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ARHITECTURA CALCULATOARELOR 
Lucrarea de laborator nr. 3 
 
 
 
 

A. Reprezentarea numerelor binare cu semn 
 
 

A.1. Reprezentarea în valoare absolută cu semn 
 

Cea mai simplă posibilitate de reprezentare a numerelor cu semn, care este 
însa practic nefolosită în sistemele de calcul este cea care utilizează bitul de semn si 
modulul numărului. Semnul este o componentă distinctă şi anume este cel mai 
semnificativ bit al reprezentării binare. Un exemplu al acestei reprezentări este dat 
mai jos: 

 
+ 6      0 1 1 0 
- 6      1 1 1 0 
+ 11     0 1 0 1 1 
+ 11     1 1 0 1 1 

 
 
 A.2. Reprezentarea numerelor în formă complementară 
 

În totalitatea cazurilor se utilizează reprezentarea numerelor cu semn în formă 
complementară, ceea ce favorizează în mod decisiv implementarea hardware a 
operaţiilor aritmetice cu aceste numere. Există două tipuri de reprezentare: 

- complement faţă de 2 ; 
- complement faţă de 1. 
Deoarece reprezentarea în complement faţă de 1 ridică anumite probleme, 

procesările cu numere cu semn se fac cu numere reprezentate în complement faţă de 
2. Calculul complementului faţă de doi, pentru un număr X, reprezentat pe n biţi, va 
fi: 

[X]2 = 2n – X 
Astfel, prin reprezentarea complementului fata de doi al unui număr, se obţine 

reprezentarea binară a opusului acestui număr (deci [X]2 = - X). De exemplu, fie X 
= 610 = (0110)2, unde n=4. Calculând complementul faţă de doi al acestui număr, se 
obţine reprezentarea pentru -X = (- 6)10, reprezentarea: 
 

[X]2 = 24- 0110 = 10000 - 0110 = 1010 
 

Practic, se utilizează următoarele metode, pentru obţinerea complementului 
fata de 2 al unui număr: 

(a) se inversează toţi biţii numărului, si se aduna 1 la cel mai puţin 
semnificativ bit. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

 
De exemplu, fie:   X =0110  
X inversat va fi         1001 
se aduna 1               1 
Rezultat:        [X]2 = 1010 
 

(b) se lasă neschimbate cifrele din număr până la primul 1 inclusiv (de la 
dreapta la stânga), inversându-se celelalte cifre binare. 
 

De exemplu, fie X = 0 1 1 0 ⇒ [X]2 = 1 0 1 0 
      
 ö õ 

      se inversează  rămân nemodificate 
 

În aceste condiţii, un număr reprezentat pe un cuvânt de lungime dată în 
complement faţă de 2, va avea implicit un bit de semn (bitul cel mai semnificativ - 
bitul din stânga), si reprezentarea propriu-zisă pe ceilalţi biţi. Astfel: 
 

+ 19 = 0 , 0010011 
ö  
bit de semn õ valoarea X > 0 
ø ______ ÷ 2's complement al valorii X < 0 
- 19 = 1 , 1101101 

 
 

A.3. Operaţii cu numere reprezentate în complement faţă de 2 
 

La numerele reprezentate în complement faţă de 2 , bitul de semn este 
considerat ca bit ordinar al numărului, asupra sa efectuându-se operaţii obişnuite de 
adunare şi scădere. Adunarea si scăderea în această reprezentare vor da întotdeauna 
rezultate corecte, cu condiţia evidentă de a nu apărea depăşiri ale limitelor de 
reprezentare (overflow = depăşire superioara, sau borrow = împrumut). Dacă apare 
transport la ultimul rang, acesta nu se mai ia în calcul. Dacă bitul cel mai 
semnificativ are valoarea 0, atunci reprezentarea este în binar a unui număr pozitiv. 
Dacă cel mai semnificativ bit are valoarea 1, atunci reprezentarea este în 
complement faţă de 2 a unui număr întreg negativ. 

In ceea ce priveşte înmulţirea, se preferă convertirea numerelor la valoarea 
pozitivă (modul), înmulţirea între numerele pozitive, şi corecţia finală în funcţie de 
semnul rezultatului, dedus separat din analiza semnelor celor doi termeni. 
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Exemple: 
 

A.3.1. Adunarea 
 

(-4) + (-10) = ? 
 

