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Π. Παπαδημηςοίξσ – Πῶπ ποξκύπςξσμ ὅλεπ ξἱ κλίμακεπ ςῆπ Βσζαμςιμῆπ Μξσρικῆπ ἀπὸ ςὸμ Μείζξμα Τόμξ

1. Γεμικά
Σὲ αὐςὸ ςὸ ἄοθοξ (πξὺ εἶμαι ἀκόμη ρε ποόυειοη μξοτή), θὰ παοξσριάρξσμε πῶπ
δημιξσογξύμςαι ὅλεπ ξἱ κλίμακεπ ςῆπ Βσζαμςιμῆπ Μξσρικῆπ ἀπὸ ςὸμ μείζξμα ςόμξ.
Θὰ ἀουίρξσμε μὲ ςὴμ ἁπλὴ καςαρκεσὴ ςξῦ διαςξμικξῦ ςεςοαυόοδξσ βάρει ςξῦ
μείζξμξπ ςόμξσ, καὶ μεςὰ θὰ παοξσριάρξσμε ςὴμ γεμικὴ μξοτὴ ςῶμ κλιμάκωμ βάρει
ςῶμ ςόμωμ ςξῦ διαςξμικξῦ ςεςοαυόοδξσ, ρύμτωμα μὲ ςὴμ μέθξδξ «Μέθοδος
Δημιουργίας Κλιμάκων», [1]

2. Μείζωμ Τόμος καὶ Τετράχορδο
Ἀουίζξσμε ἀπὸ ςὸ διαςξμικὸ γέμξπ ὡπ ςὸ πιό εὔκξλξ. Τὸ διαςξμικό ςεςοάυξοδξ, ὡπ
γμχρςόμ, ἀπξςελεῖςαι ἀπὸ ςοεῖπ ςόμξσπ ςὸμ μείζξμα (ςὸμ μεγαλύςεοξ), ςὸμ ἐλάρρξμα
(ςὸμ μικοό), καὶ ςὸμ ἐλάυιρςξ ςόμξ. Ὅπωπ λέει και ἡ ὀμξμαρία ςξσπ ἀοιθμηςικὰ ὁ
μείζωμ ςόμξπ εἶμαι μεγαλύςεοξπ ςξῦ ἐλάρρξμα, ὁ ὁπξῖξπ μὲ ςὴμ ρειοά ςξσ εἶμαι
μεγαλύςεοξπ ςξῦ ἐλαυίρςξσ.
Ὡπ γμωρςόμ ὁ κύοιξπ μείζχμ ςόμξπ πξὺ υοηριμξπξιεῖςαι ρςὴμ μξσρική μαπ εἶμαι ὁ
9/8. Ἔρςω ὅςι ὁ 9/8 εἶμαι ὁ Νη-Πα (d1):
d1 = 9/8.
Ὁ ἐλάρρωμ ςόμξπ καὶ ὁ ἐλάυιρςξπ θὰ ὑπξλξγιρςξῦμ βάρει ςξῦ μείζξμξπ ςόμξσ.
Ἡ μεγαλύςεοη δσρκξλία ςξῦ διαςξμικξῦ ςεςοαυόοδξσ, πξὺ ἀπαρυόληρε ὅλξσπ
ςξὺπ θεχοηςικξύπ ςῶμ ἐπξυῶμ, ἀκόμη καὶ ςὴμ Ἐπιςοξπὴ ςξῦ Οἰκξσμεμικξῦ
Παςοιαουείξσ ςξῦ 1881 [2] εἶμαι ςὸ ὕφξπ ςξῦ Βξσ, ςξῦ ἐλάρρξμξπ δηλ. ςόμξσ Πα-Βξσ.
Ἔρςω ὅςι ὁ Πα-Βξσ, εἶμαι
d2 = d1 / a.
Τὰ μήκη ςῶμ υξοδῶμ ςῶμ ἄκοωμ ςῶμ ςεςοαυόοδωμ ρςὴμ Βσζαμςιμὴ Μξσρικὴ ἔυξσμ
ὡπ γμωρςόμ διατξοά (καςαυοηρςικὰ λέγεςαι διατξοὰ ἡ διαίοερη κλαρμάςωμ)
t = 4/3.
Σσμεπῶπ ὁ ἐλάυιρςξπ ςόμξπ ςξῦ ςεςοαυόοδξσ Βξσ-Γα ὑπξλξγίζεςαι ὡπ
d3 = t / d1 / d2 (= t‧a/d12)
ὑπὸ ςὴμ ποξϋπόθερη,
a > 1 : (d1/a) > d3,

