
AEROFONY

instrumenty dęte



Aerofony, czyli 
instrumenty dęte 

generują dźwięk za 
pomocą drgao 

powietrza, który może 
byd, chod nie musi, 

zawarte w 
instrumencie.



• W aerofonach źródłem dźwięku jest drgający słup
powietrza, zamknięty w przestrzeni rezonansowej,
pobudzony do wibracji za pomocą zadęcia.

Aerofony są klasyfikowane wg sposobu, w jaki powietrze jest
wprawiane w drgania, co zależy głównie od rodzaju ustnika:

Otwór,

Gwizdek,

Stroik pojedynczy,

Stroik podwójny,

Wargi grającego.

Do aerofonów zalicza 
się też głos ludzki.



Rodzaje

Ze względu na sposób zadęcia aerofony dzielą

się na: 

 ustnikowe (róg, trąbka), 

 wargowe (flet)

 stroikowe 
(ze stroikiem pojedynczym 

— klarnet, saksofon, 

z podwójnym — obój, fagot). 



3 grupy

W praktycznym, potocznym podziale

instrumentów dętych wyróżnia się pośród nich

3 grupy:

• drewniane -
np. saksofon, klarnet, obój, flet, fagot;

• blaszane - np. trąbka, róg, puzon;

• klawiszowe - np. organy.









Piszczałka

• Częśd w aerofonie
zawierająca słup powietrza
jest zw. piszczałką;

• od długości piszczałki
zależy wysokośd dźwięku,
a od materiału, z jakiego
jest wykonana, i od
kształtu — barwa.



Jak grad ?

• Zmianę wysokości dźwięku uzyskuje się przez: 
• a) otwieranie i zamykanie otworów bocznych 

bezpośrednio palcami lub za pomocą klapek (flet, 
obój); 

• b) przedłużanie i skracanie piszczałki suwakiem (puzon);
• c) przedłużanie i skracanie piszczałki wentylami (trąbka, 

tuba); 
• d) przedęcie, czyli zmianę ciśnienia powietrza (w 

większości aerofonów, zaś np. w trąbce fanfarowej jako 
jedyny sposób zmiany dźwięku);

• w aerofonach klawiszowych (organy) zmiana 
wysokości dźwięku następuje wskutek włączania, za 
pośrednictwem klawiatury, piszczałek różnej wielkości.



Co z głośnością?

• Zmianę barwy dźwięku (także głośności)
uzyskuje się, stosując w niektórych aerofonach
tłumiki.



Flety



• Flety te mogą byd pojedyncze lub składad się z wielu
piszczałek o stopniowo zmieniającej się długości,
umieszczonych w rzędzie. Różnią się od fletni Pana tym,
iż piszczałki fletni nie mają otworów palcowych, a ich
dolny koniec jest zwykle zamknięty.



Flet poprzeczny



Flauto traverso


