
Symmetriska tonförr̊ad
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Sammanfattning

Heltonsskalorna och dimskalorna är exempel p̊a s̊a kallade symmetriska
skalor, det vill säga tonklassmängder (tonförr̊ad) som är invarianta un-
der transponering med n halvtonssteg för n̊agot tal n, 1 ≤ n ≤ 11. P̊a
ett systematiskt sätt konstrueras i artikeln alla möjliga symmetriska ton-
klassmängder inom det kromatiska tonförr̊adet. Vi finner totalt 15 olika
typer, varav 10 stycken inneh̊aller sex tonklasser (toner) eller fler.

1 Bakgrund

Inom musikteorin sägs ett tonförr̊ad, eller en skala, vara symmetrisk om det finns
ett heltal n, 1 ≤ n ≤ 11, s̊adant att transponering av tonförr̊adet n halvtonsteg,
ger tillbaka samma tonförr̊ad.1

Det vanligaste exemplen p̊a symmetriska tonförr̊ad är heltonsskalorna,
{C,D,E, F#, G#, A#} respektive {C#, D#, F,G,A,H}, som bägge är invarian-
ta under transponering med en helton, och de s̊a kallade dim-skalorna2, som har
alternerande hela och halva tonsteg och som är invarianta under transponering
med tre halva tonssteg.

Ett diatoniskt tonförr̊ad (t ex ”de vita tangenterna”), som beroende p̊a val
av grundton ger durskala, ren mollskala eller n̊agon av kyrkotonarterna, är inte
symmetriskt, med andra ord finns det tolv olika diatoniska tonförr̊ad, som alla
är transponeringar av varandra. Ett annat sätt att säga det är att varje ton i
ett diatoniskt tonförr̊ad har en unik ”roll”, mer precist har varje ton en unik
uppsättning med intervall till de andra tonerna i skalan. Därför känner vi igen
grundtonen i en durskala, och därför f̊ar vi en annan skala med en annan karaktär
om vi byter grundton inom samma diatoniska tonförr̊ad.

Ett symmetrisk tonförr̊ad å andra sidan känneteckans av att varje ton har
minst en annan ton med exakt samma ”roll”, samma relativa position. I heltons-
skalans fall har alla toner samma ”roll”.

1Begränsningen i antal halvtonsteg kommer sig naturligtvis av att toner p̊a oktavs avst̊and
(12 halvtoner) uppfattas som ekvivalenta. Transponering med 12 halvtonsteg lämnar därför
varje tonförr̊ad invariant, och en transponering med mer än 12 halvtonsteg är därför ekivalent
med en annan transponering med mindre än 12 halvtonsteg.

2Dimskalor kallas ocks̊a för oktatoniska skalor, eller ibland även för ”de symmetriska skalor-
na”. I denna artikel undviker vi denna terminologi, d̊a vi diskuterar alla typer av symmetriska
skalor, däribland även andra åttatoniga symmetriska skalor.

1



Med start i den musikaliska impressionismen och tidiga modernismen börja-
de tonsättare att använda sig av symmetriska skalor, s̊a som till exempel Claude
Debussy, Béla Bartók och Igor Stravinsky. Den franske tonsättaren Olivier Mes-
siaen kallade symmetriska skaltyper för modes à transposition limitée (begränsat
transponerbara modus), och gjorde en klassificering som omfattar sju former av
symmetriska tonförr̊ad. Det sägs ofta att detta är en fullständig katalog över
alla former av symmetriska tonförr̊ad — som vi kommer att se är det inte sant.

Vi härleder här nedan p̊a ett systematiskt sätt alla möjliga symmetriska
tonförr̊ad, och finner 15 olika typer, där varje typ har ett antal olika transpo-
neringar. Av dessa 15 typer skulle fem stycken eventuellt kunna betraktas som
musikaliskt ointressanta för att de best̊ar av alltför f̊a toner, men även med det
synsättet återst̊ar 10 olika former av symmetriska tonförr̊ad (begränsat trans-
ponerbara modus) som best̊ar av sex toner eller fler inom varje oktav.

I matematiska termer beskriver vi icke-triviala invarianta delmängder till
den additiva gruppen Z12 under avbildningar av formen

z 7→ z + n.