+4 00100  -4 11100  în complement faţă de 2 
+10 01010  -10 10110  în complement faţă de 2 
 

  1 1 1 0 0 + 
  1 0 1 1 0  
Apare carry 
care se pierde 

← 1 0 0 1 0  

 
Rezultatul este 10010 , un număr negativ, deci este reprezentat în complement 

faţă de 2. Valoarea zecimală absolută a acestui număr este 14, iar semnul este 
minus. 
 
(+4) + (-10) = ? 
 

+4 00100  -4 11100  în complement faţă de 2 
+10 01010  -10 10110  în complement faţă de 2 

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

 
Rezultatul este 10110 , un număr negativ, deci este reprezentat în complement 

faţă de 2. valoarea zecimală absolută a acestui număr este 6, iar semnul este minus. 
 

 
A.3.2. Scăderea 

 
(+4) + (-10) = ? 
 

+4 00100  -4 11100  in complement fata de 2 
+10 01010  -10 10110  in complement fata de 2 

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

  
Rezultatul este un număr pozitiv, deci reprezentarea este în binar natural; în 
reprezentare zecimală, numărul are valoarea +6. 
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B. Reprezentarea numerelor fracţionare 

 
 

B.1. Reprezentarea în virgulă fixă 
 

Pentru a reprezenta în notaţia binară a valorilor fracţionare, se poate utiliza 
notaţia în virgulă fixă: reprezentarea binară conţine un punct care are acelaşi rol ca 
şi virgula utilizată în notaţia zecimală. Aceasta înseamnă că cifrele de la stânga 
punctului reprezintă partea întreagă a valorii şi sunt interpretate ca şi în sistemul 
binar natural, iar cifrele de la dreapta punctului reprezintă partea fracţionară a valorii 
şi sunt interpretate într-o manieră similară cu cea a celorlalţi biţi, cu excepţia 
faptului că poziţiile lor au asociate ponderi fracţionare. Astfel prima poziţie din 
dreapta punctului are atribuită ponderea 1/2, următoarea poziţie corespunde ponderii 
1/4, următoarea corespunde ponderii 1/8 şi aşa mai departe. 

Având aceste ponderi asociate poziţiilor biţilor, decodificarea unei valori 
binare reprezentate în virgulă fixă se face la fel ca şi în cazul în care nu ar exista 
punctul care separă partea fixă de cea fracţionară. În particular, vom înmulţi 
valoarea fiecărui bit cu ponderea asociată poziţiei acelui bit. De exemplu, 
decodificarea reprezentării binare 101.101 va avea ca rezultat 5 5/8 : 

Tehnicile aplicate la sistemul de numeraţie în baza zece se pot folosi de 
asemenea şi în binar. Asta înseamnă că pentru a aduna două reprezentări binare în 
virgulă fixă, vom alinia unul sub altul punctele de separare între părţile întregi şi 
fracţionare şi vom aplica acelaşi proces de adunare ca şi cel prezentat anterior.  
De exemplu: 

 
 
 
           Valoarea bitului 
       1      0     1  .     1      0      1           Ponderea asociată poziţiei 
                                                            
                                           
                                                                        1  x    o optime       =    1/8                                                                                   
                                                                        0    x    o pătrime    =    0 
       1    x    o jumătate   =   1/2  
                1    x    unu            =   1  
                 0    x    doi               =   0  
                 1    x    patru           =   4 
           Total  5 5/8  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5 

11.011 adunat cu 100.11 produce rezultatul 111.001. 
 
 

B.2. Reprezentarea în virgulă mobilă 
 

O reprezentare în virgulă mobilă a unui număr fracţionar are două 
componente. Prima componentă este un număr în virgulă fixă cu semn denumit 
mantisă; a doua componentă a reprezentării defineşte poziţia virgulei binare (sau 
zecimale) şi se numeşte exponent. Mantisa poate fi o fracţie sau un întreg. De 
exemplu, numărul zecimal +6132.789 este reprezentat în virgulă mobilă astfel: 
 

   Mantisa  Exponentul 
   +0.6132789  +04 

 
Valoarea exponentului indică faptul că poziţia virgulei este la patru ranguri de 

la dreapta poziţiei sale din fracţie. În regiştri sau memorie vor fi memorate numai 
mantisa şi exponentul. 
 Un număr binar în reprezentare în virgulă mobilă este reprezentat într-o 
manieră asemănătoare cu cea de mai sus. 

