
   Πλάγια  φλάουτα- (πλαγίαυλοι).
  Οι πλαγίαυλοι  είναι  τα  φλάουτα που κρατιόνται προς  τα  πλάγια
ιταλικά: flauto
 traverso. Ενώ  είναι  κλειστοί  στο  ένα  τους  άκρο, λειτουργούν  ως  
ανοικτοί ηχητικοί  σωλήνες  λόγω της  θέσης  του 
στομίου.
  Τα  πλάγια  φλάουτα  είναι  αρχαιοελληνικής  προέλευσης  και στην  ευρώπη
ήταν  γνωστά  ήδη  από  τον  12ο αιώνα και  κυρίως  στην  Γερμανία 
(γερμανικό  φλάουτο) είχε  ως  τον 19ο αιώνα κωνικό  σωλήνα και από  τον 
13ο  έως  τον  16ο  χρησιμοποιούνταν  ως  στρατιωτικό  όργανο . 

                 

                      α) Μεγάλο  φλάουτο σε  ντο.
      Ιταλικά:  flauto  grande      Γερμανικά:grosse  flote
      Γαλλικά: flute                       Αγγλικά: flute

   Προέλευση – κατασκευή  - τρόπος  παιξίματος.
    Το φλάουτο σε ντο είναι το σοπράνο όργανο της  οικογένειας  των  
φλάουτων. Προέρχεται από το Γερμανικό φλάουτο. Κατασκευάζεται συνήθως
από  ασήμι  η  άλλα  μέταλλα αλλά  μερικές  φορές  και  από έβενο. Το 1677 
ο πλαγίαυλος εμφανίζεται  με  μία  κλάπα  από  χαλκό  ή ασήμι. Το 1726  ο  
J.J. QUANZ  Πρόσθεσε  μια δεύτερη  λίγο  αργότερα ο J.G. Tromilt μια τρίτη
και τέλος  η τέταρτη  το  1786  από  τον  R. Potter.
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      Έτσι το  φλάουτο  κατά τον 18ο  αιώνα εξελίσσεται  σε  όργανο  με  
περισσότερα  μέρη,  κωνικό σωλήνα και  μηχανισμό  κλειδιών. Το τελευταίο 
μέρος  του  (κάτω  πόδι) άλλαζε  προσαρμόζοντας  το  όργανο  σε  διάφορες  
τονικότητες.(Αυξομείωση του μήκους του σωλήνα).  
     Το σύγχρονο φλάουτο  διαθέτει 15  -16 οπές πού ανοιγοκλείνουν με 
μηχανισμό  κλειδιών- δαχτυλιδιών, (Ringklappen) που  του  επιτρέπει  να  
παίζει  σ’ όλες  τις  τονικότητες. Το σύστημα αυτό ονομάζεται « Σύστημα  
Μπαίμ» από το όνομα  του  εφευρέτη  του Γερμανού φλαουτίστα  και 
συνθέτη  Theodore Boehm ( 1794-1881). Αυτός το 1832 για  πρώτη φορά  δεν
καθόρισε  τις  αποστάσεις  των οπών  σύμφωνα με τις  θέσεις  των  δακτύλων 
αλλά με  ακουστικές  μετρήσεις και  πρόσθεσε  μηχανισμό  κλειδιών. Το 1847
αντικατέστησε για λόγους  τονικής  ακρίβειας τον κωνικό  σωλήνα  με  
κυλινδρικό (διάμετρος 1,87  c.m  ) αλλάζοντας  αισθητά  τον  ήχο  του  
οργάνου.(Μήκος σωλήνα  66,25 c.m  ωφέλιμο 60-61  c.m ).
    Το  σύστημα  των  κλειδιών  με τους  διάφορους  συνδυασμούς του 
συνείσφερε τα  μέγιστα  στην  ευχρηστία όσο  και  στις  εκτελεστικές  και 
ηχοχρωματικές   δυνατότητες  του  οργάνου.  
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Το φλάουτο σε  αντιδιαστολή  με  τα  υπόλοιπα  ξύλινα  δεν  παίζεται  με  
καλάμι. Η αναπνοή  του  εκτελεστή σπάει  στην  κόχη του  ελλειψοειδούς  
στομίου ενεργοποιώντας  τα  μόρια  του  αέρα  εντός  του  σωλήνα  
παράγοντας  ήχο.

                Γραφή -  έκταση – ηχόχρωμα.
Το  φλάουτο είναι  ταυτόφωνο  όργανο και  γράφεται  στο κλειδί  του  σολ.

Έκταση:

Η παραπάνω μουσική  έκταση  μπορεί να  χωριστεί   στις  παρακάτω  
τέσσερις  περιοχές  (ρεγκίστρα).

   Στην  περιοχή  D  ο  χειρισμός του  οργάνου γίνεται δύσκολος απαιτεί 
μεγάλη δεξιοτεχνία  παρουσιάζει  δυσκολία  ακόμη  και σε mp  περάσματα  
ενώ  έχει  πρόβλημα  τονικής  ακρίβειας.

