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T RĄB K A Słowo trąbka (zdrobnienie od trąba),
pochodzi z włoskiego tromba.

Oprócz najbardziej popularnych odmian
trąbki używane są:

trąbka basowa – grająca o oktawę niżej;
trąbka piccolo – grająca o oktawę wyżej;

trąbka kieszonkowa (pocket trumpet) -
instrument o rozmiarach zmniejszonych dzięki

wielokrotnemu zwinięciu rury;
ma gorsze walory brzmieniowe.

Zespół trzech zaworów (najczęściej
tłoków) otwiera lub zamyka alternatywne
drogi przepływu powietrza, umożliwiając

zmianę wysokości dźwięku. Trąbka
wyposażona jest także w jeden lub więcej

zaworów pozwalających na usuwanie
gromadzącej się wilgoci (śliny grającego i

skroplonej pary wodnej).

Współczesna trąbka składa się z metalowej
rury, najczęściej wykonanej z mosiądzu,
rzadziej z metali szlachetnych. Rura
skręcona jest w pętlę. Z jednej strony
zakończona kielichowym lub stożkowym
ustnikiem, a z drugiej rozszerzeniem w
kształcie dzwonu (czarą).
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R Ó G  ( W A LTO R N I A )

Róg, inna nazwa waltornia.

Metalowy róg zbudowany
z rury zakończonej
kielichowym rozszerzeniem
tradycyjnie przyjął formę
okrągłej, pojedynczej lub
podwójnej pętli.

Technika gry na tym
instrumencie wymaga, aby
jednocześnie dmuchać przez
odpowiednio ułożone wargi,
obsługiwać wentyle i
operować ręką w czarze
głosowej instrumentu.
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P U Z O N

Puzon — instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych lub językowy
głos organowy (najczęściej szesnastostopowy) umieszczany w sekcji puzonu, o silnie
korzennej barwie.
Do grupy aerofonów ustnikowych należą także: róg (waltornia), trąbka i tuba.
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Tuba

Tuba – instrument dęty
blaszany z grupy aerofonów
ustnikowych.

Największy i o najniższym stroju
spośród tej rodziny
instrumentów.

Tuba składa się z długiej rury rozpoczynającej się ustnikiem, wielokrotnie zwiniętej,
rozszerzającej się stożkowo i zakończonej czarą głosową.

Zazwyczaj tuby zwijane są w kształcie elipsy z czarą umieszczoną po prawej stronie
grającego z systemem tłokowym lub zaworami obrotowymi. Pełną skalę

chromatyczną uzyskuje się, naciskając odpowiednie wentyle (od 4 do 6) obniżając
dźwięki podstawowe poprzez włączenie do obiegu krąglików.
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