Exemplu: 
 Numărul binar +1001.11 este reprezentat cu ajutorul unei fracţii pe 8 biţi şi 

un exponent pe 6 biţi: 
 

 Mantisa  Exponentul 
   01001110  000100 
 

Valoarea celui mai semnificativ bit din reprezentare dă semnul (în acest caz 0 
specifică faptul că este un număr pozitiv). „Virgula” se consideră că este poziţionată 
imediat după bitul de semn. Exponentul este echivalentul binar al valorii +4, deci 
poziţia virgulei este patru ranguri binare spre dreapta. 

De obicei calculatoarele folosesc reprezentări în virgulă mobilă folosind 
cuvinte lungi, în aceste exemplificări ne vom limita la reprezentarea în virgulă 
mobilă pe un singur octet, fiind suficient pentru a descrie conceptele de bază ale 
acestei reprezentări. Din nou, bitul de semn (MSB al octetului) egal cu 0 semnifică 
faptul că valoarea stocată este pozitivă, iar valoarea 1 a bitului se semn semnifică 
faptul că valoarea este negativă. Cei şapte biţi rămaşi sunt împărţiţi în cele două 
câmpuri astfel: următorii trei biţi după bitul de semn reprezintă câmpul 
exponentului, iar restul de patru biţi reprezintă câmpul mantisei. 
 Exemplu: 
 Un octet cuprinde următorii biţi: 

01101011 

    10.011 
+100.11   
  111.001   
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Analizând acest şir de biţi, se observă că cel mai semnificativ bit (MSB) al octetului 
este 0, ceea ce înseamnă că semnul valorii reprezentate astfel este +; exponentul este 
format de următorii trei biţi, adică 110, iar mantisa este 1011. 
 Pentru a decodifica octetul, se extrage mai întâi mantisa şi se plasează o 
virgulă zecimală la stânga ei: 

.1011 
 Apoi se extrage exponentul (110), care se interpretează ca un întreg stocat 
folosind metoda în exces pe trei biţi: 

 
Cuvânt 
binar 

Valoarea 
reprezentată 

111 3 
110 2 
101 1 
100 0 
011 -1 
010 -2 
001 -3 
000 -4 

 
 În acest caz, cuvântul binar din câmpul exponentului reprezintă valoarea 2. 
Acest lucru semnifică faptul că virgula trebuie mutată la dreapta cu 2 biţi. Un 
exponent cu valoare negativă înseamnă că virgula trebuie mutată la stânga. 

În consecinţă, se obţine: 
10.11 

care este valoarea pozitivă 2 ¾ în reprezentarea zecimală. 
 
Alt exemplu: 
Octetul cuprinde şirul de biţi: 

10111100 
bit semn: 1 
mantisa: .1100 
exponent: 011        –1 deci se mută virgula la stânga cu un rang binar 
 

Rezultă şirul de biţi: 
.01100 

deci valoarea modulului este 3/8. deoarece bitul de semn este 1, valoarea stocată este 
negativă. 

Deci: 
10111100 → - 3/8 

 
Pentru a stoca o valoare folosind reprezentarea în virgulă mobilă descrisă mai 

sus, se inversează practic procesul de mai sus. 
Exemplu: 
Pentru a reprezenta valoarea 1 1/8 : 
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Se reprezintă valoarea de mai sus în binar, şi se obţine: 

1.001 
 
Se copiază cuvântul binar astfel obţinut în câmpul mantisei de la stânga la 

dreapta, începând cu primul bit diferit de 0 din reprezentarea binară. În acest 
moment, octetul arată astfel: 

_ _ _ _ 1001 
 

Se completează câmpul exponentului considerând că mantisa are la stânga sa 
o virgulă, şi se va determina numărul de biţi şi direcţia în care va trebui deplasată 
această virgulă pentru a obţine reprezentarea binară iniţială. În acest caz, exponentul 
trebuie să reprezinte valoarea zecimală 1, adică 101 în reprezentarea în exces pe trei 
biţi. Numărul care este reprezentat fiind pozitiv, bitul de semn este 0. se obţine : 

