
         Κλαρινέτο  - ( ευθύαυλος)  

            Ιταλικά = clarinetto / clar.,         γαλλικά = clarinette /Cl.,
            Γερμανικά= klarinette / Klar.      αγγλικά = clarinet /Cl.

                                              Ιστορικά  στοιχεία

     Το κλαρινέτο  προέκυψε από το  chalumeau, λαικό κλαρινέτο  με
τρύπες.  Το  1690  ο  γερμανός  οργανοποιός   Johann  Cristopf   Denner
(1655-1707)   πρόσθεσε  δύο   κλειδιά (λα1 και σι ύφεση ) μεγαλώνοντας
έτσι  την  έκταση  του  οργάνου.
      Γύρω  στο  1720  προστέθηκαν  στο  κλαρινέτο 6 κλειδιά  και ο  Iwan
Muller  κατασκεύασε το 1810 ένα  κλαρινέτο  με  13  κλειδιά. Το 1850 η 
Γαλλίδα  φλαουτίστα  Eleonore  Klose (1808- 1880) προσάρμοσε  στο
υπάρχον  όργανο  το  «σύστημα   Μπάιμ»  και  από  το  όργανο  αυτό
προήλθε  το σύγχρονο  κλαρινέτο.
     Στα  μέσα  του  18ου αιώνα  αρχίζει  να  χρησιμοποιείται   στην
ορχήστρα ( σχολή  Μανχάιμ) ως  έξτρα   όργανο . Ο Μπετόβεν  του  δίνει
ουσιαστικά  μόνιμο  ρόλο  στην  σύνθεση  της  ορχήστρας ενώ  γίνεται
από  τα   αγαπημένα  όργανα  των   συνθετών  του  ρομαντισμού.( Κ.Μ
Βεμπερ-  Μπράμς  κ.λ.π.).

            Περιγραφή  του  οργάνου- τρόπος  παραγωγής  του  ήχου 
                               Ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά.

      Το  κλαρινέτο έχει  κυλινδρικό και  στο  κάτω μέρος  κωνικό  σωλήνα
που  καταλήγει  σε  σχήμα  καμπάνας .  Ο ήχος  παράγεται  από μία
καλαμένια  γλωσσίδα που  διακόπτει  περιοδικά  τη  ροή  του  αέρα  από
τα χείλη  του  παίκτη  προς  ένα  ραμφοειδές  επιστόμιο  που  ονομάζεται
μπούκινο. Λόγω  του  ότι  η γλωττίδα  φράζει   την  μία  άκρη  του
σωλήνα  το  κλαρινέτο  λειτουργεί  ως  κλειστός  ηχητικός  σωλήνας.
     Οι  κλειστοί  ηχητικοί σωλήνες  δίνουν  αρμονικούς  περιττής  τάξης 
αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  όργανα  σαν το  κλαρινέτο να  ανοίγουν
στην   12η δηλαδή   να   παράγουν   με   τον   ίδιο   δακτυλισμό   και
υπερφύσημα την  12η  και όχι  την  8η  όπως  ανοιχτοί ηχητικοί  σωλήνες
(φλάουτο). 
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      Λόγω αυτής  της  ιδιαιτερότητας   το  κενό  διάστημα 5 ης  καλύπτεται
με  επιπρόσθετες  ¨οπές  μηχανισμού¨
    

    Είδη  κλαρινέτων- έκταση-  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά.  

       

                        

   
     Τα  κλαρινέτα  είναι  όργανα  μεταφοράς  δηλαδή ακούγονται  σε
διαφορετικό τονικό  ύψος  από  αυτό  που  γράφονται .  Έτσι έχουμε
κλαρινέτα  σε σι ύφεση  , λα , ντο  όπως  και  το  πίκολο σε  μι  ύφεση και
ρε    επίσης   το  κόρνο  ντι  μπασέτο  σε  φα  και  το  μπάσο  σε  σι  ύφ.
και  κόντρα μπάσο  κλαρινέτο .
   Τα  κλαρινέτα  με  την  μεγαλύτερη  χρήση  στην  ορχήστρα  είναι  τα
σε σι υφ.  και λα   τα ποία  γράφονται εξ’ ολοκλήρου  στο  κλειδί  του
σολ  και  ακούγονται : το  σι  υφ. 2η  μεγάλη  χαμηλότερα  και  το  λα  3η

 μικρή.
   Τα  κλαρινέτα  έχουν  την  μεγαλύτερη  έκταση  από όλα τα ξύλινα
όργανα (  αγγίζει  αναλόγως  τον  εκτελεστή  τις  3 οκτάβες  + μία 6η .
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   Έκταση :  γράφονται                       ακούγονται:
                                      8η                  κλ.  σι υφ.        8η          κλ.   λα                   8η 
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                                            π.χ.
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Το κλαρινέτο  σε  σι  ύφεση  έχει  συχνή  χρήση  σε  μπάντες  ενώ  το  
κλαρινέτο  σε  ρε  χρησιμοποιείται  μερικές  φορές  σε  αντικατάσταση  
της  πίκολο  τρομπέτας   σε  έργα  μπαρόκ.
  

                   Παραδείγματα  μέρων  cl. in  mi flat.

3. Κόρνο  ντι  μπασέτο ( bassethorn). Το  κόρνο  ντι  μπασέτο είναι  ένα
άλτο  κλαρινέτο  με  μικρότερη καμπάνα.  Είναι  όργανο  μεταφοράς  (σε 
φα)  και  ακούγεται  5η καθαρή  χαμηλώτερα  απ’ ότι  γράφεται. 

      Γράφεται:                                             ακούγεται:

Κατασκευάστηκε  στο τέλος  του  18ου αιώνα  και χρησιμοποιήθηκε  από 
τον  Mojart   (Regviem) και  τον Straus   κυρίως. 
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