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Η μουσική κλίμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα σχεδιάστηκε καθαρά μαθηματικά 

και αυτό της έδωσε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα της έδωσε το 
πλεονέκτημα της εύκολης ‘μεταφοράς’ μιας μελωδίας σε άλλη κλίμακα αλλά και το 
μειονέκτημα  του όχι ‘απόλυτου’ καθορισμού των συχνοτήτων που αποτελούν τα 
διαστήματά της. 

Αυτό το μειονέκτημα έγινε αιτία να αποκαλείται από κάποιους ‘φάλτσα’. 
Το αν είναι πράγματι ‘φάλτσα’ θα το αφήσουμε να το κρίνει ο αναγνώστης του 

άρθρου και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας να έχουμε τις απόψεις του.  
Το όλο οικοδόμημα βασίζεται στην υποδιαίρεση μιας περιοχής συχνοτήτων (μιας 

οκτάβας) σε 12 ίσα μικρότερα διαστήματα που τα ονομάζουμε ημιτόνια. 
Σαν οκτάβα -γενικά- λαμβάνεται το διάστημα που σχηματίζεται από μία τυχαία 

συχνότητα και την διπλάσιά της (Δηλαδή: οκτάβα =f2/f1=2, όπου f2=2f1). 

Μαθηματικά αυτή η διαίρεση μας δίνει ένα διάστημα ίσο με το 
12
2 =1,059 Hz. Εδώ 

είναι και το λεπτό σημείο που μας εισάγει ένα πολύ μικρό σφάλμα στον απόλυτο 
προσδιορισμό των διαστημάτων.  

Επειδή η συχνότητα ενός φθόγγου, προκειμένου αυτός να ανυψωθεί κατά ένα 

ημιτόνιο, πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή   12 2 = 1,059 - που είναι 

προσεγγιστικός- η συχνότητα του νέου φθόγγου δεν είναι πάντα ‘απόλυτα’ 
καθορισμένη. Έτσι αν ξεκινήσουμε από την συχνότητα του φθόγγου C (do) και 
συνεχίσουμε να σχηματίζουμε την κλίμακα με διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς επί 
τον συντελεστή 1,059, δεν θα έχουμε στο τέλος της οκτάβας, την ‘απόλυτα’ διπλάσια 
της αρχικής, συχνότητα. 

 
Εδώ θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση και θα δανειστούμε γνώσεις της 

‘Ηλεκτρακουστικής’ επιστήμης. Θα σημειώσουμε λοιπόν: 
 
1: Τα φυσιολογικά άτομα αντιλαμβάνονται διαφορές 1db στην στάθμη ακουστικής 

πίεσης για τόνους 50 ως 10.000Ηz, αν το επίπεδο του τόνου είναι μεγαλύτερο 

από 50db  πάνω από το κατώφλι ακουστότητας του τόνου αυτού. 
 

2: Για συχνότητες πάνω από 1.000 Hz και επίπεδα ηχητικής πίεσης πάνω από 

40 db η ελάχιστη μεταβολή συχνότητας που μπορεί να αντιληφθεί το αυτί είναι της 
τάξης των 3%, ενώ για συχνότητες κάτω των 1.000 Hz -και για την ίδια ένταση- η 
ελάχιστη αντιληπτή διαφορά είναι περίπου 3Hz. Στις ακόμη χαμηλότερες συχνότητες 
τέλος, αυτή η αναγκαία ελάχιστη διαφορά αυξάνει. 

 
Άρα το όχι ‘απόλυτο’ της κλίμακας, με βάση τα παραπάνω -τουλάχιστον κατά την 

‘Ηλεκτρακουστική’ επιστήμη- δεν θα πρέπει να ενοχλήσει το αυτί μας. 
Αν τέλος αναλογιστούμε ότι με τους υπολογιστές σήμερα μπορούμε και 

‘Μαθηματικά’- αν και δεν έχει αυτό πρακτική σημασία -  να ελαττώσουμε ακόμη 
περισσότερο τα προσεγγιστικά λάθη, (Ο συντελεστής ορίζεται σε 1,0594630940 Hz) 
θα πρέπει να ξεχάσουμε την «προσέγγιση» και να γευτούμε τις ευκολίες που μας 

δίνει αυτή η σχεδίαση της συγκερασμένης κλίμακας. 
Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν πως ‘σχεδιάζεται’ η συγκερασμένη κλίμακα και 

πως εμφανίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της (Σχ 1) και (Σχ 2). 
 

 





 
 


