شبیه سازی سیستم  21نیم پرده مساوی در سیستم فواصل EDL
شنبه  ۹شهریور  ، ۷۸۳۱شاهین مهاجری
سیستم تقسیم مساوی طولی  EDLیا  Equal divisions of lengthبً عىوان سیستمی از
فواصل گویا و طبیعی ٬روش تعییه فواصل موسیقی است کً در آن بً جای بً کارگیری وسبت
ٌای فرکاوسی فواصل از روابط طولی وتقسیم طول سیم بً فواصل مساوی و سپس برآورد
وسبت ٌای فرکاوسی استفادي می شود.
در ایي ضیطتن ٬تقطیوبت ضْپرپبرتیکْالر Superparticularثْدٍ ّ اًذازٍ ًبهطبّی دارًذ ّ رًّذ اًذازٍ آًِب
افسایػی اضت.
ایي ضیطتن ثَ طْر کلی تبثغ اًذازٍ تقطیوبت طْلی ضیطتن اضت ّ طْل ضین صرفب اًذازٍ طْلی
تقطیوبت را تؼییي هی کٌذ .از طرفی ُرچَ طْل ضین ثیػتر ثبغذ دقت تؼییي هکبى ثرای فْاصل ثیػتر
خْاُذ ثْد.
اگر طْل ضین را  646هیلی هتر فرض کردٍ ّ تؼذاد تقطیوبت را  646ػذد ّ ثب دقت  1هیلی هتر در ًظر
ثگیرین  ٬هی تْاى غجیَ ضبزی ضیطتن ً 11ین پردٍ هطبّی را در ضیطتن  646قطوتی طْلی هطبّی
اًجبم داد  .در ایي هْرد هی تْاى از فبیل اکطل هذبضجبتی خبصی ثِرٍ ثرد ّ جذّل زیر را ثذضت آّرد:

در ضتًِْبی غکل ثبال هی تْاى ثَ ترتیت از چپ ثَ راضت هْارد زیر را هػبُذٍ ًوْد:
غوبرٍ درجبت ضیطتن ً 11ین پردٍ هطبّی ٬اًذازٍ فْاصل آى ٬اًذازٍ تقطیوبت ضیطتن ً 11ین پردٍ
هطبّی ٬جبیگبٍ پردٍ ُبی ضیطتن ً 11ین پردٍ هطبّی در رّی ضین ثَ هیلی هتر(دقیقی ّ گرد غذٍ)٬
ًطجت کطری ّ اًذازٍ درجبت ضیطتن  ٬ EDL-646اًذازٍ تقطیوبت ضیطتن  ٬ EDL-646تفبّت اًذازٍ
تقطیوبت دّ ضیطتن ّ فبصلَ پردٍ ُبی درجبت ضیطتن  EDL-646از اکتبّ کَ ًین پردٍ ُبی هطبّی را
غجیَ ضبزی ًوْدٍ اًذ.

الزم ثَ رکر اضت کَ هیساى خطبی غجیَ ضبزی کوتر از  JNDدذّد  5ضٌت هی ثبغذ ّ قبثل اغوبض
اضت:

جِت پردٍ ثٌذی ایي فْاصل ًکبت خبصی را ثبیذ رػبیت ًوْد.
تاریخچً مختصری از اعتذال مساوی
در یًْبى ثرای اّلیي ثبر اریطتْکطٌْش پی ثَ اُویت تقطیوبت هطبّی اکتبّ ثرد .اّ کَ فیلطْف پیرّ
ارضطْ ثْد در غِر تبرًتْهتبرًتْم در جٌْة ایتبلیب ّ در قرى  4قجل از هیالد زادٍ غذّ .ی در هْضیقی تْضظ
 Xenophilus ّ Lamprus of Erythraeثب هکتت فیثبغْرث آغٌب گردیذ .اّ ثر خالف فیثبغْرثیبى اػتقبد داغت
کَ ارزظ فْاصل ثَ قضبّت گْظ اضت ّ ًَ ضبختبر ریبضی آًِب .ثرُویي اضبش اّ ثب هؼرفی تقطیوبت
اکتبّ  ٬ضبختبر تقریجی گبم  11قطوتی هطبّی را ثر اضبش کْک ضیوِب ثب فبصلَ چِبرم ّ پٌجن ثذضت
آّرد .اّ اًْاع گًْبگْى داًگ ُبی یًْبًی را تْصیف ًوْد ّدر ایي را تٌِب از هیبًگیي ٌُذضی اضتفبدٍ ًوْدکَ
درزهبى خْد اقذاهی جذیذ ثْد.
ًبگفتَ ًوبًذ کَ ضْهریبى در ثیي الٌِریي قرًِب پیع از اریطتْکطٌْش  ٬هجبًی ضیطتن ً 11ین پردٍ
هطبّی را درک کردٍ ثْدًذ .چیٌیبى ًیس ثب ایي ضیطتن آغٌبیی داغتٌذ .ثٌب ثَ گفتَ Ling Lun ٬ Jorgensen
در  17قرى قجل از هیالد هطیخ ضیطتن ً 11ین پردٍ هطبّی را کػف ًوْدٍ ثْد.
در ارّپب ّ در قرى  16هیالدی ثب کػف هجذد آثبر یًْبًی ثَ اُویت هطبّی ثْدى ًین پردٍ ُب پی ثردٍ غذ.
 Henricus Grammateusریبضیذاى آلوبًی ثب اًتػبر هجبًی یک ضیطتن جذیذ فْاصل در ضبل  ٬ 1518ثٌیبد
ً 11ین پردٍ هطبّی را طرادی ًوْد .از  1556هیالدی گسارغِبیی در دضت اضت کَ ضبزُبی پردٍ دار
دارای ً 11ین پردٍ هطبّی ثْدٍ اًذ Galilei Vincenzo .پذر گبلیلَ هؼرّف ٬در  1581هیالدی از طرفذاراى 11
ًین پردٍ هطبّی ثْدٍ اضت .دتی دّضت ّ غبگرد اّ  Giacomo Gorzanisدر ضبل  1567قطؼبتی را ثر
هجٌبی ًین پردٍ ُبی هطبّی تصٌیف ًوْدٍ ثْد.
یکی از اّلیي کطبًی کَ ضؼی در تْصیف ریبضی ایي ضیطتن ًوْد فردی چیٌی ثَ ًبم  ( Zhu Zaiyuیب
Tsai-Yu Chu( 1616-٬1556هی ثبغذ کَ در ضبل  1584اقذام ثَ ایٌکبر ًوْد .ثب تْجَ ثَ ارتجبطبت ثیي ارّپب ّ
چیي هی تْاى دذش زد کَ ایي اقذام ارّپب ارّپب را ًیس تذت تبثیر قرار دادٍ اضت  ٬چرا کَ دراّاخر قرى 16
هیالدی تئْریطیي ُبیی هبًٌذ Mersenneثَ ضبختبر هطبّی ًین پردٍ ُب در ضبزُبی پردٍ دار اغبرٍ
ًوْدًذ.

