
Liczby, które ładnie 
brzmią 

I wilki w interwałach, czyli jak nastroić pianino 



Harmonia i interwały 



Początki harmonii w szkole pitagorejskiej 

Pitagorejczycy prowadzili badania nad muzyką na monochromie - instrumencie podobnym do gitary, ale z 

jedną struną. Im struna krótsza, tym wyższy wydawała dźwięk. Eksperymentowali ze stosunkami długości 

wyrażonymi w postaci małych liczb np. ½ ⅓ ¼ pierwotnej długości struny. Długości te między dźwiękami 

zostały nazwane interwałami 



Wyniki były zaskakujące 

Okazało się, że dźwięki te ładnie - harmonijnie brzmią.  

● Proporcja ½ odpowiada interwałowi oktawy (między c1, a c2) 

● Proporcja ⅔  odpowiada interwałowi kwinty (między c1, a g1) 

● Proporcja ¾ odpowiada interwałowi kwarty (między c1, a f1) 



Interwały harmonijne  

Widzimy zatem schemat:  n/(n+1) 

 

Dla pitagorejczyków był to dowód na bezpośredni związek między liczbą, harmonią i pięknem. 



Strojenie pianina (w ogóle 
czegokolwiek) 



Strojenie pitagorejskie 



Strojenie pitagorejskie 

Opiera się ono na dwóch interwałach: kwincie i oktawie.  

Polega na wybraniu dowolnego dźwięku i obliczanie 

kwint w górę i w dół od tego dźwięku. Następnie  

przemieszcza się dźwięki te do wspólnej oktawy. 



Wilcza kwinta 

Po wykonaniu wszystkich tych działań fis, otrzymane, przez podniesienie o kwintę z h, powinno być takie 

same jak ges, otrzymane idąc w drugą stronę. Niestety tak nie jest. Różnica tych dźwięków jest nazywana 

komatem pitagorejskim. Analogicznie kwinta między fis, a des (kwinta niżej od ges) nie jest czysta; nazywana 

jest wilczą kwintą. 



1,0136432647705078 

Komat pitagorejski 



Klątwa strojenia pitagorejskiego 

Podczas strojenia pitagorejskiego, gdybyśmy nie przesuwali dźwięków o oktawy, nasza “kwintowa podróż” 

rozlała by się na siedmiu oktawach, a kwintę zastosowalibyśmy 12 razy (raz na każdy dźwięk). Na tej 

podstawie można oblicz komat pitagorejski: (3/2)12 / 27. 

  

 



Strojenie diatoniczne 



Dźwięki ważne i ważniejsze 

Strojenie te opiera się na jednym dźwięku - tonice i za pomocą interwałów kwinty i tercji wielkiej oblicza się 

następne według “ważności” tych dźwięków. Zaczynając od c, liczymy za pomocą kwinty drugie pod 

względem ważności dźwięki: f i g. Następnie oblicza się e, a i h jako tercje wielkie od: c, f i g. Na samym 

końcu najmniej ważny dźwięk w tej skali: d, jako kwinta z g. 

f Kwinta c Kwinta g  Kwinta d 

Tercja W. Tercja W. Terca W. 

a e h 



Jaka tonika? 

Problemem tego rodzaju strojenia jest różnica w częstotliwości dźwięków strojonych na innych tonikach tz. 

utwór grany na instrumencie strojonym tonika a brzmi inaczej niż na tonice c. Ponadto problemy pojawiają 

się przy dźwiękach czarnych. Gdyby tego było mało, kwinta d-a wynosi 40/27 - wilcza kwinta zawsze wraca. 



Narazie nie udało się stworzyć “idealnej” skali. Czy to w ogóle możliwe, czy da się wszystkich zadowolić??? 



Centy 



Rozwiązać problem matematycznie 

Jeżeli następne c ma dwa razy większą częstotliwość drgań to ten iloraz pomiędzy półtonami wynosi 

pierwiastek 12 stopnia z 2 (2 1/12 ).  Jako, że byłoby lepiej gdyby ta jednostka była bardziej precyzyjna to 

między półtonami jest 100 centów, czyli każdy liczy sobie 21/1200 * f.  Wtedy różnica 1 centa jest 

niewykrywalna gołym uchem. 



1,00057778951 
Mniej-więcej 1 cent 



Zasada działania 

Znając wartość jednego centa możemy wyliczyć wartości poszczególnych interwałów, np: septymy małej (10 

półtonów [między c1, a b1]) i wynosi to 1,0005777895110 czyli około 1,78179744. Jednak centy mają w sobie 

coś jeszcze… Zauważmy, że gdy chcemy obliczyć interwał (np septymy wielkiej [11 półtonów]) na podstawie 

innego interwału (weźmy tą septymę małą) to musimy pomnożyć 1,0005777895110 razy 1,000577789511 = 

1,0005777895111  tymczasem w centach to jest 1000+100 = 1100. Jak to możliwe? Cent jest jednostką 

logarytmiczną, więc mnożenie zmienia się w dodawanie. To naprawdę upraszcza obliczenia: dla danego 

interwału i, jego miara w centach wynosi c(i) = 1200 * log2i.    



Koniec przygody 

W ten sposób udało się stworzyć idealną skalę… OTÓŻ NIE!!! Według niemalże wszystkich muzyków skala ta 

jest najmniej harmonicznie brzmiąca. Mimo to znaczna większość jej używa. Podobnie jak z językiem 

angielskim: język polski pozwala na znacznie więcej (podmiot domyślny, deklinacja itd.), ale to angielski jest 

uważany za “język globalny”, bo jest genialny w swej prostocie. 



Podsumowując... 
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Koniec 

Dziękuję za uwagę 