(1)

δηλ. ὁ a εἶμαι ςέςξιξπ ὥρςε μὰ εἶμαι μεγαλύςεοξπ ςξῦ 1, καί μὰ ἰρυύει d2 > d3. Ἡ
ποξϋπόθερη εἶμαι ἀμαγκαῖα ὥρςε ὁ μείζωμ μὰ εἶμαι μεγαλύςεοξπ ςξῦ ἐλάρρξμξπ καὶ
αὐςὸπ μεγαλύςεοξπ ςξῦ ἐλαυίρςξσ.
Ἄοα δξθέμςξπ ςξῦ a ςὸ ςεςοάυξοδξ d1-d2-d3 ρυημαςίρςηκε πλήοωπ. Τί ςιμὲπ ὅμωπ a
μπξοξῦμε μὰ βάλξσμε πξὺ μὰ πληοξῦμ ςὴμ ποξϋπόθερη (1); Θεωοηςικὰ ὅςι θέλξσμε...
Ἡ καθιεοωμέμη ὅμωπ θεωοία ρςὴμ Βσζαμςιμὴ Μξσρικὴ εἶμαι αὐςὴ ςῆπ Ἐπιςοξπῆπ
1881 [2]. Ἡ Ἐπιςοξπή ἔυει a = (81/80)2. Σςὸμ πίμακα 1, ἀοιθμξῦμςαι μεοικά a:
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Πίμακαπ 1. Διάτξοεπ ἐμδεικςικὲπ ςιμέπ ςῆπ παοαμέςοξσ a.
Πηγή
Τιμή a
Συόλιξ
Χούραμθξπ [3]
33/32 = 1.03125
Δἶπ ἐκ ςῶμ Τοιῶμ Δαρκάλωμ
Ἐπιςοξπή 1881 [2]
(81/80)2 = 1.02515625
καθιεοωμέμη θεωοία Β.Μ.
Δίδσμξπ
81/80 = 1.0125
γιὰ ρύγκοιρη
Εἶμαι ἄνιξ μὰ παοαςηοήρξσμε ὅςι 33/32 > (81/80)2 > 81/80, καὶ ρσμεπῶπ ὁ
υαμηλόςεοξπ Βξσ (d2 = d1/a) εἶμαι ςξῦ Χοσράμθξσ, ὁ ὑφηλόςεοξπ Βξσ εἶμαι ςξῦ
Διδύμξσ, καὶ ἡ Ἐπιςοξπὴ εἶμαι κάπξσ ρςὸ μέρξμ αὐςῶμ.
Μέυοι ρςιγμῆπ εἴδαμε πῶπ ποξκύπςει ςὸ ςεςοάυξοδξ ἀπὸ ςὸμ μείζξμα ςόμξ:
(d1-d2-d3) ἢ (d1 - d1/a - t‧a/d12).
Γιὰ ςὴμ Ἐπιςοξπή [2]:
d2 = d1/a = 9/8 / (81/80)2 = 800/729
d3 = 4/3 / (9/8) / d2 = 27/25
Γιὰ ςὸμ Χούραμθξ [3]:
d2 = d1/a = 9/8 / (33/32) = 12/11
d3 = 4/3 / (9/8) / d2 = 88/81
Γιὰ ςὸμ Δίδσμξ (παοαςίθεςαι γιὰ ρύγκοιρη):
d2 = d1/a = 9/8 / (81/80) = 10/9
d3 = 4/3 / (9/8) / d2 = 16/15

