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REZUMAT. Această lucrare evidenţiază efectul sistemului de bare asupra capacităţii vibratorii a plăcilor de chitară 
realizate din diferite specii: lemn de molid, lemn de cedru, placaj. Invetsigaţiile experimentale s-au realizat în 
camera anecoică a fabricii de instrumente muzicale. În urma prelucrării datelor a rezultat faptul că sistemul de 
bare modifică modurile de vibraţii și favorizează propagarea anumitor frecvenţe joase sau medii datorită 
modificării greutăţii ansamblului. 

Cuvinte cheie: sistem de bare, suprafaţa vibrantă, moduri de vibraţie. 

ABSTRACT:  This paper highlights the effect on the ability strutting system of guitar vibratory plates made of 
different species: spruce, cedar, plywood. The experiments were conducted in the anechoic chamber musical 
instruments factory. After processing the data that resulted bar system change vibration modes and favors 
certain low frequency propagation medium weight due to changing ensemble. 
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1. INTRODUCERE 

Chitara este un instrument muzical cu coarde, 
unul dintre cele mai populare din lume. Este folosită 
ca un instrument de solo sau instrument de însoțire 
în numeroase stiluri muzicale și direcții de muzică; 
ca instrument principal, chitara se regăsește în stiluri 
musicale precum blues, flamenco, muzică rock, uneori 
jazz. Chitarele pot fi folosite atât de instrumentiști 
dreptaci, cât și de stângaci. În general, chitaristul 
folosește mâna cu care scrie pentru ciupirea corzilor; 
degetele celeilalte mâini vor apăsa corzile pe taste, 
pe rând sau simultan (pentru acorduri), activitate ce 
implică un alt fel de coordonare din partea creierului. 
Raționamentul este valabil pentru toate instrumentele 
cordofone cu tastieră (de exemplu, cele din familia 
viorii, familia violei, lăuta etc.), singura diferență în 
cazul instrumentelor cu arcuș fiind un set diferit de 
gesturi pentru mâna care pune corzile în mișcare. 
Principalele părți componente sunt: corpul chitarei și 
gâtul chitarei, fiecare dintre aceste subansamble 
fiind compuse din numeroase elemente. Corpul de 
chitară este alcătuit din: placa de față (4); placa de 
spate (13); eclise (6); rozeta (1); înălțător (2); cordar 
(3); bare față (5); contraeclisă față (7); întăritură 
cordar (8); butuc inferior (9); contraeclisă spate (10); 
bare spate (11); întăritură rozetă (14);  întăritură față 
(15); butuc superior (16); gât (18); bara de armare – 
opțional (19); mecanism corzi (20); tastiera sau 

limba (21); prăguș (22); sârmă gradații (23); bordură 
ABS fileu – opțional (17) (fig. 1). 

Corpul chitarei clasice este realizat în diferite forme 
și dimensiuni, fiind alcătuit din față-eclisă-spate, 
formând din punct de vedere mecanic și fizic un  vas 
cu pereți subțiri cu rol de rezonanță, fapt pentru care a 
fost asemănat cu un rezonator de tip Helmholtz. Placa 
de față are rolul cel mai important din punct de vedere 
acustic, fiind realizată din specii de rășinoase cu 
proprietăți acustice deosebite (molid de rezonanță, 
cedru) sau din placaj cu caracteristici similare. Pe 
partea interioară, placa de față prezintă un sistem de 
bare de rigidizare (dispuse transversal) și cu rol acustic 
(dispuse sub diferite modele). Din punct de vedere al 
planeității, aceasta poate fi plană sau curbată. Eclisa 
reprezintă peretele lateral al corpului de chitară, fiind 
obținută prin curbarea lemnului. Aceasta asigură 
legătura dintre fața și spatele chitarei, fiind realizată 
din paltin, tei, fag, mahon, bubinga, zebrano, etc. 
Eclisa are atât rol estetic cât și acustic și mecanic. 
Placa de spate poate fi plană sau curbată, fiind 
ranforsată cu bare transversale cu rol de rigidizare și 
acustic. Fiind o structura solicitată static – de tensiunea 
din corzi precum și dinamic – de vibrația corzilor, 
plăcile sunt rigidizate pe fața interioară cu bare din 
lemn de molid, dispuse după diferite modele (fig. 2). 
În același timp, aceste bare influențează și modul de 
vibrație al plăcii și frecvențele proprii, modificându-i 
numărul de linii nodale, numărul de armonice ș.a. 
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Fig. 1. Elementele componente ale chitarei clasice. 
 