 
01011001 
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Arhitectura Calculatoarelor 
Lucrarea de laborator nr.3 
Exerciţii 1: 

 
1. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări în complement faţă de doi la forma zecimală 

echivalentă: 
a. 00011  b. 01111      c. 11100  d. 11010 e. 00000      d. 10000 

2. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări zecimale la reprezentarea în complement faţă 
de doi echivalentă, utilizând cuvinte cu lungimea de opt biţi: 

a. 6    b. –6  c. –17  d. 13   e. –1   f. 0  
g. 127   h. – 342 i. 255  j. – 142 k. – 129 l. -56 

3. Presupunem că următoarele cuvinte binare reprezintă valori stocate utilizând notaţia în 
complement faţă de doi. Găsiţi reprezentarea în complement faţă de doi a opusului fiecărei 
valori: 
a. 00000001  b. 0110101  c. 11111100 d. 11111110 e. 0000000  d. 01111111 

4. Fie un calculator care stochează numere utilizând notaţia în complement faţă de doi. Care sunt 
cele mai mari numere, respectiv cele mai mici numere care pot fi stocate dacă se utilizează 
modele de biţi care au următoarele lungimi? 

a. patru   b. şase          c. opt 
5. În următoarele probleme, fiecare cuvânt binar reprezintă o valoare stocată utilizându-se notaţia în 

complement faţă de doi. Găsiţi răspunsul fiecărei probleme în complement faţă de doi, efectuând 
operaţiile de adunare descrise în text. Verificaţi apoi corectitudinea rezolvării, trecând problema 
şi răspunsul dumneavoastră în notaţia zecimală. 

a.    0101 b.   0011      c.   0101  d.   1110  e.    1010 
     +0011     +0001              +1010              +  0011                   +  1110  

 
6. Rezolvaţi fiecare din următoarele probleme utilizând notaţia în complement faţă de doi, dar 

verificaţi de această dată şi apariţia de depăşiri superioare şi precizaţi care răspunsuri sunt 
incorecte din cauza acestui fenomen. 

a.    0101 b.   0101      c.   1010  d.   1010  e.    0111 
     +0011     +0110              + 1010              + 0111                   + 0001 

7. Treceţi fiecare din următoarele probleme din notaţia zecimală în notaţia în complement faţă de 
doi, utilizând cuvinte cu lungimea de patru biţi, apoi convertiţi fiecare problemă la o problemă 
echivalentă de adunare (aşa cum procedează un calculator) şi la sfârşit efectuaţi adunarea. 
Verificaţi-vă răspunsurile convertindu-le înapoi în notaţia zecimală. 

a.   6     b.   3    c.  4   d.   2   e.   1 
   +1          - 2              -6                +4                 -5  

8. Poate să apară depăşire superioară la adunarea a două valori reprezentate în notaţia în 
complement faţă de doi atunci când una dintre valori este pozitivă şi cealaltă este negativă? 
Argumentaţi-vă răspunsul. 

9. Convertiţi următoarele reprezentări zecimale la formele echivalente scrise în complement faţă de 
doi, utilizând cuvinte de şapte biţi: 

a. 12  b. -12  c. -1  d. 0  e. 8 
10. Efectuaţi adunările de mai jos, considerând că şabloanele binare reprezintă valori scrise în notaţia 
în complement faţă de doi. Identificaţi fiecare caz în care răspunsul este incorect datorită apariţiei 
depăşirii superioare. 

a. 00101  b. 01111  c. 11111 
  +01000    +00001    +00001 
 
d .10111  e. 00111  f. 00111 
  +11010    +00111   +01100 
 
g. 11111  h. 01010  i. 01000 
  +11111    +10101   +01000 
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11. Convertiţi umătoarele reprezentări binare la reprezentările în baza zece echivalente: 

a. 11.001  b.  100.1101   c. .0101       d. 1.0  e. 10.01 
12. Exprimaţi următoarele valori utilizând notaţia binară în virgulă fixă: 

a. 5 3/4  b. 1/16  c. 7 7/8  d. 1 1/4  e. 6 5/8 
13. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări binare în formă zecimală echivalentă: 

a. 11.01  b. 101.111   c. 10.1   d. 110.011   e. 0.101 
14. Exprimaţi următoarele valori în notaţia binară adecvată: 

a. 4 1/2       b. 2 3/4          c. 1 1/8             d. 5/16        e. 5 5/8  
15. Exprimaţi următoarele operaţii de adunare în notaţie binară: 

a.   11011  b.  1010.001    c.  1111.1  d.  111.11 
      +1100        +        1.101              +         .1              +       .01           
16. Decodificaţi următoarele cuvinte binare utilizând formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrare: 

a. 01001010       b. 01101101    c. 00111001  d. 11011100   
e. 10101011       f. 01100101 