3. Πῶς προκύπτουμ οἱ κλίμακες τῆς Βυζαμτιμῆς Μουσικῆς
Ἡ διαςξμική ποξκύπςει εὔκξλα, καθὼπ ἀπξςελεῖςαι ἀπὸ δύξ ὅμξια ςεςοάυξοδα
διαζεσγμέμα μεςὰ ςξῦ μείζξμξπ ςόμξσ:

α. Διαςξμική
d3
d2
d1
d1
d3
d2
d1
ὅπξσ ξἱ ςιμὲπ ςῶμ d1, d2, d3 ὡπ ἀμωςέοω. Οἱ ρσγκεοαρμξὶ αὐςῶμ ςῶμ ςοιῶμ
διαςξμικῶμ κλιμάκωμ δίμξμςαι ρςό [9].
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β. Δεσςέοξσ Ἤυξσ
Σύμτχμα μὲ ςὴμ Μέθξδξ [1], ἠ κλίμακα ςξῦ Β’ ἤυξσ δίμεςαι ὡπ ἐνῆπ:
d3
d2‧(d1/d3)
d3
d1
d3
d2‧(d1/d3)
d3
Γιὰ ςὴμ Ἐπιςοξπή [2]:
d2‧(d1/d3) = 2500/2187
Γιὰ ςὸμ Χούραμθξ [4]:
d2‧(d1/d3) = 2187/1936
Γιὰ ςὸμ Δίδσμξ (παοαςίθεςαι γιὰ ρύγκοιρη):
d2‧(d1/d3) = 75/64
Αὐςὴμ ςὴμ κλίμακα δίμει ὁ Ἄγγ. Κ. Δεβοελῆπ [5].
Οἱ ρσγκεοαρμξὶ αὐςῶμ ςῶμ ςοιῶμ κλιμάκωμ δίμξμςαι ρςά [10], [4]. Ἐδὼ θὰ θέλαμε
μὰ κάμξσμε μιὰ παοαςήοηρη γιὰ ςὴμ «ὅμξια διτωμία». Οἱ ἀμωςέοω κλίμακεπ
ρσγκεοαρμέμεπ ρςὰ 72 ἔυξσμ ὡπ ἐνῆπ ἀμςίρςξιυα:
Χούραμθξπ: 9-12-9-12-9-12-9
Ἐπιςοξπή: 8-14-8-12-8-14-8
Δίδσμξπ: 7-16-7-9-7-16-7
Παοαςηοξῦμε δηλ. ὅςι ὅρξ φηλώμει ὁ Βξύ πάμχ ἀπὸ ςὸμ Βξύ ςξῦ Χοσράμθξσ, ςόρξ
πεοιρρόςεοξ «υαλάει» ἡ «ὅμξια διτχμία». Ἔυει αὐςὸ ρυέρη μὲ ςὴμ ἐπιλξγὴ ςξῦ Βξύ
ἀπὸ ςὸμ Χούραμθξ;
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γ. Πλαγίξσ Δεσςέοξσ Ἤυξσ
Σύμτχμα μὲ ςὴμ Μέθξδξ [1], δημιξσογξύμςαι δύξ κλίμακεπ γιὰ ςὴμ πεοίπςχρη
ςξῦ πλαγίξσ Β’.
Ἡ ποώςη εἶμαι:
d1/d3
d1‧d3
d2/(d1/d3)
d1
d1/d3
d1‧d3
d2/(d1/d3)
Καὶ ἡ δεύςεοη εἶμαι:
d1/d3
d2‧d3
d3
d1
d1/d3
d2‧d3
d3
Γιὰ ςὴμ Ἐπιςοξπή [2], [6] (ἡ Ἐπιςοξπὴ υοηριμξπξιεῖ ςὴμ ποώςη κλίμακα):
d1/d3 = 25/24
d1‧d3 = 243/200
d2/(d1/d3) = 256/243
Γιὰ ςὸμ Χούραμθξ [6] (ὁ Χούραμθξπ υοηριμξπξιεῖ ςὴμ δεύςεοη κλίμακα):
d1/d3 = 729/704
d2‧d3 = 32/27
Γιὰ ςὸμ Δίδσμξ:
Ἡ ποώςη:
d1/d3 = 135/128
d1‧d3 = 6/5
d2/(d1/d3) = 256/243
Τὴμ ποώςη αὐςὴ κλίμακα δίμει ὁ Μιχ. Χατζηαθανασίου [7].
Ἡ δεύςεοη:
d1/d3 = 135/128
d2‧d3 = 32/27
Τὴμ δεύςεοη αὐςὴ κλίμακα δίμει ὁ Ἀβ. Δὐθσμιάδηπ [8].
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Οἱ ρσγκεοαρμξὶ αὐςῶμ ςῶμ ςοιῶμ κλιμάκωμ δίμξμςαι ρςά [11], [6].

