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A ΚΛΑΣΙΚΚΗ ΘΕΩΡΙΙΑ ΔΙΑΣΤΗ
A.
ΗΜΑΤΩΝ
§ 1. Οριισμοί
Ονομάζο
ουμε (μουσιικό) διάστημ
μα (interval)) την απόσταση μεταξύ δύο φθόγγων1.
Το χα
αμηλότερο φθόγγο
φ
ενόςς διαστήματος ονομάζου
υμε βάση κα
αι τον ψηλόττερο κορυφή.
ΠΑΡ. 1.1 Βάση και Κο
ορυφή ενός διαστήματο
ος

Όταν ακούμε πρώ
ώτα τη βάση
η ενός διασττήματος καιι μετά την κ
κορυφή του, το διάο
μ
μελωδικό
αννιόν.
στημα ονομάζεται
Όταν ακούμε πρώ
ώτα τη κορυ
υφή ενός δια
αστήματος και
κ μετά τη βάση του, το
τ διάο
μ
μελωδικό
κα
ατιόν.
στημα ονομάζεται
Όταν ακούμε ταυ
υτόχρονα τη
η βάση και την
τ κορυφή ενός διαστή
ήματος, το διάστηδ
μάζεται αρμο
ονικό (verticcal / harmon
nic).
μα ονομ
ΠΑΡ. 1.2 Μελωδικά και
κ Αρμονικ
κά Διαστήμα
ατα

 Δεεν θα πρέπεει να γίνεταιι σύγχυση αννάμεσα στα
α διαστήματα και τις συγχορδίες. Ένα διάστημα
δ
απ
ποτελείται από
α 2 φθόγγ
γους, ενώ μια συγχορδίία τουλάχιστον από
3.2 Οι φθ
θόγγοι μιας τρίφωνης συγχορδίας
σ
ηματίζουν 3 διαστήματα:
ανά δύο σχη
ΠΑΡ. 1.3 Διαστήματα
α που σχημα
ατίζονται σεε μια Τρίφων
νη Συγχορδία

§ 2. Μέγγεθος / Γέννος και Είδο
ος Διαστημά
άτων
Ορίζο
ουμε ως (αριιθμητικό) μέέγεθος ή γέννος3 (numeriical size)4 ενός διαστήμα
ατος,
τον αριθ
θμό των φθό
όγγων5 που περιέχοντα
αι μεταξύ της βάσης καιι κορυφής του.
 Προσοχή! Στη
ην καταμέτρ
ρηση των φθόγγων για την εύρεση
η του μεγέθο
ους ενός
ματος θα πρέπει να συμ
μπεριλάβουμ
με και τους φθόγγους
φ
τη
ης βάσης κα
αι κορυδιαστήμ
φής. Αυττό γίνεται σαφές
σ
στο παρακάτω πα
αράδειγμα:
Παράδειιγμα
η διότι μετρ
Το διά
άστημα C – G είναι διάσ
στημα (έχει μέγεθος) 5ης
ρώντας τουςς φθόγγους που
ούν μεταξύ C και G (συμ
μπεριλαμβαννομένων τω
ων C και G) βρίβ
υ μεσολαβο
σκουμε τον αριθμό “5”.

ΠΑΡ. 2.1 Εύρεση του
υ Μεγέθους ενός
ε
Διαστήματος
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Τα μεγέθη των
τ διαστημ
μάτων παίρννουν τιμές από
α το σύνο
ολο των φυσ
σικών αριθμώ
ών {1, 2, 3…}}. Πρακτικά μας ενδιαφέέρουν διασττήματα με μέγεθος
μ
ως κ
και δύο οκτά
άβω
ων – διαστήμ
ματα δέκατη
ης πέμπτης – αν και θεω
ωρητικά μπο
ορεί να υπάρξει οποιουδήποτε μεγέθο
ους διάστημ
μα.
Ο ΠΝΚ. 2.1 παρουσιάζει
π
ι τα μεγέθη των διαστημάτων σε εύ
ύρος 2 οκτά
άβων:
ΠΝΚ
Ν . 2.1 Μεγέθ
θη Διαστημά
άτων σε Εύρ
ρος 2 Οκτάβων

1
2
3
4
5
6
7
8

πρώτη
δ
δεύτερη
τρίτη
τ
τέταρτη
π
πέμπτη
έκτη
έβδομη
ογδόη

9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15

ένατη
έ
δέκατη
ενδ
δέκατη
δω
ωδέκατη
δέκα
ατη τρίτη
δέκαττη τέταρτη
δέκαττη πέμπτη

Τα ανωτέρω
ω σε μουσικ
κή σημειογραφία:
ΠΑΡ
Α . 2.2 Μεγέθ
θη Διαστημά
άτων σε Εύρ
ρος 2 Οκτάβω
ων

ποίηση ενός διαστήματο
ος,
Το μέγεθος από μόνο του δεν αρκεεί για την πλλήρη ταυτοπ
για
α παράδειγμ
μα τα διαστή
ήματα C – E και C - E, ενώ
ε έχουν το ίδιο μέγεθ
θος δεν περιιέχου
υν τον ίδιο αριθμό
α
ημιττονίων όπωςς πολύ εύκολα μπορούμ
με να διαπισ
στώσουμε (κ
και
ης
τα δύο είναι διαστήματα 3 , το πρώττο όμως περ
ριέχει 4 ημιττόνια ενώ το
ο δεύτερο 3)).
η
που περιέχει ένα συγκεκ
κριμένο μέγεεθος διαστήματος, καλεείΟ αριθμός ημιτονίων
ται είδος (quallity).
Τα είδη τωνν διαστημάττων και οι συ
υντομογραφ
φίες τους σεε ελληνικά κ
και αγγλικά
δίννονται στον ΠΝΚ. 2.2:
ΠΝΚ
Ν . 2.2 Είδη Διαστημάτω
Δ
ων

Μικρό
ό
Μεγάλλο
Καθαρ
ρό
Αυξημέένο
Ελαττωμ
μένο

μ
Μ
Κ
Α, ή <, ή +
ε, ή >, ή °

Minor
Major
Perfect
Augmented
Diminished
d

m
M
P
aaug
d
dim

αι και δις αυξξημένα, ή δις ελαττωμέννα διαστήμα
ατα. ΘεωρηττιΕκάστοτε εμφανίζοντα
κά
ά μπορούν να
α εμφανιστο
ούν και τριςς αυξημένα, ή τρις ελατττωμένα διασ
στήματα.
2.1
1 Πως σημειώ
ώνουμε ένα
α Διάστημα
Η πλήρης
π
αναγ
γνώριση ενό
ός διαστήμα
ατος απαιτεί την εύρεση
η του μεγέθ
θους και του
είδ
δους του δια
αστήματος. Αναγράφου
Α
υμε τότε το μέγεθος
μ
του
υ διαστήματος (φυσικόςς
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Σημειώσεεις Θεωρίας της
τ Μουσικής

Τα μεγέθη των
τ διαστημ
μάτων παίρννουν τιμές από
α το σύνο
ολο των φυσ
σικών αριθμώ
ών {1, 2, 3…}}. Πρακτικά μας ενδιαφέέρουν διασττήματα με μέγεθος
μ
ως κ
και δύο οκτά
άβω
ων – διαστήμ
ματα δέκατη
ης πέμπτης – αν και θεω
ωρητικά μπο
ορεί να υπάρξει οποιουδήποτε μεγέθο
ους διάστημ
μα.
Ο ΠΝΚ. 2.1 παρουσιάζει
π
ι τα μεγέθη των διαστημάτων σε εύ
ύρος 2 οκτά
άβων:
ΠΝΚ
Ν . 2.1 Μεγέθ
θη Διαστημά
άτων σε Εύρ
ρος 2 Οκτάβων

1
2
3
4
5
6
7
8

πρώτη
δ
δεύτερη
τρίτη
τ
τέταρτη
π
πέμπτη
έκτη
έβδομη
ογδόη

9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15

ένατη
έ
δέκατη
ενδ
δέκατη
δω
ωδέκατη
δέκα
ατη τρίτη
δέκαττη τέταρτη
δέκαττη πέμπτη

Τα ανωτέρω
ω σε μουσικ
κή σημειογραφία:
ΠΑΡ
Α . 2.2 Μεγέθ
θη Διαστημά
άτων σε Εύρ
ρος 2 Οκτάβω
ων