هرضٌَ ثب ارائَ ًطجت:
جِت ًین پردٍ هطبّی ٬هذلی ثرای ً 11ین پردٍ هطبّی ارائَ داد .ایي ًین پردٍ دارای اًذازٍ ای ثراثر
 166.44ضٌت اضت کَ  6.44ضٌت از ًین پردٍ هطبّی ثیػتر اضت .ثب ایٌذبل ُوسهبى ثب Zhu Zaiyuدر
چیي ّ ثَ گًَْ ای هطتقل ٬ریبضیذاى ثلژیکیً Simon Stevin ٬یس ثب تبثیر از ّیٌچٌسّ گبلیلَ هجبًی تئْریک ّ
ریبضی دقیق ًین پردٍ ُبی هطبّی را هطرح ًوْد .ثب ایٌذبل در ُوبى دّراى ًیس ثَ دلیل کبُع هیساى
خلْؼ ُبرهًْیک آکْردُب در صْرت هطبّی غذى ًین پردٍ ُب ٬هخبلفت ُبیی صْرت هی گرفتGiuseppe .
 1776٬-1691 Tartiniآٌُگطبز ّ ّیْلًْیطت ایتبلیبیی از ایي قجیل ثْد.
در ضبل  1711یُْبى ضجبضتیبى ثبر ( )1756-1685کَ اهرّزٍ ثَ غلظ ضیطتن ً 11ین پردٍ هطبّی را ثَ اّ
ًطجت هی دٌُذ ٬ثب اًتػبر  Clavier Well-Temperedراٍ دیگری را پیوْد .اّ کَ خْد ُبرپطیکْرد ّ
کالّیکْرد خْد را کْک هی ًوْد پی ثرد کَ کْک دیگراى راضی کٌٌذٍ ًیطت .کْک اّ اجبزٍ هی داد کَ در
توبم کلیذُب ثٌْازد .ثب تْجَ ثَ ایٌکَ در آى دّراى ضیطتن اػتذال هٌبضت  Well temperamentیب ُوبى 11
ًین پردٍ تقریجب هطبّی رایج گردیذٍ ثْد  ٬هی تْاى دذش زد کَ ثبر در ایي ضیطتن هی ًْاخت تب اجرا در
توبم کلیذُب ًبکْک ًجبغذ .اثذاع ضیطتن اػتذال هٌبضت ثَ  1766 1766-1645 Werckmeister Andreasثب
اًتػبر کتبة  ...Musikalische Temperatur, oderدر ضبل ً 1691طجت دادٍ هی غْد.
دضتیبثی ثَ اًذازٍ دقیق فْاصل در گبم ً 11ین پردٍ هطبّی دبصل ًگردیذ هگر ثب اقذام Heinrich Johann
 Scheibler 1777-1837فیسیکذاى آلوبًی ّ هجذع  ٬ A=440 Hzدر اثذاع تکٌیکی جِت اًذازٍ گیری فْاصل از
طریق صذا ضٌج دیبپبزًّی  .Tuning fork tonometerدر ضبل  Braid White William 1917رّظ کْک پیبًْ
در گبم ً 11ین پردٍ هطبّی را طرادی ًوْد .اّ ثب غٌبضبیی هیساى ضرثبى  Beatثیي دّ فرکبًص تْاًطت راٍ
ػولی ّ دقیقی ثرای کْک پیبًْ ثیبثذ .تب قجل از آى هْقغ کْک ثر اضبش چرخَ پٌجن صْرت هی گرفت.