δ. Ἑμαομόμιξπ
Σύμτχμα μὲ ςὴμ Μέθξδξ [1], ἠ ἑμαομόμια κλίμακα (Νη-Βξσ’) καςὰ ςοιτωμίαμ
ὁμξία ἔυει ὡπ ἐνῆπ:
d2/(d1/d3)
d1
d1
d2/(d1/d3)
d1
d1
d2/(d1/d3)
d1
d1
Γιὰ ςὴμ Ἐπιςοξπή [2]:
d2/(d1/d3) = 256/243
Γιὰ ςὸμ Χούραμθξ [13]:
d2/(d1/d3) = 256/243
Γιὰ ςὸμ Δίδσμξ (παοαςίθεςαι γιὰ ρύγκοιρη):
d2/(d1/d3) = 256/243
Σςὴμ ἐμαομόμια κλίμακα παοαςηοξῦμε πλήοη ρσμτωμία, διόςι ὁ ὅοξπ d2/(d1/d3)
ἐναοςᾶςαι μόμξ ἀπὸ ςὸμ μείζξμα ςόμξ (καὶ ςό t=4/3):
d2/(d1/d3) = t/ d12.
Οἱ ρσγκεοαρμξὶ ςῆπ ἐμαομόμιαπ κλίμακαπ δίμξμςαι ρςό [12].

4. Ἐπίλογος
Μὲ βάρη ςὸμ μείζξμα ςόμξ, παοξσριάραμε ςὴμ δημιξσογία ὅλωμ ςῶμ κλιμάκωμ ςῆπ
Βσζαμςιμῆπ Μξσρικῆπ, ρύμτωμα μὲ ςὴμ μέθξδξ «Μέθοδος Δημιουργίας Κλιμάκων»,
[1]. Σςὴμ ξὐρία, ἂμ δευθξῦμε ὅςι ὁ διαςξμικὸπ μείζχμ ςόμξπ Νη-Πα εἶμαι πάμςα 9/8,
καὶ ςὸ ςεςοάυξοδξ 4/3, παοξσριάραμε ςὴμ δημιξσογία ὅλχμ ςῶμ κλιμάκχμ βάρει
μόμξ ςῆπ παοαμέςοξσ a πξὺ εἶμαι ἡ διατξοὰ ςξῦ ἐλάρρξμα ἀπὸ ςὸμ μείζξμα ςόμξ!
Ἐπίρηπ ἀματέοαμε καὶ κλίμακεπ πξὺ ρσμπίπςξσμ ἀπὸ ἄλλξσπ θεωοηςικξύπ, καὶ
ςοόπξμ ςιμὰ θεωοξῦμε ὅςι παοξσριάραμε μιὰ ἐμαομξμιρμέμη θεωοία ςῶμ κλιμάκωμ
ςῆπ Βσζαμςιμῆπ Μξσρικῆπ, παοαμεςοξπξιημέμη μόμξ ρςὴμ παοάμεςοξ a=d1/d2 (δὲμ θὰ
δώρξσμε ἐδὼ κλίμακεπ γιὰ διατξοεςικά a ἀπὸ αὐςὰ ςξῦ Πίμακα 1).

Τέλξπ καὶ ςῷ Θεῷ δόνα.
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