 10  8  
9  1001 11  9  

10  1010 12  A  
11  1011 13  B  
12  1100 14  C  
13  1101 15  D  
14  1110 16  E  
15  1111 17  F  
16  10000 20  10  
17  10001 21  11  
18  10010 22  12  
19  10011 23  13  
20  10100 24  14  

Ένας συνηθισμένος τρόπος για να μετατρέψουμε έναν αριθμό που ανή-
κει σε οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης σ’ έναν ισοδύναμο αριθμό διαφο-
ρετικού συστήματος, είναι να τον μετατρέψουμε αρχικά στον ισοδύναμο 
δεκαδικό και μετά στο επιθυμητό σύστημα.  

Έστω λοιπόν ότι  θέλουμε να κάνουμε μια μετατροπή από το δεκαεξαδι-
κό στο οκταδικό σύστημα. Θα βρούμε πρώτα τον αντίστοιχο αριθμό στο 
δεκαδικό σύστημα και στη συνέχεια από το δεκαδικό θα βρούμε τον αντί-
στοιχο οκταδικό αριθμό. 



Αριθμητικά Συστήματα και Ψηφιακά Κυκλώματα 

 

20 

 

Παράδειγμα 4ον : 

Α΄τρόπος 
N16 = ABC        N8 =; 

=⋅+⋅+⋅=⋅+⋅+⋅== 012012
16 161216111610161616 CBAABCN  

       2748121762560 =++=  
27481016 =→= NABCN 10 

 5 42 343 2748 
5 2 7 4 Χ (διαίρεση  δια  8) 

Στο οκταδικό ο αριθμός είναι ο N8 = 52748 
Ακολουθήσαμε τα βήματα που έχουμε ήδη περιγράψει δηλαδή τη μετα-

τροπή στο δεκαδικό σύστημα και από εκεί στο οκταδικό:  
N16 = ABC16 → N10 = 274810 → N8 = 52748 

Β΄τρόπος 
Ένας άλλος τρόπος μετατροπής, ο οποίος είναι μάλλον ευκολότερος 

στην υλοποίηση, είναι να μετατρέψουμε αρχικά τον δεκαεξαδικό αριθμό  
στον αντίστοιχο δυαδικό αντικαθιστώντας κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο με τα 
αντίστοιχά του 4 δυαδικά. Κατόπιν, ξεκινώντας από τα δεξιά, χωρίζουμε εκ 
νέου τον αριθμό μας, αυτή τη φορά σε τριάδες ψηφίων. Κάθε τριάδα αντι-
στοιχεί  σε ένα αριθμό του οκταδικού συστήματος. 

Για το παραπάνω παράδειγμα έχουμε : 

A B C 
1010 1011 1100 

Ο αντίστοιχος δυαδικός αριθμός είναι λοιπόν 1010 1011 1100, τον  οποί-
ον χωρίζουμε πλέον σε τριάδες ξεκινώντας πάντα από τα δεξιά. (αναφερό-
μαστε σε ακέραιους αριθμούς) 

101 010 111 100 
5 2 7 4 

Άρα ο αριθμός ABC16  στο οκταδικό σύστημα είναι  52748. 
Όπως εύκολα διαπιστώνετε ο δεύτερος  τρόπος είναι πολύ πιο γρήγορος   

από τον πρώτο. 
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1.4  Συμπληρώματα αριθμού βάσης β ως προς βάσεις β-1 και β 

Έστω Nβ ο αριθμός και Nβ−1  το συμπλήρωμά του ως προς β-1. Τότε θα 

έχουμε: N i
i

n
i

β Ψ β=
=

−

∑
0

1

                           N β-1=
=

−

∑Ψ βi
i

i

n

0

1

 

N Nβ β-1+ = +
=

−

∑ (Ψ Ψ ii
i

n

0

1

) ( )β β βi i

i

n

= −
=

−

∑ 1
0

1

 

Το συμπλήρωμα ενός ψηφίου ορίζεται ως: 
Ψ Ψ β-1i+ =i   (1-14) 
Επομένως θα έχουμε: 
Ν Νβ + β-1= − + − + + − −( ) ( ) . . . ( )β β β β β βn1 1 10 1 1  

N Νβ + β-1= −( )βn 1    και    Ν β-1= − −β Νn
β 1   (1-15) 

όπου το Ν β-1 λέγεται το βάσης β-1 συμπλήρωμα του αριθμού Nβ .  

O αριθμός N Nβ β-1= +1   (1-16) 
λέγεται συμπλήρωμα του αριθμού Νβ ως προς βάση β. 

Παράδειγμα 5ον : 

Στον πίνακα 1-2 που ακολουθεί παραθέτουμε τυχαίους δεκαδικούς αριθ-
μούς και τα αντίστοιχα συμπληρώματά τους ως προς 9 και 10. Τα συμπλη-
ρώματα υπολογίζονται εφαρμόζοντας τους τύπους (1-15) και (1-16). 

Πίνακας 1-2  
Συμπληρώματα δεκαδικών αριθμών ως προς 9 και 10 (βάση και βάση-1) 

Δεκαδικοί  
αριθμοί 

Συμπλήρωμα  
ως προς 9 

Συμπλήρωμα  
ως προς 10 

Ν10 N9  N10  
135 864 865 
23 76                   77 

118,16 881,83                 881,84 

Ομοίως, στον πίνακα 1-3 που ακολουθεί παραθέτουμε τυχαίους δυαδι-
κούς αριθμούς και τα αντίστοιχα συμπληρώματά τους ως προς 1 και 2. Τα 
συμπληρώματα  υπολογίζονται εφαρμόζοντας και πάλι από τους τύπους   
(1-15) και (1-16). 

Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι στο δυαδικό σύστημα, όπως εύκολα 
αποδεικνύεται, το συμπλήρωμα του ψηφίου 0 είναι το 1 και αντίστροφα. 
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Στη συνέχεια, δίνονται πρακτικοί κανόνες για τον υπολογισμό των συ-
μπληρωμάτων στους δυαδικούς αριθμούς.  

Το συμπλήρωμα ως προς 1 ενός δυαδικού αριθμού με ή χωρίς υποδια-
στολή, υπολογίζεται αλλάζοντας ένα προς ένα όλα τα δυαδικά ψηφία με το 
αντίστοιχο συμπλήρωμα: τα 0 σε 1 και τα 1 σε 0. 

Πίνακας 1-3 
Συμπληρώματα δυαδικών αριθμών ως προς 1 και 2 

Δυαδικοί αριθμοί Συμπλήρωμα ως 
προς 1 

Συμπλήρωμα ως 
προς 2 

Ν2 N1  N2  
0101101 1010010 1010011 
1111010 0000101 0000110 

               010,101                101,010                101,011 
             11010,0011              00101,1100              00101,1101 

Το συμπλήρωμα ως προς 2 ενός δυαδικού αριθμού υπολογίζεται αρχί-
ζοντας από το τέλος του αριθμού και επαναλαμβάνοντας τα δυαδικά ψηφία 
όπως έχουν, μέχρις ότου βρεθεί η πρώτη μονάδα, η οποία και αυτή επανα-
λαμβάνεται. Από εκεί και πέρα αλλάζουμε όλα τα δυαδικά ψηφία, δηλαδή 
τα 0 σε 1 και τα 1 σε 0.  

Ένας άλλος, ευκολότερος ίσως, τρόπος είναι  προσθέτοντας τη μονάδα 
στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο του αριθμού του συμπληρώματος ως προς 
ένα που έχουμε υπολογίσει προηγουμένως.  

1.5  Αναπαράσταση των θετικών και αρνητικών αριθμών στο 
δυαδικό σύστημα αρίθμησης 

Θα εξετάσουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης προσημα-
σμένων αριθμών. 

 Tην προσημασμένη παράσταση (Sign representation) 
 Το συμπλήρωμα ως προς 1        (1’s complement) 
 Το συμπλήρωμα ως προς 2        (2’s complement) 
Πώς μπορούμε να αποφασίσουμε για το ποια αναπαράσταση είναι καλύ-

τερη; 
Είναι προφανές ότι η καλύτερη αναπαράσταση θα πρέπει να καταλήγει 

σε απλούστερες και γρηγορότερες  λειτουργίες. Είναι όπως στον προγραμ-
ματισμό όταν επιλέγουμε μια δομή δεδομένων.  
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Εδώ μας ενδιαφέρουν περισσότερο δύο συγκεκριμένες λειτουργίες: Η 
μετατροπή του x σε –x και η πρόσθεση δύο προσημασμένων αριθμών,  ή ο 
υπολογισμός  της γενικής μορφής  x + y. 

1.5.1 Προσημασμένη Παράσταση θετικών και αρνητικών δυαδικών  
αριθμών  

Μέχρι στιγμής δεν εξετάσαμε τον τρόπο παράστασης των δυαδικών α-
ριθμών λαμβάνοντας υπόψη το πρόσημό τους, αλλά υποθέσαμε ότι όλες οι 
πράξεις αφορούσαν θετικούς αριθμούς. Διάφοροι τρόποι έχουν χρησιμο-
ποιηθεί για την προσήμανση των δυαδικών αριθμών.  

Συνήθως χρησιμοποιούμε ένα σύστημα προσημασμένων μεγεθών: Προ-
σθέτουμε  το + ή το  – μπροστά από ένα μέγεθος για να προσδιορίσουμε το 
πρόσημό του. 

Μπορούμε να το κάνουμε ίδιο και στο δυαδικό σύστημα, προσθέτοντας 
ένα επιπλέον δυαδικό ψηφίο προσήμου μπροστά από τους αριθμούς. Συμ-
βατικά λοιπόν: 

 Το σύμβολο 0 αναπαριστά ένα θετικό αριθμό. 
 Το σύμβολο 1 αναπαριστά έναν αρνητικό αριθμό.  

Προσημασμένη παράσταση μεγέθους 

Παράδειγμα 6ον : 

       11012 =   1310  (4-bit μη προσημασμένος αριθμός) 
01101 = +1310   (5-bit θετικός αριθμός προσημασμένου μεγέθους) 
11101 =  -1310  (5-bit αρνητικός αριθμός προσημασμένου μεγέθους) 
  01002 =    410   (4-bit μη προσημασμένος αριθμός) 
00100 =  +410   (5-bit θετικός αριθμός προσημασμένου μεγέθους) 
10100 =   -410   (5-bit αρνητικός αριθμός προσημασμένου μεγέθους) 
Με αυτό τον τρόπο π.χ. το -5 γράφεται σαν 10101 και το +5 σαν 00101. 

(Υποθέτουμε ότι χρησιμοποιούνται τέσσερα bit για την παράσταση της α-
πόλυτης τιμής του αριθμού).  

Παρ' όλο όμως ότι η παράσταση των προσημασμένων δυαδικών αριθμών 
με αυτό τον τρόπο ήταν πολύ εύκολη, δεν επικράτησε για δύο κυρίως λό-
γους:  

Πρώτον γιατί έτσι γίνεται σπατάλη δυαδικών ψηφίων και δεύτερον για 
λειτουργικούς λόγους της Αριθμητικής Μονάδας (π.χ. η αφαίρεση δεν ήταν 
δυνατό να γίνει με τη βοήθεια της πρόσθεσης, αλλά απαιτούσε ξεχωριστές 
βαθμίδες). Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την προσήμαν-
ση των δυαδικών αριθμών αναπτύσσονται παρακάτω.  
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Λειτουργίες προσημασμένων μεγεθών 

Η μετατροπή ενός προσημασμένου αριθμού από θετικό σε αρνητικό εί-
ναι τετριμμένη: απλά αλλάζουμε το bit πρόσημου από 0 σε 1 και αντίστρο-
φα. 

Η πρόσθεση των αριθμών, όμως, είναι δύσκολη. Τα προσημασμένα με-
γέθη είναι αυτά που κυρίως χρησιμοποιούμαι και βασίζονται στη σύγκριση 
των προσήμων των δύο προσθετέων: 

Αν έχουν το ίδιο πρόσημο, προσθέτουμε τα μεγέθη και κρατάμε το ίδιο 
πρόσημο. Αν έχουν διαφορετικά πρόσημα, αφαιρούμε το μικρότερο μέγε-
θος από το μεγαλύτερο. Το πρόσημο του μεγαλύτερου μεγέθους είναι και το 
πρόσημο του αποτελέσματος.  

Αυτή η μέθοδος της αφαίρεσης,  θα μας οδηγήσει μάλλον σε ένα πολύ-
πλοκο κύκλωμα. 

 
 +3 7 9

+ - 6 4 7
 - 2 6 8 

 
 

διότι 
ισχύει 

Αριθμός μετά την πρόσθεση 
και του δανεικού 

    5   13   17 
 6 4 7 
- 3 7 9 

Στη δεξιά αναπαράσταση και πάνω από τους αριθμούς σημειώνονται οι 
αριθμοί που προκύπτουν μετά την πρόσθεση και της δανεικής μονάδας (δε-
κάδας). Έτσι σημειώνεται ο αριθμός 17 ο οποίος εμπεριέχει και μία δανεική 
δεκάδα από την προηγούμενη βαθμίδα. Αντίστοιχα το 13 (λόγω του δανει-
κού από την προηγούμενη δεκάδα 14-1 που δάνεισε στην επόμενη δεκάδα) 
και το 5 (πάλι λόγω του δανεικού 6-1) είναι οι αριθμοί που προκύπτουν αν 
αφαιρέσουμε και το τυχόν δανεικό που τυχόν μας χρειάζεται για να υλο-
ποιηθεί η αφαίρεση. 

1.5.2  Παράσταση θετικών και αρνητικών δυαδικών αριθμών με συ-
μπλήρωμα ως προς 1 

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι το, συμπλήρωμα ως προς ένα, όπου 
μετατρέπουμε έναν αριθμό από θετικό σε αρνητικό συμπληρώνοντας κάθε 
δυαδικό ψηφίο του αριθμού (αλλάζοντας το  0 σε 1 ή το 1 σε 0 αντίστοιχα). 

Σε ότι αφορά το πρόσημο, κρατάμε τα δυαδικά ψηφία με την ίδια ανα-
παράσταση όπως και προηγουμένως. Έτσι το 0 αντιστοιχεί σε θετικούς, και 
το 1 σε αρνητικούς αριθμούς. Το δυαδικό ψηφίο προσήμου συμπληρώνεται 
μαζί με τα υπόλοιπα δυαδικά ψηφία. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ονομάζεται “συμπλήρωμα ως προς 
ένα;” 
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Το συμπλήρωμα  ενός bit είναι ισοδύναμο, με την αφαίρεσή του από το 
1. Έτσι 10 =  δηλαδή 1 - 0 = 1 και 01=  δηλαδή  1 - 1 = 0 

Ομοίως, συμπληρώνοντας κάθε bit ενός n-bit αριθμού είναι σαν να α-
φαιρούμε τον αριθμό αυτόν από τον αριθμό 2n-1. Για παράδειγμα, έστω ότι 
θέλουμε να βρούμε τον αρνητικό του πενταψήφιου αριθμού 01101. Εδώ 
n=5, και 2n-1 = 3110 = 111112. 

Αφαιρώντας το 01101 από το 11111 έχουμε σαν αποτέλεσμα 10010: 

 1 1 1 1 1
- 0 1 1 0 1
 1 0 0 1 0

Παράδειγμα 7ον : 

Α)  
11012  =   1310   (4-bit μη προσημασμένου αριθμού) 
0110   = +1310   (5-bit θετικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς ένα) 

  1 0010   =  -1310   (5-bit αρνητικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς ένα) 
01002  =     410   (4-bit μη προσημασμένου αριθμού) 

  0 0100   =   +410   (5-bit θετικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς ένα) 
  1 1011   =    -410   (5-bit αρνητικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς ένα) 

Β)  Στον πίνακα 1-4 που ακολουθεί παραθέτουμε μερικούς προσημα-
σμένους δυαδικούς αριθμούς (πρώτη στήλη) μαζί με τους αντίστοιχους δε-
καδικούς αριθμούς που αντιπροσωπεύουν (δεύτερη στήλη), σύμφωνα με 
τους κανόνες συμπλήρωσης ως προς ένα. 

Πίνακας 1-4 
Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί με συμπλήρωμα ως προς 1 

Προσημασμένες Αντίστοιχοι 
δυαδικές παραστάσεις δεκαδικοί 

με συμπλήρωμα ως προς 1 αριθμοί 
01010011  +83  
00000000  +0  
11111111  -0  

0111111111  +511  
1000000000  -511  

00010010  +18  

 Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε δυαδικές παραστάσεις με 6 δυαδικά ψηφία, 
ο μεγαλύτερος θετικός αριθμός που δύναται να γραφεί είναι ο αριθμός 
011111 (+31) και ο μικρότερος αρνητικός είναι ο 100000 (-31). Δηλαδή 
μπορούμε να παραστήσουμε τους αριθμούς από -31 έως +31 με 6 δυαδικά 
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ψηφία. Εύκολα συνάγεται ότι αν έχουμε αριθμούς αποτελούμενους από «n» 
δυαδικά ψηφία, ο μεγαλύτερος θετικός που μπορεί να περιγραφτεί μέσω 
αυτών είναι ο 2n-1-1 ενώ ο μικρότερος αρνητικός είναι ο -(2n-1-1).  

1.5.3 Παράσταση θετικών και αρνητικών δυαδικών αριθμών με συ-
μπλήρωμα ως προς  2  

Συχνά μιλάμε για το “συμπλήρωμα ως προς δύο” ενός αριθμού. Αυτή εί-
ναι μια “μπερδεμένη φράση”, αλλά συνήθως συσχετίζεται με  την αλλαγή 
του προσήμου κάποιου αριθμού. 

Όπως και στην παράσταση με συμπλήρωμα ως προς 1 έτσι και εδώ, εάν 
το πρώτο δυαδικό ψηφίο του αριθμού είναι «1» ο αριθμός είναι αρνητικός, 
ενώ εάν είναι «0» ο αριθμός είναι θετικός,  μόνο που στην αναπαράσταση 
αυτή και το πρόσημο παίζει ρόλο στην αξία του αριθμού. 

Για να μετατρέψουμε έναν αριθμό σε αρνητικό, συμπληρώνουμε κάθε 
δυαδικό ψηφίο (όπως στο συμπλήρωμα ως προς ένα) κι έπειτα προσθέτουμε 
1 στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο. 

Στον πίνακα 1-5 παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα δυαδικών αριθ-
μών (πρώτη στήλη) μαζί τον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό που παριστάνουν 
(δεύτερη στήλη). 

Δύο άλλοι, ισοδύναμοι τρόποι για να μετατρέψουμε αριθμούς,  στο συ-
μπλήρωμα ως προς δύο είναι:   

α) Nα αφαιρέσουμε έναν αριθμό των n-bit από τον αριθμό 2n, π.χ.  
 