2 Metodöversikt

Hur g̊ar vi till väga för att vara säkra p̊a att vi finner alla tänkbara symmetriska
tonförr̊ad? Vi sammanfattar här informellt de idéer vi använder i denna text.

Vi kallar ett tonförr̊ad T för n-symmetriskt om transponering av hela T med n
halva tonsteg ger tillbaka samma tonförr̊ad T .

1. Om t är en ton som tillhör ett n-symmetriskt tonförr̊ad T , s̊a tillhör först̊as
ocks̊a den ton vi f̊ar när vi transponerar t med n halvtoner tonförr̊adet
T , detsamma gäller för den ton vi f̊ar genom ytterligare en transpone-
ring med n halvtoner osv. Det följer att det vi nedan kallar n-banan till
t, det vill säga mängden av alla toner vi kan f̊a fr̊an t genom succesiva
transponeringar med n halvtonsteg, m̊aste vara en del T .

2. Av detta följer att ett n-symmetrisk tonförr̊ad T best̊ar precis av ett antal
s̊adana n-banor.

3. För ett visst n kan vi enkelt beskriva alla n-banor, och därmed ocks̊a f̊a
veta hur m̊anga de är.

4. Ett n-symmetriskt tonförr̊ad best̊ar nu allts̊a av ett urval av dessa n-
banor. Eftersom vi hur m̊anga n-banor det finns kan vi beräkna hur m̊anga
möjliga kombinationer av n-banor det finns, det vill säga hur m̊anga n-
symmetriska tonförr̊ad det finns.

5. Slutligen konstruerar vi n-symmetriska tonförr̊ad genom att kombinera
n-banor. Eftersom vi vet hur m̊anga kombinationer olika möjliga kombi-
nationer det finns, vet vi säkert när vi har funnit alla.

2



3 Begrepp och inledande observationer

3.1 Toner, tonklasser och tonklassmängder

Toner p̊a oktavs avst̊and betraktas som ekvivalenta, s̊a vi utg̊ar ifr̊an en grund-
mängd av tolv ekvivalensklasser av toner, s k tonklasser. För enkelhets skull
säger vi ibland ”ton”, även när vi egentligen menar en tonklass, om risk för
missförst̊and inte föreligger. Vi betecknar tonklasserna med talen 0, 1, 2, . . . , 11,
där 0 representerar tonklassen C, 1 tonklassen C# och s̊a vidare.

En tonklassmängd är i sin tur en uppsättning av tonklasser. I inledningen
använde vi termen tonförr̊ad som en synonym till tonklassmängd. N̊agot oegent-
ligt, men i linje med gängse spr̊akbruk, kallar vi ibland ocks̊a en tonklassmängd
för en skala.3 Som exempel kan vi ta tonklassmängden {0, 2, 4, 6, 8, 10} , det vill
säga {C,D,E, F#, G#, A#}, den ena heltonsskalan.

Slutligen l̊ater vi K beteckna hela det kromatiska tonförr̊adet,

K = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}.

3.2 Transponering och additon modulo 12

Eftersom vi har identifierat den kromatiska skalans tolv tonklasser med de na-
turliga talens {0, 1, 2, . . . , 11}, s̊a kommer transponering n tonsteg att motsvaras
av addition med n. Eftersom toner p̊a oktavs avst̊and betraktas som ekvivalen-
ta, vill vi negligera multipler av 12 när vi adderar, vi ska med andra ord göra
additionen modulo 12.

Notation. Vi betecknar addition modulo 12 med symbolen ⊕.4

Att transponera en hel tonklassmängd n halvtoner upp̊at svarar nu mot att
addera n (modulo 12) till varje tonklass i tonklassmängden:

Om t1, t2, . . . tk är tonklasser , och T = {t1, t2 . . . tk} är en tonklassmängd s̊a
betecknar vi

T ⊕ n = {t1 ⊕ n, t2 ⊕ n . . . tk ⊕ n}.
3Oegentligt därför att vanligen definieras en skala av b̊ade ett tonförr̊ad (en tonklassmängd)

och en grundton. ”De vita tangenterna” till exempel är ett tonförr̊ad, valet av grundton avgör
sedan om vi f̊ar en durskala, en ren mollskala eller en av kyrkotonarterna.

