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Talstelsel 
 
1.Het decimale talstelsel 
In het dagelijks leven werken we met het tientallig of decimale talstelsel. Hierin worden 
de getallen opgebouwd uit de cijfers 0 tot en met 9; het getal 10 is een samenstelling 
van de cijfers 1 en 0. Elk decimaal getal wordt opgebouwd uit eenheden, tientallen, 
honderdtallen, duizendtallen, enzovoorts. Zo kan het getal 2539 worden geschreven als: 
2x1000 + 5x100 + 3x10 + 9x1 
De 9 is als cijfer veel meer waard dan de 2 maar door de positie van de 2 stelt dit getal 
de waarde 2000 voor. Het decimale talstelsel is een zogenoemd positioneel talstelsel. 
De 1, 10, 100 en 1000 worden gewichten genoemd en geven de afzonderlijke cijfers 
meer waarde aan het gehele getal. 
Nu zijn 1, 10, 100 en 1000 allemaal machten van 10 zodat het getal ook geschreven kan 
worden als:  2x103 + 5x102 + 3x101 + 9x100 
Hierin is het getal 10 het grondtal van het decimale talstelsel en de gewichten zijn een 
macht van 10. De kleine getallen 3, 2, 1, en 0 zijn de exponenten en geven de positie 
van de afzonderlijke cijfers aan. Het cijfer 2 staat geheel aan de linkerkant. Dit wordt het 
meest significante cijfer genoemd. Geheel rechts staat het cijfer 9. Dit wordt het minst 
significante cijfer genoemd. Merk op dat de macht aan de rechterkant een exponent 0 
heeft en volgens de wiskunde is 100 gelijk aan 1.  
 

1.1 Het binaire talstelsel 
Elektronische schakelingen voor het bewerken en onthouden van 0 en 1 zijn veel 
eenvoudiger dan die voor het bewerken en onthouden van 0 t/m 9. Vandaar dat in de 
computertechniek het tweetallig of binaire talstelsel wordt gebruikt. In het binaire 
talstelsel zijn slechts de cijfers 0 en 1 beschikbaar. Zo zou een willekeurig binair getal dat 
bestaat uit acht cijfers geschreven kunnen worden als: 11011011 
Het is nu echter onduidelijk of dit getal in het binaire of decimale talstelsel genoteerd 
staat, vandaar dat het getal voorzien wordt van een subscript. Het hiervoor gegeven 
getal wordt dan geschreven als: 110110112 of 11011011BIN. 
Het omzetten van een binair getal naar het decimale equivalent gaat vrij eenvoudig. Elk 
binair cijfer (binary digit of bit genoemd) levert een bijdrage aan het totale getal en moet 
hiervoor vermenigvuldigd worden met zijn gewicht. Het cijfer kan alleen 0 of 1 zijn en 
het gewicht is een macht van 2. Zo staat in het bovenstaande getal het linker bit op 
positie 7 en is het bijbehorende gewicht 27. De bijdrage is dus 1x27 oftewel 128. 
 
110110112 = 1x27 + 1x26 + 0x25 + 1x24 + 1x23 + 0x22 + 1x21 + 1x20 

= 1x128 + 1x64 + 0x32 + 1x16 + 1x8 + 0x4 + 1x2 + 1x1 
= 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 
= 128 + 64 + 16 + 8 + 2 + 1 
= 219 
 
Het binaire getal 110110112 is dus gelijk aan het decimale getal 21910. Zoals te zien is 
worden de gewichten vermenigvuldigd met 1 of 0. Een vermenigvuldiging met 1 levert 
het gewicht zelf op, een vermenigvuldiging met 0 levert 0 op. Deze nullen worden bij het 
omzetten dan ook niet genoteerd want de bijdrage is toch 0. Van de enen wordt alleen 
het gewicht genoteerd. 
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1.2 Het hexadecimale talstelsel 
Rond 1970 produceerde Intel de eerste microprocessor, de 4004. De opdracht voor het 
ontwerp kwam van het Japanse bedrijf Busicom dat de processor in een 
programmeerbare rekenmachine wilde gebruiken. Deze processor werkte met 4-bits 
eenheden. De reden hiervoor is dat de rekenmachine rekende in het decimale talstelsel, 
maar de afzonderlijke cijfers werden met bits opgeslagen. De opvolger van de 
4004, de 8008, werkte met 8 bits, zodat twee cijfers in één keer bewerkt konden worden. 
Latere processors werkten met 16 bits, 32 bits etc. 

Nu kunnen met vier bits zestien combinaties gemaakt worden. Om toch niet met binaire 
getallen te werken wordt het zestientallig of hexadecimale talstelsel gebruikt. In dit 
talstelsel worden 16 “cijfers” gebruikt met de waarden 0 t/m 15. We gebruiken de eerste 
tien cijfers van het decimale talstelsel voor de eerste tien cijfers van het hexadecimale 
talstelsel en voor de overige zes cijfers worden de eerste zes letters van het alfabet 
gebruikt. 
De cijfers 0 t/m 9 worden weergegeven als 0 t/m 9. De letters die als hexadecimale 
cijfers voor de waarden 10 t/m 15 worden gebruikt zijn dus A, B, C, D, E en F. In plaats 
van hoofdletters kunnen ook kleine letters gebruikt worden. Het hangt vaak af van de 
persoonlijke voorkeur van de gebruiker. In dit boek worden hoofdletters gebruikt. 
Voorbeelden van de hexadecimale notatie zijn: 
3F5A16 3F5AHEX 

Het grondtal 16 is een macht van 2. Dat houdt in dat elk hexadecimaal cijfer precies met 
vier bits is weer te geven. Hexadecimale getallen worden met dezelfde methode die bij 
de binaire getallen besproken 
is, op overeenkomstige wijze geschreven en omgerekend naar het decimale talstelsel. 
 
