Τρομπέτα
Ιταλικά: trompa
Αγγλικά: trumpet

Γαλλικά: trompette
Γερμανικά: trompete

α) Καταγωγή – Ιστορική τοποθέτηση
Οι τρομπέτες (ή τρόμπες) είναι σάλπιγγες με βαλβίδες περιστρεφόμενες
ή παλινδρομικές (πιστόνια).
Η πρώτη μορφή της σάλπιγγας ήταν ένας ευθύς σωλήνας στην αρχή
από ξύλο ( μπαμπού) και κατόπιν από μέταλλο. Στην αρχαιότητα
χρησιμοποιούνταν ως πολεμικό ή λατρευτικό όργανο.
Κατά τον Μεσαίωνα υπήρχε η μεγάλη τρόμπα (busine) και η μικρή
σε ευθύ σχήμα. Αργότερα κατασκευάζονται σε σχήμα Ζ ή ς και
τελικά στην σημερινή τους μορφή της ευθύγραμμης περιέλιξης.

Οι τρομπέτες ήταν όργανα μεταφοράς σε ρε και μι ύφεση. Για παίξουν
σε άλλες κλίμακες χρησιμοποιούνταν κάθε φορά ευθύγραμμα και
καμπυλόγραμμα πρόσθετα τμήματα.
Στο μπαρόκ οι βαθύτερες τρομπέτες ονομάζονταν principali και οι
ψηλότερες clarini με στενό και επίπεδο επιστόμιο. Τα clarini ήταν
όργανα κοντσερτάντε και έπαιζαν κυρίως στην ψηλή περιοχή, ( πολλές
φορές συνδυάζονταν με τύμπανα).
Η τεχνική της εκτέλεσης των clarini εξαφανίζεται κατά τον 18ο αιώνα
λόγω της διαρκώς μεγαλύτερης χρωματικής διεύρυνσης της μουσικής
που επέφερε ο συγκερασμός. Στην προσπάθεια προσαρμογής στην
χρωματική κλίμακα έγιναν ως το 1830, δοκιμές με τάπες, μεταβλητό
σωλήνα, κινητό επιστόμιο ή τμήματα και τέλος εφευρέθηκε η τρομπέτα
με βαλβίδες.

β) Είδη τρομπέτας
1) Μικρή τρομπέτα ( piccolo) σε φα, μι ύφεση και ρε. Ειδική
περίπτωση αποτελεί η τρομπέτα του Μπάχ ( σε ρε).
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2) Τρομπέτα σε σι ύφεση (soprano). Είναι η πιο διαδεδομένη
τρομπέτα. Έχει 3 περιστρεφόμενες βαλβίδες και
μία βαλβίδα;
μετατροπής σε λα. ( Υπάρχει και σε ντο).
3) Τρομπέτα jazz σε σι ύφεση. Έχει μηχανισμό με πιστόνια
(Perinet) είναι λεπτότερη με στενό σωλήνα και ήχο πιο καθαρό από την
συμφωνική τρομπέτα σε σι ύφεση.

4) Τρομπέτα της Άιντα σε ντο ή σι ύφεση με 1 ή 3
βαλβίδες.
5) Τρομπέτα άλτο σε φα ή μι ύφεση
6) Τρομπέτα μπάσα σε σι ύφεση ή ντο
Εκτάσεις των ειδών της τρομπέτας και του τρομπονιού.
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Σοπράνο τρομπέτα (σε σι ύφεση ή και ντο)
Γενικά χαρακτηριστικά: Οι τρομπέτες σε σι ύφεση και ντο
είναι όργανα με κοίλο ρηχό επιστόμιο και στενό κυλινδρικό σωλήνα
που καταλήγει σε μια καμπάνα μικρής διαμέτρου. ¨Έχει τρεις
περιστρεφόμενες ή παλινδρομικές βαλβίδες ενώ μερικές είναι
εφοδιασμένες με μία επιπλέον βαλβίδα χωρίς επαναφορά που
μετατρέπει το όργανο σε λα.