ποίηση ενός διαστήματο
ος,
Το μέγεθος από μόνο του δεν αρκεεί για την πλλήρη ταυτοπ
για
α παράδειγμ
μα τα διαστή
ήματα C – E και C - E, ενώ
ε έχουν το ίδιο μέγεθ
θος δεν περιιέχου
υν τον ίδιο αριθμό
α
ημιττονίων όπωςς πολύ εύκολα μπορούμ
με να διαπισ
στώσουμε (κ
και
ης
τα δύο είναι διαστήματα 3 , το πρώττο όμως περ
ριέχει 4 ημιττόνια ενώ το
ο δεύτερο 3)).
η
που περιέχει ένα συγκεκ
κριμένο μέγεεθος διαστήματος, καλεείΟ αριθμός ημιτονίων
ται είδος (quallity).
Τα είδη τωνν διαστημάττων και οι συ
υντομογραφ
φίες τους σεε ελληνικά κ
και αγγλικά
δίννονται στον ΠΝΚ. 2.2:
ΠΝΚ
Ν . 2.2 Είδη Διαστημάτω
Δ
ων

Μικρό
ό
Μεγάλλο
Καθαρ
ρό
Αυξημέένο
Ελαττωμ
μένο

μ
Μ
Κ
Α, ή <, ή +
ε, ή >, ή °

Minor
Major
Perfect
Augmented
Diminished
d

m
M
P
aaug
d
dim

αι και δις αυξξημένα, ή δις ελαττωμέννα διαστήμα
ατα. ΘεωρηττιΕκάστοτε εμφανίζοντα
κά
ά μπορούν να
α εμφανιστο
ούν και τριςς αυξημένα, ή τρις ελατττωμένα διασ
στήματα.
2.1
1 Πως σημειώ
ώνουμε ένα
α Διάστημα
Η πλήρης
π
αναγ
γνώριση ενό
ός διαστήμα
ατος απαιτεί την εύρεση
η του μεγέθ
θους και του
είδ
δους του δια
αστήματος. Αναγράφου
Α
υμε τότε το μέγεθος
μ
του
υ διαστήματος (φυσικόςς

2

A. Κλασική
ή Θεωρία Διαστημάτων

αριθμόςς) και δίπλα το είδος του
υ (μία εκ τω
ων συντομογ
γραφιών: ε, μ, Μ, Κ, Α), για παράδειγμ
μα: 3μ (τρίτη
η μικρή), 4Κ
Κ (τέταρτη καθαρή),
κ
5Α
Α (πέμπτη αυ
υξημένη) κλλπ.
Στην αγγλική βιβ
βλιογραφία αναγράφεται πρώτα το
ο είδος του δ
διαστήματο
ος και
υ, για παράδ
δειγμα: m3 (τρίτη μικρή
ή), P4 (τέτα
αρτη καθαρή
ή), A5, ή
μετά το μέγεθός του
πέμπτη αυξη
ημένη) κλπ.
aug5 (π
2.2 Εναλλλακτικές οννομασίες Δια
αστημάτων
Ορισμ
μένα διαστή
ήματα έχουνν εναλλακτικ
κές ονομασίίες6, οι οποίεες παρατίθεενται μαζί με τις συντομογραφίες τους στον ΠΝΚ. 2.3:
2
ΠΝΚ. 2.3 Εναλλακτικ
κές Ονομασίίες Διαστημά
άτων

1Κ
1Α
2ε
2μ
2Μ
2Α
4Α ή 5ε

ταυτοφωνία
χρωματικό
ό ημιτόνιο
εναρμόνιο
οι φθόγγοι
διατονικό
ό ημιτόνιο
τόννος
τριημη
ητόνιο
τρίττονο

ττ
χ.Η
__
δ.Η
Τ
τρ.
__

2.3 Διασ
στήματα και Αριθμός Ημ
μιτονίων
Ο ΠΝΚ. 2.4
2 παρουσιάζει όλα τα απλά διασττήματα και τον
τ αντίστοιχο αριθμό ημιτοη
νίων που
υ περιέχουνν.
ΠΝΚ. 2.4 Πίνακας Δια
αστημάτων
ν και αντιστο
οίχου Αριθμ
μού Ημιτονίω
ων

Αριθ
θμός Ημιτονίων
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Μέγεθ
θος και Είδοςς Διαστήμα-τος
1Κ, 2ε
1Α, 2μ
μ
2Μ, 3εε
2Α, 3μ
μ
3Μ, 4εε
3Α, 4Κ
Κ
4Α, 5ε
5Κ, 6ε
5Α, 6μ
μ
6Μ, 7εε
6Α, 7μ
μ
7Μ, 8εε
7Α, 8Κ
Κ

ωρία της μο
ουσικής τα διαστήματα
δ
ταυτοποιού
ύνται μόνο εκ
ε του
Στην Ατονική Θεω
ύ των ημιτοννίων που πεεριέχουν (ισχχύει επιπλέο
ον η εναρμό
όνια ισοδυνα
αμία /
αριθμού
enharmo
onic equivallence και η ισ
σοδυναμία οκτάβας
ο
/ occtave equiva
alence).
Αν θέέσουμε C = 0 και αντιστο
οιχήσουμε τους
τ
φυσικο
ούς αριθμού
ύς από το 0 ως
ω το 11
στη χρω
ωματική κλίμ
μακα C4 – C5, προκύπτεει:
ΠΑΡ. 2.3

3

Σημειώσεις Θεωρίας της Μουσικής

Σύμφωνα με το Παρ. 2.3 κάθε φθόγγος της χρωματικής C4 – B4 αντιστοιχεί σε ένα
και μόνον ένα αριθμό από το 0 ως το 11, ο οποίος δείχνει και τον αριθμό ημιτονίων
που τον χωρίζουν από το C4.
2.4 Βήμα και Άλμα
Τα μελωδικά διαστήματα 2μ και 2Μ ονομάζονται και βήματα (steps). Μελωδικά διαστήματα μεγαλύτερα της 2μ και 2Μ ονομάζονται άλματα ή πηδήματα (skips). Το διάστημα της 2Α (τριημητόνιο) θεωρείται άλμα. Π.χ. τα διαστήματα C – D και C – D
θεωρούνται βήματα, ενώ τα C – E και C – F άλματα, άλμα θεωρείται επίσης και το C
–D .
Μια μελωδία που κατασκευάζεται μόνο με βήματα ή που περιέχει μεγαλύτερο αριθμό βημάτων από άλματα ονομάζεται βηματική (conjunct melody), σε αντίθετη περίπτωση αλματική (disjunct melody).

§ 3. Σύμφωνα και Διάφωνα Διαστήματα
Τα διαστήματα ταξινομούνται σε δύο ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Ι: Σύμφωνα Διαστήματα (Consonant Intervals)
ΟΜΑΔΑ ΙΙ: Διάφωνα Διαστήματα (Dissonant Intervals)
Τα σύμφωνα διαστήματα ταξινομούνται περαιτέρω σε δύο υποομάδες:
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ια: Τέλεια Σύμφωνα Διαστήματα (Perfect Consonances)
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ιβ: Ατελώς Σύμφωνα Διαστήματα (Imperfect Consonances)
Τα διαστήματα της Υποομάδας Ια είναι: Κ.
Τα διαστήματα της Υποομάδας Ιβ και της Ομάδας ΙΙ είναι: μ, Μ.
Τα διαστήματα και των δύο Ομάδων μπορούν να εμφανιστούν σε ε και Α μορφή
και τότε αυτόματα κατατάσσονται στην Ομάδα ΙΙ – δηλαδή κάθε ε ή Α διάστημα είναι διάφωνο.
Συγκεντρώνουμε τα ανωτέρω σε έναν πολύ χρήσιμο πίνακα:
ΠΝΚ. 3.1 Σύμφωνα και Διάφωνα Διαστήματα

