
                 Τούμπα

   Ιταλικά-Γερμανικά- Γαλλικά – Αγγλικά = tuba

 
    Προέλευση – περιγραφή - ιστορική  τοποθέτηση.
 
     Με  το   όνομα  τούμπα  αναφέρεται  μία   Ρωμαϊκή  ίσια
σάλπιγγα  με  κωνικό  σωλήνα.  Η  πρώτη  σύγχρονη  τούμπα
κατασκευάστηκε πρώτη φορά στο Βερολίνο το 1835 από τους
J.G.Moritz  και    W.Wiepecht και  θεωρείται  απόγονος  της
μπάσας οφικλείδας.
     Η τούμπα είναι χάλκινο πνευστό όργανο με κωνική φαρδειά
κωνική  διάμετρο  και  τρεις  έως  πέντε  βαλβίδες  .  Οι  τούμπες
παίζονται με κοίλο επιστόμιο ( οι τούμπες Βάγκνερ με κωνικό)
και ανήκουν στην οικογένεια των κόρνων σηματοδοσίας .
    Εν αντιθέσει με τα κόρνα η τούμπα παίζεται με την καμπάνα
προς τα πάνω και υπάρχει στα ακόλουθα μεγέθη.
 α) Τενόρο τούμπα σε σι ύφεση . Τούμπα με σωλήνα μήκους 9
ποδών  (3  μέτρων  περίπου)  λέγεται  και  ευφώνιο  και
χρησιμοποιείται  σε  μπάντες  και  σπανίως  στην  ορχήστρα.(3-4
βαλβίδες).
 β) μπάσο τούμπα σε φα. Τούμπα μήκους 12 ποδών ( 3.96 μ.)
που  χρησιμοποιούνταν  στην  ορχήστρα  ως  την  δεκαετία  του
1940. (4 βαλβίδες).
γ) μπάσο τούμπα σε μι  ύφεση. τούμπα μήκους 14 ποδών πού
χρησιμοποιείται  μόνο  σε  μπάντες  χάλκινων   και  στην
στρατιωτική  μουσική. (4 βαλβίδες).
δ)Κόντρα  μπάσο  τούμπα  ή  «αυτοκρατορική».  Τούμπα  με
σωλήνα μήκους 16 ποδών (5.30 μ. περίπου).  Κατασκευάζεται
σε  δύο  μεγέθη  (ντο  και  σι  ύφεση).  Διαθέτει  4  βαλβίδες  ενώ
πρόσθετες βαλβίδες διορθώνουν το κούρδισμα.
   Η κόντρα – μπάσο τούμπα σε ντο αποτελεί από το 1940 που
αντικατέστησε την τούμπα σε φα σταθερό μέλος της ορχήστρας
ενώ  η  κόντρα  μπάσο  τούμπα  σε  σι  ύφεση  χρησιμοποιείται
συνήθως σε μπάντες.* 
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* Υπάρχει και η διπλή τούμπα  σε φα-ντο και φα- σι ύφεση πού
αποτελεί  συνδυασμό  μπάσας  και  κόντρα  μπάσας  τούμπας  με
βαλβίδα μετατροπής (όπως στο διπλό κόρνα σε φα –σι ύφεση).

Τα μεγέθη τούμπας. 
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           Εκτάσεις – περιοχές (ρεγγίστρα).

  Η τούμπα είναι ταυτόφωνο όργανο και γράφεται στο κλειδί 
του φα. Οι εκτάσεις ανάλογα του μεγέθους είναι οι ακόλουθες.
 
Έκταση τούμπας:
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    Η έκταση της τούμπας μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες
τρεις περιοχές (ρεγγίστρα) ανάλογα την ηχητική τους ποιότητα.

 Τρόπος παραγωγής των φθόγγων-ηχόχρωμα και ειδικά εφέ.

  Ο τρόπος χρήσης των βαλβίδων στην τούμπα είναι ίδιος με
αυτόν  της  τρομπέτας  .Το  ηχόχρωμα  της  είναι  σκούρο  και
επιβλητικό ενώ έχει δυνατότητα ισχυρότατου fff και αναλόγως
του μεγέθους της ικανοποιητικού p στην καλή της περιοχή. 
   Καλό  είναι  να  αποφεύγονται  τα  γρήγορα  χρωματικά
περάσματα στο Α ρεγγίστρο.
  Η τούμπα αποτελεί το κόντρα μπάσο  όργανο της οικογένειας
των  χάλκινων  και  η  οικονομία  χρώματος   απαιτεί  την
προσεκτική χρήση της στην ορχήστρα . 
   Λόγω του υπερβολικού  μεγέθους του σωλήνα  της η διάρκεια
σε  μια  τενούτα  είναι  κατά  πολύ  μικρότερη  από  αυτόν  της
τρομπέτας.     
  
Παραδείγματα  από την φιλολογία:
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