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REZUMAT. Chitarele clasice sunt formate din doua mari subansamble, corpul chitarei (cutia de rezonanță) și 

gâtul chitarei.  Sub acțiunea încărcărilor, aceste două componente se pot deforma ducând la distorsionarea 

sunetului produs de chitară. Astfel, pentru diminuarea deformațiilor, se pot utiliza fie materiale mai rigide și 

stabile din punct de vedere dimensional, fie elemente de ranforsare, fie forme geometrice ale secțiunii gâtului 

care s- mărească modulul de rezistență. În lucrare sunt propuse soluțiile de rigidizare bazate pe combinația 

dintre cele două modalități de rigidizare: modificarea materialului din care chitarele clasice sunt fabricate și a 

geometriei acestora, pe baza unor măsurători preliminare ce au determninat frecvența apariției defectelor și 

posibile cauze.   

Cuvinte cheie: chitară clasică, ranforsare, secțiunea gâtului de chitară, rigiditate, deformația vasco-elastică. 

ABSTRACT. The classical guitars are composed from two main subassemblies: guitar body (resonance box) 

and neck. Under loading, the components of guitar are deforming, leading to an distorted sound produced by 

instrument. Thus, to decreasing the deformation of guitar, can be used wood species with rigid and stable 

properties, some reinforcement elements or shape section of neck which increasing the stiffness modulus. În 

the paper are presented some analytical and experimental solutions based on combination between materials 

and shape of guitar neck, based on previous measurements. 

Keywords: classic guitar, reinforcement, section of classical guitar neck, stiffness, viscous-elastic deformation.  

1. INTRODUCERE 

Ideea principală a studiului s-a conturat pe baza 

deformațiilor remanente prezente în structura chitare-

lor cu efecte asupra producerii corecte a sunetelor. În 

domeniul instrumentelor muzicale cu corzi, încovo-

ierea gâtului de chitară și a corpului ca urmare a ten-

siunilor din corzi constituie o tematică globală ce 

preocupă atât fabricanții cât și interpreții. În vederea 

realizării unor analize care să ajute la indentificarea 

factorilor ce influențează aceste deformații s-au realizat 

atat teste fizice, observații statistice, cât și transpunerea 

lor prin calcule analitice și modele numerice. 

Principala problemă apărută în cazul acestor 

structuri o reprezintă deformațiile gâtului și/sau a 

corpului de chitară ce ar putea duce la modificarea 

lungimii de vibrație a corzilor [1, 2]  

Identificarea cauzelor de apariție a acestor de-

formații este dificilă întrucât la acestea contribuie mai 

mulți factori – tehnologici, umani, calitatea materia-

lului, mediul de fabricare, depozitare și utilizare. Unul 

dintre cei mai importanți factori este materialul 

utilizat și anume lemnul din diferite specii, știindu-se 

faptul că acesta este un material anizotrop ortotrop, 

higroscopic, a cărui dimensiuni și formă depinde de 

umiditatea mediului și implicit umiditatea  acestuia 

[3, 4, 5]. Mai mult decât atât, lemnul este un material 

visco-elastic. Dacă din punct de vedere al materialului 

utilizat, lemnul nu poate fi înlocuit cu alte materiale 

întrucât cerințele de fabricație pentru chitarele clasice 

impun utilizarea lemnului, totuși se pot combina 

diferite specii lemnoase în structura gâtului de chitară 

care să ducă la creșterea rigidității ansamblului sau se 

pot utiliza elemente de ranforsare (tije, bare fixe sau 

reglabile) din oțel, compozite, lemn, care să măreasca 

rigiditatea gâtului de chitară [1, 6]. De asemenea, 

secțiunea gâtului poate fi sensibil modificată astfel 

încât să crească modulul de rezistență în zona 

caracterizată prin deformații maxime.   