Ομάδα Ι
Υποομάδα Ια
Υποομάδα Ιβ
1K
4K
3μ, Μ
5K
6μ, Μ
8K

Ομάδα ΙΙ
2μ, Μ
7μ, Μ
όλα τα ε και Α

3.1 Παρατηρήσεις
1. Πολλές φορές στη βιβλιογραφία τα τέλεια σύμφωνα διαστήματα αναφέρονται ως
τέλειες συμφωνίες (perfect consonances), τα ατελώς σύμφωνα διαστήματα ως ατελείς συμφωνίες (imperfect consonances) και τα διάφωνα διαστήματα ως διαφωνίες (dissonances). Οι όροι είναι απολύτως ισοδύναμοι και δεν θα πρέπει να προκαλούν σύγχυση στον σπουδαστή.
2. Τα ανωτέρω πρέπει να μελετηθούν με πολύ προσοχή και να αφομοιωθούν πλήρως. Είναι πολύ σοβαρό σφάλμα να αναγνωρίζει κανείς ένα διάστημα ως “μικρή
πέμπτη", ή ως “καθαρή τρίτη”!!!
3. Η ταξινόμηση των διαστημάτων σε δύο ομάδες δεν είναι αυθαίρετη. Οι τέλειες
συμφωνίες απαντώνται στην αρχή της αρμονικής στήλης (οι 4 πρώτοι αρμονικοί,
δες Παρ.8.1), ακολουθούν οι ατελείς συμφωνίες και έπονται τα διάφωνα διαστήματα. Περισσότερα για την αρμονική στήλη στην § 8. Πρακτικά τώρα οι τέλειες
συμφωνίες ηχούν σταθερές, κενές (κούφιες) και δημιουργούν το αίσθημα της
πληρότητας. Οι ατελείς συμφωνίες ηχούν εν γένει γλυκά στο αυτί, οι Μ χαρούμενα, αισιόδοξα, οι μ λυπημένα. Οι διαφωνίες είναι σκληρές και ίσως δυσάρεστες
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4.

5.
6.

7.

στο αυτί.
α
Στην το
ονική μουσιική απαιτού
ύν “συνέχεια
α” – την ονομ
μαζόμενη λύ
ύση του
διάφ
φωνου διασττήματος. Αυττό επιτυγχά
άνεται όταν το επόμενο διάστημα είναι
ε
σύμφ
φωνο. Θα μπ
πορούσαμε να
ν σημειώσο
ουμε σε αυττό το σημείο
ο ότι οι διαφ
φωνίες
επειδ
δή ακριβώς επιζητούν λύση,
λ
δημιου
υργούν το αίσθημα
α
της κίνησης στη
η μουσική. Τα
Τ σύμφωνα
α διαστήματτα αποτελού
ύν σημεία σττάσης – ανάπ
παυλας στη μουσική
ροή.
Στην αυστηρή θεεωρία της μουσικής
μ
ο χαρακτηρισμ
χ
μός των συμ
μφώνων δια
αστημάω ευχάρισττων στο άκο
ουσμα και των διαφώνω
ων ως δυσά
άρεστων, δενν υφίτων ως
στατται. Οι συμφωνίες και οιι διαφωνίες είναι τεχνικ
κοί όροι που
υ αναφέροντται στην
κίνησ
ση. Τ σύμφω
ωνα είναι δια
αστήματα που
π τείνουν να παραμείννουν στάσιμ
μα (δεν
έχουνν ανάγκη λύ
ύσης), ενώ τα
τ διάφωνα είναι πιο εννεργά διαστή
ήματα, απαιιτούν
συνέχχεια, κίνηση
η (δηλαδή να
α λυθούν). Τα
Τ διαστήμα
ατα που απα
αρτίζουν τηνν τρίφωνη
η συγχορδία
α της τονική
ής είναι όλα σύμφωνα, η Ι σε μια τονικότητα είίναι σημείο στάσης / ισ
σορροπίας.
Τα σύ
ύμφωνα και διάφωνα διαστήματα
δ
δεν είναι απ
πόλυτες ποσ
σότητες. Όπ
πως και
οι λέξξεις, αποκτο
ούν νόημα ως
ω συμφωνίεες και διαφω
ωνίες μόνο μ
μέσα στα μο
ουσικά
συμφ
φραζόμενα
Πειρα
αματιστείτεε στο πιάνο με το “αίσθη
ημα” που σα
ας δημιουργ
γεί το κάθε διάστηδ
μα. Αυτή
Α
η ενασχχόληση – η οποία
ο
πρέπεει να γίνει συ
υστηματικά
ά και για πολλύ χρόνο - είναι ιδιαίτεερα χρήσιμη
η αφού θα σας βοηθήσεει στην ακου
υστική αναγ
γνώριση
δ
ων και θα σα
ας προετοιμάσει για τηνν μουσική υπ
παγόρευση.
των διαστημάτω
Ας ση
ημειωθεί ότι η 4Κ άλλοττε λογίζεταιι ως σύμφωννο διάστημα
α και άλλοτεε ως
διάφ
φωνο. Περισσ
σότερα γι’ αυτό
α
το θέμα
α στο μάθημ
μα της Αρμο
ονίας.

§ 4. Απλλά και Σύνθ
θετα Διαστή
ήματα
Όταν έννα διάστημα
α είναι μικρό
ότερο ή ίσο της
τ οκτάβαςς καλείται α
απλό (simple)), όταν
είναι μεγ
γαλύτερο τη
ης οκτάβας καλείται σύ
ύνθετο (comp
pound). Ένα
α σύνθετο διάστημα
σχηματίίζεται από ένα απλό συνν μια, ή περιισσότερες οκτάβες.
ΠΑΡ.4.1 Απλά
Α
και Σύ
ύνθετα Διαστ
τήματα

Με τη
η βοήθεια το
ου Παρ.2.2 πρέπει
π
να εξξασκηθείτε να
ν αναγνωρ
ρίζεται αυτόματα το
απλό διά
άστημα που
υ εμπεριέχετται σε ένα σύ
ύνθετο.
4.1 Αριθ
θμητική των Διαστημάτω
ων
4.1.1 Πρό
όσθεση Διασττημάτων

Όταν, όπ
πως στο ανω
ωτέρω Παρ..4.1, προσθέέτουμε ένα διάστημα
δ
8ηης και ένα διά
άστημα
3ης, προκ
κύπτει ένα διάστημα
δ
10
0ης, δηλαδή αν
α κάνουμε την πρόσθεεση:
8 + 3 = 10
Το ασ
σύμβατο με την
τ γνωστή
ή μας αριθμη
ητική αποτέέλεσμα οφείίλεται στο γεεγονός
ότι τον φθόγγο
φ
C το
ον μετράμε δύο φορές – μία ως κορ
ρυφή της 8ηςς και μία ως βάση
ης
της 3 . Πρέπει
Π
λοιπ
πόν από το άθροισμα
ά
8 + 3 να αφαιρέσουμε 1 γ
για να οδηγη
ηθούμε
στο σωσ
στό αποτέλεεσμα:
8 + 3 = 11-1 = 10
Γενικ
κότερα, αν έχχουμε να πρ
ροσθέσουμε n διαστήμα
ατα σε δοθένν διάστημα, τότε
από το προκύπτον
π
ά
άθροισμα
π
πρέπει
να αφ
φαιρέσουμε τον αριθμό n για να οδη
ηγηθούμε στο σωστό
σ
αποττέλεσμα. Το n παριστάνεει τον αριθμ
μό των κοινώ
ών φθόγγωνν των
διαστημ
μάτων, ο οπο
οίος προστέέθηκε n φορές και ως εκ
κ τούτου θα πρέπει να αφαιρεα
θεί εκ τω
ων υστέρωνν για να προκύψει το σω
ωστό διάστη
ημα.
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Έστω για παράδειγμα
π
ότι θέλουμεε να προσθέσουμε μία 4η, μία 3η καιι μία 2η. Σύμ
μφω
ωνα με τα αννωτέρω θα έχουμε:
4 + 3 + 2 = 9 - (2) = 7
Πράγματι το προκύπτο
ον διάστημα
α είναι μία 7η.
ΠΑΡ
Α .4.2 Πρόσθ
θεση Μεγέθο
ους Διαστημ
μάτων

Με τον ανω
ωτέρω τρόπο
ο υπολογίσο
ουμε μόνο το
ο μέγεθος το
ου διαστήμα
ατος. Για να
α
πρ
ροσδιορίσου
υμε το είδος του θα πρέπ
πει να προσ
σθέσουμε τον αριθμό ημ
μιτονίων που
υ
περιέχει το κά
άθε προστιθ
θέμενο διάσττημα. Στο πα
αράδειγμά μας,
μ αν η 4η εείναι Κ (5Η)),
η 3η είναι μ (3Η
Η), και η 2η είναι Μ (2Η
Η), θα έχουμεε:
5 + 3 + 2 = 10
Άρ
ρα το προκύπ
πτον διάστη
ημα είναι μία
α 7μ (10Η).
ΠΑΡ
Α . 4.3 Πρόσθ
θεση Μεγέθο
ους και Είδο
ους Διαστημ
μάτων

