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Os ISHANGO

Antiguitat: entre deu mil i vint mil anys
(10.000 – 20.000 anys)

Trobat: a la vora del llac Edward
(frontera entre Uganda i la República Democràtica del 

Congo, Àfrica)

Sistema sexagesimal?



Peces comptables SUMÈRIES

Antiguitat: uns quatre mil cinc-cents anys
(4.500 anys)

Trobat: a les runes de la ciutat de Suruppak
(Ribera de l'Eufrates, actual Iraq)

Sistema sexagesimal



Tauleta BABILÒNICA de 
multiplicar

Antiguitat: uns quatre mil anys  (4.000 anys)

Trobat: a les runes de la ciutat de Susa
(a l'oest de l'Iran)

Sistema sexagesimal



Ull d'Horus en papir EGIPCI

Antiguitat: uns tres mil cinc-cents anys
(3.500 anys)

Original: recreació a partir de diverses fonts
(Egipte, època faraònica)

Sistema decimal



Làpida funerària ROMANA

Antiguitat: uns dos mil anys
(2.000 anys)

Trobada: a Santa Maria, 1930
(Prop de la basílica paleocristiana de Cas Frares)

Sistema decimal



Calendari ASTECA

Antiguitat: uns cinc-cents anys
(Esculpit el 1.479 dC)

Trobat: a la plaça Major de Mèxic
(En pedra basàltica, l'original estava pintat de colors)

Sistema vigesimal



Àbac XINÈS

Antiguitat: uns cinc-cents anys
(Emprat encara a l'actualitat)

Sistema decimal



Pinya de Pi 

Nombres de Fibonacci

1,  1,  2,  3,  5,  8,  13,  21,  34,  55,  89 ...



Document de
l'arxiu de Mallorca

de l'any 1515 
Suma universal de tots los fornés

Grans e de totes les armes de aquells

Sumen los homes cinquanta quatre

Sumen les cuyrasses VI

Sumen les spases XXV

Sumen les lanses XXVII

Sumen les rodelles IIII

Sumen les ballestes I

Sumen les piques IIII



PLACA BASE d'un ordinador

Any 1993

Sistema binari