            
 

Fig. 2. Sisteme de bare de rezonanță pe placa de față. 
 

2. DETERMINAREA MODURILOR  
DE VIBRAŢIE ȘI A FRECVENŢELOR 
PROPRII ALE PLĂCILOR PRIN 
FENOMENUL DE REZONANŢĂ 

2.1. Metoda de testare 

Principiul metodei de testare a constat în excitarea 
plăcilor de chitară cu un câmp sonor cu frecvența 
variabilă. Când frecvența câmpului sonor coincide cu 
una din frecvențele proprii ale plăcii, aceasta intră 
în rezonanță și vibrează puternic. Testele au fost 
realizate în camera anecoidă a fabricii de instrumente 
muzicale S.C. Hora S.A. Reghin. Metoda de de-
terminarea a răspunsului structurii la vibraţii forţate, 
utilizând ca sursă de excitaţie presiunea sonoră a 

aerului dintre placă şi difuzor, a constat în generarea 
frecvenţelor cu generatorul de semnal 1 şi ampli-
ficarea lor prin intermediul amplificatorului 2. 
Semnalul acustic emis prin difuzorul cu membrană 
(3) amplasat sub placă (4) produce vibraţia plăcii 
încastrată în dispozitivul de  fixare ce simulează cutia 
acustică (6). Datele au fost stocate şi reprezentate 
grafic în calculator (8). Figurile Chladni obţinute prin 
dispunerea nisipului (5) pe liniile nodale ale plăcii au 
fost imortalizate cu ajutorul camerei foto digitale (7) 
(Stanciu, 2012). În figura 3 este prezentată schema 
instalaţiei experimentale utilizate prin această metodă. 
Frecvenţele de excitaţie au fost cele de referinţă, 
corespunzătoare frecvenţelor de vibraţie ale corzilor: 
82.4 Hz, 110 Hz, 146 Hz, 196 Hz, 246.9 Hz, 
329 Hz precum şi frecvenţe înalte aflate în relaţii 
de terţă sau cvintă cu cele de bază așa cum se 
observă în tabelul 1.  
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Fig. 3. Schema bloc a instalației și aparaturii pentru 
determinarea modurilor vibratorii ale plăcilor de chitară  

(1 – generator sunet; 2 – amplificator; 3 – difuzor; 4 – placa de 
chitară; 5 – nisip; 6 – dispozitiv de fixare a plăcii; 7 – aparat 

foto; 8 – calculator pentru prelucrarea datelor) . 
 

Tabelul 1. Tipuri de frecvențe generate în timpul testelor 
experimentale de determinare a formelor modale 

Frecvențele utilizate în determinarea formelor modale [Hz] 

82,4 174,6 349,2 698,5 

98 196 392 784 

110 220 440 880 

123,47 246,9 493,9 987,8 

130,8 261,6 523,2 1046,5 

148,8 293,7 587,3 1174,6 

164,8 329,6 659,3 1318,5 
 

2.2. Tipuri de plăci testate  

S-au testat plăci de chitară cu diferite sisteme de 
bare de rigidizare și din diferite materiale ligno-
celulozice: lemnul masiv de molid, lemn masiv de 
cedru și placaj. În tabelul 2 sunt prezentate tipurile 
de plăci pentru care s-au determinat formele 
vibratorii. În timpul testelor, gaura acustică a fost 
acoperită cu hartie pentru a nu permite nisipului să 
cadă în incinta acustică. 

3. REZULTATE ȘI DISCUŢII 

Plăcile au fost expuse la sursa sonoră, determi-
nându-se formele vibratorii pentru fiecare frecvență 
generată. Astfel s-au obținut 180 moduri de vibrație 
care au fost fotografiate și prelucrate grafic în 
AutoCad delimitându-se conturul cu comanda spline, 
după care s-a determinat aria suprafeței selectate cu 
comanda Area. Rezultatele investigațiilor experimen-
tale privind modurile de vibrație ale diferitelor plăci 
sunt prezentate selectiv în tabelele 3....7.  