Προσέξτε όττι όταν προσθέτουμε ημιτόνια χρησιμοποιούμ
με την συμβα
ατική αριθμ
μητικ
κή.
ων δεν αλλά
άζει το άθρο
οισμα, ούτε όταν
ό
προσθ
θέτουμε μεγέέΗ σειρά τωνν προσθετέω
θη, ούτε όταν προσθέτουμε μεγέθη και
κ είδη διασ
στημάτων7. Για το Παρ.4
4.3 ισχύει:
5 + (3 + 2) = (5 + 3) + 2 = 10
4.1
1.2 Αφαίρεση Διαστημάτω
ων

Ότταν αφαιρού
ύμε το μέγεθ
θος ενός δια
αστήματος από
α το μέγεθ
θος ενός άλλλου, στη δια
αφο
ορά θα πρέπ
πει να προσθ
θέσουμε μια
α μονάδα για
α να προκύψ
ψει το σωστό διάστημα..
Αυ
υτή η διορθω
ωτική μονάδ
δα που προσ
στίθεται είνα
αι ο φθόγγο
ος που αφαιρείται δύο
φο
ορές, αντίθεττα δηλαδή από
α την πρά
άξη της πρόσ
σθεσης.
η
Για παράδειγμα αν αφα
αιρέσουμε μια
μ 3 (αφαιιρέτης) από μια 8βα (αφα
αιρετέος), το
πρ
ροκύπτον διά
άστημα θα είναι:
ε
8 - 3 = 5 + (1) = 6
ης
δηλαδή ένα διιάστημα 6 .
Γενικότερα,, αν έχουμε να αφαιρέσ
σουμε n διασ
στήματα από
ό δοθέν διάσ
στημα, τότεε
στη
ην προκύπττουσα διαφο
ορά θα πρέπ
πει να προσθ
θέσουμε n για
γ να οδηγη
ηθούμε στο
σω
ωστό αποτέλλεσμα. Το n παριστάνει τον αριθμό των κοινώνν φθόγγων ττων διαστημά
άτων, ο οποίίος αφαιρέθη
ηκε n φορέςς και ως εκ τούτου
τ
θα πρέπει
π
να πρ
ροστεθεί εκ
τω
ων υστέρων για
γ να προκ
κύψει το σω
ωστό διάστημα.
Έστω για παράδειγμα
π
ότι από δοθ
θείσα 8βα θέλλουμε να αφ
φαιρέσουμε μια 3η και μια
μ
η
2 . Σύμφωνα με
μ τα ανωτέέρω θα έχουμε:
8 – 3 - 2 = 3 + (2) = 5
Πράγματι το προκύπτο
ον διάστημα
α είναι μία 5η.
ΠΑΡ
Α . 4.4 Αφαίρ
ρεση Μεγέθο
ους Διαστημ
μάτων
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Προσ
σέξτε τη διάτταξη των λευ
υκών και μα
αύρων κεφα
αλών στο Πα
αρ.4.4. Η αφ
φαίρεση
ενός δια
αστήματος από
α δοθέν διάστημα μπορεί να ορισ
σθεί ως η πρ
ρόσθεση ενό
ός αρνη8
τικού διαστήματος στο δοθέν διάστημα.
δ
4.1.3 Αρννητικά Διαστή
ήματα

Στην § 1,
1 όταν ορίσα
αμε τη βάση
η και τη κορ
ρυφή ενός αρ
ρμονικού διιαστήματος, θεωρήσαμε σιω
ωπηλά ότι η βάση ανήκ
κει στη χαμη
ηλότερη φωννή και η κορ
ρυφή στη ψη
ηλότερη.
Αν τώ
ώρα η βάση ενός
ε
διαστή
ήματος ανήκ
κει στη ψηλό
ότερη φωνή
ή και η κορυφή του
στη χαμ
μηλότερη, το
ο διάστημα ορίζεται
ο
σανν αρνητικό και
κ αριστερά
ά του αριθμητικού
μεγέθου
υς του σημειιώνουμε το πρόσημο
π
“ - ”.
Αρνηττικά διαστήματα μπορο
ούν να προκ
κύψουν αν από
α δοθέν διιάστημα αφ
φαιρέσουμε έννα μεγαλύτεερο σε μέγεθ
θος διάστημ
μα. Για παρά
άδειγμα αν α
από δοθείσα
α 5η αης
φαιρέσο
ουμε διάστη
ημα 6 , τότεε σύμφωνα με
μ την 4.1.2 θα έχουμε:
5 + (-6) = -1 -1 = -2
Το απ
ποτέλεσμα θα
θ είναι δηλαδή ένα αρννητικό διάσττημα 2ης.
Αν θέέλουμε να συ
υνυπολογίσουμε και το είδος του διαστήματοςς, τότε αφαιρούμε
τον αριθ
θμό ημιτονίω
ων που περιιέχει το κάθ
θε διάστημα και η αφαίρ
ρεση δεν πα
αρουσιάζει κανένα πρόβλημ
μα. Έστω όττι θέλουμε να
α αφαιρέσουμε από μια
α 5Κ 7Η) μια
α 6μ
α έχουμε:
(8Η). Θα
7 – 8 = -1
δηλαδή παίρνουμε μια -2μ.
αστήματα πρ
ροκύπτουν κατά
κ
τη δια
ασταύρωση φωνών.
φ
Στην αντίστιξη αρνητικά δια
ΠΑΡ. 4.5 Προκύπτον
ντα Αρνητικά Διαστήμα
ατα από Διασ
σταύρωση φ
φωνών

 Μελετείστε
Μ
π
προσεκτικά
τ τρόπο με
τον
μ τον οποίο
ο “μετράμε” τα κάθετα / αρμονικά δια
αστήματα, ιδ
διαίτερα ότα
αν έχουμε ανντιχρονισμό
ό ή συγκοπή
ή. Θα μπορού
ύσαμε
επίσης να
ν μετρήσου
υμε τα διασττήματα οριζζόντια / μελλωδικά. Είνα
αι απαραίτηττο, για
τη μελέττη της αρμονίας και τηςς αντίστιξηςς, να φέρνετα
αι σε πέρας σωστά και γρήγορα αυτή
ή την εργασίία.

§ 5. Ανα
αστροφή Διιαστημάτων
Για να
α αναστρέψ
ψουμε ένα διιάστημα μικ
κρότερο της 8ης κρατάμεε σταθερή τη
ην κορυφή το
ου και υψώννουμε την βά
άση του καττά μία 8Κ, ή πράγμα
π
που
υ είναι το ίδιο, κρατάμε στα
αθερή τη βά
άση του και βαρύνουμε τη κορυφή του κατά μίία 8Κ. Το αρ
ρχικό και
ανεστρα
αμμένο διάσ
στημα έχουνν εναλλάξει βάσεις
β
και κορυφές
κ
όπω
ως φαίνεταιι στο
Παρ.5.1,, όπου με λεευκή κεφαλή
ή σημειώνου
υμε τη βάση
η του αρχικο
ού διαστήμα
ατος και
με μαύρη την κορυφ
φή του.
ΠΑΡ. 5.1 Αναστροφή
ή Διαστήματ
τος

Αν πρ
ροσθέσουμεε το μέγεθοςς του ανεστρ
ραμμένου διιαστήματος στο μέγεθος του
αρχικού
ύ το άθροισμ
μα είναι πάνντα “9”. Αυτή
ή η παρατήρ
ρηση θα σαςς βοηθήσει να
ν βρίσκετε σττην αρχή γρ
ρήγορα το μέέγεθος ενόςς ανεστραμμ
μένου διαστή
ήματος. Συμ
μβουλευτείτεε και τον ΠΝΚ
Ν . 5.1
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Πν
νκ. 5.1 Μετατ
τροπή του Μεγέθους
Μ
εν
νός Διαστήμ
ματος κατά την
τ Αναστρο
οφή

Αρχικό
1
2
3
4
5
6
7
8

Ανεστραμμ
μένο
8
7
6
5
4
3
2
1

ηματίζονταιι κατά την αναστροφή
α
σ
σύμφωνα μεε
Τα είδη τωνν διαστημάττων μετασχη
τονν ΠΝΚ. 5.2
ΠΝΚ
Ν . 5.2 Μετατ
τροπή του Είδους
Ε
κατά την Αναστρ
ροφή