 1 0 0 0 0 0  
- 0 1 1 0 1 (+1310) 

1 0 0 1 1 (-1310)  

 
 1 0 0 0 0 0  
- 0 0 1 0 0 (+410) 

1 1 1 0 0 (-410)  
 

β)  Να συμπληρώσουμε  όλα τα bits που βρίσκονται αριστερά από τον 
δεξιότερο 1.   
01101 = +1310 (ένας θετικός αριθμός σε συμπλήρωμα ως προς δύο) 
10011 = - 1310 (ένας αρνητικός αριθμός σε συμπλήρωμα ως προς δύο) 
00100 = +  410 (ένας θετικός αριθμός σε συμπλήρωμα ως προς δύο) 
11100 = -   410 (ένας αρνητικός αριθμός σε συμπλήρωμα ως προς δύο) 

Παράδειγμα 8ον : 

Α)  11012 =   1310  (4-bit μη προσημασμένος αριθμός) 
01101 = +1310  (5-bit θετικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς δύο) 
10010 = - 1310  (5-bit αρνητικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς ένα) 
10011 = - 1310  (5-bit αρνητικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς δύο) 
  0100 =      410  (4-bit μη προσημασμένος αριθμός) 
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00100 = + 410   (5-bit θετικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς δύο) 
11011=   - 410   (5-bit αρνητικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς ένα) 
11100=   - 410   (5-bit αρνητικός αριθμός με συμπλήρωμα ως προς δύο) 
 
Β)    Πίνακας 1-5  

 Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί με συμπλήρωμα ως προς 2 

Προσημασμένες Αντίστοιχοι 
δυαδικές παραστάσεις με δεκαδικοί 
συμπλήρωμα ως προς 2 αριθμοί 

01001100  +76  
01111111  +127  
10000000  -128  
11111111  -1  
00000000  +0  
10101010  -86  

Εάν υποθέσουμε και εδώ ότι έχουμε δυαδικές παραστάσεις με 6 δυαδικά 
ψηφία, ο μεγαλύτερος θετικός αριθμός που δύναται να γραφεί είναι ο 
011111 (+31) ενώ ο μικρότερος αρνητικός είναι ο 100000 (-32). Δηλαδή με 
6 δυαδικά ψηφία μπορούμε να παραστήσουμε τους αριθμούς από -32 έως 
+31.  

Για «n» δυαδικά ψηφία ο μεγαλύτερος θετικός θα είναι ο 2n-1-1 και ο μι-
κρότερος αρνητικός θα είναι ο -2n-1.  

1.5.4  Σύγκριση των συστημάτων προσημασμένων αριθμών 

Στον πίνακα 1-6 που ακολουθεί παρατίθενται όλοι οι αριθμοί των 4-bit 
σε διαφορετικά συστήματα. Παρατηρούμε ότι οι θετικοί αριθμοί είναι οι 
ίδιοι και στις τρεις αναπαραστάσεις. 

Στο προσημασμένο μέγεθος και στο συμπλήρωμα ως προς ένα υπάρχουν 
δύο τρόποι αναπαράστασης του 0. Αυτό κάνει τα πράγματα πιο πολύπλοκα.  

Στο συμπλήρωμα ως προς δύο έχουμε ασύμμετρο εύρος αριθμών, καθώς 
υπάρχει ένας παραπάνω αρνητικός αριθμός από ότι θετικός. Μπορούμε να 
αναπαραστήσουμε το -8 αλλά όχι το +8. 

Εν τούτοις, το συμπλήρωμα ως προς δύο, προτιμάται διότι έχει μόνο ένα 
τρόπο ανπαράστασης του 0, και ο αλγόριθμος της πρόσθεσης  είναι  απλού-
στερος. 
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Πίνακας 1-6 
 Αντιστοίχιση δεκαδικών αριθμών στις δυνατές  

αναπαραστάσεις δυαδικών αριθμών 

Δεκαδικός Παράσταση 
προσήμου 

Συμπλήρωμα 
ως προς 1 

Συμπλήρωμα 
ως προς 2 

7 0111 0111 0111 
6 0110 0110 0110 
5 0101 0101 0101 
4 0100 0100 0100 
3 0011 0011 0011 
2 0010 0010 0010 
1 0001 0001 0001 
0 0000 0000 0000 
-0 1000 1111 — 
-1 1001 1110 1111 
-2 1010 1101 1110 
-3 1011 1100 1101 
-4 1100 1011 1100 
-5 1101 1010 1011 
-6 1110 1001 1010 
-7 1111 1000 1001 
-8 — — 1000 

Εύρος των προσημασμένων συστημάτων των  αριθμών  

Πόσοι αρνητικοί και θετικοί αριθμοί μπορούν να  αναπαρασταθούν σε 
κάθε ένα από τα συστήματα αναπαράστασης του πίνακα 1-6; 

Έτσι και με βάσει τα αποτελέσματα των παραγράφων 1.5.2, και 1.5.3 
που ήδη μελετήσαμε, σε αριθμούς των n-bit συμπεριλαμβανομένου και του 
προσήμου, το πλήθος είναι: 

 

 Χωρίς 
Πρόσημο

Μεγέθη  
με πρόσημο 

Συμπλήρωμα 
ως προς 1 

Συμπλήρωμα 
ως προς 2 

Eλάχιστος 0000 ( 0) 1111  (-7) 1000  (-7) 1000   ( -8) 
Μέγιστος 1111 (15) 0111  (+7) 0111 (+7) 0111  (+7) 
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1.5.5  Γιατί η μέθοδος αυτή είναι λειτουργική; 

Για αριθμούς των n-bit, η μετατροπή π.χ. του B σε συμπλήρωμα ως προς 
δύο δίνει τον αριθμό 2n - B (αυτός είναι ένας από τους εναλλακτικούς τρό-
πους μετατροπής σε συμπλήρωμα ως προς δύο). 

A - B = A + (-B) 
  = A + (2n - B) 
  = (A - B) + 2n 

Αν A ≥ B, τότε ο (A - B) είναι θετικός αριθμός, και το 2n αναπαριστά το 
κρατούμενο (1). Αγνοώντας το κρατούμενο αυτό, είναι ισοδύναμο με το να 
αφαιρέσουμε το 2n και μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα (A - B).  

Αν Α< B, τότε ο (A - B) είναι αρνητικός αριθμός και έχουμε 2n - (A - B). 
Αυτό αντιστοιχεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, -(A - B), σε μορφή συμπλη-
ρώματος ως προς δύο.  

Παράδειγμα 9ον : 

Α) Μετατροπή προσημασμένου αριθμού στο δεκαδικό 
Να μετατρέψετε τον δυαδικό 110101 στο δεκαδικό, θεωρώντας ότι ο α-

ριθμός βρίσκεται σε μια από τις παρακάτω μορφές: (με τη χρήση 6  δυαδι-
κών ψηφίων). 

 (a) Μορφή προσημασμένων μεγεθών 
 (b) Συμπλήρωμα ως προς ένα 
 (c) Συμπλήρωμα ως προς δύο 
Λύση 
Καθώς το bit πρόσημου είναι 1, έχουμε αρνητικό αριθμό. Ο πιο απλός 

τρόπος να βρούμε το μέγεθός του είναι να τον μετατρέψουμε σε θετικό α-
ριθμό. 

(a) Μορφή προσημασμένων μεγεθών 
 Ο αρχικός δυαδικός αριθμός, 110101, αφαιρώντας το πρώτο δυαδικό 

ψηφίο που παριστά το πρόσημο μας δίνει  10101, ο οποίος  είναι ο δεκαδικός 
+21. Άρα ο  αριθμός 110101 αντιπροσωπεύει το -21. 

(b) Συμπλήρωμα ως προς ένα 
Η μετατροπή του 110101 σε συμπλήρωμα ως προς ένα δίνει 001010 = 

+1010, έτσι ο  αρχικός αριθμός είναι το -1010. 
(c) Συμπλήρωμα ως προς δύο 

 Χωρίς 
Πρόσημο 

Μεγέθη  
με πρόσημο

Συμπλήρωμα
ως προς 1 

Συμπλήρωμα 
ως προς 2 

Eλάχιστος 0 -(2n-1-1) -(2n-1-1) -2n-1 
Μέγιστος 2n-1 +(2n-1-1) +(2n-1-1) +(2n-1-1) 
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 Η μετατροπή του 110101 σε συμπλήρωμα ως προς δύο δίνει 001011 = 
1110, έτσι ο  αρχικός αριθμός είναι το -1110. 

Το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι, πως ο δυαδικός αριθμός έχει δια-
φορετικό νόημα ανάλογα με τον τρόπο αναπαράστασής του. 

1.6  Πράξεις στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης 
Η αριθμητική είναι η πιο βασική λειτουργία που εκτελεί ένας υπολογι-

στής, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη όσο πιστεύετε. 
Οι πράξεις στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης εκτελούνται ακριβώς όπως 

και στο δεκαδικό.  
Θα αναλύσουμε τις τέσσερεις πράξεις, δηλαδή την πρόσθεση, την αφαί-

ρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, πράξεις που εκτελούνται στην 
αριθμητική και λογική μονάδα ή ΑΛΜ (ALU) που είναι η καρδιά της Κε-
ντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ) (CPU), μόνον όσο αφορά την αριθ-
μητική αυτών και όχι τον τρόπο πραγματοποίησης των πράξεων με λογικά 
κυκλώματα, θέμα το οποίο θα εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

1.6.1  Πρόσθεση δυαδικών αριθμών 

 Στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, εάν από την πρόσθεση δύο ψηφίων 
ίδιας τάξης φθάσουμε ή υπερβούμε τη βάση του συστήματος, μεταφέρουμε 
την πλεονάζουσα δεκάδα στο αμέσως μεγαλύτερης τάξης ψηφίο κ.ο.κ.  

Το ίδιο συμβαίνει και με το δυαδικό σύστημα όπου, όταν το άθροισμα 
φθάσει ή υπερβεί τον αριθμό 2 (βάση του συστήματος), μεταφέρουμε μία 
δυάδα στο αμέσως υψηλότερης τάξης ψηφίο.  

Μπορούμε να προσθέσουμε δύο δυαδικούς αριθμούς, κατά στήλες, αρχί-
ζοντας από τα δεξιά, όπως προσθέτουμε δύο δεκαδικούς αριθμούς. 

Πρέπει όμως να θυμόμαστε πως είναι δυαδικοί αριθμοί. Για παράδειγμα, 
1 + 1 = 10 δηλαδή  γράφουμε το μηδέν και έχουμε ένα κρατούμενο! (προ-
φανώς ισχύει 0 + 1 = 1)  

Στον πίνακα 1-7 που ακολουθεί φαίνονται τα αθροίσματα (Σ) και τα 
κρατούμενα (Κ) όλων των δυνατών συνδυασμών δύο μονοψήφιων δυαδι-
κών αριθμών Χ και Υ. 
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 1 1 1 0 0 Κρατούμενο 
εισόδου 

  1 0 1 1 Α’ προσθετέος 
+  1 1 1 0 Β’ προσθετέος 
 1 1 0 0 1 Άθροισμα 

 
 

 
 

Πίνακας  1-7 
Πρόσθεση δυαδικών ψηφίων 

Προσθετέος Προσθετέος Άθροισμα Σ Κρατούμενο 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 

Ο άσσος που προκύπτει σαν κρατούμενο στην τελευταία πρόσθεση του 
πίνακα 1-7 προέρχεται από το ότι η πρόσθεση δύο άσσων στο δυαδικό μας 
δίνει 102 (210).  

Καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας ότι σε περίπτωση που προσθέτουμε 
περισσότερους από τρεις δυαδικούς αριθμούς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσο-
χή, γιατί η προς μεταφορά δυάδα είναι δυνατόν να μετατοπισθεί περισσότε-
ρες από μία θέσεις προς τα αριστερά. Αυτό μπορεί να συμβεί και στον πολ-
λαπλασιασμό όπου εκεί προσθέτουμε πολλά μερικά γινόμενα. 

1.6.2  Αφαίρεση δυαδικών αριθμών 

Θα μελετήσουμε  τώρα την αφαίρεση και  τους αρνητικούς αριθμούς. Η 
αριθμητική που υλοποιήσαμε μέχρι τώρα περιορίστηκε κυρίως σε μη προ-
σημασμένους (θετικούς) ακεραίους. 

Το κύριο πρόβλημα είναι η αναπαράσταση των αρνητικών αριθμών στο 
δυαδικό σύστημα. Θα εισάγουμε τρεις μεθόδους, και θα δείξουμε γιατί μια 
από αυτές είναι η καλύτερη. 

Με τη χρήση αρνητικών αριθμών, έχουμε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε 
την αφαίρεση χρησιμοποιώντας τους αθροιστές, καθώς A - B = A +(-B). 

Το αρχικό κρατούμενο  
είναι προφανώς 0 

Περισσότερο σημαντικό 
Ψηφίο ή MSB 

Λιγότερο σημαντικό 
ψηφίο ή LSB 
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Και η αφαίρεση δυαδικών αριθμών γίνεται όπως ακριβώς και στους δε-
καδικούς. Βασική προϋπόθεση της αφαίρεσης είναι η λήψη μιας δανεικής 
(borrow) δυάδας από το μεγαλύτερης τάξης ψηφίο, στην περίπτωση που το 
ψηφίο του μειωτέου είναι μικρότερο του ψηφίου του αφαιρετέου. Στον πί-
νακα 1-8 που ακολουθεί φαίνονται οι διαφορές (Δ) και τα δανεικά (Β) όλων 
των δυνατών συνδυασμών δύο μονοψήφιων δυαδικών αριθμών Χ και Υ. 

Πίνακας  1-8 
 Αφαίρεση δυαδικών ψηφίων  

Μειωτέος X Αφαιρετέος Διαφορά Δ Δανεικό Β 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
1 0 1 0 
1 1 0 0 

Παράδειγμα 10ον : 

   1010101 Μειωτέος →   85 
-  1000111 Aφαιρετέος → - 71 
   0001110 Διαφορά →   14 

Παρατήρηση: Αντί για αφαίρεση θα μπορούσαμε να κάνουμε πρόσθεση 
του συμπληρώματος του αρνητικού αριθμού (βλέπε παράγραφο 1.6). 

1.6.3  Πολλαπλασιασμός δυαδικών αριθμών 

Ο πολλαπλασιασμός δεν είναι τόσο δύσκολος. Είναι απλά  επαναλαμβα-
νόμενες  προσθέσεις. Αν έχουμε αθροιστές, μπορούμε εύκολα να εκτελέ-
σουμε και τον πολλαπλασιασμό.  

Υπενθυμίζουμε  ότι η λειτουργία της λογικής πράξης AND είναι ισοδύ-
ναμη με τον πολλαπλασιασμό δύο ψηφίων: 

 
 
 
 
 

 
 
 

a b a*b
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 
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Πολλαπλασιασμός επί 2: Απλή ολίσθηση   

Στο δεκαδικό, ένας εύκολος τρόπος να πολλαπλασιάσουμε με το 10 είναι 
να ολισθήσουμε όλα τα ψηφία προς τα αριστερά κατά μια θέση και να βά-
λουμε ένα 0 στα δεξιό άκρο. 

128 x 10 = 1280 
Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στο δυαδικό. Η ολίσθηση  προς τα α-

ριστερά ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό επί 2: 
11 x 10 = 110 (στο δεκαδικό, 3 x 2 = 6) 

Η ολίσθηση προς τα αριστερά δύο φορές ισοδυναμεί με πολλαπλασια-
σμό επί 4:  

11 x 100 = 1100 (στο δεκαδικό, 3 x 4 = 12) 
Έτσι, ένας δυαδικός αριθμός που πολλαπλασιάζεται κατά 2n ολισθαίνει n 

θέσεις προς τα αριστερά. 
Οπότε, η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναμεί με διαίρεση δια του 2.(θα 

μελετηθεί παρακάτω) 
110 ÷ 10 = 11 (στο δεκαδικό, 6 ÷ 2 = 3) 

Πολλαπλασιασμός μη προσημασμένων θετικών δυαδικών 

Θα  αναλύσουμε όλες τις δυνατές περιπτώσεις πολλαπλασιασμών δηλα-
δή μεταξύ θετικών αριθμών, αρνητικού πολλαπλασιαστή και αρνητικού 
πολλαπλασιαστέου.  Θα ξεκινήσουμε με την πιο απλή περίπτωση του πολ-
λαπλασιασμού μη προσημασμένων αριθμών. Ακολουθεί ένα παράδειγμα 
πολλαπλασιασμού θετικών μη προσημασμένων αριθμών. 

    1 1 0 1 Πολλαπλασιαστέος 
   x 0 1 1 0 Πολλαπλασιαστής 
    0 0 0 0 Μερικά γινόμενα 
   1 1 0 1   
  1 1 0 1    
+ 0 0 0 0     
 1 0 0 1 1 1 0 Γινόμενο 

Δεδομένου ότι στο δυαδικό πολλαπλασιάζουμε πάντα με 0 ή 1, τα μερι-
κά γινόμενα είναι πάντα είτε 0000 είτε ο πολλαπλασιαστέος (1101 στο πα-
ράδειγμα μας). 

Ο πολλαπλασιασμός δύο ακεραίων αριθμών των n-ψηφίων δίνει αποτέ-
λεσμα το οποίο μπορεί να έχει μήκος ψηφίων μέχρι 2n. 

Υπάρχουν τέσσερα μερικά γινόμενα τα οποία προστίθενται για να μας 
δώσουν το αποτέλεσμα. Μπορούμε να τα προσθέσουμε ανά ζεύγη, χρησι-
μοποιώντας τρεις αθροιστές. Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα έχει μέχρι 8 ψη-
φία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αθροιστές των 4-ψηφίων. Το δομικό 
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διάγραμμα του σειριακού κυκλώματος  δυαδικού πολλαπλασιασμού θα δο-
θεί σε επόμενο κεφάλαιο. 

1.6.3.1  Πολλαπλασιασμός θετικών δυαδικών αριθμών 

H εκτέλεση του πολλαπλασιασμού στηρίζεται βασικά σε προσθέσεις με-
ρικών γινομένων, που προκύπτουν από το γινόμενο κάθε ψηφίου του πολ-
λαπλασιαστή με τον πολλαπλασιαστέο. Το αποτέλεσμα αυτών των μερικών 
γινομένων θα είναι το μηδέν ή ο ίδιος ο πολλαπλασιαστέος, ανάλογα με την 
τιμή των ψηφίων του πολλαπλασιαστή (0 ή 1). 

Ο πολλαπλασιασμός στηρίζεται σε συνεχείς ολισθήσεις μέχρι να  εξα-
ντληθούν όλα τα ψηφία του πολλαπλασιαστή. 