Se constată că primul mod de vibrație este ase-
mănător indiferent de structura și materialul plăcii. 
Totuși gradul de rigidizare al plăcii cu bare sau 
lentile duce la creștere frecvenței la care se formează 
primul mode de vibrație: la plăcile din placaj, fară 

bare sau numai cu trei bare, frecvența este de 98 Hz, 
comparativ cu celelalte plăci care conțin mai multe 
elemente de rigidizare unde prima suprafață vibra-
torie se  formează la frecvența de 110 Hz.  

Peste valoarea de 196 Hz, modul de rigidizare a 
plăcii începe să influențeze formele vibratorii. La 
plăcile din molid și cedru cu același sistem de 
rigidizare aplicat, se constată că lemnul de cedru 
prezintă forme modale mult mai distincte și pe o 
suprafața mai mare decât lemnul de molid. Mai mult 
decât atât, între modurile vibratorii identice formate 
la frecvența de 110 Hz; 493 Hz; 587,3 Hz; 880 Hz, 
în cazul plăcii de cedru se formează ventre de ampli-
tudine la frecvențe intermediare, acestea răspunzând la 
vibrațiile generate de presiunea acustică a aerului din 
incinta standului de testare. O comportare deosebită 
din punct de vedere al liniilor nodale ce se formează 
ca urmare a modului de rigidizare a plăcii, o prezintă 
placa din lemn masiv de cedru cu lentilă (tabelul 5). 
Astfel, primele trei moduri de vibrație sunt similare 
cu placa din placaj nerigidizată. Un mod distict se 
formează la frecvența de 1174,6 Hz ceea ce 
dovedește capacipatea plăcii și implicit a corpului de 
chitară de a răspunde la frecvențe foarte înalte.  

 
Tabelul 2. Tipuri de plăci analizate din punct de vedere  

al  modurilor vibratorii 

Tip placă Codificare Reprezentare 

Placă din placaj tei, 
fără bare și fără 
rozetă 

Pl. tei 

Placă din placaj tei, 
cu bare transversale 

Pl. tei 3b 

Placă cedru cu lentilă Pl. cedru 
lentilă 

Placă molid sistem 
nou de bare 

Pl. molid 
ADIS 

 
 

 

Placă cedru sistem 
nou de bare 

Pl. cedru 
ADIS 
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Tabelul 3. Formele vibratorii ale plăcii din placaj de tei, fără bare și fără rozetă Plplacaj tei 

 
98 Hz 164,8 Hz 196 Hz 261,6 Hz 293,7 Hz 

  
392 Hz 440 Hz 587,3 Hz 659,3 Hz 1174,6 Hz 

 
Tabelul 4. Formele vibratorii ale plăcii din placaj de tei, cu bare de rezonanță 

  
98 Hz 130,8 Hz 196 Hz 283,7 Hz 329 Hz 

   
523,2 Hz 587,3 Hz 659,3 Hz 784 Hz 987,8 Hz 

 
Tabelul 5. Formele vibratorii ale plăcii din lemn masiv de cedru, cu lentilă Plcedru lentilă 

   
110 Hz 174,6 Hz 392 Hz 587,3 Hz 880 Hz 

  
987,8 Hz 1174,6 Hz 
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Un alt factor care influențează modul de formare 
a figurilor Chladni îl constituie modalitatea de fixare 
a plăcilor. În general, în literatura de specialitate, 
formele modale ale plăcilor de chitară au fost 
determinate prin rezemare liberă a plăcilor. În testele 
realizate și prezentate în lucrare, plăcile au fost 
fixate pe un contur ce simulează corpul chitarei. Din 

acest motiv, formele obținute sunt diferite de cele 
identificate în referințele bibliografice. 

Cu cât frecvența generată de sursa sonoră este mai 
înaltă, cu atât modurile de vibrație diferă ca formă, 
suprafață și frecvența de la o structură de placă la alta. 
Astfel, primele trei moduri de vibrație sunt similare la 
plăcile din placaj (la frecvențele de 98 – 196 Hz).  