Αρχικό
μ
Μ
Κ
ε
Α

Ανεστραμμ
μένο
Μ
μ
Κ
Α
ε

5.1
1 Παρατήρησ
ση
1. Την αναστρ
ροφή ενός αρχικού διασ
στήματος θα
α μπορούσαμε να την οννομάσουμε
αι συμπληρω
ωματικό διάσ
στημα με τηνν έννοια του
υ ότι αν στο
ο αρχικό διάσ
στημα προκα
σθ
θέσουμε το ανεστραμμέ
α
νο θα “συμπ
πληρώσουμε” μια 8Κ.
2. Στην §4 εξεττάσαμε την αναστροφή
ή ενός διασττήματος ως προς
π
την 8βα. Μπορεί να
α
γίννει όμως ανα
αστροφή ενός διαστήμα
ατος και ως προς οποιοδήποτε άλλλο διάστημα.
Για
α παράδειγμ
μα αν ανασττραφεί μια 3Μ
3 ως προς την 10η θα προκύψει
π
έννα διάστημα
α
8Κ
Κ (θυμηθείτεε το “9” στηνν αναστροφ
φή στην 8βα. Στην ανασττροφή στην 10η το άθρο
οισμ
μα των μεγεθ
θών αρχικού
ύ και ανεστρ
ραμμένου διαστήματοςς θα είναι “11”). Πράγμα
ατι
3Μ
Μ + 8Κ = 10Μ
Μ.
Συνήθη διαστήματα ανναστροφής είναι
ε
η 8βα, η 10η, η 12η και η 15η. Π
Περισσότερα
α
για
α την ανασττροφή στη μελέτη
μ
της Αντίστιξης.
Α

§ 6.
6 Εναρμόνιια Διαστήμ
ματα
Με τη χρήση εναρμονίω
ων φθόγγωνν μπορούμε να κατασκεευάσουμε δύ
ύο διαφορε-τικ
κού μεγέθου
υς και είδουςς διαστήματτα, τα οποία
α όμως ηχούν το ίδιο (σττο συγκερα-σμ
μένο σύστημ
μα). Τα διασττήματα αυττά καλούντα
αι εναρμόνια
α. Στην τονικ
κή μουσική
δύο εναρμόνια
α διαστήματτα μπορεί να
α ηχούν το ίδιο,
ί
έχουν όμως
ό
διαφορ
ρετική λειυργία – λύνονται για πα
αράδειγμα σε
σ διαφορεττικό σύμφωννο διάστημα
α.
του
ΠΑΡ
Α . 6.1 Ζεύγη
η Εναρμονίω
ων Διαστημά
άτων
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7. Διατονικά και Χρωματικά Διαστήματα
Διατονικός (diatonic) καλείται ένας φθόγγος που ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο
μείζονα ή ελάσσονα τρόπο.
Χρωματικός (chromatic) καλείται ένας φθόγγος που προέρχεται από χρωματική
αλλοίωση ενός διατονικού φθόγγου.
Καλούμε διατονικό (diatonic interval) ένα διάστημα που απαντάται είτε στο μείζονα, είτε στον ελάσσονα τρόπο. Με άλλα λόγια ένα διατονικό διάστημα απαρτίζεται
από διατονικούς φθόγγους.
Κάθε άλλο διάστημα καλείται χρωματικό (chromatic interval) – προκύπτει από
χρωματική αλλοίωση ενός ή και δύο διατονικών φθόγγων. Στη χρωματική κλίμακα
απαντώνται όλα τα μεγέθη και είδη διαστημάτων.
Προσοχή! Ένα διάστημα μπορεί να είναι διατονικό σε έναν τρόπο και χρωματικό
σε έναν άλλο. Για παράδειγμα το C – E είναι διατονικό διάστημα στη Ντο μείζονα,
χρωματικό όμως στη Ντο (στη Ντο θα γραφεί ως C - E , δεδομένου ότι η Ντο περιέχει C και E ). Το διάστημα όμως C – A θα είναι πάντα χρωματικό, δεν μπορεί να
απαντηθεί σε καμία μείζονα ή ελάσσονα κλίμακα. Ίσως στο τονικό σύστημα να ήταν
χρήσιμο να το ονομάσουμε αμιγώς χρωματικό διάστημα.
Ο ΠΝΚ. 7.1 παρουσιάζει τα διατονικά και τα “αμιγώς” χρωματικά διαστήματα:
ΠΝΚ. 7.1 Διατονικά και Χρωματικά Διαστήματα

Διατονικά
2μ, Μ, Α
3μ, Μ
4ε, Κ, Α
5ε, Κ, Α
6μ, Μ
7ε, μ, Μ
8Κ

Χρωματικά
2ε
3ε, Α
6ε, Α
7Α
8ε, Α

§ 8. Ήχος. Η Αρμονική Στήλη
Ο ήχος είναι ένα διαμήκες κύμα (longitudinal wave)το οποίο διαδίδεται σε κάποιο ελαστικό μέσο (υγρό, αέριο, στερεό) και η συχνότητα του είναι ικανή να ερεθίσει το
ανθρώπινο αυτί. Μια ηχητική πηγή δημιουργεί μια διαταραχή στον αέρα η οποία διαδίδεται στον χώρο προκαλώντας μεταβολές της συνήθους πιέσεως. Οι διαταραχές
αυτές της πιέσεως του αέρα θέτουν το τύμπανο του αυτιού σε ταλάντωση και από
εκεί με τα οστάρια και της ωοειδούς θυρίδας στο υγρό του μέσου αυτιού. Τέλος όταν
ο ήχος καταλήξει στον εγκέφαλο δημιουργεί την ακουστική εντύπωση.
Οι ήχοι διακρίνονται σε απλούς και σύνθετους.
Μια ημιτονοειδής ταλάντωση παράγει έναν απλό ήχο. Ο ήχος που παράγει το διαπασών είναι απλός.
Κάθε σύνθετος ήχος μπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχεται από επαλληλία πολλών
απλών, των οποίων οι συχνότητες είναι ακέραια πολλαπλάσια μιας ορισμένης συχνότητας. Ο ήχος της συχνότητας αυτής καλείται θεμελιώδης ή πρώτος αρμονικός. Οι
ήχοι των υψηλότερων συχνοτήτων καλούνται δεύτερος αρμονικός, τρίτος κλπ. Οι
ήχοι που παράγουν τα μουσικά όργανα, η φωνή του ανθρώπου και σχεδόν κάθε ήχος που μας περιβάλλει είναι σύνθετος.
Στη μουσική ορίζουμε ως φθόγγο ένα σύνθετο ήχο που αποτελείται από ένα ισχυρό θεμελιώδη και από ανώτερους αρμονικούς. Το ύψος ενός φθόγγου καθορίζεται
από τη συχνότητα του θεμελιώδους.
Κάθε φθόγγος αποτελείται από την ίδια ομάδα ανώτερων αρμονικών, η οποία καλείται αρμονική στήλη (overtone series). Στο ΠΑΡ. 8.1 παρουσιάζεται μέρος της αρμο-
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νικ
κής στήλης του
τ C2. Για την
τ ακρίβεια
α παρουσιάζζονται οι 16 πρώτοι αρμ
μονικοί. Η
αρ
ρμονική στήλλη συνεχίζετται θεωρητιικά στο άπειρο.
ΠΑΡ
Α . 8.1