Παράδειγμα 11ον : 

Ακολουθεί ένας πολλαπλασιασμός στο δυαδικό και στο δεκαδικό σύστημα 

1010111 Πολλαπλασιαστέος 87 
x    1011 Πολλαπλασιαστής x  11 
1010111  87 

         1010111            Μερικά γινόμενα      87 
       0000000   957  
     1010111   
     1110111101  Γινόμενο  

1.6.3.2  Πολλαπλασιασμός προσημασμένων δυαδικών αριθμών 

Επαναλαμβάνουμε την πράξη του πολλαπλασιασμού θεωρώντας ότι ο 
πρώτος αριθμός είναι αρνητικός (το πρώτο ψηφίο του είναι 1). Εκτελούμε 
τις πράξεις όπως και προηγουμένως. Φυσικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 

    1 1 0 1 Πολλαπλασιαστέος
   x 0 1 1 0 Πολλαπλασιαστής 
    0 0 0 0 Μερικά γινόμενα 
   1 1 0 1   
  1 1 0 1    
+ 0 0 0 0     
 1 0 0 1 1 1 0 Γινόμενο 

 
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι αριθμοί μας είναι προσημασμένοι τότε ο 

πρώτος αριθμός (αρνητικός) είναι ο -3 και ο δεύτερος (θετικός) είναι ο  6. 
Φυσικά το αποτέλεσμα είναι λάθος καθώς το γινόμενό τους δεν είναι -50! 
(Το συμπλήρωμα ως προς 2 του αποτελέσματος). Η παρατήρηση αυτή μας 



Κεφάλαιο 1: Αριθμητικά Συστήματα – Κώδικες  

 

35 

 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετικό αλγό-
ριθμο από τον τετριμμένο, στην περίπτωση που κάποιος από τους αριθμούς 
μας (πολλαπλασιαστής ή πολλαπλασιαστέος) είναι αρνητικός. 

Είναι γνωστό ότι κάθε ψηφίο του πολλαπλασιαστή παράγει μια μετατο-
πισμένη έκφραση του πολλαπλασιαστέου και αυτό αντιστοιχεί στο μερικό 
γινόμενο για αυτό το ψηφίο.  

Στον δυαδικό πολλαπλασιασμό, ένας πολλαπλασιαστέος των 4-bit 1101 
αποθηκεύεται σε μια λέξη των 8-bit σαν 00001101. Κάθε μερικό γινόμενο 
είναι ο αριθμός αυτός μετατοπισμένος προς τα αριστερά, και συμπληρωμέ-
νος με τα αντίστοιχα μηδενικά από δεξιά. Π.χ. Με διπλή μετατόπιση ο  
00110100. 

Η παραπάνω διαδικασία δεν ισχύει εάν ο πολλαπλασιαστέος/στής είναι 
αρνητικός. 

Το πρόβλημα είναι ότι κάθε μερικό γινόμενο του αρνητικού πολλαπλα-
σιαστέου πρέπει να είναι αρνητικό σε ένα πεδίο 2n-bit. Έτσι δεν υπάρχει 
χώρος για το ψηφίο του προσήμου. 

1.6.3.3  Πολλαπλασιασμός προσημασμένων δυαδικών (αρνητικός πολ-
λαπλασιαστέος)  

Έστω λοιπόν ότι οι αριθμοί μας είναι μη προσημασμένοι και θέλουμε να 
πολλαπλασιάσουμε τον θετικό 9 με τον θετικό 3. Τότε προφανώς το αποτέ-
λεσμα θα είναι 27.  

 1 0 0 1 (9) Πολλαπλασιαστέος 
 x 0 0 1 1 (3) Πολλαπλασιαστής 
 0 0 0 0 1 0 0 1 Μερικά γινόμενα 
 0 0 0 1 0 0 1 0  
 0 0 0 0 0 0 0 0  

+ 0 0 0 0 0 0 0 0  
 0 0 0 1 1 0 1 1 (27) Γινόμενο 

Τα  δύο τελευταία  μερικά γινόμενα είναι σαφώς πλεονάζοντα, καθώς το 
αποτέλεσμα είναι μηδέν. 

Αρχικά θα εξετάσουμε την περίπτωση που ο πολλαπλασιαστέος είναι 
αρνητικός αριθμός. Έστω τώρα ότι οι ίδιοι αριθμοί είναι ακέραιοι προση-
μασμένοι αριθμοί  με συμπλήρωμα ως προς 2. Τότε ο πρώτος όρος αντι-
στοιχεί στον αρνητικό -7 και ο δεύτερος αντιστοιχεί στο θετικό αριθμό 3.  
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  1 0 0 1 (-7) Πολλαπλασιαστέος 
  x 0 0 1 1 ( 3) Πολλαπλασιαστής 
 1 1 1 1 1 0 0 1   Μερικά γινόμενα 

+ 1 1 1 1 0 0 1 0  
 1 1 1 0 1 0 1 1 (-21) Γινόμενο 

Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούμε ότι αντί να προσθέσουμε αριστε-
ρά του αποτελέσματος μηδενικά προσθέτουμε άσσους μέχρι το συνολικό 
μήκος να γίνει 2n. Είναι προφανές ότι το παίρνουμε το συμπλήρωμα ως 
προς 2 του αποτελέσματος για να βρούμε τον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό.   

1.6.3.4  Πολλαπλασιασμός προσημασμένων δυαδικών (αρνητικός πολ-
λαπλασιαστής) 

Στην περίπτωση που ο πολλαπλασιαστής είναι αρνητικός ο γνωστός αλ-
γόριθμος του πολλαπλασιασμού δεν μας δίνει σωστά αποτελέσματα, καθώς 
τα ψηφία του πολλαπλασιαστή δεν αντιστοιχούν πλέον στις ολισθήσεις ή 
στους πολλαπλασιασμούς που πρέπει να εκτελεστούν. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επίλυσης του προβλήματος αυτού: 
α) Να μετατρέψουμε τόσο τον πολλαπλασιαστή όσο και τον πολλαπλα-

σιαστέο σε θετικούς αριθμούς, να εκτελέσουμε τον πολλαπλασιασμό και 
κατόπιν να πάρουμε το συμπλήρωμα ως προς δύο του αποτελέσματος, τότε 
και μόνο τότε εάν διαφέρει το πρόσημο των δύο αρχικών αριθμών.  

β) Να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμου του  Booth. 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα πολλαπλασιασμού με τον πολλαπλασιαστή 

αρνητικό, όπου παρουσιάζεται ένας άλλος τρόπος υλοποίησης. 
Οι αριθμοί μας είναι προσημασμένοι με τον δεύτερο αρνητικό (η αναπα-

ράστασή τους γίνεται με πενταψήφιους αριθμούς). 

 0 0 1 1 0 ( 6) 
 x 1 1 0 1 0 (-6) 
 0 0 1 1 0 0  
 0 0 1 1 0 0 0 0  

+ 1 1 0 1 0 0 0 0 0  
 1 1 1 0 1 1 1 0 0 (-36) 

 
 

  0 0 0 1 0 0 1 0 0 (+36)

Είναι προφανές ότι όταν κάνουμε την πράξη με το τελευταίο ψηφίο του 
πολλαπλασιαστή δεν γράφουμε στα μερικά γινόμενα τον πολλαπλασιαστέο, 
αλλά το συμπλήρωμά του ως προς 2 και κατόπιν εκτελούμε κανονικά την 
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πρόσθεση. Παίρνουμε το συμπλήρωμα του αριθμού που προκύπτει και ε-
λέγχουμε την ορθότητα του αποτελέσματος.  

1.6.4  Διαίρεση δυαδικών αριθμών 

H διαίρεση είναι πολυπλοκώτερη του πολλαπλασιασμού αλλά βασίζεται 
στις ίδιες αρχές.  

Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες ολισθήσεις και πρόσθεση ή αφαίρε-
ση. 

Παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι ουσιαστικά αυτό που 
γνωρίζουμε και από τη διαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς. 

 

1.6.4.1  Αλγόριθμοι Διαίρεσης 

Η  συνήθης  διαδικασία που ακολουθούμε για τον  προσδιορισμό των 
ψηφίων του πηλίκου στα παραδείγματα των διαιρέσεων, που κάνουμε με το 
χέρι, είναι πολύ δύσκολο να την αυτοματοποιήσουμε σε ένα λογικό κύκλω-
μα. 

Για θετικούς αριθμούς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο τρόπους: 
 Τη Διαίρεση  με ανάκτηση (Restoring) και  
 Τη Διαίρεση χωρίς ανάκτηση (Non-restoring) 

Διαίρεση με ανάκτηση 

Ο  διαιρέτης  τοποθετείται  κάτω  από  τον  διαιρετέο ( η τετριμμένη δια-
δικασία). 

Κατόπιν κάνουμε την αφαίρεση. Εάν το υπόλοιπο είναι μηδέν ή θετικό,  
τότε θέτουμε  1 στο ψηφίο του πηλίκου. Κατόπιν κατεβάζοντας το επόμενο 
ψηφίο του διαιρετέου και επανατοποθετώντας τον διαιρέτη εκτελούμε νέα 
αφαίρεση κ.ο.κ. 

Εάν το υπόλοιπο είναι αρνητικό, τότε θέτουμε στα ψηφία του πηλίκου το 
ψηφίο 0, και ανακτούμε τον διαιρετέο προσθέτοντας πίσω τον διαιρέτη, που 



Αριθμητικά Συστήματα και Ψηφιακά Κυκλώματα 

 

38 

 

ήδη αφαιρέσαμε, και επανατοποθετούμαι τον διαιρέτη για την επόμενη α-
φαίρεση. 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται n φορές, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαί-
ρεση.  

Διαίρεση χωρίς ανάκτηση 

Είναι δυνατό να βελτιώσουμε τη διαδικασία του αλγορίθμου με ανάκτη-
ση αποφεύγοντας την ανάγκη ανάκτησης του μετά από μία αποτυχημένη 
αφαίρεση. (όταν δηλαδή το αποτέλεσμα είναι αρνητικό). 

Ας λάβουμε υπόψη τι συμβαίνει μετά την πράξη της αφαίρεσης: 
Εάν το περιεχόμενο του καταχωρητή είναι θετικό, ολισθαίνουμε το πε-

ριεχόμενό του προς τα αριστερά  μία θέση (πολλαπλασιασμός επί δύο)  και 
αφαιρούμε  τον  πολλαπλασιαστέο (δηλαδή από το  διπλάσιο του περιεχο-
μένου του καταχωρητή αφαιρούμε τον πολλαπλασιαστέο). 

Εάν το περιεχόμενο του καταχωρητή είναι αρνητικός, κάνουμε την ανά-
κτηση εκτελώντας αρχικά πρόσθεση του περιεχομένου του καταχωρητή και 
του πολλαπλασιαστέου  και κατόπιν ολισθαίνουμε προς τα αριστερά μια 
θέση και αφαιρούμε τον πολλαπλασιαστέο (δηλαδή είναι ισοδύναμο με το 
άθροισμα του διπλάσιου γινομένου του καταχωρητή και του πολλαπλασια-
στέου). 

1.6.4.2  Προσημασμένη  Διαίρεση 

Δεν υπάρχουν απλοί αλγόριθμοι για την εκτέλεση προσημασμένης διαί-
ρεσης που να είναι συγκρίσιμοι με αυτούς του πολλαπλασιασμού. 

Στη διαίρεση, συχνά απαιτείται προ-επεξεργασία των ποσοτήτων και / ή   
μετέπειτα επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

Αυτές οι επιπλέον λειτουργίες εξαρτώνται από το πρόσημο των ποσοτή-
των σύμφωνα με το επιθυμητό πρόσημο των αποτελεσμάτων.  

Παράδειγμα των Αλγόριθμων Διαίρεσης 

Θα εκτελέσουμε τη διαίρεση 200 /15 στο δυαδικό σύστημα. Το 200 = 
1001000 και το 15  = 1111 στο δυαδικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν: 
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Διαίρεση με ανάκτηση        και         Διαίρεση χωρίς ανάκτηση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7  Πράξεις με προσημασμένους δυαδικούς αριθμούς 
Θα αναφερθούμε αρχικά σε πράξεις με προσημασμένους δυαδικούς α-

ριθμούς δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην πρόσθεση, αφού τόσο οι τρεις 
υπόλοιπες πράξεις (αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) όσο και άλλες 
συνθετότερες (π.χ. εύρεση λογαρίθμων) καταλήγουν τελικά σε αυτήν. 

Θα δώσουμε ορισμένα παραδείγματα πρόσθεσης δυαδικών προσημα-
σμένων αριθμών. 

1.7.1  Πρόσθεση αριθμών με συμπλήρωμα ως προς ένα 

Για να προσθέσουμε αριθμούς με συμπλήρωμα ως προς ένα: Πρώτα κά-
νουμε μη προσημασμένη πρόσθεση των αριθμών, συμπεριλαμβάνοντας και 
τα bits πρόσημων. Κατόπιν παίρνουμε το κρατούμενο και το προσθέτουμε 
στο άθροισμα.  

Παράδειγμα 12ον : 

α) Οι αριθμοί παριστάνονται με συμπλήρωμα ως προς 1. 
 

 0 1 1 1 (+7) 
+ 1 0 1 1 (-4) 
1 0 0 1 0  
 1  
 0 0 1 1 (+3) 
   

 
 0 0 1 1 (+3) 
+ 0 0 1 0 (+2) 
0 0 1 0 1  
 0  
 0 1 0 1 (+5) 
   

Το συμπλήρωμα ως  
προς δύο 

(του 01111 -πέντε ψηφία-
οπότε κάνω άθροιση 
και όχι αφαίρεση) 



Αριθμητικά Συστήματα και Ψηφιακά Κυκλώματα 

 

40 

 

Η διαδικασία της πρόσθεσης του κρατουμένου ονομάζεται end around 
carry. Αυτός ο τρόπος είναι πιο απλός και πιο ομοιογενής από την πρόσθε-
ση προσημασμένων αριθμών.  

Στα παραδείγματα που ακολουθούν το μήκος κάθε προσημασμένης δυα-
δικής παράστασης θεωρείται ίσο με 6 δυαδικά ψηφία έχει δε ληφθεί μέρι-
μνα ώστε το τελικό προσημασμένο άθροισμα να μην υπερβαίνει τα 6 δυα-
δικά ψηφία. Έτσι, το μήκος της δυαδικής προσημασμένης παράστασης είναι 
αρκετό για την παράσταση του αποτελέσματος. 

 0 1 0 0 1 0 + 18 
+ 1 1 1 0 0 0 -   7 
 1 1 0 1 0 1 0 + 11 

 1  

 1 0 1 0 1 1  
 

 0 1 0 0 1 0 + 18 
+ 0 0 0 1 1 1 +   7 

 0 1 1 0 0 1 + 25 
 

 0 0 1 0 0 0 +   8 
+ 1 0 1 0 0 0 - 23 

 1 1 0 0 0 0 - 15 
 

 1 0 1 0 0 1 - 22 
+ 1 1 1 1 0 0 -   3 

 1 1 0 0 1 0 1 - 25 
 1
 1 0 0 1 1 0

1.7.2  Δυαδική Πρόσθεση αριθμών με συμπλήρωμα ως προς δύο 

Η μετατροπή ενός αριθμού σε συμπλήρωμα ως προς δύο απαιτεί περισ-
σότερη δουλειά, αλλά η πρόσθεση είναι πολύ πιο εύκολη, από ότι με τις 
άλλες δύο μεθόδους. 

Για να βρούμε το A + B, πρέπει να: 
 Να κάνουμε μη προσημασμένη πρόσθεση των A και B, συμπερι-

λαμβάνοντας και τα bits προσήμων.  
 Να αγνοήσουμε οποιοδήποτε κρατούμενο. 
Για παράδειγμα, για να βρούμε το αποτέλεσμα της πράξης 0111 + 1100, 

ή (+7) + (-4) έχουμε:  
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 Αρχικά προσθέτουμε τους 0111 + 1100 σαν μη προσημασμένους α-
ριθμούς: 

 0 1 1 1 
+ 1 1 0 0 
1 0 0 1 1 

 
 Αγνοούμε  το bit κρατουμένου (1).    

To τελικό αποτέλεσμα είναι 0011 (+3). 
Για να πεισθούμε ότι λειτουργεί σωστά, θα προσπαθήσουμε να προσθέ-

σουμε δύο αρνητικούς αριθμούς τους  1101 + 1110, ή (-3) + (-2) στο δεκα-
δικό. 

Προσθέτοντας τους αριθμούς έχουμε σαν αποτέλεσμα  11011: 

 1 1 0 1 
+ 1 1 1 0 
1 1 0 1 1 

 
Αγνοώντας το bit κρατουμένου (1)  έχουμε το αποτέλεσμα  1011 (-5). 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι πραγματικά “πετάμε” τα ψηφία που είναι επι-
πλέον από το μήκος των αρχικών λέξεων. Αν θεωρήσουμε ότι θέλουμε να 
προσθέσουμε τον αριθμό 9 (1001) με τον αριθμό 3 (0011) το αποτέλεσμα 
είναι προφανώς 12 (1100). Οι ακέραιοι αριθμοί θεωρούνται μη προσημα-
σμένοι. 

Στην περίπτωση που έχουμε ακεραίους αριθμούς με συμπλήρωμα ως 
προς 2, και έστω ότι προσθέτουμε τον -7 (1001) με τον  3 (0011) τότε το 
αποτέλεσμα είναι -4 (1100)! (Για να το αποδείξουμε πρέπει να πάρουμε το 
συμπλήρωμα του αριθμού και να προσθέσουμε τη μονάδα στο λιγότερο 
σημαντικό του ψηφίο). 

(Xρησιμοποιήσαμε αυτή την παρατήρηση και στον πολλαπλασιασμό ε-
τερόσημων αριθμών) 

 
 

 0 1 1 0 Κρατούμενο 
εισόδου 

 1 0 0 1 Α’ προσθετέος 
+ 0 0 1 1 Β’ προσθετέος 

 1 1 0 0 Άθροισμα 
 
 

Το αρχικό κρατούμενο  
είναι προφανώς 0 

Περισσότερο σημαντικό 
Ψηφίο ή MSB 

Λιγότερο σημαντικό 
ψηφίο ή LSB 



Αριθμητικά Συστήματα και Ψηφιακά Κυκλώματα 

 

42 

 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν το μήκος κάθε προσημασμένης δυα-
δικής παράστασης θεωρείται ίσο με 6 δυαδικά ψηφία έχει δε ληφθεί μέρι-
μνα ώστε το τελικό προσημασμένο άθροισμα να μην υπερβαίνει τα 6 δυα-
δικά ψηφία. Έτσι, το μήκος της δυαδικής προσημασμένης παράστασης είναι 
αρκετό για την παράσταση του αποτελέσματος. 

Παράδειγμα 13ον : 

0 1 0 0 1 0 + 18
+ 1 1 1 0 0 0 -   8
 1 0 0 1 0 1 0 + 10

Ο πρώτος άσσος δεν λαμβάνεται υπόψη. Έτσι το αποτέλεσμα είναι 
001010, που πράγματι αντιστοιχεί στο δεκαδικό 10. 

 0 1 0 0 1 0 + 18
+ 0 0 0 1 1 1 +   7

 0 1 1 0 0 1 + 25

Δεν παρατηρούμε καμία διαφορά μεταξύ των δύο παραστάσεων                  
(συμπλήρωμα ως προς ένα και συμπλήρωμα ως προς 2 στους θετικούς). 

 0 0 1 0 0 0 +   8
+ 1 0 1 0 0 0 - 24

 1 1 0 0 0 0 - 16
 

 1 0 1 0 0 1 - 23
+ 1 1 1 1 0 0 -   4
1 1 0 0 1 0 1 - 27

 Και εδώ ο πρώτος άσσος δεν λαμβάνεται υπόψη. Έτσι το αποτέλεσμα 
είναι 100101, που αντιστοιχεί στον δυαδικό 11011 δηλαδή στο δεκαδικό 27 
(παίρνουμε το συμπλήρωμα ως προς 2). 