 
Tabelul 6. Formele vibratorii ale plăcii din lemn masiv de cedru, cu bare ADIS, Plcedru ADIS 

    

110 Hz 174,6 Hz 493,9 Hz 523,2 Hz 587,3 Hz 

  
880 Hz 987,8 Hz 1046,5 Hz 1174,6 Hz 1318,5 Hz 

 
Tabelul 7. Formele vibratorii ale plăcii din lemn masiv de molid, cu bare ADIS, Plmolid ADIS 

  
110 Hz 493,2 Hz 587,3 Hz 659,3 Hz 784 Hz 

 

 

880 Hz 1046,5 Hz 1174,6 Hz 1318,5 Hz  
 

Comparând modurile vibratorii ale plăcilor în-
castrate pe contur cu cele determinate în diferite 
experimente pe plăci încastrate sau pe plăci din 
structura chitarei ca ansamblu, din literatura de 
specialitate, se observă numeroase similitudini între 
acestea (Stanciu, 2012; Richardson, 2010, Fritz 
Muller - http://www. classicalguitars.ca/resonances. 
htm) (fig. 4 și tabelul 8). Detaliind și analizând 
mărimea suprafețelor, tipurile de moduri obținute 
(de răsucire, încovoiere, compuse, etc), se pot 
remarca diferențele date de materialul plăcii, sistemul 
de rigidizare utilizat, etc, factori care contribuie la 

obținerea unui anumit spectru acustic al chitarei 
(timbru) și implicit o calitate superioară din punct 
de vedere acustic (Derveaux, 2003; Sali, 2011; 
Hess, 2013). 

Realizând prelucrarea grafică a suprafețelor 
vibrante obținute pentru fiecare frecvență și tip de 
placă, s-a calculat valoarea suprafețelor cu ventre de 
amplitudine, iar pentru comparație, s-au însumat valo-
rile, obținând pentru fiecare tip de placă testată 
suprafața vibratorie totală. În tabelul  9 sunt centra-
lizate rezultatele care au fost reprezentate grafic în 
figura 5.   
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f=193 Hz 

 
f=270 Hz 

 
f=289 Hz 

 
f=307 Hz 

 
f=388 Hz 

 
f=410 Hz 

 
f=432 Hz 

 
f=508 Hz 

 
Fig. 4. Modelele Chladni obținute pe cutia de chitară clasică cu ajutorul generatorului de frecvență 

(http://www.classicalguitars.ca/resonances.htm)  
 

Tabelul 8. Modurile de vibrații ale structurilor din plăci cu grade diferite de complexitate (Stanciu, 2012) 

110 146 196 246 329 588 

   

   

   
 

Tabelul 9.  Valorile suprafețelor vibrante determinate pentru fiecare tip de placă și frecvență  

Frecvența Hz 
Suprafața vibratorie, mm2 

Pl. cedru ADIS Pl. molid ADIS Pl. cedru lentilă Pl. tei 3b Pl. tei 
82,4 74785,91 106536,50 76278,87 108915,60 75482,13 
98 99753,02 99697,17 88565,10 81844,91 79063,75 

110 106689,20 113226,90 66204,16 70232,56 69368,80 
123,47 110039,90 104414,30 63229,41 65630,81 86930,66 
130,8 116696,80 99563,14 58445,22 49014,61 96178,84 
148,8 120110,90 105583,40 54722,12 55794,38 97668,08 
164,8 126201,90 105769,50 58441,50 66628,60 94525,79 
174,6 121771,40 91718,57 71237,80 79558,92 96327,77 
196 114630,50 46043,58 76170,90 89562,89 106283,30 
220 59394,61 38928,73 70575,08 103855,90 70824,53 

246,9 66922,72 40816,35 48806,12 72835,01 62309,80 
261,6 63244,30 24531,51 48016,82 81736,94 74968,34 
293,7 84559,05 67652,45 80147,17 83687,84 88967,20 
329,6 62786,36 16984,78 36765,61 76688,41 72920,64 
349,2 47149,34 18868,67 49744,34 46036,13 74596,03 
392 54688,62 18228,30 68497,59 37365,03 46051,02 
440 121864,50 41441,83 65727,61 49197,04 49316,18 

493,9 126291,30 56133,18 25186,77 54212,06 55559,82 
523,2 118160,00 56002,87 33418,55 36531,06 64990,43 
587,3 107869,40 69666,65 50950,62 45961,67 83282,02 
659,3 46791,92 55753,42 13395,71 42972,02 46036,13 
698,5 12874,48 42286,97 11627,24 70411,27 20934,99 
784 14776,98 13920,67 11106,01 32379,80 14505,20 
880 28734,89 24360,24 7397,80 31873,46 13604,21 

987,8 37722,45 24963,39 26676,01 36758,17 12170,81 
1046,5 54442,89 23369,90 25678,22 24360,24 8820,02 
1174,6 48016,82 21180,72 35417,85 21028,07 8034,45 
1318,5 43891,63 13619,10 13768,02 15350,34 7055,27 

Valoarea totală 2190862,00 1541263,00 1336198,00 1630424,00 1676776,00 
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Fig. 5. Suprafața totală vibratorie a plăcilor analizate. 
 

