
Gyakorló feladatok 
 

Egész számok bináris ábrázolása 

Mintafeladat: 

Ábrázolandó két bájtban kettes komplemens formában a -25 
decimális szám, az eredmény átírandó hexadecimális formába! 

1. Binárissá alakítás:  25│1 

12│0  

  6│0  

  3│1 

                    1  

(25/2= 12 maradék 1, 12/2=6 maradék 0, 6/2=3 maradék 0, 3/2=1 
maradék 1) 

2. A bináris szám felírása (az utolsó 1-es és a maradékok megfelelő 
sorrendű egymásmellé írásával) 

11001 

3. Ellenőrzés  1* 24 (16) +1* 23 (8) + 0* 23 (0) + 0* 22 (0) +     
1* 20 (1) = 25  

4. Kiegészítés két bájtra (a szám elé írunk annyi nullát, amennyi 
16 számjegyre  egészíti ki a számot. 00000000 00011001  

5. Pozitív szám esetén ez lenne az eredmény, Mivel a szám 
negatív, ezért a kettes komplemensét kell venni. Ennek két 
módja lehet. Vagy minden számjegynek vesszük az 
ellentétét és ehhez hozzáadunk egyet                                   
( 11111111 11100110 + 1 = 11111111 11100111)   vagy 



jobbról balra haladva az első egyesig lemásoljuk a 
számjegyeket, és az összes többit ellentétesre változtatjuk 
 11111111 11100111  

6. Az eredményt átírjuk hexadecimális formára: FFE7  

Gyakorló feladat: 

Ábrázolandó két bájtban kettes komplemens formában a -31 
decimális szám, az eredmény átírása hexadecimális formába  

Eredmény: FFE1 

Decimális törtek bináris törtté alakítása 

Mintafeladat 

Ábrázoljuk a tízes számrendszerben megadott 7.75 decimális 
számot 2 bájtos bináris szóban, úgy hogy a mantisszát az 
alacsonyabb helyiértékű bájt tartalmazza, az előjelet az MSB, a 
karakterisztikát pedig az MSB-t követő 7 bit ábrázolja 63 
többletes formában. A bináris szám normalizálását 1 és 2 közé 
végezzük. A mantissza MSB-jét ne ábrázoljuk. Az eredményt 
hexadecimálisan little endian formában adjuk meg. 

1. Az egész rész binárissá alakítása (mint az egész ábrázolásnál 
az 1. 2. pont) 111  

2. A decimális tört bináris törtté alakítása. A decimális tört 
szorzása kettővel, az egész részt leírjuk, és a törtrész kettővel 
való szórzását addig ismételjük, amig törtként 0-t kapunk, 
vagy elérjük a számábrázolási tartomány határát ( ahány 
biten ábrázolhatjuk a számot)  0│75  

         1│50  

         1│0  



3. A törtrész felírása: .11  

4. Ellenőrzés: 1* 2-1 (0.5) +1* 2-2 (0.25) = 0.75  

5. A teljes bináris tört felírása: 111.11  

6. Normalizálás (1 és 2 közé): 1.1111 * 22  

7. 16 bites mező kialakítása felezgetéssel 

□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□  

8. Az MSB-be beírni az előjelet ( + = 0, - = 1) 

0│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□│□  

9. Az alsó bájtba beírjuk a normalizált mantisszát, az MSB 
elhagyásával. 

Szükség esetén a számot nullákkal egészítjük ki 

0│□│□│□│□│□│□│□│1│1│1│1│0│0│0│0  

10. Beírjuk az MSB-t követő mezőbe (7 bitbe) a 63 többletes 
kitevőt 

(ez két formában számolható ki: vagy az eltoláshoz (jelen esetben 
63-hoz) adjuk hozzá a normalizálás során létrehozott kitevőt 
(63+2=65) vagy a 64-hez hozzáadunk a kitevő +1 értéket: 
(64+1=65) 1000001 

Ezt a számot írjuk be, az előjelet (MSB-t) követő hét bitbe.  

0│1│0│0│0│0│0│1│1│1│1│1│0│0│0│0 

11. Az eredményt átírjuk hexadecimális formába: 41F0 

12. mivel a nálunk szokásos szám írás miatt a szám jobb oldala az 
alacsonyabb helyérték, így a Little Endian forma azonos az előző 



pontban felírttal: 41F0 

Ha a számítógép tárába kellene beírni az eredményt, akkor a 0-ás 
címre (rekeszbe) kerülne az F0, ay 1-es címre (rekeszbe) kerülne a 
41H 

 

 

Gyakorló feladat: 

Ábrázoljuk a tizes számrendszerben megadott -14.25 decimális 
számot 2 bájtos bináris szóban, úgy, hogy a mantisszát az 
alacsonyabb helyiértékű bájt tartalmazza. Az előjelet az MSB, a 
karakterisztikát pedig az MSB-t követő 7 bit ábrázolja 63 
többletes formában. A bináris szám normalizálását 1 és 2 közé 
végezzük. A mantissza MSB-jét ne ábrázoljuk. Az eredményt 
hexadecimálisan Little Endian formában adjuk meg.  

Eredmény: C2C8 

 
	  