Οι φθόγγοι με τις μαύρ
ρες κεφαλές είναι χαμηλλότεροι από τους αντίσττοιχους στο
συ
υγκερασμένο
ο σύστημα.
Παρατηρείσ
στε ότι οι πρ
ρώτοι αρμοννικοί σχημα
ατίζουν μεγα
αλύτερα σε μ
μέγεθος δια-στή
ήματα απ’ ότι
ό οι ανώτεεροι αρμονικ
κοί. Τα καθα
αρά διαστήμ
ματα επίσης (8Κ, 5Κ, 4Κ
Κ)
σχχηματίζοντα
αι μεταξύ τω
ων πρώτων τεσσάρων
τ
αρμονικών. Το
Τ διάστημα
α της 5Κ μετταξύ 2ου και 3ου αρμονικού
α
α
αποτελεί
τη βάση κατασ
σκευής της τρίφωνης
τ
συ
υγχορδίας
ε
ή στήλη μπο
ορεί να χρησ
σιμοποιηθείί ως μοντέλο
ο
(μεείζονος και ελάσσονος)
. Η αρμονική
για
α διάφορες παραμέτρου
π
υς της μουσικής: την υφ
φή (texture), την ταξινό
όμηση, την
πο
οιότητα και την
τ κατεύθυ
υνση των διιαστημάτωνν σε μια σύνθεση, την εύ
ύρεση της θεμελλίου ενός συ
υγχορδιακού
ύ σχηματισμ
μού (όχι μόννον τρίφωνο
ου, ούτε κανν τονικού),
τηνν ενορχήστρ
ρωση, κ.α.
Θα πρέπ
πει να απομννημονεύσετε τουλάχισττον τη σειρά
ά των πρώτω
ων 8 αρμονιικώ
ών.
τ
να δώ
ώσουμε ένανν εναλλακτικ
κό, πιο “επισ
στημονικό” ο
ορισμό της
Μπορούμε τώρα
ένννοιας του διιαστήματος:
Ορίζουμε ως
ω μουσικό διάστημα μετταξύ δύο φθ
θόγγων το πηλίκο
π
των θ
θεμελιωδώνν
συ
υχνοτήτων τους.
τ
Με τη βοήθ
θεια του ανω
ωτέρω ορισμ
μού και του ΠΑΡ. 8.1 μπο
ορούμε να β
βρούμε τουςς
λόγ
γους συχνοττήτων των απλών
α
διασ
στημάτων:
ΠΝΚ
Ν . 8.1 Λόγοιι Συχνοτήτω
ων Απλών Διιαστημάτων
ν

8Κ
5Κ
4Κ
3Μ
Μ
3μ
2Μ
Μ
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2:1
3:2
4:3
5:4
6:5
9:8

A. Κλασική Θεωρία Διαστημάτων

Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση με την έννοια του διαστήματος μεταξύ δύο γραμμών του πενταγράμμου (space στα αγγλικά).
2 Ακόμη και μια ελλιπής συγχορδία θεωρούμε ότι τραγουδιέται από 3 φωνές, π.χ C – G – G.
3 Ως γένος αναφέρεται στην ιστορική Θεωρία της Μουσικής του Μ. Καλομοίρη. Νεώτερα εγχειρίδια
χρησιμοποιούν τον όρο μέγεθος διαστήματος.
4 Στον Kostka το μέγεθος ενός διαστήματος αναφέρεται ως numerical name, το είδος ως modifier.
Στους Aldwell & Sachter το μέγεθος ως numerical size και το είδος ως quality. Στον Forte, το μέγεθος ως general size και το είδος ως specific size. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει συμφωνία και στην
αγγλόφωνη σημειογραφία.
5 Letter Names στην αγγλική. Για παράδειγμα το διάστημα C – G καλύπτεται από 5 letter names, τα
C, D, E, F, G, άρα είναι διάστημα 5ης.
6 Οι συντομογραφίες των εναλλακτικών ονομασιών των διαστημάτων είναι προτεινόμενες και όχι
καθιερωμένες στην ελληνική μουσική βιβλιογραφία.
7 Αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης στην άλγεβρα: α + β = β + α.
8 Ορισμός της αφαίρεσης στην άλγεβρα: α – β = α + (-β).
1
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B ΤΑ ΔΙΑΣΣΤΗΜΑΤΑΑ ΣΤΟ ΜΕΙΖΟΝΑ
B.
Ε
ΚΑ
ΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΡΟ
ΟΠΟ
Στις παρ
ραγράφους που ακολου
υθούν θα εξεετάσουμε το
ο μέγεθος κα
αι το είδος των
τ διατονικώνν διαστημάττων που σχη
ηματίζονται στον μείζοννα και στον ελάσσονα τρόπο.
τ
Ο σπο
ουδαστής θα
α πρέπει να κατανοήσει τον τρόπο εργασίας π
που προτείνεεται στα
παρακά
άτω και να απομνημονεύ
α
ύσει τους συ
υγκεντρωτικ
κούς πίνακεες. Πρακτικά
ά αν του
δοθεί έννα διάστημα
α θα πρέπει με ακρίβεια και κατά πρ
ροτίμηση χω
ωρίς μολύβιι και
χαρτί να
α βρει σε ποιες μείζονεςς και ελάσσο
ονες κλίμακεες ανήκει αυ
υτό το διάσττημα.

Ι. ΜΕΙΖΖΩΝ ΤΡΟΠ
ΠΟΣ
Ι.1 Διασ
στήματα 2αςς
Ι.1.1 Δια
αστήματα 2ηςς στο μείζονα
α τρόπο

Ι.1.2 Συγγκεντρωτικός Πίνακας διαστημάτωνν 2ης στο μείζζονα τρόπο
2Μ
2

2μ

I
II
III
IV
I
V
VI
V
VII
Ι.1.3 Παρ
ρατηρήσεις
1. Στο μεείζονα τρόπ
πο στις βαθμ
μίδες : III και VII σχηματτίζονται 2μ / ημιτόνια.
2. Στις βαθμίδες
β
: Ι, II, IV, V και VII
V σχηματίίζονται 2Μ / τόνοι.
3. Η διασ
στηματική δομή
δ
(σειρά 2Μ / Τ και 2μ / Η της μείζονος
μ
κλίίμακας είναιι:

I

II

III

IV

V

VI

VII

T

T

H

T

T

T

H

η είναι ανασ
4. Τα δια
αστήματα 2ης
στροφές τω
ων διαστημά
άτων 7ης. Συγ
γκρίνετε με την
τ §
Ι.6.

Δη
ημήτρης Συκιιάς, 2007
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Ι.2
2 Διαστήματτα 3ης
Ι.2.1 Διαστήμα
ατα 3ης στο μείζονα
μ
τρόπ
πο

Ι.2.2 Συγκεντρω
ωτικός Πίνα
ακας διαστημ
μάτων 3ης σττο μείζονα τρ
ρόπο
3μ

3Μ

I
II
IIII
IV
V
VI
V
VII
Ι.2.3 Παρατηρή
ήσεις
1. Στο
Σ μείζονα
α τρόπο στις βαθμίδες (κκύριες βαθμ
μίδες): I, IV και
κ V σχημα
ατίζονται 3Μ
Μ.
2. Στις
Σ βαθμίδες (δευτερεύ
ύουσες βαθμ
μίδες): II, IIII, VI και VII σχηματίζοντ
σ
ται 3μ.
η . Συγκρίνετ
3. Τα
Τ διαστήμα
ατα 3ης είνα
αι αναστροφ
φές των διασ
στημάτων 6ης
τε με την §
Ι.5
5.

Ι.3
3 Διαστήματτα 4ης
Ι.3.1 Διαστήμα
ατα 4ης στο μείζονα
μ
τρόπ
πο

Ι.3.2 Συγκεντρω
ωτικός Πίνα
ακας διαστημ
μάτων 4ης σττο μείζονα τρ
ρόπο
4
4Κ

4Α

I
II
I
III
IV
V
V
VI
V
VII
Ι.3.3 Παρατηρή
ήσεις
1. Στο
Σ μείζονα
α τρόπο στις βαθμίδες : I, II, III, V, VIII και VII σχχηματίζοντα
αι 4Κ.
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2. Στην ΙV
Ι βαθμίδα σχηματίζετα
σ
αι 4Α.

Ι.4 Διασ
στήματα 5ηςς
Ι.4.1 Δια
αστήματα 5ηςς στο μείζονα
α τρόπο

Ι.4.2 Συγγκεντρωτικός Πίνακας διαστημάτωνν 5ης στο μείζζονα τρόπο
5ε

5Κ
5

I
II
III
I
IV
I
V
VI
V
VII
ρατηρήσεις
Ι.4.3 Παρ
1. Στο μεείζονα τρόπ
πο στις βαθμ
μίδες : I, II, IIII, IV, V, και VI
V σχηματίζζονται 5K.
2. Στην VII
V βαθμίδα σχηματίζετται 5ε.
3. Παραττηρείστε ότι η 4Α που σχηματίζετα
σ
αι στην IV το
ου μείζονα ττρόπου (F- B), είναι
η αντίσττροφη της 5ε
5 που σχηματίζεται στη
ην VII βαθμίίδα (B – F).