Σε περίπτωση που οι αριθμοί έχουν και ακέραιο και κλασματικό μέρος, 
ισχύει ακριβώς η ίδια διαδικασία, μόνον που αρχίζουμε την πρόσθεση από 
το κλασματικό μέρος και μεταφέρουμε τυχόν κρατούμενα στο ακέραιο.  

Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει ότι, όταν οι πράξεις γίνονται 
με συμπλήρωμα ως προς ένα, εάν έχουμε κρατούμενο από την άθροιση των 
άκρως αριστερά ψηφίων, αυτό επανέρχεται και προστίθεται δίδοντάς μας το 
τελικό άθροισμα. Αντίθετα, εάν οι πράξεις γίνονται με συμπλήρωμα ως 
προς δύο, το κρατούμενο που προκύπτει από την άθροιση των άκρως αρι-
στερά ψηφίων δε λαμβάνεται υπόψη. 
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1.7.3  Πρόσθεση τριών ψηφίων 

Αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, είναι  η πρόσθεση τριών 
ψηφίων: των δύο προσθετέων και του τυχόν κρατουμένου εισόδου από τα 
δεξιά.  

 1 1 1 0  
 1 0     1 1

+ 1 1 1 0
 1 1 0 0 1

Στον πίνακα 1-9 που ακολουθεί τα Χ, Υ είναι τα δεδομένα εισόδου, Cin 
το κρατούμενο της προηγούμενης βαθμίδας και οι έξοδοι είναι αντίστοιχα S 
για το άθροισμα και Cout  για το τυχόν κρατούμενο εξόδου.  

 
Πίνακας 1-9 

      Πρόσθεση τριών ψηφίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπερχείλιση 

Στην περίπτωση αυτή, σημειώστε ότι το αποτέλεσμα (11001) έχει μήκος 
πέντε ψηφίων, αν και οι είσοδοι μας είχαν μόνο 4 ψηφία (1011 και 1110). 
Αυτό ονομάζεται υπερχείλιση. Παρόλο που η απάντηση 11001 είναι σωστή, 
δεν μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα αυτό, σε κανένα επό-
μενο υπολογισμό με αθροιστή 4-bit. Στη μη προσημασμένη πρόσθεση λοι-
πόν, έχουμε υπερχείλιση όταν το κρατούμενο εξόδου είναι 1. 

Προσημασμένη Υπερχείλιση 

Με συμπλήρωμα ως προς δύο και με έναν αθροιστή 4-bit για παράδειγ-
μα, ο μεγαλύτερος δεκαδικός αριθμός που μπορεί να αναπαρασταθεί είναι ο 
+7 και ο μικρότερος ο -8. 

 
 

X Y Cin Cout S 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 

0 + 0 + 0 = 00
0 + 0 + 1 = 01
0 + 1 + 0 = 01
0 + 1 + 1 = 10
1 + 0 + 0 = 01
1 + 0 + 1 = 10
1 + 1 + 0 = 10
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Τι θα γίνει αν προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το 4+5, ή το (-4) + (-5); 
 

 0 1 0 0 (+410) 
+ 0 1 0 1 (+510) 
 0 1 0 0 1 (-710)  

 
1 1 0 0 (-410) 

- 1 0 1 1 (-510) 
1 0 1 1 1 (+710) 

(Με συμπλήρωμα ως προς δύο) 

Δεν μπορούμε απλά να συμπεριλάβουμε το κρατούμενο εξόδου για να 
παράγουμε ένα πενταψήφιο αποτέλεσμα, όπως στη μη προσημασμένη πρό-
σθεση. Αν κάναμε την πράξη (-4) + (-5) θα έδινε αποτέλεσμα +23! 

Επίσης, αντίθετα από ότι στην περίπτωση με τους μη προσημασμένους 
αριθμούς, το κρατούμενο εξόδου δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
την ανίχνευση υπερχείλισης. 

Στο πρώτο παράδειγμα (αριστερά), το κρατούμενο εξόδου είναι 0 αλλά 
υπάρχει υπερχείλιση. Αντιστρόφως, υπάρχουν καταστάσεις όπου το κρα-
τούμενο εξόδου είναι 1 αλλά δεν υπάρχει υπερχείλιση.  

Ανίχνευση  προσημασμένης υπερχείλισης 

Ο ευκολότερος τρόπος για να εντοπίσουμε την υπερχείλιση είναι να κοι-
τάξουμε  όλα τα bits προσήμου.  
 

0 1 0 0 (+410) 
+ 0 1 0 1 (+510) 

0 1 0 0 1 (-710) 
 

 

 
 1 1 0 0 (-410) 

-   1 0 1 1 (-510) 
1 0 1 1 1 (+710) 

(Με συμπλήρωμα ως προς δύο) 

Υπερχείλιση εμφανίζεται  μόνο στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις: 
 Αν προσθέσουμε δύο θετικούς αριθμούς και πάρουμε αρνητικό απο-

τέλεσμα. 
 Αν προσθέσουμε δύο αρνητικούς αριθμούς και πάρουμε θετικό απο-

τέλεσμα. 
Υπερχείλιση δεν μπορεί να εμφανιστεί αν προσθέσουμε έναν θετικό με 

έναν αρνητικό αριθμό. 

Επέκταση προσήμου 

Στην καθημερινή ζωή, οι αριθμοί του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης 
φαίνονται να έχουν έναν άπειρο αριθμό μηδενικών μπροστά τους. Αυτό 
βοηθάει στη στοίχιση των αριθμών. 

 
 



Κεφάλαιο 1: Αριθμητικά Συστήματα – Κώδικες  

 

45 

 

Για παράδειγμα για να αφαιρέσουμε τον δεκαδικό 3 από τον δεκαδικό 
231, συνήθως  εργαζόμαστε ως εξής: 

 2 3 1 
- 0 0 3 

 2 2 8 

Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί στην επέκταση των δυαδικών α-
ριθμών, διότι το αριστερό bit είναι το ψηφίο προσήμου  και δεν ανήκει στο 
μέγεθος. 

Αν απλά προσθέσουμε μηδενικά από μπροστά, μπορεί κατά λάθος να 
αλλάξουμε έναν αρνητικό αριθμό σε θετικό! 

Για παράδειγμα, πηγαίνοντας από αριθμούς των 4-bit σε αριθμούς των 8-
bit: 

 Το 0101 (+5) θα γίνει 0000 0101 (+5). 
 Αλλά το 1100 (-4) θα πρέπει να γίνει 1111 1100 (-4). 
Ο κατάλληλος τρόπος για να επεκτείνουμε  έναν προσημασμένο δυαδικό 

αριθμό είναι η επανάληψη του προσήμου προς τα αριστερά, έτσι  ώστε το 
πρόσημο να διατηρείται. 

1.8  Kωδικοποίηση αριθμών μέσω του δυαδικού συστήματος 
αρίθμησης 

Όπως αναφέραμε, η λειτουργία των υπολογιστών στηρίζεται στο δυαδικό 
σύστημα αρίθμησης. Οι οποιεσδήποτε πράξεις πρέπει να εκτελούνται στο 
σύστημα αυτό. Κατά συνέπεια τα προς εισαγωγή δεδομένα, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο εγγραφής τους, πρέπει να κωδικοποιούνται αυτόματα από τον 
υπολογιστή στο δυαδικό σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για την εξαγωγή τους. 
Τα αποτελέσματα μετά την επιτυχή ή όχι εκτέλεση των πράξεων πρέπει να 
αποκωδικοποιούνται σε σύστημα αρίθμησης κατανοητό από τον άνθρωπο. 
Για την κωδικοποίηση των ψηφίων των διαφόρων συστημάτων αρίθμησης 
μέσω του δυαδικού συστήματος απαιτούνται τόσα δυαδικά ψηφία, έτσι ώ-
στε ο συνδυασμός αυτών να μπορεί να καλύψει τα κωδικοποιούμενα ψηφία. 
Στις περιπτώσεις όπου το μεγαλύτερο ψηφίο του συστήματος που κωδικο-
ποιείται είναι δύναμη του 2, τότε κατά την κωδικοποίηση έχουμε μονοσή-
μαντο κώδικα. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν το μεγαλύτερο ψηφίο του προς 
κωδικοποίηση συστήματος δεν είναι δύναμη του 2, τότε η κωδικοποίηση 
είναι πλεονάζουσα και μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι του ενός 
κώδικες.  
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1.9  Oκταδικός κωδικοποιημένος στο δυαδικό 
Τα οκτώ ψηφία του οκταδικού συστήματος αρίθμησης για την κωδικο-

ποίησή τους απαιτούν 3 δυαδικά ψηφία. H κωδικοποίηση είναι μονοσήμα-
ντη αφού 23 = 8. Στον πίνακα 1-10  που ακολουθεί δίνεται η αντιστοιχία 
μεταξύ οκταδικών ψηφίων και των αντίστοιχων τριάδων δυαδικών ψηφίων. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της με-
τατροπής: 

O αριθμός N8 = 254 κωδικοποιημένος στο δυαδικό είναι επομένως ίσος 
με τον 010-101-100 δηλαδή τον 010101100.  

Εάν έχουμε έναν οκταδικό αριθμό κωδικοποιημένο στο δυαδικό σύστη-
μα, για να βρούμε τα ψηφία του στο οκταδικό τον χωρίζουμε σε τριάδες 
δυαδικών ψηφιών, ξεκινώντας από το δεξιότερο ψηφίο του. Π.χ. ο οκταδι-
κός κωδικοποιημένος στο δυαδικό αριθμός 001100110, στο οκταδικό είναι 
ίσος με τον N8 = 146. 

Πίνακας 1-10  
Δυαδική παράσταση οκταδικού αριθμού 

Οκταδικό 
σύστημα 

Οκταδικός κωδικοποιημένος  
στο δυαδικό 

0 000 
1 001 
2 010 
3 011 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 

1.10  Δεκαεξαδικός κωδικοποιημένος στο δυαδικό  
Και στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης έχουμε μονοσήμαντη αντι-

στοιχία των ψηφίων. Πράγματι, η βάση του δυαδικού υψωμένη στη τέταρτη 
δύναμη δίνει τη βάση του δεκαεξαδικού, δηλαδή 24 = 16. Απαιτούνται επο-
μένως τέσσερα δυαδικά ψηφία για τον καθορισμό ενός δεκαεξαδικού ψηφί-
ου.  

O αριθμός N16 = 35916 κωδικοποιημένος στο δυαδικό γράφεται: 
001101011001. 

O δεκαεξαδικός κωδικοποιημένος στο δυαδικό 0110010010000111 πα-
ριστάνει τον δεκαεξαδικό αριθμό: (ο διαχωρισμός γίνεται πάντα από δεξιά) 
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                             0110           0100         1000         0111 
                               ↓                 ↓               ↓               ↓ 
                               6                 4                8                7 
N16 = 6487. 
Στον πίνακα 1-11 που ακολουθεί αποδίδεται η αντιστοιχία των δεκαεξα-

δικών αριθμών με τους αντίστοιχους τετραψήφιους δυαδικούς αριθμούς.  

Πίνακας 1-11 
Δυαδική παράσταση δεκαεξαδικού αριθμού 

Δεκαεξαδικό 
σύστημα 

Δεκαεξαδικός 
κωδικοποιημένος στο δυαδικό 

0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 0101 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 
A 1010 
B 1011 
C 1100 
D 1101 
E 1110 
F 1111 

1.11  Δεκαδικός κωδικοποιημένος στο δυαδικό 
Δεδομένου ότι ο αριθμός των ψηφίων του δεκαδικού συστήματος αρίθ-

μησης δεν είναι δύναμη του 2, έχουμε πλεονασμό κωδικοποίησης με αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία πάρα πολλών κωδικών. Πράγματι, για την κωδικοποί-
ηση των δέκα ψηφίων απαιτούνται 4 δυαδικά ψηφία.  

Στους πίνακες 1-12α και 1-12β  που ακολουθούν δίνουμε τους κυριότε-
ρους κώδικες του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης. Στον πίνακα αυτό, 
εκτός από τους κώδικες με τέσσερα δυαδικά ψηφία, δίνονται και άλλοι που 
αποτελούνται από περισσότερα από τέσσερα δυαδικά ψηφία για κάθε δεκα-
δικό. Οι λόγοι δημιουργίας δεκαδικών κωδίκων με περισσότερα από τέσσε-
ρα δυαδικά ψηφία οφείλονται κυρίως στην απλοποίηση των κυκλωμάτων 
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κωδικοποίησης- αποκωδικοποίησης. Το τελευταίο γίνεται εμφανές στις δύο 
τελευταίες στήλες του πίνακα 1-12β, όπου άξιο παρατήρησης είναι το γεγο-
νός ότι στον δυπενταδικό κώδικα (Biquinary) κώδικα κάθε δεκαδικό ψηφίο 
έχει δύο δυαδικές μονάδες, ενώ στον δυδεκαδικό (Bin-decimal) έχει μόνο 
μια.  

Πίνακας 1-12α 
Αντιστοιχία  κυρίων κωδίκων στο δεκαδικό σύστημα 

Δεκαδικό 
ψηφίο 

 

Δυαδικός 
Κώδικας 
BCD 8421 

Κώδικας 
Aiken  
2421 

Κώδικας 
Yπερβολής κατά 3 

(Excess -3) 
0 0000 0000 0011 
1 0001 0001 0100 
2 0010 0010 0101 
3 0011 0011 0110 
4 0100 0100 0111 
5 0101 1011 1000 
6 0110 1100 1001 
7 0111 1101 1010 
8 1000 1110 1011 
9 1001 1111 1100 

Άλλοι κώδικες με βάρη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την α-
ναπαράσταση των δεκαδικών ψηφίων είναι ο κώδικας 7421, ο κώδικας 
7536 ο οποίος χρησιμοποιεί αρνητικά βάρη, ο κώδικας 5211 (κατοπτρικός 
κώδικας-αυτοσυμπληρούμενος κώδικας), και τέλος όλοι η σειρά των κωδί-
κων που ονομάζεται p από q με πιο κοινό τον κώδικα 2-από-5 κ.λπ. (να 
σχηματίσετε τα ψηφία των ανωτέρω κωδίκων στο δυαδικό σύστημα αρίθ-
μησης).  

Αναφέρεται επικουρικά ότι οι κώδικες των οποίων τα βάρη έχουν άθροι-
σμα 9 ονομάζονται αυτοσυμπληρούμενοι κώδικες και είναι οι πλέον κατάλ-
ληλοι για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. (Ποιοι από τους κώδικες των 
πινάκων 1-12α, β είναι αυτοσυμπληρούμενοι;) 

1.11.1  Δυαδικός κώδικας (Binary code) 

O δυαδικός κώδικας BCD χρησιμοποιεί τα βάρη του δυαδικού συστήμα-
τος αρίθμησης για την κωδικοποίηση των δεκαδικών ψηφίων. Στον πίνακα 
1-12α φαίνεται ο τρόπος κωδικοποίησης. Π.χ. ο αριθμός 23 κωδικοποιείται 
σαν 0010 0011. Είναι προφανές ότι κάθε ψηφίο του δεκαδικού κωδικοποιεί-
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ται ξεχωριστά στο δυαδικό σύστημα (γράφουμε την αντίστοιχη ισοδύναμη 
τετράδα). 

1.11.2  Κώδικας Aiken ή 2421  

O κώδικας Aiken, όπως και ο Δυαδικός, επιτρέπει τον προσδιορισμό για 
το αν ο κωδικοποιούμενος αριθμός είναι άρτιος ή περιττός. Η πληροφορία 
αυτή αναδεικνύεται από την τιμή του δεξιότερου ψηφίου του. Παρέχει επί-
σης τη δυνατότητα εύκολης συμπλήρωσης σε περίπτωση που χρειαστεί να 
εκτελεστούν πράξεις αφαίρεσης (βλέπε προηγούμενες παραγράφους περί 
συμπληρωμάτων) και διατηρεί την ιδιότητα των κωδικών που δίνουν βάρος 
στα δυαδικά ψηφία που τους αποτελούν. Παρατηρήστε στο κώδικα αυτό ότι 
μετά την αναπαράσταση του αριθμού 4 του δεκαδικού συστήματος (πέμπτο 
στοιχείο του κώδικα) τα υπόλοιπα στοιχεία του προκύπτουν ως συμπληρω-
ματικά κατοπτρικά των προηγουμένων. (Ψηφία 5 έως και 9). 

Πίνακας 1-12β 
Αντιστοιχία κωδίκων στο δεκαδικό σύστημα 

Δεκαδικό 
ψηφίο 

 

Κώδικας 
Gray 

Κώδικας 
Biquinary 
50,43210 

Κώδικας 
Bin-decimal 
9876543210 

0 0000 01,00001 0000000001 
1 0001 01,00010 0000000010 
2 0011 01,00100 0000000100 
3 0010 01,01000 0000001000 
4 0110 01,10000 0000010000 
5 0111 10,00001 0000100000 
6 0101 10,00010 0001000000 
7 0100 10,00100 0010000000 
8 1100 10,01000 0100000000 
9 1101 10,10000 1000000000 

1.11.3  Κώδικας Excess three (Υπερβολής κατά τρία)  

O κώδικας αυτός, όπως και ο προηγούμενος, διαθέτει ευκολία συμπλή-
ρωσης και αποτελεί μια παραλλαγή του Δυαδικού κώδικα. Προκύπτει από 
τον δυαδικό κώδικα, αν προσθέτουμε το τρία στη δυαδική μορφή του καθε-
νός κωδικοποιημένου ψηφίου. Και αυτός ο κώδικας είναι κατοπτρικός συ-
μπληρωματικός κώδικας.  

Tέλος αναφέρουμε ότι είναι ένας κώδικας ο οποίος δεν έχει βάρη. Είναι 
προφανές ότι αν θέλουμε μπορούμε να “φτιάξουμε” οποιονδήποτε κώδικα 



Αριθμητικά Συστήματα και Ψηφιακά Κυκλώματα 

 

50 

 

υπερβολής αρκεί η  τελευταία δυαδική αναπαράσταση του κώδικα να μην 
υπερβαίνει τον αριθμό 1111. (Ποιος είναι ο μέγιστος δυνατός κώδικας υ-
περβολής για την αναπαράσταση των ψηφίων του δεκαδικού συστήματος;). 

1.11.4  Δυπενταδικός κώδικας (Biquinary code) 

Ο κώδικας αυτός έχει την ιδιότητα να περιέχει μόνο δύο άσσους σε κάθε 
κωδικοποιημένη του λέξη. Πρέπει να υπάρχει ένας άσσος στα δύο πρώτα 
ψηφία και άλλος ένας σε κάποιο από τα επόμενα πέντε ψηφία. Χρησιμο-
ποιείται συνήθως για την ανίχνευση λαθών και  η ύπαρξη άσσων λιγότερων 
ή περισσότερων των δύο προσδιορίζει την ύπαρξη λάθους. 