17. Codificaţi următoarele valori în formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrare. Indicaţi cazurile 
în care apar erori de rotunjire. 

a. 2 3/4   b. 5 1/4    c. 3/4  d. –3 1/2  e. –4 3/8 
f. 1/2            g. 7 1/2   h. -3 3/4  

18. Considerând formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrarea de laborator, care dintre 
următoarele cuvinte binare 01001001 şi 00111101 reprezintă o valoare mai mare? Descrieţi o 
procedură simplă care cu ajutorul căreia să se poată determina care dintre cele două cuvinte 
reprezintă valoarea mai mare. 
19. Care este cea mai mare valoare ce poate fi reprezentată utilizând formatul în virgulă mobilă 
prezentat în lucrarea de laborator? Care este cea mai mică valoare pozitivă ce poate fi reprezentată? 
20. Care este cea mai bună aproximare a rădăcinii pătrate a lui 2 care poate fi exprimată în formatul 
în virgulă mobilă prezentat în lucrarea de laborator? Ce valoare se obţine dacă această aproximare 
este ridicată la pătrat de un calculator utilizând formatul în virgulă mobilă? 
21. Care este cea mai bună aproximare a valorii de o zecime care poate fi reprezentată utilizându-se 
formatul în virgulă mobilă descris în lucrare? 
22. Explicaţi ce erori pot apărea atunci când distanţele măsurate în sistemul metric sunt stocate 
utilizându-se notaţia în virgulă mobilă. De exemplu, ce se întâmplă dacă se stochează valoarea de 
110 cm, exprimată în metri? 
23. Utilizându-se formatul în virgulă mobilă descris în lucrare, care va fi rezultatul calculării sumei 
1/8+1/8+1/8+2 1/2 de la stânga la dreapta? Dar dacă operaţiile se efectuează de la stânga la dreapta ? 
24. În fiecare dintre următoarele probleme, interpretaţi cuvintele binare utilizând formatul în virgulă 
mobilă prezentat în lucrare, adunaţi valorile reprezentate şi codificaţi apoi rezultatul în acelaşi format 
în virgulă mobilă. Precizaţi cazurile în care apar erori de rotunjire. 

a. 11011100  b.01101010  c. 00011000    d. 01011000 
 + 01101000   + 00111000                   +00011000      +01011000 
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Arhitectura Calculatoarelor 
Lucrarea de laborator nr.3 
Exerciţii 2: 

 
1. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări în complement faţă de doi la forma zecimală 

echivalentă: 
a. 00010  b. 01011      c. 11000  d. 11100 e. 00000      d. 10000 

2. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări zecimale la reprezentarea în complement faţă 
de doi echivalentă, utilizând cuvinte cu lungimea de opt biţi: 

a. 4    b. –4  c. –18  d. 12   e. –1   f. 0  
g. 127   h. – 341 i. 255  j. – 132 k. – 128 

3. Presupunem că următoarele cuvinte binare reprezintă valori stocate utilizând notaţia în 
complement faţă de doi. Găsiţi reprezentarea în complement faţă de doi a opusului fiecărei 
valori: 
a. 00000001  b. 0101101  c. 11111000 d. 01111110 e. 0000000  d. 11111101 

4. Fie un calculator care stochează numere utilizând notaţia în complement faţă de doi. Care sunt 
cele mai mari numere, respectiv cele mai mici numere care pot fi stocate dacă se utilizează 
modele de biţi care au următoarele lungimi? 

a. patru   b. şase          c. opt 
5. În următoarele probleme, fiecare cuvânt binar reprezintă o valoare stocată utilizându-se notaţia în 

complement faţă de doi. Găsiţi răspunsul fiecărei probleme în complement faţă de doi, efectuând 
operaţiile de adunare descrise în text. Verificaţi apoi corectitudinea rezolvării, trecând problema 
şi răspunsul dumneavoastră în notaţia zecimală. 