 
 

Fig. 6. Comparații privind suprafața vibratorie pentru frecvențele specifice corzilor libere. 
  

Astfel, se poate observa că cea mai sensibilă 
placă la vibrații este placa din lemn de cedru 
ranforsată cu modelul de bare ADIS, obținându-se 
cea mai mare suprafață vibratorie. Valori similare 
s-au obținut în cazul plăcii din placaj de tei cu și fără 
bare precum și a plăcii de molid cu model ADIS, 
suprafața vibrantă fiind de aproximativ 1,3 ori mai 
mică decât în cazul plăcii din cedru cu sistem ADIS. 
Cea mai redusă suprafață vibratorie se înregistrează 
în cazul plăcii din cedru cu lentilă.  Astfel, se poate 
concluziona faptul că tipul de material și modul de 
rigidizare influențează hotărâtor modul de vibrație a 
plăcilor din structura chitarei clasice. Nu întâmplă-
tor, se fac cercetări privind înlocuirea sistemelor 
clasice de bare cu forme noi, mai compacte în zona 
cordarului. 

Analizînd comportarea plăcilor la frecvențele speci-
fice corzilor libere ale chitarei clasice, se constată că 
la frecvența de 82,4 Hz cel mai bine răspunde placa 
din placaj de tei cu 3 bare și placa din molid cu 
sistem ADIS. La frecvențaele de 110 Hz și 146 Hz, 
plăcile de cedru și molid cu sistem ADIS vibrează pe 
cea mai mare suprafață a plăcii. Placa din placaj de 
tei simplă și ce din cedru cu sistem ADIS răspund și 

la frecvența de 196 Hz cu cea mai mare suprafață 
vibratorie. La frecvențele de 246,9 Hz și 329 Hz se 
înregistrează  cel mai slab răspuns la vibrații indiferent 
de tipul plăcii, iar pentru frecvența de 440 Hz, placa 
de cedu cu sistem ADIS prezintă cel mai favorabil 
răspuns modal (figura 6). 

4.  CONCLUZII 

Chitara constituie un sistem complex atât din 
punct de vedere constructiv cât şi funcţional, ne-
cesitând precizie de execuţie, materiale de calitate şi 
ulterior condiţii de utilizare potrivite. Principiul con-
structiv şi funcţional al chitarei este unul din cele 
mai vechi şi răspândite din întreaga lume, chitara în 
forma ei veche regăsindu-se simultan pe continentul 
asiatic, european şi african în diferite perioade istorice 
şi traversând timpul până în zilele noastre. Lemnul 
utilizat în fabricarea instrumentelor muzicale se 
încadrează celor mai ridicate cerințe de calitate a 
structurii, criteriile de calitate fiind foarte stricte și 
riguroase, fabrica de instrumente muzicale S.C. Hora 
S.A. Reghin ridicându-se la aceste norme de calitate. 
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Din etapa de selecționare a lemnulului, uscare și 
până la produsul final, lemnul de rezonanță parcurge 
o adevărată epopee, lutierii având sarcina de a modela 
lemnul fără ca acesta să-și piardă virtuțile. Din acest 
punct de vedere, producerea unui instrument muzical 
implică știință, măiestrie, artă și dragoste față de 
lemn – ca purtător al sunetelor fundamentale ale 
naturii. Condiţiile de contur ale plăcilor influenţează 
configuraţia modurilor de vibraţie şi ordinea de 
apariţie a acestora. Se remarcă faptul că diferenţele 
date de sistemul de bare se reflectă mai ales în 
ordinea apariţiei formelor vibratorii și mărimea su-
prafețelor vibratorii. De asemenea, sistemul de bare 
rigidizează placa sonoră astfel încât aceasta intră în 
rezonanță la diferite frecvențe. 
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