1.11.5  Κώδικας 2-από-5 (2–out of –5)  

Είναι και αυτός, όπως και ο κώδικας υπερβολής κατά 3, ένας κώδικας  ο 
οποίος δεν έχει βάρη, έχει δε την ιδιότητα,όπως και ο προηγούμενος κώδι-
κας, να περιέχει μόνο δύο άσσους σε κάθε κωδικοποιημένη του λέξη. Πα-
ρόλο που όπως αναφέραμε ότι δεν έχει βάρη μπορούμε να πούμε ότι είναι 
κώδικας με βάρη 74210 εκτός της τιμής που αντιστοιχεί στο μηδέν (11000). 
Χρησιμοποιείται συνήθως για την ανίχνευση ενός λάθους και  η ύπαρξη 
άσσων λιγότερων ή περισσότερων των δύο προσδιορίζει την ύπαρξη λά-
θους. 

1.11.6  Κώδικας Gray (Κυκλικός κώδικας) 

O κώδικας αυτός βρίσκει μεγάλη χρησιμότητα στις διατάξεις εισόδου- 
εξόδου πληροφοριών, αφού βελτιώνει τη δυνατότητα ανάγνωσης- εκτύπω-
σης πληροφοριών και απλουστεύει την κατασκευή των αντιστοίχων διατά-
ξεων. Βασική ιδιότητα του κώδικα αυτού είναι ότι μεταξύ διαδοχικών αριθ-
μών του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης ο αντίστοιχος κώδικας Gray 
διαφέρει μόνο κατά ένα δυαδικό ψηφίο, όπως φαίνεται και στον πίνακα    1-
12β. 

Για την κωδικοποίηση αριθμών με περισσότερα από ένα δεκαδικά ψηφί-
α, δεν κωδικοποιείται κάθε ψηφίο χωριστά για να τοποθετηθούν κατόπιν οι 
αντίστοιχες τετράδες η μία δίπλα στην άλλη, αλλά κωδικοποιείται όλος ο 
αριθμός μαζί, αφού υπολογισθεί η δυαδική τιμή του.  

Παρακάτω με τη βοήθεια μερικών παραδειγμάτων θα εξηγήσουμε τον 
τρόπο κωδικοποίησης του συγκεκριμένου κώδικα. Έστω ο αριθμός          
N10 = 135 για τον οποίο θέλουμε να βρούμε τον αντίστοιχό του σε κώδικα 
Gray. Έχουμε ότι: 
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Ν10 = 135                   10000111    Δυαδικός 
                                         11000100    Gray 

Κατ' αρχήν βρίσκουμε τον αντίστοιχο δυαδικό του δεκαδικού και στη 
συνέχεια εφαρμόζουμε τον παρακάτω κανόνα:  

Αρχίζουμε από το ψηφίο μεγαλύτερης τάξης του δυαδικού και το συ-
γκρίνουμε με το αμέσως προηγούμενο (για το πρώτο ψηφίο το προηγούμενο 
είναι πάντοτε το μηδέν). Εάν κατά τη σύγκριση έχουμε τα ίδια ψηφία, θέ-
τουμε «0». Εάν έχουμε διαφορετικά θέτουμε «1» κ.ο.κ., έως ότου εξαντλή-
σουμε όλα τα δυαδικά ψηφία. Η μετατροπή από τον δυαδικό αριθμό στον 
αντίστοιχο του κώδικα Gray μπορεί να φανεί και από το παρακάτω παρά-
δειγμα: 

   Δυαδικός     0100101011001 
   Gray            0110111110101 

Ένας δεύτερος τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η πρό-
σθεση των ψηφίων του αρχικού αριθμού ανά δύο (στη θέση που θέλουμε να 
τοποθετήσουμε το αποτέλεσμα και στην αμέσως προηγούμενη). (Να ελέγ-
ξετε το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου). 

Για τη μετατροπή ενός αριθμού από μορφή Gray σε δυαδική μορφή, η 
διαδικασία είναι περισσότερο πολύπλοκη.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση, αρχίζουμε από τα αριστερά του αριθμού και 
επαναλαμβάνουμε τα δυαδικά ψηφία μέχρις ότου βρούμε ένα ψηφίο ίσο με 
«1». Μετά την πρώτη δυαδική μονάδα του Gray εάν ακολουθούν μηδενικά, 
ένα ή περισσότερα, επαναλαμβάνουμε στον δυαδικό αριθμό την τιμή του 
προηγουμένου δυαδικού του ψηφίου. Στη συνέχεια, εάν στον Gray έχουμε 
«1», βάζουμε στο δυαδικό την αντίθετο τιμή από αυτή που είχε το προη-
γούμενο δυαδικό του ψηφίο, ενώ εάν έχουμε «0», επαναλαμβάνουμε την 
τιμή που είχε το προηγούμενο δυαδικό του ψηφίο κ.ο.κ.  

Στον πίνακα 1-13 που ακολουθεί δίδονται οι αριθμοί από το 0 έως το 19 
μαζί με τους ισοδύναμούς τους σε κώδικα Gray.  

Ακολουθούν δύο παραδείγματα μετατροπής από τον κώδικα Gray στον 
δυαδικό, όπου εφαρμόζουμε τον παραπάνω αλγόριθμο. 

 Gray              010100001001 Gray              11001010100101 
Δυαδικός        011000001110 Δυαδικός       10001100111001 
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Πίνακας 1-13 
Κώδικας Gray  

Δεκαδικός Gray Δεκαδικός Gray 
0 0000 10 1111 
1 0001 11 1110 
2 0011 12 1010 
3 0010 13 1011 
4 0110 14 1001 
5 0111 15 1000 
6 0101 16 11000 
7 0100 17 11001 
8 1100 18 11011 
9 1101 19 11010 

1.11.7  Δυπενταδικός και Δυδεκαδικός κώδικας 

Ο Δυπενταδικός κώδικας (Biquinary code) κωδικοποιεί κάθε δεκαδικό 
ψηφίο με τη βοήθεια 7 bit χωρισμένων σε δύο ομάδες. H πρώτη περιλαμβά-
νει 2 bit και η δεύτερη 5. Κάθε ψηφίο κωδικοποιούμενο περιλαμβάνει πά-
ντοτε δύο δυαδικές μονάδες, μία σε κάθε τμήμα. Το μεγάλο πλεονέκτημα 
του Δυπενταδικού κώδικα είναι ο αυτοέλεγχος όσον αφορά την ασφάλεια 
μεταβίβασης πληροφοριών.  

O Δυδεκαδικός κώδικας (Bindecimal code) περιλαμβάνει 10 bit για την 
κωδικοποίηση κάθε ψηφίου. Τα πλεονεκτήματά του, όπως και του δυπεντα-
δικού, είναι η απλότητα κωδικοποίησης και η ασφάλεια μεταφοράς πληρο-
φοριών. Μειονεκτήματα των κωδικών αυτών είναι το μεγάλο μήκος του 
κώδικα και κατά συνέπεια η μικρότερη ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών.  

1.12 Αλφαριθμητικοί κώδικες – Κωδικοποίηση χαρακτήρων 
μέσω του δυαδικού συστήματος αρίθμησης 

Με τον όρο «χαρακτήρα» εννοούμε αριθμούς, γράμματα της αλφαβήτου, 
σημεία στίξης και γενικά κάθε σύμβολο που χρησιμοποιείται κατά την εγ-
γραφή ενός προγράμματος ή την εκτύπωση ενός αποτελέσματος.  

Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι τα ψηφία του δεκαδικού συστήματος είναι 
10 και τα γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου 26, απαιτούνται τουλάχιστον 
6 δυαδικά ψηφία για να κωδικοποιηθούν. Με 6 δυαδικά ψηφία έχουμε όμως 
64 συνδυασμούς και κατά συνέπεια μας περισσεύουν 28 για τα ειδικά σύμ-
βολα και τα σημεία στίξης. 
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Για την κωδικοποίηση επομένως όλων των χαρακτήρων, απαιτούνται 
τουλάχιστον 6 δυαδικά ψηφία. Με βάση το γεγονός αυτό έχουν αναπτυχθεί 
αρκετοί κώδικες, οι κυριότεροι των οποίων είναι ο Αλφαβητικός Εξαψήφιος 
Κώδικας που παρατίθεται στον πίνακα 1-1 του Παραρτήματος, ο ASCII 
(American Standards Code for Information Inrerchange) που παρατίθεται 
στους πίνακες 1-2α, 1-2β  του παραρτήματος  και ο EBCDIC (Extended 
Binary Coded Decimal Interchange Code) που παρατίθεται στον πίνακα 1-3 
του παραρτήματος.  

Ο κώδικας ASCII (πίνακας 1-2 του παραρτήματος) έχει 8 δυαδικά ψηφία 
και χρησιμοποιείται διεθνώς σε εφαρμογές με μικροεπεξεργαστές. Οι πρώ-
τοι 128 χαρακτήρες του περιλαμβάνουν τα αλφαβητικά και αριθμητικά 
σύμβολα, ενώ οι δεύτεροι 128 περιλαμβάνουν, κατά κανόνα, σύμβολα που 
έχουν σχέση με την τοπική γλώσσα του κράτους που χρησιμοποιείται. Γι’ 
το λόγο αυτό τον έχουμε χωρίσει σε δύο μέρη. Το πρώτο από αυτά (bit7=0) 
είναι αυτό με το διεθνές σετ συμβόλων, ενώ το δεύτερο (bit7=1) περιλαμ-
βάνει τους χαρακτήρες της Ελληνικής γλώσσας. 

Οι πρώτοι 32 χαρακτήρες μεταφέρουν μη εκτυπώσιμα σύμβολα, αυτά 
που είναι περισσότερο γνωστά σαν χαρακτήρες ελέγχου. Οι χαρακτήρες 
αυτοί έχουν ειδικές σημασίες και αποτείνονται προς τη μηχανή. Μιλώντας 
πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως οι χαρακτήρες αυτοί αναγκάζουν 
π.χ. την κεφαλή του εκτυπωτή να μεταφερθεί στο αριστερό μέρος της σελί-
δας και να αλλάξει γραμμή, να προχωρήσει στην αρχή της επόμενης σελί-
δας κ.λπ. Ακόμα ένας από αυτούς τους χαρακτήρες προκαλεί την εκπομπή 
ενός σύντομου ακουστικού σήματος, χρήσιμου σαν σήματος ειδοποίησης 
προς τον χειριστή της μηχανής. 

Στον πίνακα αυτόν γίνεται εμφανής η παρουσία των Ελληνικών συμβό-
λων τα οποία, όπως και στην περίπτωση του διεθνούς κώδικα, εμφανίζονται 
με διαφορετικό κωδικό ανάλογα με τον αν είναι πεζά ή κεφαλαία. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι τα φωνήεντα εμφανίζονται και αυτά με δύο κωδικούς ανά-
λογα με το αν είναι τονισμένα ή όχι. 

O κώδικας EBCDIC (πίνακας 1-3 του παραρτήματος) αποτελεί μία τρο-
ποποίηση του ASCII και χρησιμοποιείται ευρέως από την IBM. Δεν χρησι-
μοποιείται σε εφαρμογές με μικροεπεξεργαστές.  

1.12.1  Ασφάλεια κωδικοποίησης χαρακτήρων 

Κατά τη μεταφορά κωδικοποιημένων χαρακτήρων τόσο μέσα σε ένα υ-
πολογιστικό σύστημα όσο και έξω από αυτό, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι 
κατά πόσο οι μεταφερόμενες πληροφορίες είναι σωστές δηλαδή κατά πόσο, 
στη διάρκεια της μεταφοράς των δυαδικών ψηφίων «0» ή «1», δε συνέβη-
σαν μεταβολές ικανές να αλλοιώσουν τους κωδικοποιούμενους χαρακτήρες.  



Αριθμητικά Συστήματα και Ψηφιακά Κυκλώματα 

 

54 

 

Για να είναι εύκολη η αναγνώριση ενός πιθανού σφάλματος, έχει προ-
στεθεί στους ήδη κωδικοποιημένους χαρακτήρες ένα επί πλέον δυαδικό 
ψηφίο, το λεγόμενο ψηφίο ισοτιμίας (parity bit), με το οποίο αναγνωρίζε-
ται εύκολα η παρουσία του πιθανού σφάλματος. Το ψηφίο ισοτιμίας τίθεται 
στην αρχή ή στο τέλος του κωδικοποιημένου χαρακτήρα και η τιμή του 
(«0» ή «1») καθορίζεται από τον αριθμό των δυαδικών μονάδων του κωδι-
κοποιημένου χαρακτήρα και από τον τρόπο ισοτιμίας που θέλουμε να ε-
φαρμόσουμε (περιττή ή άρτια ισοτιμία). Εάν π.χ. ο υπό μεταφορά κωδικο-
ποιημένος χαρακτήρας έχει τέσσερις μονάδες και έχουμε περιττή ισοτιμία, 
το parity bit που προστίθεται έχει τιμή «1» έτσι ώστε το σύνολο των μονά-
δων να είναι περιττό. Αντίθετα, εάν ο υπό μεταφορά κωδικοποιημένος χα-
ρακτήρας έχει τέσσερις μονάδες και έχουμε άρτια ισοτιμία, τότε το parity 
bit που προστίθεται έχει τιμή «0» έτσι ώστε το σύνολο των μονάδων να 
παραμείνει άρτιο. Είναι λογικό ότι τυχόν λάθος ανακαλύπτεται εύκολα γιατί 
θα έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του αριθμού των μονάδων από περιττό 
σε άρτιο αριθμό. Στον πίνακα 1-14  που ακολουθεί δίνονται οι αριθμοί από 
1 έως 10 κωδικοποιημένοι στο δυαδικό με ψηφία άρτιας και περιττής ισοτι-
μίας.  

Πίνακας  1-14 
Παράσταση δυαδικών αριθμών με ψηφία ισοτιμίας  

Δεκαδικός Δυαδικός με άρτια 
ισοτιμία 

Δυαδικός με περιττή 
ισοτιμία 

0 0        0000 1        0000 
1 1        0001 0        0001 
2 1        0010 0        0010 
3 0        0011 1        0011 
4 1        0100 0        0100 
5 0        0101 1        0101 
6 0        0110 1        0110 
7 1        0111 0        0111 
8 1        1000 0        1000 
9 0        1001 1        1001 

Στο Σχ. 1-1 αποδίδεται ένα τυπικό διάγραμμα που δείχνει τον τρόπο ε-
λέγχου της ύπαρξης πιθανών σφαλμάτων σε μια μεταδιδόμενη λέξη.  
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Σχ. 1-1 Τυπικά διαγράμματα πομπού και δέκτη πληροφορίας 4 bit, κωδι-
κοποιημένης σύμφωνα με τους κανόνες περιττής ή άρτιας ισοτιμίας 

Τα ψηφία Χ1Χ2Χ3Χ4 της λέξης μεταδίδονται μαζί με ένα ακόμα ψηφίο 
ισοτιμίας, το PΤ (Parity Transmitter), το οποίο παράγεται από την επεξερ-
γασία των αρχικών ψηφίων. Στη μεριά του δέκτη της πληροφορίας παράγε-
ται πάλι, με τον ίδιο τρόπο, το ψηφίο ισοτιμίας PR (Parity Receiver) το ο-
ποίο συγκρίνεται με το PT. Αν η βαθμίδα της σύγκρισης βρει τα ψηφία αυ-
τά διαφορετικά, ενεργοποιεί το σήμα PE (Parity Error) σαν ενδεικτικό της 
λανθασμένης λήψης. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω μέθοδος ανίχνευσης σφαλμάτων 
είναι σε θέση να σηματοδοτήσει εσφαλμένη λήψη, μόνο όταν το σύνολο 
των ψηφίων που έχουν υποστεί αλλοίωση εκφράζεται από έναν περιττό 
αριθμό.  

1.12.2  Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων 

Η κωδικοποίηση για τη διόρθωση σφαλμάτων είναι πιο ενδιαφέρουσα 
από την κωδικοποίηση για την ανίχνευση σφαλμάτων.  Ο στόχος της διόρ-
θωσης σφαλμάτων είναι η ανίχνευση και ο εντοπισμός σφαλμάτων στη με-
τάδοση της πληροφορίας. Όταν γίνει ο εντοπισμός η διόρθωση είναι τε-
τριμμένη, καθώς απλά γίνεται αντιστροφή του ψηφίου.  

Στις επικοινωνίες συχνά προτιμάται η ανίχνευση σφάλματος και η επα-
νεκπομπή. Στις τηλεπικοινωνίες εντούτοις λόγω της καθυστέρησης της με-
τάδοσης της πληροφορίας αποστέλλονται πολλά πακέτα από τον εκπομπό 
πριν φθάσει η πληροφορία για επανεκπομπή. Αυτό κάνει τον χειρισμό των 
δεδομένων αρκετά πολύπλοκο. Η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο επίσης 
αποκλείει την επανεκπομπή. Είναι συνεπώς απαραίτητο να μην υπάρχει 
σφάλμα. Έτσι απαιτείται ένα μεγαλύτερο εύρος ζώνης του οποίου το κό-
στος δεν είναι υψηλό για τα πλεονάζοντα ψηφία ελέγχου (redundant check-
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bits). Υπάρχουν δύο κατηγορίες κωδίκων: Οι Κώδικες Μπλοκ (κώδικας 
Hamming)  και οι συγκεραστικοί  κώδικες (convolutional codes). 

1.12.3  Κώδικας Hamming 

Δημιουργήθηκε  το 1949 από τον Richard Hamming. Είναι ένας κώδικας 
ο οποίος  μπορεί να διορθώσει ένα απλό λάθος και μπορεί να ανιχνεύσει 
οποιοδήποτε διπλό λάθος (δηλ. δύο απλά λάθη). Προσδιορίζεται με δύο  
αριθμούς Ν, Κ  και αναφερόμαστε σε αυτόν ως  κώδικα Hamming (Ν,Κ).  
Οι κώδικες Hamming χρησιμοποιούν αριθμητική modulo-2. Η πρόσθεση σε 
αριθμητική modulo-2 είναι η  λογική λειτουργία της πύλης exclusive OR 
(XOR) ο πίνακας της οποίας παρατίθεται τον πίνακα 1-15 και θα μελετηθεί 
αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. 

Ο κώδικας Hamming xρησιμοποιείται στη μνήμη RAM του υπολογιστή, 
και είναι μια καλή επιλογή για τυχαία εμφανιζόμενα σφάλματα. Στην περί-
πτωση που έχουμε καταιγισμό λαθών χρησιμοποιούνται άλλοι κώδικες. Η 
απλότητα του κώδικα Hamming είναι αυτή που τον κάνει εκπαιδευτικά 
χρήσιμο.    

Πίνακας  1-15 
Πίνακας αλήθειας της XOR 

Α Β BA⊕  
0 0 0 
0 1 1 
1 0 1 
1 1 0 

Ο κώδικας χρησιμοποιεί επιπλέον ψηφία για τον έλεγχο σφαλμάτων, και  
εκτελεί τους ελέγχους με ειδικές εξισώσεις ελέγχων. Η εξίσωση ελέγχου της 
ισοτιμίας μιας ακολουθίας δυαδικών ψηφίων απλά προσθέτει τα ψηφία της 
ακολουθίας και ορίζει ότι το άθροισμα είναι άρτιο (για άρτια ισοτιμία) ή 
περιττό (για περιττή ισοτιμία). Εναλλακτικά λέμε ότι το άθροισμα είναι 
MOD 2 , ή ότι το άθροισμα λαμβάνεται από την πράξη MOD 2 επί των α-
κεραίων.  