a.    01011 b.   00011      c.   01001  d.   11110  e.    11010 
     +00110     +00001              +  10110              +     00111                   +    11010  

 
6. Rezolvaţi fiecare din următoarele probleme utilizând notaţia în complement faţă de doi, dar 

verificaţi de această dată şi apariţia de depăşiri superioare şi precizaţi care răspunsuri sunt 
incorecte din cauza acestui fenomen. 

a.    0101 b.   0101      c.   1010  d.   1010  e.    0111 
     +0011     +0110                 + 1010                    + 0111                        + 0001 

7. Treceţi fiecare din următoarele probleme din notaţia zecimală în notaţia în complement faţă de 
doi, utilizând cuvinte cu lungimea de patru biţi, apoi convertiţi fiecare problemă la o problemă 
echivalentă de adunare (aşa cum procedează un calculator) şi la sfârşit efectuaţi operaţia de 
adunare. Verificaţi-vă răspunsurile convertindu-le înapoi în notaţia zecimală. 

a.   6     b.   5    c.  10  d.   8   e.   1 
    +3          - 2                   - 6                 +4                   - 4  

8. Poate să apară depăşire superioară la adunarea a două valori reprezentate în notaţia în 
complement faţă de doi atunci când una dintre valori este pozitivă şi cealaltă este negativă? 
Argumentaţi-vă răspunsul. 

9. Convertiţi următoarele reprezentări zecimale la formele echivalente scrise în complement faţă de 
doi, utilizând cuvinte de şapte biţi: 

a. 16  b. -11         c. -1 d. 0  e. 9 
10. Efectuaţi adunările de mai jos, considerând că şabloanele binare reprezintă valori scrise în notaţia 
în complement faţă de doi. Identificaţi fiecare caz în care răspunsul este incorect datorită apariţiei 
depăşirii superioare. 

a. 00111  b. 01111  c. 11111 
  +01010    +01001    +00001 
 
d .11011  e. 00011  f. 00011 
  +11110    +01111   +01110 
 
g. 11111  h. 01011  i. 01100 
  +11111    +10100   +01100 
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11. Convertiţi umătoarele reprezentări binare la reprezentările în baza zece echivalente: 

a. 11.001  b.  100.1101   c. .0101       d. 1.0  e. 10.01 
12. Exprimaţi următoarele valori utilizând notaţia binară în virgulă fixă: 

a. 5 3/4  b. 1/16  c. 7 7/8  d. 1 1/4  e. 6 5/8 
13. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări binare cu virgulă fixă în formă zecimală 
echivalentă: 

a. 11.01  b. 101.111   c. 10.1   d. 110.011   e. 0.101 
14. Exprimaţi următoarele valori în notaţia binară adecvată: 

a. 4 1/2       b. 2 3/4          c. 1 1/8             d. 5/16        e. 5 5/8  
15. Exprimaţi următoarele operaţii de adunare în notaţie binară: 

a.   11011  b.  1010.001    c.  1111.1  d.  111.11 
      +1100        +        1.101            +       .1                   +       .01           
16. Decodificaţi următoarele cuvinte binare utilizând formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrare: 

a. 01001010       b. 01101101    c. 00111001     d. 11011100   
e. 10101011       f. 01100101 

17. Codificaţi următoarele valori în formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrare. Indicaţi cazurile 
în care apar erori de rotunjire. 

a. 2 3/4   b. 5 1/4    c. 3/4  d. –3 1/2  e. –4 3/8 
f. 1/2            g. 7 1/2   h. -3 3/4  