4Addition modulo 12 innebär att vi ”räknar som p̊a klockan”. Efter genomförd addition s̊a
minskar vi vid behov med 12 eller annan lämplig multipel av 12, för att representera summan
med ett heltal mellan 0 och 11. Ett exempel:

9 + 7 = 16 = 16 − 12 = 4 (modulo 12),

vilket vi i detta sammanhang tolkar som att om vi utg̊ar ifr̊an tonklassen A (9) och adderar
en kvint (7 halva tonsteg) , s̊a kommer vi till ett E (4).

Med symbolen ⊕ kan vi skriva kalkylen ovan

9 ⊕ 7 = 4.
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3.3 Symmetriska mängder

Definition 1 En mängd T ⊂ K sägs vara n-symmetrisk om

T ⊕ n = T.

Vi är endast intresserade av icke-triviala n-symmetriska mängder, dvs icke-
tomma äkta delmängder till det kromatiska tonförr̊adet K. (Tomma mängden
∅ och K självt är n-symmetriska för varje n, och just därför intresserar vi oss
inte vidare för dem.)

Definition 2 Om t är en tonklassmängd definierar vi n-banan till t som mäng-
den

On(t) := {t⊕ jn}p−1
j=0 , 2 ≤ p ≤ 12 minimalt s̊adant att t = t⊕ pn

On(t) är med andra ord mängden av alla tonklasser man f̊ar genom att starta
med tonen t, och sedan successivt transponera den n halva tonsteg i taget tills
man kommer tillbaka till tonen t.

Observation 1 n-banorna utgör de minsta n-symmetriska mängderna, och alla
andra n-symmetriska mängder är uppbyggda som unioner av s̊adana.
Mer precist

1. är varje n-bana On(t) n-symmetrisk;

2. är On(t) ⊂ T om T är n-symmetrisk och t ∈ T .

Observation 2 En mängd T är n-symmetrisk om och endast om dess komple-
ment TC = K \ T är n-symmetrisk.

Observation 3 Om största gemensamma delaren SGD(12, n) = 1 5 finns inga
icke-triviala delmängder till K som är n-symmetriska.

Bevis: Antag att T är n-symmetrisk och att t ∈ T . Enligt Observation 1 är
d̊a hela banan On(t) en delmängd av T . L̊at p vara det minsta heltal s̊adant att
t = t⊕ pn . D̊a finns ett heltal r s̊adant att

t + 12r = t + pn,

s̊a 12r = pn. Eftersom vi har antagit att SGD(12, n) = 1 m̊aste 12 dela p, dvs
p = 12 , dvs banan On(t) = K, och eftersom On(t) är en delmängd av T , m̊aste
T = K.

Observation 4 Fr̊an villkoret T ⊕n = T följer att T ⊕ (−n) = T vilket sin tur
är ekvivalent med att T ⊕ (12 − n) = T . Med andra ord är en tonklassmängd
n-symmetrisk om och endast om den är (12− n)-symmetrisk.

5Att säga att SGD(12, n) = 1 är det samma som att säga att talen 12 och n inte har n̊agon
gemensam primtalsfaktor.

4



Till exempel har transponering med stor ters ( ⊕ 4 ) samma invarianta tonklass-
mängder som transponering med liten sext ( ⊕ 8 ).

Fr̊an Observation 3 och 4 följer att det räcker att betrakta fallen d̊a n = 2,
n = 3, n = 4 och n = 6.

För att kunna identifiera tonklassmängder med samma struktur, det vill
säga de som är transponeringar av varandra, skriver vi talen som representerar
tonklasserna i storleksordning fr̊an vänster till höger, och bildar en lista av de
successiva intervallen mellan tonklasserna:

Definition 3 Om T = {t1, t2 . . . , tk} är en tonklassmängd skriven s̊adan 0 ≤
ti ≤ 11 för alla 0 ≤ i ≤ k och ti < tj om i < j, säger vi att T har intervall-lista

[d1, d2, . . . , dk−1, dk]

där
di = ti+1 − ti, 1 ≤ i ≤ k − 1 och dk = t1 + 12− tk.

Vi säger vidare att tv̊a tonklassmängder T1 och T2, med intervall-listor D1 re-
spektive D2, är av samma intervalltyp om D1 kan f̊as genom en cyklisk permu-
tation av intervallen i listan D2, och vi representerar intervalltypen med endera
av D1 eller D2.