Η περαιτέρω θεωρητική ανάλυση του κώδικα ξεφεύγει από τα όρια του 
μαθήματος.  

Ο κώδικας Hamming διαφέρει από όλους τους άλλους κώδικες αναγνώ-
ρισης σφαλμάτων επειδή είναι σε θέση όχι μόνο να παρέχει ένδειξη για τη 
παρουσία ενός εσφαλμένου δυαδικού ψηφίου, αλλά και να προσδιορίζει με 
ακρίβεια τη θέση του μέσα στη μεταδιδόμενη λέξη. Για να πετύχει τον α-
κριβή προσδιορισμό, επαυξάνει το σύνολο των ψηφίων m της προς μετάδο-
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ση λέξης, με ένα συγκεκριμένο αριθμό ψηφίων ισοτιμίας Pi που το πλήθος 
τους είναι ίσο με k.  

Μέγεθος του κώδικα Hamming 

Ο κώδικας Hamming μπορεί να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε αριθμό ψη-
φίων δεδομένων  αλλά είναι ενδιαφέρον να παραθέσουμε τον μέγιστο αριθ-
μό των απαιτούμενων ψηφίων ελέγχου.  Ο πίνακας 1-16 που ακολουθεί 
περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό ψηφίων ελέγχου, έτσι ώστε να δίνει το 
πλήθος των ψηφίων του  κώδικα Hamming, ο οποίος περιλαμβάνει και την 
ανίχνευση διπλού σφάλματος, καθώς επίσης και την απόδοση του κώδικα 
Hamming. 

Πίνακας  1-16  
Απόδοση του κώδικα Hamming 

Απαιτούμενα 
Ψηφία ελέγχου 

Μέγιστος αριθμός 
Ψηφίων λέξεως 

Ολικό 
Μέγεθος

Απόδοση 
(Ε)1 

3  1  4 0,33 
4  4  8 0,57 
5  11  16 0,73 
6  26  32 0,84 
7  57  64 0,90 
8  120  128 0,94 

Έτσι για 64 bits ή 8 bytes, απαιτούνται 7 bytes δεδομένων (συν 1 bit) και 
χρησιμοποιείται 1 byte για τον έλεγχο των ψηφίων (πραγματικά μόνο 7 
bits). Συνεπώς σ’ ένα σύστημα που είναι επιρρεπές στα σφάλματα απαιτεί-
ται μόνο 1 επιπλέον  byte στα συνολικά 8,  ήτοι  12.5%  επιπλέον για την 
ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων.   

Η χρήση του κώδικα αυτού αφορά κυρίως τη μετάδοση πληροφορίας 
από έναν υπολογιστή-πομπό σ’ έναν άλλο, στις περιπτώσεις εκείνες που ο 
υπολογιστής-δέκτης δεν είναι σε θέση να ζητήσει επανάληψη της αποστα-
λείσας πληροφορίας, αλλά οφείλει μόνος του να τη διορθώσει. Ακόμα χρη-
σιμοποιείται κατά την εγγραφή/ανάγνωση δεδομένων σε μνήμες RAM.  

Κατά την εκπομπή της πληροφορίας, συγκεκριμένες ομάδες δυαδικών 
ψηφίων που αποτελούν την προς μετάδοση λέξη, οδηγούνται σε κυκλώματα 
παραγωγής ψηφίων ισοτιμίας. Τα παραγόμενα ψηφία αποστέλλονται κατό-
πιν, μαζί με τα χρήσιμα, στον υπολογιστή - δέκτη. Ο δέκτης, έχοντας λάβει 
όλα τα ψηφία, παράγει και αυτός ψηφία ισοτιμίας, συγκρίνοντας τα ψηφία 
                                                  
1 Προκύπτει απο την διαίρεση του αριθμού των ψηφίων της λέξεως προς την ποσό-
τητα  (ολικό μέγεθος -1). 
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των ίδιων ομάδων που ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπομπή. Κατόπιν συ-
γκρίνει τα ψηφία ισοτιμίας που ο ίδιος παρήγαγε με εκείνα που ήδη έχει 
λάβει. Αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης οδηγήσει σε μια ακολουθία δυαδι-
κών ψηφίων που αποτελείται από μηδενικά, τότε η λήψη έχει γίνει με επι-
τυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δυαδικός αριθμός που εκφράζει η ακολου-
θία είναι ενδεικτικός της θέσης του ψηφίου που έχει αλλοιωθεί. Στον πίνακα 
1-17 φαίνεται η σημασία των ψηφίων Ci, που αποτελούν τα ψηφία εξόδου 
του συγκριτή.  

Πίνακας  1-17   
Θέση του εσφαλμένου ψηφίου στη μεταδιδόμενη λέξη  

Συνδυασμός ψηφίων Ci Εσφαλμένο ψηφίο 
000 κανένα 
001 1ο 
010 2ο 
011 3ο 
100 4ο 
101 5ο 
110 6ο 
111 7ο 

Στο Σχ. 1-2 που ακολουθεί φαίνονται, σε απλοποιημένη μορφή, τα δια-
γράμματα ενός πομπού πληροφορίας κωδικοποιημένης σύμφωνα με τον 
κώδικα Hamming και ενός δέκτη που την αποκωδικοποιεί και τη διορθώνει. 
Τα εισερχόμενα ψηφία οδηγούνται κατά ομάδες στα κυκλώματα παραγωγής 
ψηφίων ισοτιμίας, των οποίων οι έξοδοι αναδεικνύουν τα ομώνυμα bit. Η 
επαυξημένη σε πλήθος ψηφίων πληροφορία φθάνει στον δέκτη όπου οι έ-
ξοδοι Ci του συγκριτή ψηφίων ισοτιμίας (φαίνονται με μορφή βέλους) διορ-
θώνουν, εφόσον χρειάζεται, τη δυαδική πληροφορία.  

Επειδή το σύνολο k των ψηφίων ισοτιμίας Pi πρέπει να είναι σε θέση να 
προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του λανθασμένου ψηφίου μέσα στη μετα-
διδόμενη λέξη, που τώρα πια θα έχει μήκος m+k, θα πρέπει οι συνδυασμοί 
των k bit να σχηματίζουν αριθμούς που η τιμή τους θα μπορεί να προσδιο-
ρίζει με ακρίβεια τη θέση του λανθασμένου ψηφίου. Αν μάλιστα λάβουμε 
υπόψη πως ο συνδυασμός των k ψηφίων ισοτιμίας που είναι ίσος με το 0 
υποδηλώνει μια σωστά μεταδοθείσα λέξη, τότε μπορούμε εύκολα να κατα-
λήξουμε στη σχέση:  2 1k m k− ≥ + . 
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Σχ. 1-2 Τυπικά διαγράμματα πομπού και δέκτη πληροφορίας 4 bit,  

κωδικοποιημένη σύμφωνα με τον κώδικα Hamming 

(Η ανάλυση των επιμέρους χρησιμοποιούμενων κυκλωμάτων θα γίνει σε 
επόμενο κεφάλαιο). 

Τροποποιώντας τη σχέση αυτή λαμβάνουμε την τελική που μας δίνει το 
πλήθος των k ψηφίων ισοτιμίας Pi που συνοδεύουν μια μεταδιδόμενη λέξη. 
Θα έχουμε επομένως:   2 1k m k≥ + +   

Πίνακας  1-18 
Ελάχιστα ψηφία ισοτιμίας για λέξεις μήκους m 

m k (ελάχιστο)
1 2 

2 - 4 3 
5 - 11 4 
12 - 26 5 

Στον παραπάνω πίνακα 1-18 σημειώνεται ο ελάχιστος αριθμός των ψη-
φίων ισοτιμίας k, για μεταδιδόμενες λέξεις μήκους m. (εύκολα προκύπτει 
απο τον γενικό πίνακα 1-16).  
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Τα ψηφία ισοτιμίας Pi παρεμβάλλονται στις θέσεις 1, 2, 4, 8,..., 2k-1, δη-
λαδή στις θέσεις εκείνες που προσδιορίζονται από τις δυνάμεις του 2. Η 
τιμή τους εξαρτάται από το αν έχουμε επιλέξει άρτια ή περιττή ισοτιμία. Τα 
ψηφία της χρήσιμης πληροφορίας Χ1, Χ2, Χ3,..., Χm καταλαμβάνουν τις 
υπόλοιπες θέσεις της μεταδιδόμενης πληροφορίας.  

Στην περίπτωση που η πληροφορία που προορίζεται να μεταδοθεί έχει 
μήκος π.χ. m=8 bit, η μεταδιδόμενη λέξη θα έχει μήκος m+k=12 bit αφού 
θα έχουν συμπεριληφθεί, σύμφωνα με τον πίνακα 1-18, τέσσερα ψηφία ισο-
τιμίας τα P1, P2, P4 και P8, θα έχει δηλαδή τη μορφή:  

Θέση  
ψηφίων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 

Σημασία  
ψηφίων P1 P2 Χ1 P4 Χ2 Χ3 Χ4 P8 Χ5 Χ6 Χ8 

Tρόπος προσδιορισμού των bits του κώδικα Hamming 

Στον κώδικα Hamming χρησιμοποιούνται επιπλέον ψηφία ισοτιμίας που 
μας δίνουν τη δυνατότητα προσδιορισμού ενός απλού λάθους.  

Για τη δημιουργία της κωδικής λέξης εργαζόμαστε ως εξής :  
1. Σημειώνουμε όλες τις θέσεις που αντιστοιχούν σε  δυνάμεις του 2, οι 

οποίες αποτελούν και τα ψηφία ισοτιμίας (parity bits). Τα ψηφία αυτά θα 
γεμίσουν με δυαδικά ψηφία τα οποία είναι αποτέλεσμα υπολογισμών με τη 
χρήση των δυαδικών ψηφίων της αρχικής λέξης.  (θέσεις 1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64, κ.λπ.)  

2. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις θα χρησιμοποιηθούν για τα δεδομένα που 
πρόκειται να κωδικοποιηθούν. (θέσεις  3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, κ.λπ.) 

3. Κάθε ψηφίο ισοτιμίας υπολογίζει την ισοτιμία κάποιων συγκεκριμέ-
νων δυαδικών ψηφίων της αρχικής, υπό κωδικοποίηση , λέξης. Η θέση του 
ψηφίου ισοτιμίας προσδιορίζει και την ακολουθία των υπό χρήση bits ακο-
λουθώντας τον παρακάτω αλγοριθμική διαδικασία. (για τις θέσεις 1 – 32).     

 Θέση 1: έλεγξε 1 bit, παράλειψε 1 bit, έλεγξε 1 bit, παράλειψε 1 bit 
κ.λπ. (1, 3, 5, 7 , 9 , 11, 13, 15,...)   

 Θέση 2: έλεγξε 2 bits, παράλειψε 2 bits, έλεγξε 2 bits, παράλειψε 2 
bits, κ.λπ.  (2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, ...)   

 Θέση 4: έλεγξε 4 bits, παράλειψε 4 bits, έλεγξε 4 bits, παράλειψε 4 
bits, κ.λπ.  (4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23,...)   

 Θέση 8: έλεγξε 8 bits, παράλειψε 8 bits, έλεγξε 8 bits, παράλειψε 8 
bits, κ.λπ.  (8-15, 24-31, 40-47,...)  
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 Θέση 16: έλεγξε 16 bits, παράλειψε 16 bits, έλεγξε 16 bits, παράλειψε 
16 bits, κ.λπ. (16-31, 48-63, 80-95,...)   

 Θέση 32: έλεγξε 32 bits, παράλειψε 32 bits, έλεγξε 32 bits, παράλειψε 
32 bits, κ.λπ. (32-63, 96-127, 160-191, ...) 

4. Θέστε το parity bit σε 1 εάν το συνολικό άθροισμα των άσσων στις 
υπό έλεγχο θέσεις είναι περιττό.  

5. Θέστε το parity bit σε 0 εάν το συνολικό άθροισμα των άσσων στις 
υπό έλεγχο θέσεις είναι άρτιο.  

Παρατηρείστε λοιπόν ότι ξεκινάμε πάντα από το ψηφίο ισοτιμίας του 
οποίου θέλουμε να προσδιορίσουμε την τιμή. Η ομάδα ψηφίων που παράγει 
το ψηφίο ισοτιμίας P1 αποτελείται από τα bit που βρίσκονται στις θέσεις 3, 
5, 7, 9, 11 της λέξης. (Τα ή τα ψηφία τα οποία ανήκουν στις θέσεις των ψη-
φίων ισοτιμίας δεν λαμβάνονται υπόψη). Η αντίστοιχη ομάδα που δίνει το 
P2 αποτελείται από τα bit των θέσεων 3, 6, 7, 10, 11, ενώ οι ομάδες που 
δίνουν τα P4 και P8 είναι αυτές που περιλαμβάνουν τα bit των θέσεων 5, 6, 
7, 12 και 9, 10, 11, 12 αντίστοιχα. 

  Θέση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ψηφίο1 x  x  x  x  x  x  x  x  x 
Ψηφίο2  x x   x x   x x   x x   
Ψηφίο4    x x x x     x x x x   
Ψηφίο8        x x x x x x x x   
Ψηφίο 

16                x x 

Παράδειγμα 14ον : 

Έστω η ακολουθία δεδομένων: 10011010. Nα βρεθεί η προς αποστολή 
λέξη η οποία κωδικοποιείται με τον κώδικα Hamming. 

Θέση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ισοτιμία 
Ψηφίο /  
(δεδομένα) Ρ1 Ρ2 1 Ρ4 0 0 1 Ρ8 1 0 1 0  

Έλεγχος: 1 x  x  x x x x 0 
Έλεγχος: 2 x x  x x x x 1 
Έλεγχος: 4  x x x x x 1 
Έλεγχος: 8   x x x x x 0 
Τελική  
Κωδική  
Λέξη 

0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0  

Άρα η τελική κωδική λέξη  που θα αποσταλεί  είναι : 0111 0010 1010 
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Παράδειγμα 15ον : 

Ένα εύλογο ερώτημα είναι το γιατί επιλέγουμε τα ψηφία αυτά - Τα τρία 
πρώτα ψηφία ισοτιμίας (1,2,4) σχετίζονται με τα ψηφία δεδομένων 
(3,5,6,7). Στα Σχ.1-3α και 1-3β που ακολουθούν κάθε αλληλεπικαλυπτόμε-
νος κύκλος αντιστοιχεί σε ένα ψηφίο ισοτιμίας και ορίζει τα τέσσερα ψηφία 
που συνεισφέρουν στον υπολογισμό της ισοτιμίας. Για παράδειγμα το ψη-
φίο δεδομένων 3 συνεισφέρει στα ψηφία ισοτιμίας  1 και 2. Κάθε κύκλος 
(ψηφίο ισοτιμίας-parity bit) συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο από τέσσερα ψη-
φία, και κάθε κύκλος πρέπει να έχει άρτια ισοτιμία. Δοθέντων των τεσσά-
ρων ψηφίων των δεδομένων μπορούμε πολύ εύκολα να επιλέξουμε τα τρία 
ψηφία ισοτιμίας ώστε να εξασφαλισθεί η άρτια ισοτιμία.  

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι η  αλλαγή ενός οποιουδήποτε δυαδικού ψη-
φίου από τα 7 επηρεάζει τα τρία ψηφία ισοτιμίας. Η τροποποίηση του  7ου 
δυαδικού ψηφίου επηρεάζει όλα τα parity bits, ενώ σφάλμα στο 6ο δυαδικό 
ψηφίο επηρεάζει μόνο τα ψηφία ισοτιμίας 2 και 4, και ένα σφάλμα ενός 
parity bit επηρεάζει μόνο αυτό το δυαδικό ψηφίο. Η θέση οποιοδήποτε α-
πλού σφάλματος προσδιορίζεται από τον έλεγχο των τριών κύκλων ισοτιμί-
ας.  

Το μήνυμα 1011 θα μπορούσε να σταλεί ως  0110011, καθώς:  

1 2 3 4 5 6 7  

0 1 1 0 0 1 1 7-ψήφια κωδική λέξη 

0 - 1 - 0 - 1 Άρτια ισοτιμία 

- 1 1 - - 1 1 Άρτια ισοτιμία 

- - - 0 0 1 1 Άρτια ισοτιμία 

Όταν τα τέσσερα αυτά ψηφία εισαχθούν στους κύκλους ισοτιμίας, επιβε-
βαιώνεται ότι η επιλογή των τριών αυτών ψηφίων ισοτιμίας  βεβαιώνει ότι 
η ισοτιμία σε κάθε κύκλο  είναι άρτια, όπως φαίνεται από τα Σχ. 1-3α και  
1-3β. 
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Σχ. 1-3α           Σχ. 1-3β 

Παράδειγμα 16ον : 

Ας θεωρήσουμε ότι θέλουμε να μεταδώσουμε μια πληροφορία 4 bit, έ-
στω τον δυαδικό αριθμό 1010. Θα θεωρήσουμε ακόμα ότι τα εμπλεκόμενα 
ψηφία ισοτιμίας αποκτούν τιμή σύμφωνα με τους κανόνες της άρτιας 
ισοτιμίας. 

Τα ψηφία της πληροφορίας είναι 4, δηλαδή m=4, οπότε σύμφωνα με τον 
πίνακα 1-17 έχουμε k=3. Η μεταδιδόμενη λέξη θα έχει επομένως τη μορφή: 

Θέση ψηφίων 1 2 3 4 5 6 7 
Σημασία 
ψηφίων P1 P2 Χ1 P4 Χ2 Χ3 Χ4 

Τιμή ψηφίων - - 1 - 0 1 0 

Η τιμή των ψηφίων Pi υπολογίζεται αμέσως παρακάτω σύμφωνα με τους 
κανόνες της άρτιας ισοτιμίας. 

Για το ψηφίο ισοτιμίας P1 λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των ψηφίων 3, 5 
και 7. Έχουμε επομένως: 

Θέση ψηφίων 3 5 7 
Σημασία 
ψηφίων Χ1 Χ2 Χ4 

Τιμή ψηφίων 1 0 0 

από όπου προκύπτει ότι P1 = 1. 
Για το ψηφίο ισοτιμίας P2 λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των ψηφίων 3, 6 

και 7. Έχουμε επομένως: 
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Θέση ψηφίων 3 6 7 
Σημασία  
ψηφίων Χ1 Χ3 Χ4 

Τιμή ψηφίων 1 1 0 

από όπου προκύπτει ότι P2 = 0. 
Για το ψηφίο ισοτιμίας P4 λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των ψηφίων 5, 6 

και 7. Έχουμε επομένως: 

Θέση ψηφίων 5 6 7 
Σημασία 
ψηφίων Χ2 Χ3 Χ4 

Τιμή ψηφίων 0 1 0 

από όπου προκύπτει ότι P4 = 1. 
Παρεμβάλλοντας στη λέξη τα ψηφία ισοτιμίας που υπολογίσθηκαν με 

τον παραπάνω τρόπο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η προς μετάδοση 
λέξη θα είναι η 1011010. 