Έκτασεις:
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Η τρομπέτα σε ντο γράφεται εξ’ ολοκλήρου στο κλειδί του σολ
όπως ακούγεται ενώ η σι ύφεση ακούγεται 2η μεγάλη χαμηλότερα από
εκεί που γράφεται.( Στο κλειδί του σολ επίσης.
Η έκταση της τρομπέτας χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις

περιοχές ( ρεγκίστρα ).

Η περιοχή Α είναι πολύ δύσκολη για γρήγορα περάσματα με ήχο
μουντό και τραχύ. Χρησιμοποιείται μόνο για λόγους εφε.
Η περιοχή Β είναι η καλή περιοχή του οργάνου πού ηχεί λαμπερά
και μελωδικά. Το όργανο στην περιοχή αυτή έχει πολύ γρήγορη
άρθρωση, εξαιρετική ικανότητα p και f περασμάτων επίσης εύκολα
χρωματικά περάσματα όπως και τρίλιες.
Στην ψηλή περιοχή Γ το όργανο έχει τραχύ διαπεραστικό ήχο και
αδυναμία εκτέλεσης ακόμη και mp περασμάτων. Η περιοχή αυτή επίσης
είναι δύσκολη για γρήγορα χρωματικά
περάσματα και έχει πρόβλημα τονικής ακρίβειας.
Οι δύο ακραίες περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σόλο
μέρη ενώ στην ορχήστρα καλό είναι να χρησιμοποιείται
κατά κύριο λόγο η καλή περιοχή του οργάνου.

Τρόπος παραγωγής των φθόγγων και τρόπος χρήσης των
βαλβίδων.
Για την κατανόηση του μηχανισμού των βαλβίδων της τρομπέτας
θα χρησιμοποιήσουμε τον τρόπο που γράφεται και όχι τον τρόπο που
ακούγεται η σι ύφεση τρομπέτα. Για να πάρουμε λοιπόν το πραγματικά
ακουστό αποτέλεσμα αρκεί να μεταφέρουμε όλους τους φθόγγους μια 2η
μεγάλη χαμηλότερα.
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Όταν δεν έχουμε καμία βαλβίδα πατημένη (000) το όργανο δίνει
θεμελιώδη ντο1 πού όμως δεν παράγεται συνεπώς παίζει τους εξής
φθόγγους με τα χείλη:

Από τις 3 βαλβίδες η 1η (κοντά στον εκτελεστή ) βαρύνει τον θεμέλιο
ένα τόνο , η 2η ημιτόνιο και η 3η 1,5 τόνο (Η 3η βαλβίδα έχει πρόβλημα
σωστού τονικού ύψους και προτιμάται ο συνδυασμός 1ης και 2ης που
δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Η 3η βαλβίδα προτιμάται για τρέμολο.)

Πίνακας των συνδυασμών των βαλβίδων και παραγόμενοι
φθόγγοι. α)

β)
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Δυνατότητες του οργάνου και εφέ:
Η τρομπέτα έχει πολύ γρήγορη άρθρωση ( ειδικά στην καλή της
περιοχή), δυνατές ατάκες και δυνατότητα γρήγορων εναλλαγών.
Έχει μεγάλη διακριτότητα και μπορεί να προβάλει ως σόλο όργανο
στην ορχήστρα σε fff περάσματα.
Το ηχόχρωμα της είναι λαμπερό που μπορεί όμως να αλλάζει προς το
μαλακότερο και ηπιότερο με την χρήση μεγάλης ποικιλίας σουρντινών.
Οι σουρντίνες όμως περιορίζουν την έκταση και δημιουργούν
προβλήματα τονικής ακρίβειας.
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Υπάρχει η δυνατότητα βιμπράτο με τα χείλη ή το διάφραγμα και επίσης
έχει πολύ ενδιαφέρον φλατερτσούγκε.
Τρίλιες και τρέμολο: Η τρομπέτα έχει μεγάλη ευκολία σε τρέμολο και
τρίλιες πλην- των συνδυασμών 023-100, 000-123 και 020-123.
Το γκλιζάντο είναι εφικτό με την χρήση των βαλβίδων ενώ έχει την
δυνατότητα να παράγει φθόγγους σε απόσταση μικρότερη του ημιτόνιου
τόσο με τα χείλη όσο και με τις βαλβίδες.
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Παραδείγματα από την φιλολογία:
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