18. Considerând formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrarea de laborator, care dintre 
următoarele cuvinte binare 01001001 şi 00111101 reprezintă o valoare mai mare? Descrieţi o 
procedură simplă care cu ajutorul căreia să se poată determina care dintre cele două cuvinte 
reprezintă valoarea mai mare. 
19. Care este cea mai mare valoare ce poate fi reprezentată utilizând formatul în virgulă mobilă 
prezentat în lucrarea de laborator? Care este cea mai mică valoare pozitivă ce poate fi reprezentată? 
20. Care este cea mai bună aproximare a rădăcinii pătrate a lui 2 care poate fi exprimată în formatul 
în virgulă mobilă prezentat în lucrarea de laborator? Ce valoare se obţine dacă această aproximare 
este ridicată la pătrat de un calculator utilizând formatul în virgulă mobilă? 
21. Care este cea mai bună aproximare a valorii de o zecime care poate fi reprezentată utilizându-se 
formatul în virgulă mobilă descris în lucrare? 
22. Explicaţi ce erori pot apărea atunci când distanţele măsurate în sistemul metric sunt stocate 
utilizându-se notaţia în virgulă mobilă. De exemplu, ce se întâmplă dacă se stochează valoarea de 
110 cm, exprimată în metri? 
23. Utilizându-se formatul în virgulă mobilă descris în lucrare, care va fi rezultatul calculării sumei 
1/8+1/8+1/8+2 1/2 de la stânga la dreapta? Dar dacă operaţiile se efectuează de la stânga la dreapta ? 
24. În fiecare dintre următoarele probleme, interpretaţi cuvintele binare utilizând formatul în virgulă 
mobilă prezentat în lucrare, adunaţi valorile reprezentate şi codificaţi apoi rezultatul în acelaşi format 
în virgulă mobilă. Precizaţi cazurile în care apar erori de rotunjire. 

a. 10111100  b.11001010  c. 00011001    d. 01011010 
 + 01101010   + 00011000                +   00111001      +01111000 
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Arhitectura Calculatoarelor 
Lucrarea de laborator nr.3 
Exerciţii 3: 

 
1. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări în complement faţă de doi la forma zecimală 

echivalentă: 
a. 00011  b. 01111      c. 11011  d. 11110 e. 00000      d. 00001 

2. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări zecimale la reprezentarea în complement faţă 
de doi echivalentă, utilizând cuvinte cu lungimea de opt biţi: 

a. 2    b. –2  c. –19  d. 14   e. –1   f. 0  
g. 127   h. – 326 i. 256  j. – 125 k. – 131 

3. Presupunem că următoarele cuvinte binare reprezintă valori stocate utilizând notaţia în 
complement faţă de doi. Găsiţi reprezentarea în complement faţă de doi a opusului fiecărei 
valori: 
a. 00000011  b. 0111101  c. 11100000 d. 01101110 e. 0000000  d. 11111011 

4. Fie un calculator care stochează numere utilizând notaţia în complement faţă de doi. Care sunt 
cele mai mari numere, respectiv cele mai mici numere care pot fi stocate dacă se utilizează 
modele de biţi care au următoarele lungimi? 

a. patru   b. şase          c. opt 
5. În următoarele probleme, fiecare cuvânt binar reprezintă o valoare stocată utilizându-se notaţia în 

complement faţă de doi. Găsiţi răspunsul fiecărei probleme în complement faţă de doi, efectuând 
operaţiile de adunare descrise în text. Verificaţi apoi corectitudinea rezolvării, trecând problema 
şi răspunsul dumneavoastră în notaţia zecimală. 

a.    01111 b.   10011      c.   11001  d.   11110  e.    01010 
     +00010     +10001              +  00110              +     10111                   +    11110  

 
6. Rezolvaţi fiecare din următoarele probleme utilizând notaţia în complement faţă de doi, dar 

verificaţi de această dată şi apariţia de depăşiri superioare şi precizaţi care răspunsuri sunt 
incorecte din cauza acestui fenomen. 

a.    1101 b.   1101      c.   1001  d.   0010  e.    0111 
     +1011     +1110                 + 1001                    + 0111                        + 0001 

7. Treceţi fiecare din următoarele probleme din notaţia zecimală în notaţia în complement faţă de 
doi, utilizând cuvinte cu lungimea de patru biţi, apoi convertiţi fiecare problemă la o problemă 
echivalentă de adunare (aşa cum procedează un calculator) şi la sfârşit efectuaţi operaţia de 
adunare. Verificaţi-vă răspunsurile convertindu-le înapoi în notaţia zecimală. 

a.   7     b.   8    c.  13  d.   9   e.     5 
    +1          - 4                   - 5                 +2                   - 14  

8. Poate să apară depăşire superioară la adunarea a două valori reprezentate în notaţia în 
complement faţă de doi atunci când una dintre valori este pozitivă şi cealaltă este negativă? 
Argumentaţi-vă răspunsul. 