Προσδιορισμός και διόρθωση λάθους  

Αν κατά τη μετάδοση συμβεί σφάλμα στη θέση 3, η λέξη θα αποκτήσει 
τιμή ίση με 1001010. Η έξοδος του κυκλώματος λήψης θα αναδείξει την 
πληροφορία: 

Θέση ψηφίων 1 2 3 4 5 6 7 
Σημασία 
ψηφίων P1 P2 Χ1 P4 Χ2 Χ3 Χ4 

Τιμή ψηφίων 1 0 0 1 0 1 0 
 
 
 
 
                                                                       C4=f(P4,X2,X3,X4) =0 
                                                      C2=f(P2,X1,X3,X4)=1 
                                            C1=f(P1,X1,X2,X4) =1 

Υποβάλλοντας τη ληφθείσα ακολουθία δυαδικών ψηφίων σε διαδικασίες 
παραγωγής ψηφίων ισοτιμίας σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που χρησι-
μοποιήθηκαν για την παραγωγή των ίδιων ψηφίων κατά την εκπομπή και 
συγκρίνοντας κατόπιν τα ψηφία αυτά με τα ψηφία ισοτιμίας που έχουν ήδη 
ληφθεί, διαπιστώνουμε ότι οι έξοδοι του κυκλώματος σύγκρισης παράγουν 
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τον συνδυασμό C4C2C1 = 011 που είναι διαφορετικός από τον C4C2C1 = 
000 ο οποίος εκφράζει τη λήψη χωρίς σφάλματα. Η τιμή του συνδυασμού 
υποδηλώνει και τη θέση του λανθασμένου ψηφίου που στην περίπτωσή μας 
είναι το τρίτο (0112 = 310). 

Παράδειγμα 17ον : 

Ας θεωρήσουμε τώρα ότι θέλουμε να μεταδώσουμε μια πληροφορία 8 
bit, έστω τον δυαδικό αριθμό 10101101, χρησιμοποιώντας ψηφία άρτιας 
ισοτιμίας. 

Τα ψηφία της πληροφορίας είναι 8, οπότε m=8 και σύμφωνα με τον πί-
νακα 1-17, k=4. Η μεταδιδόμενη λέξη θα έχει επομένως τη μορφή: 

Θέση ψηφίων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Σημασία 
ψηφίων P1 P2 Χ1 P4 Χ2 X3 Χ4 P8 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 

Τιμή ψηφίων   1 0 1 0 1 1 0 1 

Για το ψηφίο ισοτιμίας P1 λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των ψηφίων 3, 5, 
7, 9 και 11. Έχουμε επομένως: 

Θέση ψηφίων 3 5 7 9 11
Σημασία 
ψηφίων Χ1 Χ2 Χ4 Χ5 Χ7

Τιμή ψηφίων 1 0 0 1 0 

από όπου προκύπτει ότι P1 = 0. 
Για το ψηφίο ισοτιμίας P2 λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των ψηφίων 3, 6, 

7, 10 και 11. Έχουμε επομένως: 

Θέση ψηφίων 3 6 7 10 11
Σημασία 
ψηφίων Χ1 Χ3 Χ4 Χ6 Χ7

Τιμή ψηφίων 1 1 0 1 0 

από όπου προκύπτει ότι P2 = 1. 
Για το ψηφίο ισοτιμίας P4 λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των ψηφίων 5, 6, 

7 και 12. Έχουμε επομένως: 

Θέση ψηφίων 5 6 7 12
Σημασία 
ψηφίων Χ2 Χ3 Χ4 Χ8

Τιμή ψηφίων 0 1 0 1 
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από όπου προκύπτει ότι P4 = 0. 
Για το ψηφίο ισοτιμίας P8 λαμβάνουμε υπόψη τις τιμές των ψηφίων 9, 

10, 11 και 12. Έχουμε επομένως: 

Θέση ψηφίων 9 10 11 12
Σημασία 
ψηφίων Χ5 Χ6 Χ7 Χ8

Τιμή ψηφίων 1 1 0 1 

από όπου προκύπτει ότι P8 = 1. 
Παρεμβάλλοντας στη λέξη τα ψηφία ισοτιμίας που υπολογίσθηκαν με 

τον παραπάνω τρόπο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η προς μετάδοση 
λέξη θα είναι η 011001011101.  

Προσδιορισμός και διόρθωση λάθους  

Αν κατά τη μετάδοση συμβεί σφάλμα στη θέση 7, η λέξη θα αποκτήσει 
τιμή ίση με: 011001111101. Η έξοδος του κυκλώματος λήψης θα αναδείξει 
τότε την πληροφορία: 

Υποβάλλοντας τα ληφθέντα δυαδικά ψηφία σε επεξεργασίες ίδιες μ’ αυ-
τές που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο παράδειγμα, το κύκλωμα ελέγχου 
εγκυρότητας της πληροφορίας θα δώσει στις εξόδους του τον συνδυασμό 
C8C4C2C1 = 0111 ο οποίος είναι διαφορετικός από το συνδυασμό 
C8C4C2C1 = 0000 που εκφράζει την ορθά ληφθείσα πληροφορία. Η τιμή 
του συνδυασμού υποδηλώνει και τη θέση του λανθασμένου ψηφίου που στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι το τρίτο (01112 = 710). 

Θέση ψηφίων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Σημασία 
ψηφίων P1 P2 Χ1 P4 Χ2 Χ3 Χ4 P8 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8

Τιμή ψηφίων 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
 
 
 

                                                                    
C8=f(P8,X5,X6,X7,X8)=0 

                                              C4=f(P4,X2,X3,X4,X8)=1 
                                C2=f(P2,X1,X3,X4,X6,X7)=1 
                      C1=f(P1,X1,X2,X4,X5,X7)=1 
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O κώδικας Hamming μας παρέχει: Διόρθωση ενός ψηφίου, ανίχνευση 
δύο εσφαλμένων ψηφίων, κόστος 3 ψηφίων που πρέπει να προστεθούν στα 
4 ψηφία του μηνύματος. 

Η δυνατότητα της διόρθωσης ενός σφάλματος έχει κόστος το  οποίο εί-
ναι μικρότερο από το κόστος της επανεκπομπής του μηνύματος.  

1.13 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και το πρότυπο       
ΙΕΕΕ-754 

1.13.1  Η ιστορία των πράξεων Κινητής Υποδιαστολής 

Στις πρώτες μηχανές οι προγραμματιστές έπρεπε να γράψουν λογισμικό 
για την εκτέλεση των λειτουργιών της κινητής υποδιαστολής. Έτσι, κάθε 
μηχανή είχε τον δικό της τρόπο υλοποίησης της αριθμητικής Κινητής Υπο-
διαστολής (Κ.Υ.), τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό. 

Ήταν λοιπόν αδύνατο να γραφούν μεταβιβάσιμα προγράμματα τα οποία 
θα οδηγούσαν στα ίδια αποτελέσματα σε διαφορετικά συστήματα. 

Το πρότυπο IEEE-754 υιοθετήθηκε το 1985 και καθόριζε στους  κατα-
σκευαστές των Κ.Μ.Ε. τον τρόπο υλοποίησης των υπολογισμών της κινη-
τής υποδιαστολής. 

Έχοντας ένα πρότυπο, τουλάχιστον έχουμε τη διαβεβαίωση ότι  όλες  οι 
συμβατές μηχανές, για το ίδιο πρόγραμμα, θα παράξουν την ίδια έξοδο. 

1.13.2  Υλικό Κινητής Υποδιαστολής 

Όταν εισήχθη στους μικροεπεξεργαστές η κινητή υποδιαστολή, δεν υ-
πήρχαν αρκετά τρανζίστορ στη ψηφίδα (on chip) ώστε να είναι δυνατή η 
υλοποίηση της. 

Έτσι οι κατασκευαστές των ΚΜΕ παρήχαν ξεχωριστούς συνεπεξεργα-
στές για τις απαραίτητες λειτουργίες της Κινητής Υποδιαστολής (π.χ., ο 
8087 της Intel). Αποτέλεσμα ήταν, πολλές ISA να χρησιμοποιούν ξεχωρι-
στούς καταχωρητές για την Κινητή Υποδιαστολή. 

Ο προϋπολογισμός του κόστους των νέων τρανζίστορ έδωσε τη δυνατό-
τητα στη μονάδα  Κ.Υ. να είναι πλέον  στη ψηφίδα. Έτσι σήμερα οι ΚΜΕ 
έχουν ενσωματωμένες μονάδες κινητής υποδιαστολής. Ο 486 της Intel ήταν 
ο πρώτος x86 με ενσωματωμένη τη μονάδα Κ.Υ. (1989) 

Ακόμα και οι νεότερες ISA έχουν ξεχωριστά αρχεία καταχωρητών για 
την κινητή υποδιαστολή. 
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1.13.3  Αριθμοί κινητής υποδιαστολής - Εισαγωγή 

Μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί, κατά κανόνα, με ακέραιες τιμές. Για τους 
πραγματικούς αριθμούς, δηλαδή για αριθμούς που περιέχουν και ακέραιο 
μέρος και μέρος μετά την υποδιαστολή, χρειαζόμαστε την αναπαράσταση   
της   κινητής   υποδιαστολής   π.χ.   οι   αριθμοί:   3.14159, 1.563×1028 

[Σημείωση: Για να παραστήσουμε έναν αριθμό σε δεκαεξαδική μορφή 
χρησιμοποιούμε συνήθως είτε το Η είτε το x: Έτσι π.χ. ο αριθμός 0 γράφε-
ται είτε ως 00H είτε ως 0x00.  

Για τους δυαδικούς αντίστοιχα χρησιμοποιούμε την παράσταση b ‘001’ 
(binary), και για τους δεκαδικούς την  d ‘17’ (decimal)].  

Έστω ο αριθμός 0.5467×228. Στον αριθμό αυτό η ποσότητα 0.5467 αντι-
στοιχεί στα ψηφία μετά την υποδιαστολή (Mantissa), ο αριθμός 28 είναι ο 
εκθέτης και τέλος το 2 αντιστοιχεί στη βάση. Οι αριθμοί κινητής υποδια-
στολής ορίζονται συναρτήσει: 

1.  των ψηφίων μετά την υποδιαστολή (Mantissa), 
2.  του εκθέτη και τέλος 
3.  της βάσης – (πάντα 2 για δυαδικούς αριθμούς κινητής υποδιαστολής). 

1.13.4  Το εύρος των αριθμών 

Τι μπορούμε να παρουσιάσουμε με  N δυαδικά ψηφία; 
Συνήθως: 
Μη προσημασμένους  Από     0     μέχρι   2 N-1 

Συμπληρώματα ως προς 2  Από – 2 N-1 μέχρι   2 N-1 – 1 
Αλλά τι γίνεται με τους:  
Πολύ μεγάλους αριθμούς;   9,349,398,989,787,762,244,859,087,678 

 1.23 x 1067 
Πολύ μικρούς;   0.0000000000000000000000045691 

  2.98 x 10-32 
Δεκαδικούς αριθμούς;  0.35 
Μικτούς αριθμούς;  10.28 
Άρρητους;    π 

1.13.5  Αναπαράσταση αριθμών κινητής υποδιαστολής 

Οι αριθμοί κατά IEEE-754 αποθηκεύονται με τη χρήση του τύπου:  
± μέγεθος (mantissa) * 2εκθέτης 

Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τους αριθμούς Κ.Υ. με τρία δυαδικά 
πεδία: το ψηφίο προσήμου s, ένα εκθετικό πεδίο e και ένα κλασματικό πε-
δίο f. 
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s (sign) e (exponent) f (fraction) (mantissa) 

Το Πρόσημο (sign) 

Το ψηφίο προσήμου (s) είναι 0 για τους θετικούς αριθμούς και  1  για 
τους αρνητικούς αριθμούς. Σε αντίθεση λοιπόν με τους ακεραίους, οι τιμές 
κατά IEEE-754 αποθηκεύονται σε μορφή προσημασμένου μεγέθους. 

Tα ψηφία μετά την υποδιαστολή (Mantissa) 

Tο πεδίο  f περιέχει μία δυαδική ακολουθία αξίας μικρότερης της μονά-
δας. 

Το πραγματικό  πρόσημο και μέγεθος (mantissa) της τιμής του αριθμού 
κινητής υποδιαστολής είναι  (1 + f). 

 Έτσι, υπάρχει ένας υπονοούμενος άσσος “1” αριστερά της υποδια-
στολής του δυαδικού αριθμού. 

 Για παράδειγμα, εάν το f είναι 01101…, τότε το πρόσημο και μέγε-
θος θα είναι 1.01101… 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γράψουμε ένα αριθμό με μαθηματικό 
συμβολισμό, αλλά πάντα υπάρχει μία μοναδική κανονικοποιημένη αναπα-
ράσταση, με ακριβώς ένα μη-μηδενικό ψηφίο στα αριστερά της υποδιαστο-
λής.  

0.232 * 103 = 23.2 * 101 = 2.32 * 102 = … 
Ένα παράπλευρο αποτέλεσμα, είναι ότι έχουμε λίγο μεγαλύτερη ακρί-

βεια: Υπάρχουν 24 bits στο πραγματικό  πρόσημο και μέγεθος, αλλά χρειά-
ζεται να αποθηκεύσουμε μόνο τα  23 από αυτά. 

Ο Eκθέτης 

Το πεδίο e  αναπαριστά τον εκθέτη σαν ένα αριθμό χωρίς πρόσημο, ο 
οποίος περιέχει τον πραγματικό εκθέτη συν  127 για απλής ακριβείας αριθ-
μούς, ή τον πραγματικό εκθέτη συν  1023 για διπλής ακριβείας αριθμούς. 

Αυτό μετατρέπει όλους τους εκθέτες απλής ακριβείας από  το -127 έως  
το +128, σε μη προσημασμένους αριθμούς από το 0 μέχρι το 255, και όλους 
τους αριθμούς διπλής ακριβείας από το -1023 έως +1024  σε μη προσημα-
σμένους αριθμούς από το 0 μέχρι το 2047.  

Παρατίθενται δύο παραδείγματα με αριθμούς απλής ακριβείας: 
 Εάν ο εκθέτης είναι 4, τότε το πεδίο e  θα είναι 4 + 127 = 131 

(100000112). 
 Εάν το πεδίο e περιέχει τον αριθμό 01011101 (9310), τότε ο εκθέτης 

είναι   93 - 127 =  -34. 
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Αποθηκεύοντας ένα “πολωμένο” εκθέτη πριν από την κανονικοποιημένη  
mantissa, σημαίνει ότι μπορούμε να συγκρίνουμε τις IEEE-754 τιμές σαν να 
ήταν προσημασμένοι ακέραιοι. 

Tο πρότυπο IEEE-754 ορίζει διαφορετικές ακρίβειες. 

1.13.6  Παράσταση αριθμών απλής / διπλής ακριβείας  

Θα μελετήσουμε τους αριθμούς κινητής υποδιαστολής απλής και διπλής 
ακριβείας. 

Α)  Αριθμοί απλής ακριβείας  
Αριθμούς απλής ακριβείας που έχουν ένα εκθετικό πεδίο με 8-bit και ένα 

κλασματικό πεδίο με 23-bit, σε ένα σύνολο 32 bits. 

Πρόσημο 1-bit 
s(sign) 

Εκθέτης 8-bit 
e (exponent) 

Μέγεθος (mantissa) 23-bit
f (fraction) 

Ποιος είναι ο μικρότερος θετικός αριθμός απλής ακριβείας που μπορεί 
να παρασταθεί με την ΙΕΕΕ-754;  

0 00000001 00000000000000000000000 
 
 

+ 1 0 

(Όπως θα δούμε παρακάτω το 00000000 στον εκθέτη χρησιμοποιείται 
για ειδικό σκοπό.) 

Β)  Αριθμοί διπλής ακριβείας  
Αριθμούς διπλής ακριβείας  που έχουν ένα εκθετικό πεδίο 11-bit και ένα 

κλασματικό πεδίο 52-bit, σε ένα σύνολο από 64 bits. 

Πρόσημο 1-bit 
s(sign) 

Εκθέτης 11-bit
e (exponent) 

Μέγεθος (mantissa) 52-bit 
f (fraction) 

Είναι γνωστή η σχέση : (1 - 2s) * (1 + f) * 2e-127. 
Ο μικρότερος θετικός μη μηδενικός αριθμός είναι ο  (1 - 0) * (1 + 0) * 21-

127  =1 * 2-126 = 2-126. 
 Tο μικρότερο  e είναι 00000001 (1). 
 Tο μικρότερο f είναι 00000000000000000000000 (0). 

Ο μεγαλύτερος  “κανονικός ” αριθμός είναι (1 - 2s) * (1 + f) * 2e-127       
= (1 - 0) * (1 +1 - 2-23 ) * 2254-127   = (2 - 2-23) * 2127 = 2128 - 2104. 
 Το μεγαλύτερο  e είναι 11111110 (254). 

 (πάλι η τιμή 11111111 είναι ειδική τιμή, άρα δεν χρησιμοποιείται) 
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 Tο μεγαλύτερο f είναι 11111111111111111111111 (1 - 2-23). 
Για να συγκρίνουμε, ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος ακέραιος με 32-bit, 

σε συμπλήρωμα ως προς 2, είναι μόνο  -231 και 231 – 1  αντίστοιχα. 
Πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε τόσες πολλές περισσότερες τιμές 

κατά IEEE-754, παρόλο που χρησιμοποιούμε τον ίδιο αριθμό ψηφίων όπως 
και στους κανονικούς ακεραίους; 

Περατότητα 

Δεν υπάρχουν περισσότεροι αριθμοί στην αναπαράσταση κατά IEEE-
754. Με 32 bits, υπάρχουν 232-1, ή περίπου 4 δισεκατομμύρια, διαφορετικές 
μορφές bit. 

 Αυτοί μπορούν να αναπαραστήσουν είτε 4 δισεκατομμύρια ακέραι-
ους είτε 4 δισεκατομμύρια πραγματικούς αριθμούς. 

 Αλλά υπάρχουν άπειροι πραγματικοί αριθμοί, και το μορφότυπο της       
IEEE-754 μπορεί να αναπαραστήσει μόνο αυτούς που κείνται στο εύρος -
2128 έως +2128. 

 Αναπαριστά  τον  ίδιο αριθμό τιμών μεταξύ των 2n και 2n+1 όπως και 
2 n+1 και 2n+2 . 
Έτσι η αριθμητική της κινητής υποδιαστολής έχει “προβλήματα”. 

 Μικρά σφάλματα στρογγυλοποίησης μπορούν να συσσωρευθούν με 
τους πολλαπλασιασμούς ή τις εκθετικές συναρτήσεις, και να έχουν σαν α-
ποτέλεσμα μεγάλα λάθη. 

 Λάθη στρογγυλοποίησης μπορούν να καταστήσουν άκυρες πολλές 
βασικές αριθμητικές αρχές όπως π.χ. την προσεταιριστική ιδιότητα,  

  (x + y) + z = x + (y + z). 
Το πρότυπο IEEE-754 εγγυάται ότι όλα τα μηχανήματα θα παράγουν το 

ίδιο αποτέλεσμα - αλλά αυτά τα αποτελέσματα ίσως να μην είναι μαθηματι-
κώς σωστά! 

