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ČÍSELNÉ SOUSTAVY 

Pravidla pro zápis čísla pomocí číslic nazýváme číselnou soustavou. Pro nás 
nejběžnější číselná soustava je desítková, šedesátková a římská. Desítková 
soustava se používá odedávna. Už i egyptská matematika byla založena na 
desítkové soustavě. Tato soustava je pravděpodobně odvozena od počítání na 
deseti prstech rukou. Základem soustavy je hodnota 10.  
Používané číslice : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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Obecně lze vyjádřit pravidlo zápisu čísla mnohočlenem:  
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X se nazývá koeficient a g váha. Číslo je tedy vyjádřeno součty součinů vah a 
koeficientů.  
Každá číselná soustava, která zobrazuje čísla pomocí mnohočlenu se nazývá 
polyadická  číselná soustava o základu g.  
 

Počítače jsou složené z logických obvodů, které pracují se dvěma logickými stavy 
(zapnuto = 1 - H, vypnutu = 0 - L), a proto je základem dnešních počítačů 
technologie založená na dvojkové soustavě, kterou již 3 000 let př. n. l. objevil čínský 
císař Fou-Hi. Za novodobého průkopníka dvojkové soustavy považujeme Gottfrieda 
Wilhelma Leibnitze (1646-1716). K přenášení a zpracování je dvojková soustava 
nejvýhodnější, neboť se nejsnadněji se fyzikálně realizuje, např. jednička = je napětí 
mezi dvěma body, nula = není napětí žádné. Přímé zpracování desítkové soustavy 
by bylo složité a nákladné. 
 
Dvojková (binární) soustava  
Je to polyadická číselná soustava o základu g = 2. S dvojkovou soustavou se můžete 
nejčastěji setkat ve výpočetní technice. Dvojková soustava je založená na mocninách 
čísla 2 a zapisujeme ji číslicemi 0 a 1. Těmito číslicemi zvanými bity (z anglického 
výrazu pro dvojkovou číslici – BInary digiT) lze vyjádřit jakékoli číslo tím, že ho 
rozložíme na součet postupných mocnin se základem 2, tj. na čísla: 2

0 
= 1, 2

1 
= 2, 2

2 

= 4, 2
3 
= 8, 2

4 
= 16, atd. Pokud se příslušná mocnina v daném řádu vyskytuje, 

zapisujeme ji jako 1, chybí-li píšeme 0. Digitus znamená latinsky prst, který se 
používal pravděpodobně jako základní početní pomůcka.  
 
Osmičková (oktalová) soustava  
Je to polyadická číselná soustava o základu g = 8. Používá osm číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7.  
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Desítková (dekadická) soustava  
Je to polyadická číselná soustava o základu g = 10. Používá číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9.  
 

Tabulka číselných soustav 

Desítková  Dvojková Osmičková Šestnáctková

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 

 

 
Šestnáctková (hexadecimální) soustava  

Je to polyadická číselná soustava o základu g = 16. Používá číslice: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 a znaky: A, B, C, D, E, F (místo 10, 11, 12, 13, 14, 15). Šestnáctková soustava se 
používá pro kódování (zkrácení dvojkového zápisu) a pro zápis barvy v HTML kódu.  
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Maximální velikost koeficientů u číselných soustav nabývá vždy hodnoty, která se 
spočte jako základ soustavy -1. Proto u dvojkové soustavy používáme čísla 0 a 1, u 
oktalové soustavy je nejvyšší hodnota koeficientu 7, u desítkové 9.  
Počítač pracuje v binární soustavě, data se vyjadřují zkráceným zápisem pomocí 
hexadecimální soustavy a pro výstup na displej se použije převodník hex/dec, tedy 
převodník z hexadecimální soustavy do kódu BCD.  
 
Úkol: Prověďte rozklad následujících čísel na mnohočlen (součty součinů koeficientů 
a vah) 
 
72345(8),   10011101(2),   95261(10),   1FE3C(16)    
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