Zo is het getal 3F5A16 

3F5A16 = 3x163 + 15x162 + 5x161 + 10x160 

= 3x4096 + 15x256 + 5x16 + 10x1 
= 1621810 
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1.3 Conversie tussen binair, hexadecimaal en octaal 
Conversie (het omzetten van een getal in het ene talstelsel naar een getal in het andere 
talstelsel) tussen binaire, hexadecimale en octale getallen is gemakkelijk. Dit komt omdat 
in deze talstelsels de grondtallen een macht van 2 zijn. 
Hexadecimale getallen kunnen eenvoudig naar binaire getallen omgezet worden door 
elk hexadecimaal cijfer te vervangen met de 4-bits waarde: 
F7A4.D3C116 = 1111.0111.1010.0100.1101.0011.1100.00012 

 
Een voorbeeld met een fractie: 
3F5A,79F16 = 0011.1111.0101.1010,0111.1001.11112 

 
De punten zijn om het lezen te vergemakkelijken. Bij het omzetten van binair naar 
hexadecimaal moet het binaire getal eerst met een veelvoud van vier bits worden 
geschreven. 
Bij het gehele deel moeten voor de meest significante bit nullen geplaatst worden. Bij de 
fractie moeten nullen achter de minst significante bit geplaatst worden: 
1111011001,1010112 = 11.1101.1001,1010.112 

= 0011.1101.1001,1010.11002 

= 3D9,AC16 
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1.4 Conversie gehele getallen 
Om te laten zien hoe het converteren werkt, laten we eerst de conversie van een 
decimaal 
getal naar een decimaal getal zien. (Ja, dat is wat vreemd, maar het laat zien hoe de 
conversie werkt). We zetten het getal 25391 om door herhaald te delen door 10 en de 
rest van de deling te noteren. Daarna gaan we verder met het gehele getal dat na de 
deling is overgebleven. We doen dit totdat we op 0 zijn uitgekomen. 

25391 : 10 = 2539  r 1 -> 1 
2539 : 10 = 253  r 9 -> 9 
253 : 10 = 25   r 3 -> 3 
25 : 10 = 2   r 5 -> 5 
2 : 10 = 0   r 2 -> 2 
0 
 
Door nu de resten na deling van onder naar boven te lezen, vinden we het getal 25391 
terug. We kunnen deze methode gebruiken om een decimaal getal om te zetten naar 
een binair getal door herhaald te delen door 2. Als voorbeeld zetten we het getal 10510 

om. 
105 : 2 = 52  r 1 -> 1 
52 : 2 = 26  r 0 -> 0 
26 : 2 = 13  r 0 -> 0 
13 : 2 = 6  r 1 -> 1 
6 : 2 = 3  r 0 -> 0 
3 : 2 = 1  r 1 -> 1 
1 : 2 = 0  r 1 -> 1 
0 
 
We lezen de binaire cijfers van onder naar boven af en vinden dat 10510 gelijk is aan 
11010012. Het is natuurlijk ook mogelijk om een decimaal getal om te zetten naar 
hexadecimaal door herhaald te delen door 16. Let er op dat de resten na deling liggen 
tussen 0 en 15 en dat de resten 10 t/m 15 vertaald moeten worden naar A t/m F. 
40810 : 16 = 2550  r 10 -> A 
2550 : 16 = 159  r 6 -> 6 
159 : 16 = 9   r 15 -> F 
9 : 16 = 0   r 9 -> 9 
0 
De uitkomst moet van beneden naar boven worden uitgelezen, dus 4081010 is gelijk aan 
9F6A16. 
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Opgave 

HET 10-TALLIGE OF DECIMALE STELSEL 

1 Schrijf de volgende getallen als een som van machten van 10. 
 a  345123 
b  95678 
 c  672348 
 d  457290 

HET 2-TALLIGE OF BINAIRE STELSEL 

2 Schrijf de volgende binaire getallen als decimaal getal. 
 a  %1000110 
b  %1110000 
 c  %1010101 
 d  %1000000 
 e  %1111111 
f  %1100001 

 

3 Schrijf de volgende decimale getallen als binair getal. a  800 
 b  754 
 c  72 
 d  218 
 e  576 
f  777 

HET 16-TALLIGE OF HEXADECIMALE STELSEL 

4 Schrijf de volgende hexadecimale getallen als decimaal getal.  
a  $F1C 
 b  $19E 
 c  $BCD 
 d  $1C3F 

e  $8E4 
f  $AAA 

5 Schrijf de volgende decimale getallen als hexadecimaal getal. a  822 
 b  1754 
 c  672 
 d  2218 
 e  3576 

f  712 

6  Zet de volgende binaire getallen om in het hexadecimale stelsel. 
 a  %100100011 
 b  %1110010101 
 c  %100001111 
 d  %10010101001 
 e  %11110000101 
f  %11100101001 
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7 Zet de volgende hexadecimale getallen om in het binaire talstelsel. 
 a  $58D3 
 b  $B56F 
 c  $29C3 
 d  $BB4F 
 e  $72CF 
f  $60C3 

HET OPTELLEN VAN BINAIRE GETALLEN 

8 Tel op in het binaire stelsel en schrijf de berekening op. 
 a  1101 + 111011 
 b  11111 + 10011 
 c  11011 + 11101 
 d  10001 + 10111 
 e  1111 + 1111 
f  110101 + 101101 

 