1.13.7  Αριθμητική κινητής υποδιαστολής 

Η κινητή υποδιαστολή (Κ.Υ.) απλοποιεί κατά πολύ την εργασία με με-
γάλους (π.χ., 270) ή πολύ μικρούς (π.χ., 2-17) αριθμούς. 

Οι πρώτες μηχανές εκτελούσαν αυτή τη λειτουργία με λογισμικό με τους 
“παράγοντες κλιμακοποίησης”. Θα επικεντρωθούμε στο πρότυπο IEEE-754 
για την αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Θα εξετάσουμε : 

 Πώς αναπαρίστανται οι αριθμοί Κ.Υ. 
 Ποια είναι τα όρια των αριθμών Κ.Υ. 
 Την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό αριθμών Κ.Υ. 
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1.13.8  Μετατροπή  αριθμών μεταξύ της IEEE-754 και του δεκαδικού 

s e f 

Η δεκαδική τιμή ενός IEEE αριθμού δίνεται από την εξίσωση: 
(1 - 2s) * (1 + f) * 2e-bias 

Εδώ τα πεδία s, f και e  θεωρούμε ότι είναι στο δεκαδικό σύστημα. 
 Η ποσότητα (1 - 2s) είναι  1 ή -1, εξαρτώμενη από το εάν το ψηφίο 

του προσήμου είναι  0 ή 1. 
 Προσθέτουμε έναν υπονοούμενο άσσο “1” στο κλασματικό πεδίο 

του f, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 
 Και πάλι, η πόλωση-offset (bias) είναι είτε 127 είτε 1023, για αριθ-

μούς απλής και διπλής ακριβείας αντίστοιχα. 

Παράδειγμα 18ον : 

1. Από την IEEE-754 σε δεκαδικό 

a) (Πρώτη μέθοδος επίλυσης) 
Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τη δεκαδική τιμή του IEEE-754 αριθμού 

που ακολουθεί: 
  1 01111100 11000000000000000000000 

Πρώτα  μετατρέπουμε κάθε πεδίο στον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό. 
 Το ψηφίο προσήμου s είναι 1. 
 Το πεδίο e περιέχει την τιμή 01111100 = 12410. 
 Η mantissa είναι 0.11000… = 0.7510. ( ½ + ¼) 
Κατόπιν απλά τοποθετούμε αυτές τις δεκαδικές τιμές των s, e και f στην 

εξίσωσή μας.            (1 - 2s) * (1 + f) * 2 e-bias 
Αυτό μας δίνει      (1 - 2) * (1 + 0.75) * 2 124-127  =  (-1) * (1.75 * 2-3)  =  -

0.21875. 

b) (Δεύτερη μέθοδος επίλυσης)  
Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τη δεκαδική τιμή του ακόλουθου IEEE-754 

αριθμού απλής ακριβείας. 

  0 10001000  10010010000000000000000 
Θα χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση X = (-1)S x 2 E-127 x (1.M) 
(Το .Μ συμβολίζει το μέρος μετά την  υποδιαστολή και όχι  κάποιο  γινόμε-
νο)  όπου: 

S = 0 
E = 100010002 = 13610 
1.M = 1.10010010000000000000000 = 1 + 2-1 + 2-4 + 2-7 = 1.5703125 
Έτσι τελικά:   X = (-1)0 x 2136-127 x 1.5703125 = 804 = 8.04 x 102. 
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2. Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε IEEE-754 

Ποια είναι η αναπαράσταση του αριθμού 347.625 σε απλής ακριβείας  ; 
1. Αρχικά μετατρέπουμε τον δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό:  
   347.625 = 101011011.1012. 
2. Κανονικοποιούμε τον δυαδικό αριθμό ολισθαίνοντας τη δεκαδική 

τελεία μέχρι να υπάρχει αριστερά της μόνο ένας 1: 
101011011.101 x 20 = 1.01011011101 x 28 

3. Τα ψηφία στα δεξιά της υποδιαστολής αποτελούν το κλασματικό 
πεδίο f. 

4. Ο αριθμός των ολισθήσεων που εκτελέσαμε μας δίνει τον εκθέτη. 
Το πεδίο e  θα πρέπει να περιέχει την τιμή: εκθέτης + 127. 

5. Ψηφίο προσήμου: 0 εάν είναι θετικός και 1 εάν είναι αρνητικός. 
(Να επαληθευθεί το αποτέλεσμα μετατρέποντάς το πάλι στο δεκαδικό) 

Ειδικές περιπτώσεις 

Ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος εκθέτης είναι αντίστοιχα ο e=00000000 
και ο e=11111111 (και τα διπλής ακριβείας αντίγραφά τους) και είναι δε-
σμευμένοι για ειδικές περιπτώσεις. 

Εάν η mantissa είναι πάντα (1 + f), τότε πώς μπορεί να αναπαρασταθεί 
το 0; 

 Το κλασματικό πεδίο  f  θα πρέπει να είναι 0000...0000. 
 Το εκθετικό πεδίο e περιέχει την τιμή 00000000. 
 Με προσημασμένα μεγέθη, υπάρχουν δύο μηδενικά: +0.0 και -0.0. 
Όσον αφορά το άπειρο υπάρχουν αναπαραστάσεις του θετικού και του 

αρνητικού απείρου, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει μερικές φορές στην 
περίπτωση της υπερχείλισης. 

 Το  τμήμα f είναι τότε  0000...0000. 
 Tο εκθετικό τμήμα  e ορίζεται σαν 11111111. 
Τέλος, υπάρχει μία ειδική τιμή “όχι ένας αριθμός”, η οποία μπορεί να 

χειρισθεί μερικές περιπτώσεις λαθών ή μη επιτρεπτών λειτουργιών όπως η 
πράξη 0.0/0.0. 

 Tο κλασματικό πεδίο f τίθεται τότε σε οποιαδήποτε μη μηδενική τι-
μή. 

 Ο εκθέτης e θα περιέχει την τιμή 11111111.  

1.13.9  Όρια της αναπαράστασης κατά IEEE-754 

Υπάρχουν επίσης  μερικοί απλοί δεκαδικοί αριθμοί οι οποίοι δεν μπο-
ρούν να αναπαρασταθούν ακριβώς στο δυαδικό όπως π.χ. το 0.1010, όπου  
0.1010 = 0.0001100110011...2 



Αριθμητικά Συστήματα και Ψηφιακά Κυκλώματα 

 

74 

 

Προβλήματα της αναπαράστασης ΙΕΕΕ-754 - Ο δεκαδικός αριθμός  0.10 

Αναφέρουμε ένα πραγματικό περιστατικό για να γίνει αντιληπτή η ανά-
γκη ακριβούς αναπαράστασης των αριθμών. 

Στον πόλεμο του κόλπου, ένας πύραυλος Patriot  απέτυχε να αναχαιτίσει 
έναν πύραυλο Scud, και σκοτώθηκαν 28 στρατιώτες. Μια μελέτη αργότερα 
προσδιόρισε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την ανακριβή αναπαρά-
σταση, σε δυαδική μορφή, του 0.10. 

Ο Patriot ηύξανε έναν μετρητή κάθε  0.10sec. Κατόπιν πολλαπλασίαζε 
την τιμή του μετρητή επί 0.10 και υπολόγιζε τον ακριβή χρόνο. Εν τούτοις, 
η 24-bit δυαδική αναπαράσταση του 0.10 στην πραγματικότητα αντιστοιχεί 
στον αριθμό 0.099999904632568359375, ο οποίος  απέχει του 0.10 κατά 
0.000000095367431640625. 

Αυτή η διαφορά δεν φαίνεται μεγάλη, αλλά μετά από 100 ώρες ο χρόνος 
τελειώνει όντας μικρότερος κατά 0.34 sec — χρόνος αρκετός για ένα πύ-
ραυλο Scud να ταξιδέψει  500 μέτρα! 

1.13.10  Πράξεις αριθμών κινητής υποδιαστολής (πρόσθεση και πολλα-
πλασιασμός) 

Α. Η πρόσθεση 
1. Eξισώνουμε τους εκθέτες. 
Ο τελεστέος με τον μικρότερο εκθέτη πρέπει να ξαναγραφεί αυξάνοντας 

τον εκθέτη του και ολισθαίνοντας την υποδιαστολή προς τα αριστερά: 
1.610 * 10-1 = 0.0161x 101 

Με τέσσερα σημαντικά ψηφία, ο αριθμός στρογγυλοποιείται στον:  
       0.016x 101  
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια των λιγότερο σημαντικών ψη-

φίων - στην περίπτωσή μας το τελευταίο 1. Αλλά ξαναγράφοντας τον αριθ-
μό με μεγαλύτερο εκθέτη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια των 
περισσότερο σημαντικών ψηφίων, το οποίο είναι χειρότερο. 

2. Προσθέτουμε τις mantissa.  

   9.999 * 101 
+   0.016 * 101 
 10.015 * 101 

Αναπαράσταση του αποτελέσματος (Βήματα 3-5) 

3. Κανονικοποιούμε το αποτέλεσμα, εάν είναι απαραίτητο. 
10.015 * 101  = 1.0015 * 102 
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Αυτό το βήμα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα η υποδιαστολή να ολι-
σθήσει είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, ο δε εκθέτης είτε να αυξη-
θεί είτε να ελαττωθεί. 

4. Στρογγυλοποιούμε τον αριθμό, εάν είναι απαραίτητο. 
Ο αριθμός 1.0015 * 102 στρογγυλοποιείται στον 1.002 * 102  
5. Επανάληψη του βήματος 3 εάν το αποτέλεσμα δεν είναι κανονικο-

ποιημένο. 
Στο παράδειγμά μας το βήμα αυτό δεν απαιτείται, αλλά είναι πιθανόν να 

χρειάζεται στρογγυλοποίηση σε όλα τα ψηφία—π.χ., η στρογγυλοποίηση 
του  9.9995 οδηγεί στον αριθμό 10.000. 

Το αποτέλεσμά μας είναι 1.002 *102 ή 100.2.  Το σωστό αποτέλεσμα εί-
ναι 100.151, έτσι έχουμε την απάντηση με τέσσερα σημαντικά ψηφία, αλλά 
υπάρχει ένα μικρό λάθος. 

Παράδειγμα 19ον : 

Α. Πρόσθεση 
Για να αντιληφθούμε τις λειτουργίες της κινητής υποδιαστολής, θα πα-

ραθέσουμε ένα παράδειγμα πρόσθεσης. Για λόγους απλότητας, θα χρησιμο-
ποιήσουμε την αναπαράσταση με  βάση το 10. 

Θα κάνουμε την υπόθεση ότι  η mantissa έχει τέσσερα ψηφία, και ο εκ-
θέτης ένα ψηφίο.  Έστω λοιπόν, η πρόσθεση στο δεκαδικό σύστημα:  

99.99  +  0.161  =  100.151 
Οι τελεστέοι σαν κανονικοποιημένοι αριθμοί, γράφονται ως εξής: 

9.999 * 101  και  1.610 * 10-1 
Β. Πολλαπλασιασμός 

Έστω λοιπόν, ότι θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τους δεκαδικούς αριθ-
μούς: 99.99  και  0.161, δηλαδή τους κανονικοποιημένους αριθμούς, 9.999 
* 101 και 1.610 * 10-1. 

Για να πολλαπλασιάσουμε δύο τιμές κινητής υποδιαστολής, πρώτα πολ-
λαπλασιάζουμε τα μεγέθη και κατόπιν προσθέτουμε τους εκθέτες. 

 9.999 * 101 
* 1.610 * 10-1 
   16.098 * 100 

Κατόπιν μπορούμε να στρογγυλοποιήσουμε και να κανονικοποιήσουμε 
το αποτέλεσμα, παίρνοντας 1.610 * 101. Tο πρόσημο του γινομένου είναι η 
πράξη XOR των προσήμων των τελεστέων. 

Εάν οι δύο αριθμοί έχουν το ίδιο πρόσημο, τότε το γινόμενό τους είναι 
θετικό, ενώ εάν οι δύο αριθμοί έχουν διαφορετικό πρόσημο, τότε το γινόμε-
νό τους είναι αρνητικό. 

  0 ⊕ 0 = 0 0 ⊕ 1 = 1 1 ⊕ 0 = 1 1 ⊕ 1 = 0 
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Αυτό είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης προσημασμέ-
νων μεγεθών. 

1.14  Aσκήσεις - Ερωτήσεις 

1.  Δίνονται οι δεκαεξαδικοί αριθμοί:   α) 10AF,B4     β) DA02,1E   
γ) 11FF,99. Να μετατραπούν στους αντίστοιχους οκταδικούς, δεκαδι-
κούς και δυαδικούς αριθμούς.  

2.  Να αναφέρετε τα κύρια αριθμητικά συστήματα καθώς και τα ψηφία του 
καθενός.  

3.  Να μετατρέψετε τους παρακάτω αριθμούς του δεκαδικού συστήματος 
σε δυαδικούς: α) 157  β) 0,47986  γ) 0,481 δ) 13,745 

4.  Να μετατραπεί ο δυαδικός αριθμός 101010011100 στον ισοδύναμο 
δεκαεξαδικό   και στον ισοδύναμο οκταδικό αριθμό.  

5.  Οι αριθμοί 110010100100 και 001101010101 είναι δυαδικοί με παρά-
σταση συμπληρώματος ως προς 1. Να μετατραπούν σε παράσταση συ-
μπληρώματος ως προς 2 και να βρεθούν οι ισοδύναμοι αριθμοί του δε-
καδικού συστήματος αρίθμησης.  

6.  Να γίνει  η πρόσθεση των αριθμών -17 και -30  στη δυαδική αναπαρά-
σταση των αριθμών με  χρήση οκτώ δυαδικών ψηφίων (bits).  

7.  Οι αριθμοί του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης +548 και -246 πρό-
κειται να προστεθούν από υπολογιστή μήκους λέξης 12 δυαδικών ψη-
φίων και με παράσταση συμπληρώματος ως προς 1. Να δοθεί η μορφή 
με την οποία θα προστεθούν οι αριθμοί, καθώς και η μορφή του αποτε-
λέσματος. Να ελέγξετε το αποτέλεσμα μέσω του δυαδικού συστήματος 
αρίθμησης.  

8.  O αριθμός N2 = 101001100101 είναι στον κώδικα BCD 2421. Να μετα-
τραπεί στον ισοδύναμο δεκαεξαδικό, δεκαδικό και οκταδικό αριθμό. 

9.  Να γράψετε έναν BCD κώδικα. Πως είναι δυνατόν να εφοδιασθεί αυτός 
με την ιδιότητα διαπίστωσης ενός σφάλματος.  

10.  Δίδονται οι παρακάτω προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί:  
α) -10011  β) 0,1011 γ) ± 0  δ) -10,01001   
Να μετατραπούν στους δυαδικούς ισοδύναμους θετικούς και αρνητι-
κούς αριθμούς με προσημασμένη παράσταση, καθώς και στους ισοδύ-
ναμους με προσημασμένη παράσταση συμπληρώματος ως προς 1 και 2. 
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11.  Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος αριθμός, που μπορεί 
να εισαχθεί σε υπολογιστή μήκους λέξης 18 δυαδικών ψηφίων με συ-
μπλήρωμα ως προς 1 και 2;  

12.  Να εκτελέσετε τον πολλαπλασιασμό των δεκαδικών αριθμών -7 επί 10. 
Με πόσα δυαδικά ψηφία πρέπει να γίνει η αναπαράσταση των αριθμών; 
Nα επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα ως προς την ορθότητά του.  

13.  Κάθε μία από τις ακόλουθες δυαδικές παραστάσεις είναι ένα BCD ψη-
φίο εφοδιασμένο με bit περιττής ισοτιμίας.  Σε ποιες παραστάσεις υ-
πάρχει σφάλμα;    α) 00010   β) 00011   γ) 00010   δ) 01110
   ε) 00101 στ) 11010 

14. Να μετατρέψετε τους παρακάτω δυαδικούς αριθμούς στον κώδικα Gray. 
α) 0111010010011101011 β) 100101110101011 
γ) 1111100001010 δ) 0010101110001  ε) 1101101101 

15. Να μετατρέψετε τους παρακάτω αριθμούς που είναι κωδικοποιημένοι 
με τον κώδικα Gray, στους αντίστοιχους δυαδικούς.  
α) 10011100110101 β) 10101010101010011 γ) 1111111111 
δ) 000111000111010011 ε) 10000001000111111     

16.  Να αναπαρασταθεί ο δεκαδικός αρθμός 468.625 κατά ΙΕΕΕ-754.  

17. Να γίνουν οι πράξεις των δυαδικών αριθμών που ακολουθούν κατά ΙΕ-
ΕΕ-754: α) 53,97 + 0,15  β) 7,93 * 2,51 

18. Δίνεται ο δεκαδικός αριθμός 192,21875. Να αναπαρασταθεί κατά ΙΕΕΕ-
754.  

19. Δίνεται ο κατά ΙΕΕΕ-754 αριθμός 1 01010111 1100.............000. Να 
αναπαρασταθεί στο δεκαδικό σύστημα. 

20.  Να εκτελέσετε τον πολλαπλασιασμό των δεκαδικών αριθμών 10 επί -7. 
Nα επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα ως προς την ορθότητά του. Τι παρα-
τηρείτε συγκρίνοντας που παίρνετε με το αποτέλεσμα της πρηγούμενης 
άσκησης   

21.  Να εκτελέσετε στο δυαδικό σύστημα τη διαίρεση των δεκαδικών αριθ-
μών 189 δια 7 με ανάκτηση και χωρίς ανάκτηση. Να σχολιάσετε τα τε-
λικά αποτελέσματα καθώς  και τον τρόπο υλοποίησης των διαιρέσεων. 

22.  Έστω ότι θέλουμε να μεταδώσουμε πληροφορία αποτελούμενη απο 4 
bit, έστω τον δυαδικό αριθμό 1101, χρησιμοποιώντας περιττή ισοτιμία. 
Να προσδιορίσετε την υπό μετάδοση λέξη χρησιμοποιώντας τον κώδι-
κα Hamming. 
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23.  Έστω ότι θέλουμε να μεταδώσουμε πληροφορία αποτελούμενη απο 8 
bit, έστω τον δυαδικό αριθμό 10110011, χρησιμοποιώντας άρτια ισοτι-
μία. Να προσδιορίσετε την υπό μετάδοση λέξη χρησιμοποιώντας τον 
κώδικα Hamming. 

24.  Έστω ότι θέλουμε να μεταδώσουμε  πληροφορία αποτελούμενη απο 8  
bit, έστω τον δυαδικό αριθμό 10101101. Να προσδιορίσετε την υπό με-
τάδοση λέξη χρησιμοποιώντας τον κώδικα Hamming, είτε με άρτια είτε 
με περιττή  ισοτιμία. 

25. Να αντιστοιχίσετε τα ψηφία του δεκαδικού συστήματος στον  δυπεντα-
δικό κώδικα και στον κώδικα 2 απο 5. 

 
 
 
 
 
 

 