   Στην περιοχή  έχει  την τάση  να  μην  γίνεται  αντιληπτό  
στην  ορχήστρα.
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Δυναμική  καμπύλη:
                         

                                           
 
        Τεχνική – τρόποι  παιξίματος- ειδικά  εφέ . 
Αρμονικοί: Το φλάουτο  «ανοίγει» στην οκτάβα  από  το μι1 ως το  ντο δίεση
2  (α)  και  δίνει τους αρμονικούς  της  αρμονικής  στήλης (φυσικούς  
αρμονικούς). Δηλαδή  με θεμελιώδη  φθόγγο  το ντο1  ( όλες  οι  τρύπες  
κλειστές)  και  με  τον  ίδιο  δακτυλισμό  παράγονται οι  αρμονικοί του  
παραδ.  (β).

Με θεμελιώδη  ένα  άλλο φθόγγο  θα  παραχθούν  οι  αντίστοιχοι  αρμονικοί  
κ.λ.π.

             
Τρίλιες- τρέμολο:
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Οι τρίλιες  α) και το τρέμολο  β) Να αποφεύγονται, επειδή τα  κλειδιά, που 
χρησιμοποιούνται για  να παιχτουν, πατιούνται  από  το  ίδιο  δάχτυλο  (4ο  
του δεξιού  χεριού).

Όλες  οι υπόλοιπες  τρίλιες  και  τρέμολο  είναι εφικτές .

     Legato: Το  φλάουτο  έχει  πολύ  ενδιαφέρον  και ζεστό  Legato ειδικά  
στην χαμηλή  και μεσαία  περιοχή του πράγμα  που  το  καθιστά  το  σοπράνο 
όργανο όλων  των  ξύλινων  πνευστών και  στην ορχήστρα  τον  πλέον  
αξιόλογο  ντουμπλέρ των  πρώτων  βιολιών  στην 8α η την  ταυτοφωνία.
     staccato : Έχει  αξιόλογο  αλλά υστερεί  σε  σχέση  με  το  όμποε. Έχει  

δυνατότητα άρθρωσης επαναλαμβανόμενων  φθόγγων  και  από  το

 και  πάνω 

     Glizando: Έχει την  δυνατότητα  Glizando  μικροτόνων  κυρίως  με  
ανοδική  κατεύθυνση.
     flatterzunge:Έχει την  δυνατότητα  φρουλάτο  τόσο  με  την  γλώσσα  όσο
και  με  τον  λάρυγκα.
     vibrato:Όπως όλα  τα  ξύλινα έχει  την  δυνατότητα  αργού  και  γρήγορου
vibrato έντασης.
     multipfonicks: Έχει  την δυνατότητα  παραγωγής  όπως  μπορεί να  
εκτελέσει  και πλείστα άλλα  ειδικά  εφέ : μικροδιαστήματα , παίξιμο  με  τις  
τάπες , ταυτόχρονο τραγούδισμα  μαζί  με παίξιμο  στο  όργανο , παίξιμο  
μόνο  με  αέρα  χωρίς  συγκεκριμένο  τόνο  κ.λ.π. 
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 Πίνακας ειδικών  εφέ  από  την  φιλολογία  του  20ο αιώνα.
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               Παραδείγματα από την φιλολογία
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          Πίνακας  με τα τρέμολο (με ένα σταυρό δύσκολα με  παραπάνω 
ανέφικτα).  
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                             Άλλα  φλάουτα;
                         1)  Φλάουτο πίκολο
           ιταλικά: flauto  piccolo        γερμανικά:  kleine flote
                              γαλλικά: petite flute.
   Το πίκολο έχει το μισό  μήκος σωλήνα του κανονικού και ακούγεται μια  8α 
ψηλότερα απ’ότι γράφεται. Χρησιμοποιείται τόσο στην συμφωνική  
ορχήστρα  όσο  και  στην  μπάντα και  έχει την  δυνατότητα  να  τις  
διαπερνά.
    έκταση του πίκολο:

                         
Η μουσική του έκταση  μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις   περιοχές 
( ρεγκίστρα). 

  .παρ.
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                                    2). Άλτο φλάουτο
            ιταλικά :flauto  contralto           γερμανικά: altflote 
                              γαλλικά:flute en sol.
Έχει  λίγο  μεγαλύτερο  σωλήνα  από το  κανονικό  φλάουτο γι΄αυτό και δεν  
είναι  τόσο  ευέλικτο. Είναι  όργανο  μεταφοράς  και  ακούγεται  μία  4η 
χαμηλότερα από  εκεί  που  γράφεται.( Σπανιότερα  χρησιμοποιείται ένα άλτο 
φλάουτο  σε  φα   πού  ακούγεται 5η  χαμηλότερα  και  πολλοί συνθέτες  το 
αποκαλούν  λανθασμένα μπάσο φλάουτο.`
Έκταση  του άλτο  φλάουτο. 

            
ακούγεται  4η χαμηλότερα.  
παραδείγματα  από  την  φιλολογία.
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Έκταση  των  φλάουτων.
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