Ι.5 Διασ
στήματα 6ηςς
Ι.5.1 Δια
αστήματα 6ηςς στο μείζονα
α τρόπο

Ι.5.2 Συγγκεντρωτικός Πίνακας διαστημάτωνν 6ης στο μείζζονα τρόπο
6μ

6Μ
6

I
II
III
IV
I
V
VI
VII
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Ι.5.3 Παρατηρή
ήσεις
1. Στο
Σ μείζονα
α τρόπο στις βαθμίδες : III, VI και VIII σχηματίζο
ονται 6μ.
2. Στις
Σ βαθμίδες : I, ΙΙ, IV και
κ V σχηματτίζονται 6M
M.
η . Συγκρίνετ
3. Τα
Τ διαστήμα
ατα 6ης είνα
αι αναστροφ
φές των διασ
στημάτων 3ης
τε με την §
Ι.2
2.

Ι.6
6 Διαστήματτα 7ης
Ι.6.1 Διαστήμα
ατα 7ης στο μείζονα
μ
τρόπ
πο

Ι.6.2 Συγκεντρω
ωτικός Πίνα
ακας διαστημ
μάτων 7ης σττο μείζονα τρ
ρόπο
7μ

7Μ

I
II
IIII
IV
V
V
VI
VII
Ι.6.3 Παρατηρή
ήσεις
1. Στο
Σ μείζονα
α τρόπο στις βαθμίδες : II, III, V, VI και
κ VII σχημ
ματίζονται 7
7μ.
2. Στις
Σ βαθμίδες : I και IV σχηματίζοντται 7M.
η . Συγκρίνετ
4. Τα
Τ διαστήμα
ατα 7ης είνα
αι αναστροφ
φές των διασ
στημάτων 2ης
τε με την §
Ι.2
2.

Ι.7
7 Διαστήματτα 8ης
Ι.7.1 Διαστήμα
ατα 8ης στο μείζονα
μ
τρόπ
πο

Σε κάθε βαθμίίδα του μείζονα τρόπου
υ σχηματίζετται 8Κ.
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B. Τα
Τ Διαστήματα στο Μείζο
ονα και Ελάσσ
σονα Τρόπο

ΙΙ. ΕΛΑ
ΑΣΣΩΝ ΤΡΟ
ΟΠΟΣ
Θα εξετά
άσουμε τα διατονικά
δ
διιαστήματα που
π σχηματίζονται στονν ελάσσονα αρμονικό τρόπ
πο. Αφήνουμ
με σαν άσκησ
ση την εξέτα
αση των σχη
ηματιζόμενω
ων διαστημά
άτων
στη φυσ
σική και τη μελωδική
μ
ελλάσσονα (αννιούσα και κατιούσα).
κ
η
ΙΙ.1 Διασ
στήματα 2ης
η
ΙΙ.1.1 Δια
αστήματα 2ης
στον ελάσ
σσονα αρμοννικό τρόπο

ΙΙ.1.2 Συγγκεντρωτικό
ός Πίνακας διαστημάτων
δ
ν 2ης στον ελλάσσονα τρό
όπο
2μ

2Μ

2Α

I
II
III
IV
V
VI
VII
ΙΙ.1.3 Πα
αρατηρήσειςς
1. Στον ελάσσονα
ε
τρ
ρόπο στις βα
αθμίδες : II, V και VII σχχηματίζοντα
αι 2μ / ημιτό
όνια.
2. Στις βαθμίδες
β
: Ι, III, IV και IV
V σχηματίζοννται 2Μ / τό
όνοι.
3. Στην VI
V βαθμίδα σχηματίζετα
σ
αι 2Α (τριημ
μητόνιο).
3. Η διασ
στηματική δομή
δ
(σειρά 2Μ / Τ, 2μ / Η και 2Α / τρ. της ελά
άσσονος αρμ
μονικής
κλίμακα
ας είναι:

I

II

III

IV

V

VI

VII

T

Η

Τ

T

Η

τρ.

H

4. Σημανντική Παραττήρηση: Στηνν VΙΙ βαθμίδ
δα σε μείζοννα και ελάσσ
σονα τρόπο σχημαη
τίζεται 2μ.
2 Αυτή η 2 είναι ίδια σε έναν μείζζονα τρόπο και στον ομ
μώνυμό του ελάσσονα (π.χ. στη Λα μείζονα και στη
σ λα ελάσσ
σονα (αρμοννική και μελλωδική ανιο
ούσα) η
ης VΙΙ βαθμίίδας είναι G – A). Γενικ
κά μπορούμεε να πούμε ό
ότι η VII (πρ
ροσαγω2η επί τη
γέας) πρ
ρος την I (το
ονική) σε οπ
ποιοδήποτε τρόπο σχημ
ματίζει 2μ. Α
Αν το διάστη
ημα που
σχηματίίζεται σε VII – I είναι 2Μ
Μ αντί για 2μ,
2 η VII βαθ
θμίδα καλείτται υποτονικκή (π.χ
στη λα ελάσσονα
ε
φυσική και σε όλους τους εκκλησιασ
στικούς τρόπους πλην του
τ Ιωνικού κα
αι Λύδιου)
η είναι ανασ
5. Τα δια
αστήματα 2ης
στροφές τω
ων διαστημά
άτων 7ης. Συγ
γκρίνετε με την
τ § ΙΙ.6.
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ΙΙ.2
2 Διαστήμα
ατα 3ης
ΙI.2
2.1 Διαστήμα
ατα 3ης στονν ελάσσονα αρμονικό
α
τρ
ρόπο

ΙΙ.2
2.2 Συγκεντρ
ρωτικός Πίνα
ακας διαστημάτων 3ης σττον ελάσσοννα αρμονικό
ό τρόπο
3μ

3Μ

I
II
III
IV
V
V
VI
VII
2.3 Παρατηρ
ρήσεις
ΙΙ.2
1. Στον
Σ
ελάσσο
ονα αρμονικ
κό τρόπο σττις βαθμίδεςς: III, V και VI
V σχηματίζο
ονται 3Μ.
2. Στις
Σ βαθμίδες: I, II, IV κα
αι VII σχημα
ατίζονται 3μ
μ.
3. Σημαντική
Σ
Π
Παρατήρηση
η Ι: Στο μείζο
ονα τρόπο στην
σ
Ι βαθμίίδα σχηματίζεται 3Μ,
στον ελάσσονα (σε όλες τις
τ μορφές του
τ – φυσικό
ός, αρμονικό
ός, μελωδικό
ός) 3μ. Αυτή
ή
η τρίτη
τ
καθορ
ρίζει το είδοςς του τρόπου – μείζων / ελάσσων.
4. Σημαντική
Σ
Π
Παρατήρηση
η ΙΙ: Στην V βαθμίδα
β
σε μείζονα και ελάσσονα ττρόπο σχημα
αη
τίζζεται 3Μ. Αυ
υτή η 3 είνα
αι ίδια σε ένα
αν μείζονα τρόπο
τ
και σττον ομώνυμ
μό του ελάσ-σο
ονα (π.χ. στη
η Λα μείζονα
α και στη λα ελάσσονα (αρμονική
(
και μελωδική
ή ανιούσα) η
3η επί της V βα
αθμίδας είνα
αι E – G ).
η . Συγκρίνετ
5. Τα
Τ διαστήμα
ατα 3ης είνα
αι αναστροφ
φές των διασ
στημάτων 6ης
τε με την §
ΙI.5
5.3

ΙΙ.3
3 Διαστήμα
ατα 4ης
ΙI.3
3.1 Διαστήμα
ατα 4ης στονν ελάσσονα αρμονικό
α
τρ
ρόπο
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Τ Διαστήματα στο Μείζο
ονα και Ελάσσ
σονα Τρόπο

ΙΙ.3.2 Συγγκεντρωτικό
ός Πίνακας διαστημάτων
δ
ν 4ης στον ελλάσσονα αρμονικό τρόπ
πο
4ε

4Κ

4Α

I
II
III
IV
V
VI
VII
αρατηρήσειςς
ΙΙ.3.3 Πα
1. Στον ελάσσονα
ε
τρ
ρόπο στις βα
αθμίδες : Ι, II,
I ΙΙΙ και V σχηματίζοντ
σ
ται 4K.
2. Στις βαθμίδες
β
: IV
V και VΙ σχημ
ματίζονται 4Α.
4
3. Στην VIΙ
V βαθμίδα σχηματίζετται 4ε.
η
ΙΙ.4 Διασ
στήματα 5ης
η
ΙI.4.1 Δια
αστήματα 5ης
στον ελάσ
σσονα αρμοννικό τρόπο

