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פרק  – 8אקורדים משולשים פתוחים
בפרקים הקודמים למדנו מהם הצלילים המרכיבים כל אקורד לדוגמא אקורד דו משולש מכיל את
דו ,מי וסול כאשר הצליל הנמוך באקורד קובע איזה מצב/היפוך אנחנו מנגנים ,אך בכל מצב/היפוך
עדיין נשמרו המרווחים הכי קרובים בין צליל לצליל כאשר המרווח הגדול ביותר בין צלילים הוא
טרצה גדולה ,לכן מצב זה נקרא סגור היות והמרווחים קרובים זה לזה.
השלב הבא שנחקור הוא שימוש במשולשים פתוחים זאת נשיג על ידי הקפצת אחד מצלילי האקורד
אוקטבה למעלה )ניתן גם כמובן להקפיץ את אחד מצליל האקורד אוקטבה למטה(.בדוגמא הבאה
נקפיץ את הצליל האמצעי באוקטבה מבלי לשנות את שאר הצלילים.
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היפוכי אקורדים של משולשים פתוחים
אחרי שהכרנו משולשים פתוחים במצב יסודי הגיע הזמן לנגן את ההיפוכים הראשון והשני של
משולשים פתוחים ,נחזור רגע אל ההיפוכים של המשולשים הסגורים ,כדי לפתוח קולות במשולש
סגור עלינו לקחת את הקול האמצעי ולהקפיץ אותו אוקטבה ,שימו לב שהצליל הבס של כל היפוך
לא משתנה במעבר בין משולש פתוח לסגור ,למעשה צליל הבס הוא הקובע באיזה היפוך מדובר
ואנחנו לא רוצים לשנות היפוך אלא רק לרווח קולות.
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