9. Convertiţi următoarele reprezentări zecimale la formele echivalente scrise în complement faţă de 
doi, utilizând cuvinte de şapte biţi: 

a. 12  b. -12         c. -1 d. 0  e. 7 
10. Efectuaţi adunările de mai jos, considerând că şabloanele binare reprezintă valori scrise în notaţia 
în complement faţă de doi. Identificaţi fiecare caz în care răspunsul este incorect datorită apariţiei 
depăşirii superioare. 

a. 00011  b. 11110  c. 01111 
  +01010    +11001    +10001 
 
d .10011  e. 00011  f. 10011 
  +11000    +01111   +10110 
 
g. 11111  h. 11011  i. 01001 
  +11111    +00100   +01010 
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11. Convertiţi umătoarele reprezentări binare la reprezentările în baza zece echivalente: 

a. 11.011  b.  110.1101   c. .0110       d. 1.0  e. 10.01 
12. Exprimaţi următoarele valori utilizând notaţia binară în virgulă fixă: 

a. 2 3/4  b. 1/4  c. 5 5/6  d. 1 1/2  e. 4 5/8 
13. Convertiţi fiecare dintre următoarele reprezentări binare cu virgulă fixă în formă zecimală 
echivalentă: 

a. 11.10  b. 101.110   c. 10.1   d. 110.010   e. 0.011 
14. Exprimaţi următoarele valori în notaţia binară adecvată: 

a. 4 1/4       b. 2 1/2          c. 1 3/8             d. 5/13        e. 5 5/7  
15. Exprimaţi următoarele operaţii de adunare în notaţie binară: 

a.   11011  b.  1110.001    c.  1111.1  d.  111.01 
      +1100        +        1.101            +       .1                   +       .01           
16. Decodificaţi următoarele cuvinte binare utilizând formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrare: 

a. 01011010       b. 01101101    c. 00110100001     d. 100011100   
e. 10100011       f. 01101101 

17. Codificaţi următoarele valori în formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrare. Indicaţi cazurile 
în care apar erori de rotunjire. 

a. 3 1/4   b. 5 3/4    c. 1/8  d. –3 3/4  e. –4 1/8 
f. 1/2            g. 5 1/2   h. -1 3/4  

18. Considerând formatul în virgulă mobilă prezentat în lucrarea de laborator, care dintre 
următoarele cuvinte binare 01001011 şi 00101101 reprezintă o valoare mai mare? Descrieţi o 
procedură simplă care cu ajutorul căreia să se poată determina care dintre cele două cuvinte 
reprezintă valoarea mai mare. 
19. Care este cea mai mare valoare ce poate fi reprezentată utilizând formatul în virgulă mobilă 
prezentat în lucrarea de laborator? Care este cea mai mică valoare pozitivă ce poate fi reprezentată? 
20. Care este cea mai bună aproximare a rădăcinii pătrate a lui 2 care poate fi exprimată în formatul 
în virgulă mobilă prezentat în lucrarea de laborator? Ce valoare se obţine dacă această aproximare 
este ridicată la pătrat de un calculator utilizând formatul în virgulă mobilă? 
21. Care este cea mai bună aproximare a valorii de o zecime care poate fi reprezentată utilizându-se 
formatul în virgulă mobilă descris în lucrare? 
22. Explicaţi ce erori pot apărea atunci când distanţele măsurate în sistemul metric sunt stocate 
utilizându-se notaţia în virgulă mobilă. De exemplu, ce se întâmplă dacă se stochează valoarea de 
110 cm, exprimată în metri? 
23. Utilizându-se formatul în virgulă mobilă descris în lucrare, care va fi rezultatul calculării sumei 
1/8+1/8+1/8+2 1/2 de la stânga la dreapta? Dar dacă operaţiile se efectuează de la stânga la dreapta ? 
24. În fiecare dintre următoarele probleme, interpretaţi cuvintele binare utilizând formatul în virgulă 
mobilă prezentat în lucrare, adunaţi valorile reprezentate şi codificaţi apoi rezultatul în acelaşi format 
în virgulă mobilă. Precizaţi cazurile în care apar erori de rotunjire. 

a. 10111110  b.10001010  c. 00011001    d. 01011110 
 + 01101000   + 01011100                +   00101001      +01111100 
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