Vi inför ocks̊a beteckningen

[d1, d2, . . . dl] := [d1, d2, . . . dl, d1, d2, . . . dl, . . . , d1, d2, . . . dl]

för periodiska intervall-listor.

Till exempel har tonklassmängden T1 = {0, 1, 4, 5, 8, 9} intervall-listan D1 =
[1, 3, 1, 3, 1, 3] och T2 = {0, 3, 4, 7, 8, 11, } har intervall-listan D2 = [3, 1, 3, 1, 3, 1].
Mängderna T1 och T2 har b̊ada intervalltyp [1, 3, 1, 3, 1, 3] = [1, 3].

4 De 2-symmetriska skalorna

Antag att en delmängd T ⊂ K är 2-symmetrisk. Om t ∈ T m̊aste ocks̊a T
inneh̊alla hela 2-banan O2(t) = {t, t ⊕ 2, t ⊕ 4, t ⊕ 6, t ⊕ 8, t ⊕ 10}. Man ser att
detta ger upphov till tv̊a tonklassmängder, de tv̊a heltonsskalorna representerade
av

{0, 2, 4, 6, 8, 10} respektive {1, 3, 5, 7, 9, 11}.
De är bägge av intervalltyp [2]

Eftersom varje annan icke-tom 2-symmetrisk mängd m̊aste ha bägge dessa
som delmängder finns ingen andra icke-triviala 2-symmetriska skalor.

5 De 3-symmetriska skalorna

5.1 Banorna — de fyrtoniga mängderna

Under transponering med 3 halvtonsteg finns det tre disjunkta banor

{0, 3, 6, 9}, {1, 4, 7, 10}, {2, 5, 8, 11},
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svarande mot de tre dim-ackorden. Intervalltypen är [3].

5.2 Åttatoniga mängder

Parvisa unioner av banorna ger upphov till

{0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10}, {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11}, {0, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11},

som motsvarar de tre dim-skalorna (oktatoniska skalorna), alla med intervalltyp
[1, 2].

Alternativt kan dessa konstrueras som komplementen till de fyrtoniga 3-
symmetriska mängderna, till exempel är

{0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10} = K \ {2, 5, 8, 11}.

6 De 4-symmetriska skalorna

Eftersom 4 är en multipel av 2, är de 2-symmetriska skalorna (heltonsskalorna)
ocks̊a 4-symmetriska och kommer att dyka upp en g̊ang till här nedan.

6.1 Banorna — de tretoniga mängderna

Transponering med fyra halvtonsteg ger fyra stycken diskjunkta banor

{0, 4, 8}, {1, 5, 9}, {2, 6, 10} och {3, 7, 11},

de s̊a kallade plus-ackorden, dur-ackord med halvtonshöjd kvint. Intervalltypen
är [4].

6.2 Sextoniga mängder

Sextoniga 4-symmetriska mängder f̊as genom att välja tv̊a av de tretoniga mäng-
derna. Detta kan göras p̊a

(
4
2

)
= 6 olika sätt.6

6.2.1 Intervalltyp [2] — heltonsskalorna igen

Väljer vi {0, 4, 8} och {2, 6, 10} , f̊ar vi heltonsskalan {0, 2, 4, 6, 8, 10}. Väljer vi
stället {1, 5, 9} och {3, 7, 11} , f̊ar vi den andra heltonsskalan {1, 3, 5, 7, 9, 11}.

6Symbolen
(m
k

)
kallas för en binomialkoefficient, och betecknar antal olika delmängder om

k element som g̊ar att välja ur en mängd med m element. Man kan visa att(m
k

)
=

m · (m− 1) · . . . · 1

(k · (k − 1) · . . . · 1) · ((m− k) · (m− k − 1) · . . . · 1)
.

Till exempel är (5

2

)
=

5 · 4 · 3 · 2 · 1

(2 · 1) · (3 · 2 · 1)
=

5 · 4

2
= 10

— ur en grupp av 5 personer kan man bilda 10 olika par.
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6.2.2 Intervalltyp [1, 3]

De resterande fyra sextoniga 4-symmetriska mängderna har alla samma intervall-
struktur, dvs de är transponeringar av varandra. De är

{0, 1, 4, 5, 8, 9},
{1, 2, 5, 6, 9, 10},
{2, 3, 6, 7, 10, 11} och

{0, 3, 4, 7, 8, 11}.

