
      
 
 
       
    Θέμα: Ράβδοι Νapier 
 
Παρουσίαση  (λεπτομερής)   
 
Λεπτομερής περιγραφή της διδασκαλίας  
 
   -Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων.  
   -Κάθε εκπ/νος κόβει από χαρτόνι,5 μικρά ομοιόμορφα ορθογώνια. Στην κορυφή 
αυτών σημειώνουμε έναν αριθμό και από κάτω γράφουμε τα πολλαπλάσια του 
αριθμού αυτού με το 1,2,3,...9.Χωρίζουμε τις μονάδες από τις δεκάδες με μια 
διαγώνιο, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
   -Ο ένας εκ/νος της ομάδας γράφει την προπαίδεια των περιττών αριθμών, και ο 
άλλος των άρτιων. 
   -Βάζουμε το ένα καρτελάκι δίπλα στο άλλο και διαπιστώνουμε πως μπορούμε να 
υπολογίσουμε τον πολλ/σμό μεγάλων αριθμών μόνο προσθέτοντας. 
   -Μια ομάδα επιλέγει να πολ/σει το 456*2.Πρέπει να πάρει τα καρτελάκια του 4,5 ,6 
και να τα βάλει το ένα δίπλα στο άλλο με τη σειρά. Στη συνέχεια  ανατρέχει στη 
δεύτερη γραμμή που είναι γραμμένα τα πολ/σια καθενός από τους αριθμούς 4,5,6 με 
το 2 και  προσθέτει τους αριθμούς που βρίσκει γραμμένους διαγώνια, όπως  φαίνεται 
παρακάτω.  
 
 
 



 
 
 
    -Αν πάλι μια ομάδα εκ/νων θέλει να υπολογίσει  το γινόμενο 456*52 θα πρέπει να 
γράψει το 52 σαν άθροισμα των δεκάδων του και των μονάδων του, δηλαδή 
52=50+2.Κατόπιν θα πρέπει με  τα καρτελάκια να εντοπίσει το γινόμενο 456*5 και 
σε αυτό να προσθέσει  στο τέλος το μηδέν, και το γινόμενο 456*2 όπως παραπάνω. 
Τέλος προσθέτοντας τα μερικά γινόμενα βρίσκει το τελικό αποτέλεσμα    
Αναλυτικά:456*52=456*(50+2)=(456*50)+(456*2)=22800+912=23712  
   -Οι εκ/νοι επαληθεύουν το παραπάνω αποτέλεσμα, εκτελώντας τον πολ/σμό με τον 
κλασικό τρόπο  
   -Ζητάμε από τους εκ/νους να προβληματιστούν και να εξηγήσουν την διαδικασία 
αυτή του διαχωρισμού των μονάδων από τις δεκάδες για να γίνει ο πολ/σμός . 
   -Ρωτάμε  αν τη μέθοδο αυτή την χρησιμοποιούμε στους νοερούς μας υπολογισμούς. 
   -Διατυπώνονται  παραδείγματα από τους μαθητές. 
   -Ο καθηγητής προσπαθεί να εκμαιεύσει από τους εκ/νους το όνομα  της ιδιότητας 
αυτής, διατυπώνοντας τον διαχωρισμό των μονάδων-δεκάδων  σαν επιμερισμό. 
   -Ο καθηγητής κάνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο θέμα.  
 
    Δραστηριότητες για εξάσκηση  
 

1. Δίνουμε ατομικά φύλλα εργασίας με διάφορους πολ/σμούς και ζητάμε να 
βρεθούν τα εξαγόμενα με τις ράβδους και με τον κλασσικό τρόπο.   

2. Ζητάμε κάθε εκ/νος να κάνει νοερούς πολ/μούς χρησιμοποιώντας την 
επιμεριστική ιδιότητα.  

 
     Ειδικές παρατηρήσεις  
 

1. Για την διαπραγμάτευση του παραπάνω θέματος αντί να κόψουμε χαρτονάκια, 
μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε 10 απλά ξυλάκια,  σαν αυτά που 
χρησιμοποιούν οι γιατροί ΩΡΛ για να εξετάσουν τον λαιμό . 

2. Οι  ράβδοι αυτοί επινοήθηκαν από τον Σκοτσέζο J.Napier το 1614.Ήταν μια 
απλή υπολογιστική συσκευή , φθηνή, εύχρηστη και δημοφιλής την οποία 
χρησιμοποιούσαν μέχρι που αντικαταστάθηκαν από τα κομπιουτεράκια. 

3. Μπορεί να γίνει μια γενικότερη αναφορά στις υπολογιστικές «μηχανές », όπως  
τον άβακα ή την μηχανή του Πασκάλ. 



4. Είναι λίγο δύσκολο για τους εκ/νους να διατυπώσουν φραστικά την 
επιμεριστική ιδιότητα. Ο καθηγητής  προσπαθεί ετυμολογικά να βοηθήσει στην 
δημιουργία την λέξης.(επιμερίζω-χωρίζω σε επί μέρους κομμάτια) . 

5. Στην διδακτική πορεία οι εκ/νοι εκπλήσσονται ευχάριστα διαπιστώνοντας ότι 
και ο πιο δύσκολος πολλ/μος μετατρέπεται σε μια απλή πρόσθεση. Δεν 
χρειάζεται καν να ξέρει την προπαίδεια, απλώς να έχει τα ξυλάκια.   

6. Χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα για τον πολ/σμό με τις ράβδους , 
ζητάμε από τους εκ/νους να εξηγήσουν γιατί όταν κάνουμε τον πολ/μό με το 
κλασσικό τρόπο γράφουμε  το γινόμενο μια θέση πιο δεξιά.   

7. Οι ράβδοι  Napier ,με τις μορφές που αναπαριστώνται πιο κάτω βρίσκονται στο 
Μουσείο Τεχνολογίας και Επιστημών στο Λονδίνο . Συγκεκριμένα εκτίθενται 
στο τμήμα Υπολογιστών,  σαν δείγματα  πρώτων υπολογιστικών μηχανών.    

 
 

 
 
  
    Διδακτική μεθοδολογία : 
 
1. Εργασία σε ομάδες. Επιλέχτηκε η διδασκαλία σε ομάδες γιατί το θέμα αυτό 

προσφέρεται για μια τέτοια μορφή διδασκαλίας. Οι εκ/νοι εργάζονται ομαδικά 
για να ανακαλύψουν τον νέο τρόπο πολ/μού και να τον αντιπαραβάλουν με τον 
κλασικό τρόπο. 

2. Ατομική εργασία .Χρησιμοποιείται και αυτή η μέθοδος ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στον καθηγητή να ελέγξει αν  το θέμα έγινε κατανοητό από όλους 
τους εκ/νους .  

 
     Πραγματικός χρόνος:  
 
      4-5 διδακτικές ώρες.      
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                                                                                           Σ Δ Ε   Πατρών 