ΙΙ.4.2 Συγγκεντρωτικό
ός Πίνακας διαστημάτων
δ
ν 5ης στον ελλάσσονα αρμονικό τρόπ
πο
5ε

5Κ

5Α

I
II
III
IV
V
VI
VII
αρατηρήσειςς
ΙΙ.4.3 Πα
1. Στον ελάσσονα
ε
τρ
ρόπο στις βα
αθμίδες : Ι, IV,
I V και VI σχηματίζοντ
σ
ται 5K.
2. Στις βαθμίδες
β
: II και VII σχημ
ματίζονται 5ε.
5
3. Στην III
I βαθμίδα σχηματίζετα
σ
αι 5A.
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ΙΙ.5
5 Διαστήμα
ατα 6ης
ΙI.5
5.1 Διαστήμα
ατα 6ης στονν ελάσσονα αρμονικό
α
τρ
ρόπο

ΙΙ.4
4.2 Συγκεντρ
ρωτικός Πίνα
ακας διαστημάτων 6ης σττον ελάσσοννα αρμονικό
ό τρόπο
6Μ

6μ

I
II
III
IV
V
VI
VII
5.3 Παρατηρ
ρήσεις
ΙΙ.5
1. Στον
Σ
ελάσσο
ονα αρμονικ
κό τρόπο σττις βαθμίδεςς: I, V και VII σχηματίζονται 6μ.
2. Στις
Σ βαθμίδες: II, ΙΙΙ, IV και VI σχημ
ματίζονται 6Μ.
6
η . Συγκρίνετ
5. Τα
Τ διαστήμα
ατα 6ης είνα
αι αναστροφ
φές των διασ
στημάτων 3ης
τε με την §
ΙI.2
2

ΙΙ.6
6 Διαστήμα
ατα 7ης
ΙI.6
6.1 Διαστήμα
ατα 7ης στονν ελάσσονα αρμονικό
α
τρ
ρόπο

ΙΙ.6
6.2 Συγκεντρ
ρωτικός Πίνα
ακας διαστημάτων 7ης σττον ελάσσοννα αρμονικό
ό τρόπο
7ε

7μ

7Μ

I
II
III
IV
V
VI
VII
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ΙΙ.6.3 Πα
αρατηρήσειςς
1. Στον ελάσσονα
ε
τρ
ρόπο στις βα
αθμίδες : II, ΙV και V σχη
ηματίζονταιι 7μ.
2. Στις βαθμίδες
β
: Ι, III και VΙ σχχηματίζοντα
αι 7Μ.
3. Στην VΙI
V βαθμίδα σχηματίζετται 7ε.
η
ΙΙ.7 Διασ
στήματα 8ης
η
ΙI.7.1 Δια
αστήματα 8ης
στον ελάσ
σσονα αρμοννικό τρόπο

Σε κάθε βαθμίδα το
ου ελάσσονα
α αρμονικού
ύ τρόπου σχη
ηματίζεται 8
8Κ.
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ΙΙΙ . ΔΙΑΣΤΗΜ
ΜΑΤΑ ΠΟ Υ ΣΧΗΜΑ ΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
Ν ΤΟΝΙΚΗ ΕΝΟΣ
ΤΡ
ΡΟΠΟΥ
ΙΙΙ..1 Μείζων Τρόπος
Τ
Μεε βάση την τονική
τ
(Ι) εννός μείζονα τρόπου
τ
σχηματίζονται τα παρακάττω διαστήμα
ατα:

I → II
I → III
I → IV
I→V
I → VI
I → VII
I → VIII

2Μ
3Μ
4Κ
5Κ
6Μ
7Μ
8Κ

III..2 Ελάσσωνν Τρόπος
Μεε βάση την τονική
τ
(Ι) εννός ελάσσοννα τρόπου σχηματίζοντα
αι τα παρακ
κάτω διαστή
ήμα
ατα:

I → II
I → III
I → IV
I→V
I → VI
I → VII
I → VIII

22

2Μ
3μ
4Κ
5Κ
6μ
7Μ
8Κ

B. Τα
Τ Διαστήματα στο Μείζο
ονα και Ελάσσ
σονα Τρόπο

Συγκρ
ρίνοντας του
υς Πίνακες της
τ ΙΙΙ.1 καιι ΙΙΙ.2 βλέπου
υμε ότι τα μ
μόνα διαστήματα
που διαφ
φέρουν είνα
αι οι 3ες και οι
ο 6ες. Στο μεείζονα είναι Μ στον ελά
άσσονα μ.

ΙΙΙ.3 Εύρ
ρεση των Κλλιμάκων σττις οποίες μπορεί
μ
να ανήκει
α
ένα Δ
Διάστημα
Ένα δοθ
θέν διάστημα μπορεί να
α ανήκει σε τόσες
τ
διαφο
ορετικές κλίμακες, μείζο
ονες και
ελάσσοννες, σε όσες βαθμίδες απ
παντάται σττους δύο αυ
υτούς τρόπο
ους. Για παράδειγμα
μια 3Μ απαντάται
α
σ 3 βαθμίδες στο μείζο
σε
ονα τρόπο (II, IV και V) κ
και σε 2 βαθ
θμίδες
στον ελά
άσσονα τρόπο (V και VII). Άρα θα βρίσκεται σεε 3 μείζονες κ
κλίμακες κα
αι σε 2
ελάσσοννες. Ο τρόπο
ος εργασίας σκιαγραφείται στο καττωτέρω παρ
ράδειγμα:
Να ανναγνωριστεί το κατωτέέρω διάστημ
μα και να βρ
ρεθεί σε ποιεες μείζονες και
κ ελάσσονεες κλίμακες ανήκει.

1. Αναγννώριση του διαστήματο
ος
α' τρό
όπος: το διάστημα περιέέχει 4Η, άρα
α είναι 3Μ.
β' τρό
όπος: Το F – A είναι 3Μ (ανατρέχου
υμε στην κλίίμακα του Ν
Ντο, το F – A είναι
διάστημ
μα 3ης επί της IV βαθμίδας, άρα είνα
αι Μ). Αφού τώρα βάση και κορυφή
ή οξύνονται καττά 1Η το διά
άστημα παραμένει Μ. Άρα το F - A είναι 3Μ.
2. Για να
α βρούμε σεε ποιες μείζο
ονες και ελάσ
σσονες κλίμ
μακες ανήκει το δοθέν διάστηδ
μα θα κά
άνουμε χρήσ
ση των §§ Ι.2.2, ΙΙ.2.2, ΙΙΙΙ.1 και ΙΙΙ.2.
Για πα
αράδειγμα για
γ να βρούμε σε ποια μείζονα
μ
κλίμ
μακα απαντά
άται το δοθέν διάστημα στην
σ
IV βαθμ
μίδα της καττεβαίνουμε από τη βάσ
ση του διασττήματος μια 4Κ
(συμβου
υλευόμαστεε την § ΙΙΙ.1) κι έτσι βρίσ
σκουμε την Ντο
Ν . Για να
α βρούμε σε ποια
ελάσσοννα κλίμακα απαντάται
α
τ δοθέν διά
το
άστημα στην VI βαθμίδα της, κατεβ
βαίνουμε από τη
τ βάση του
υ διαστήματτος μια 6μ (σ
συμβουλευό
όμαστε την § ΙΙΙ.2) και βρίσκουβ
με τη λα
α . Εναλλακττικά θα μπορούσαμε να
α ανέβουμε την
τ αναστρο
οφή της 6μ (αυτό
(
συνήθω
ως είναι πιο εύκολο),
ε
δηλλαδή μια 3Μ
Μ και θα βρίσ
σκαμε φυσιικά πάλι τη λα
λ .
Καταστρώνουμε τον Πίνακα
α που ακολουθεί:
Μείζων Τρόπος
Τ

Ι:
IV:
V:

Φα#
Ντο#
Σι

Ελάσσων Τρόόπος

V:
VI:

σι
λ
λα#

μ
κλίμακες με κεφαλαίο πρώ
ώτο γράμμα και τις ελάσ
σσονες
Σημειιώσαμε τις μείζονες
με μικρό
ό.
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