6.3 Niotoniga mängder

Niotoniga 4-symmetriska mängder f̊as som unioner av tre olika tretoniga mäng-
der, eller ekvialent genom att utg̊a ifr̊an det kromatiska tonförr̊adet K och ta
bort en av de tretoniga mängderna. Detta kan göras p̊a

(
4
3

)
=

(
4
1

)
= 4 olika sätt.

Detta ger oss skalorna

K \ {3, 7, 11} = {0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10},
K \ {2, 6, 10} = {0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11},
K \ {1, 5, 9} = {0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11} och

K \ {0, 4, 8} = {1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11},

som alla har intervalltypen [1, 1, 2].

7 De 6-symmetriska skalorna

7.1 Banorna — de tv̊atoniga mängderna

Det finns sex stycken 6-symmetriska banor

{0, 6}, {1, 7}, {2, 8}, {3, 9}, {4, 10} och {5, 11},

de sex tritonus-ackorden, som har intervalltyp [6].

7.2 Fyrtoniga mängderna

Fyrtoniga 6-symmetriska mängder f̊as genom att kombinera banorna tv̊a och
tv̊a, detta kan göras p̊a

(
6
2

)
= 15 olika sätt.

7.2.1 Intervalltyp [1, 5]

Av dessa finns de sex stycken

{r, r ⊕ 1, r ⊕ 6, r ⊕ 7}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}.
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7.2.2 Intervalltyp [2, 4]

Även av dessa finns det sex stycken

{0⊕ r, 2⊕ r, 6⊕ r, 8⊕ r}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

7.2.3 Intervalltyp [3] - dim-ackorden igen.

Eftersom de tre dim-ackorden är 3-symmetriska, kommer de ocks̊a att vara 6-
symmetriska. Vi har hittat alla fyrtoniga 6-symmetriska tonklassmängder.

7.3 Sextoniga mängder

Sextoniga 6-symmetriska mängder f̊as genom att kombinera banorna tre och tre
detta kan göras p̊a

(
6
3

)
= 20 olika sätt. Dessa fördelar sig p̊a tre intervalltyper

med sex tranponeringar varadera, samt de tv̊a 2-symmetriska heltonsskalorna
som ocks̊a är 6-symmetriska.

7.3.1 Intervalltyp [1, 1, 4]

Av dessa finns det sex stycken,

{0⊕ r, 1⊕ r, 2⊕ r, 6⊕ r, 7⊕ r, 8⊕ r}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

7.3.2 Intervalltyp [1, 2, 3]

Ocks̊a av dessa finns det sex stycken,

{0⊕ r, 1⊕ r, 3⊕ r, 6⊕ r, 7⊕ r, 9⊕ r}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5} .

7.3.3 Intervalltyp [1, 3, 2]

Och även av dessa finns det sex stycken,

{0⊕ r, 1⊕ r, 4⊕ r, 6⊕ r, 7⊕ r, 10⊕ r}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

7.3.4 Intervalltyp [2] - heltonsskalorna än en g̊ang

Av dessa finns det som vi sett tv̊a stycken.

8



7.4 Åttatoniga mängder

Åttatoniga 6-symmetriska mängder f̊as genom att kombinera banorna fyra och
fyra, detta kan göras p̊a

(
6
4

)
= 15 olika sätt. Dessa kommer att vara komple-

menten till de fyrtoniga 6-symmetriska mängderna.

7.4.1 Intervalltyp [1, 1, 1, 3]

Av dessa finns de sex stycken

{0⊕ r, 1⊕ r, 2⊕ r, 3⊕ r, 6⊕ r, 7⊕ r, 8⊕ r, 9⊕ r}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

7.4.2 Intervalltyp [1, 1, 2, 2]

Även av dessa finns det sex stycken

{0⊕ r, 1⊕ r, 2⊕ r, 4⊕ r, 6⊕ r, 7⊕ r, 8⊕ r, 10⊕ r}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}.

7.4.3 Intervalltyp [1, 2] - de oktatoniska skalorna igen.

Av dessa finns det som vi sett ovan tre olika.

7.5 Tiotoniga mängder

Tiotoniga 6-symmetriska mängder f̊as genom att välja fem av banorna, eller
ekvivalent genom att utg̊a fr̊an K och välja bort en bana. Detta kan göras p̊a(
6
5

)
=

(
6
1

)
= 6 olika sätt. Dessa är

{0⊕ r, 1⊕ r, 2⊕ r, 3⊕ r, 4⊕ r, 6⊕ r, 7⊕ r, 8⊕ r, 9⊕ r, 10⊕ r}

där r ∈ {0, 1, 2, 3, 4, 5}. De har alla intervallstrukturen [1, 1, 1, 1, 2].
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8 Översikt över de symmetriska skalorna

Här följer en tabell över alla typer av symmetriska tonklassmängder.

Antal toner

n-symmetri Intervalltyp Exempel
Antal olika

transponeringar
Kommentar

Tv̊atoniga

6 [6]
{0, 6}
{C,F#} 6 tritonusintervall

Tretoniga

4 [4]
{0, 4, 8}
{C,E,G#} 4 plus–ackord

Fyrtoniga

6 [1, 5]
{0, 1, 6, 7}

{C,C#, F#, G} 6

6 [2, 4]
{0, 2, 6, 8}

{C,D, F#, G#} 6

3, 6 [3]
{0, 3, 6, 9}

{C,D#, F#, A} 3 dim–ackord

Sextoniga

2, 4, 6 [2]
{0, 2, 4, 6, 8, 10}

{C,D,E, F#, G#, A#} 2
Messiaens 1:a modus

(Heltonsskala)

4 [1, 3]
{0, 1, 4, 5, 8, 9}

{C,C#, E, F,G#, A} 4
Tv̊a plus–ackord

p̊a halvtonsavst̊and

6 [1, 1, 4]
{0, 1, 2, 6, 7, 8}

{C,C#, D, F#, G,G#} 6 Messiaens 5:e modus

6 [1, 2, 3]
{0, 1, 3, 6, 7, 9}

{C,C#, D#, F#, G,A} 6
Tv̊a molltreklanger p̊a

tritonusavst̊and

6 [1, 3, 2]
{0, 1, 4, 6, 7, 10}

{C,C#, E, F#, G,A#} 6
Tv̊a durtreklanger p̊a

tritonusavst̊and

Åttatoniga

3, 6 [1, 2]
{0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10}

{C,C#, D#, E, F#, G,A,A#} 3
Messiaens 2:a modus

(Dimskala)

6 [1, 1, 1, 3]
{0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9}

{C,C#, D,D#, F#, G,G#, A} 6 Messiaens 4:e modus

6 [1, 1, 2, 2]
{0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10}

{C,C#, D,E, F#, G,G#, A#} 6 Messiaens 6:e modus

Niotoniga

4 [1, 1, 2]
{0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10}

{C,C#, D,E, F, F#, G#, A,A#} 4 Messiaens 3:e modus

Tiotoniga

6 [1, 1, 1, 1, 2]
{0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10}

{C,C#, D,D#, E, F#, G,G#, A,A#} 6 Messiaens 7:e modus
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9 Hur m̊anga symmetriska skaltyper finns det?

Som framg̊ar av tabellen ovan finns det 15 olika symmetriska skaltyper, varav
10 stycken best̊ar av 6 toner eller fler.

Olivier Messiaen identiferade sju symmetriska skaltyper (modus), vilka de är
framg̊ar av tabellen ovan. Övriga symmetriska tonförr̊ad betrakades av Messiaen
som delmängder till n̊agon av dessa sju.

Att varje symmetrisk skaltyp kan f̊as ur n̊agon av Messiaens sju modus genom
att ta bort lämpliga toner är lätt att se ifr̊an tabellen ovan, men att p̊a ett
systematiskt sätt avgöra vilka toner som kan tas bort ur en given symmetrisk
tonklassmängd utan att symmetrin förstörs kräver en analys av samma typ som
ovan. Och vidare är det faktiskt s̊a att alla symmetriska tonklassmängder är
delmängder till n̊agon tonklassmängd som tillhör antingen Messiaens 3:e modus
eller Messiaens 7:e modus, s̊a med det perspektivet skulle det bara finna tv̊a
symmetriska modus. Det förefaller därför tydligare och mer konsekvent att tala
om totat 15 typer av av symmetriska modus, varav 10 best̊ar av minst sex
tonklasser.
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