Obiectivele lucrării s-au axat pe studiul statistic 

privind frecvența și magnitudinea deformațiilor din 

structura chitarei clasice; analiza cauzelor de apariție 

a deformațiilor și analiza experimentală a unor unor 

soluții privind îmbunătățirea stabilității structurale a 

instrumentelor muzicale. 
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2. STUDIU PRIVIND FRECVENȚA DE 
APARIȚIE A DEFORMAȚIILOR 
STRUCTURII 

Studiul s-a realizat pe un lot de 22 chitare (4/4, cu 
gât de paltin și tastiera din sonokeling (19 chitare), cu 
tastieră fag termotratat (2 chitare) si cu tastiera din 
salcam (1 chitara) ce au fost urmarite pe fluxul 
tehnologic din punct de vedere al conformității și 
trasabilității proprietăților rigido-elastice. Măsurătorile 
au fost realizate cu ajutorul instrumentelor de măsu-
rare, acestea fiind utilizate pe tot parcursul colectării 
datelor. Instrumentele folosite au fost: lere cu intervale 
dimensionale de 0,05 mm, umidometru, riglă dreaptă 
pentru reper coliniaritate. S-au măsurat următoarele: 
Coliniaritatea punctelor 1 (Prăguș), 2 (Tasta 12), și 3 
(Cordar). Valorile nominale: Înălțimea la prăguș 
trebuie să fie de 1,5 mm, la gradația a 12a – 4,5 mm, 
iar la cordar de 14 mm. Umiditățile au fost măsurate 
pe tastiera chitarei în trei puncte de control, , iar 
deformația corpului de chitară analizată prin prisma 
deformației feței în zona cordarului, a fost investigată 
cu ajutorul riglei conform schemei din Fig. 1.1. Cele 
două operații (frezarea cepului gâtului de chitară – a 
scobiturii în corpul de chitară) și asamblarea celor 
două componente reprezintă operații ”cheie” în pro-
cesul tehnologic întrucât în operațiile anterioare, cum 
ar fi: corp asamblat nesimetric față de axa 
longitudinală; unghiul dintre față și eclisă în zona 
butucului (de frezare) diferit de 90 grade; șlefuirea 
prea puternică a fileului în zona de asamblare gât-
corp; fețe bombate. Toate aceste erori duc la o bază 
greșită de poziționare a subansamblului pe masa 
mașinii de frezat (în ghidaje) astfel încât pot să apară 
erori de prelucrare la CNC care duc la o asamblare 
defectuoasă sau de compomis a gâtului cu corpul de 
chitară (operatorii sunt nevoiți să ajusteze manual și 
subiectiv zona de îmbinare astfel încât nu există un 
control asupra acestor operații). 

În Figura 1.2 se poate observa evoluția deformației 
gâtului pe fluxul tehnologic. 

2. ANALIZA EXPERIMENTALĂ A 
RIGIDITĂȚII GÂTULUI DE CHITARĂ 
CU DIFERITE RANFORSĂRI ȘI 
MATERIALE 

2.1. Metoda experimentală 

Metoda experimentală a constat în solicitarea la 
încovoiere a unei grinzi în consolă reprezentată de 
sub-ansambul gât de chitară încastrat în zona butucu-
lui în dispozitivul de prindere și solicitat în zona 
prăgușului cu o forță de 200 N,  rezultând un moment 
de încovoiere radial față de direcția fibrelor lemnului 

utilizat în strucura gâtului de chitară. (Fig. 2.1, a). În 
dreptul forței, sub structura testată s-a aplicat palpa-
torul care a măsurat în timp real deplasarea maximă a 
punctului. Încercările s-au realizat pentru fiecare 
probă, constând în șapte măsurători corespunzătoare 
celor șapte secțiuni analizate, așa cum se observă în 
Fig. 2.1 (a, b). Testele s-au realizat pe mașina 
universală de testat ZWICK-Roell din dotarea Insti-
tutului de Cercetare Dezvoltare a Universității Tran-
silvania din Brașov, (Fig. 2.1, c). 

 

 

Fig. 1.1. Principiul de măsurare și verificare  
a conformității dimensionale a probelor. 

 

  
a) 

 

 
b) 

 

 
c) 

 

Fig. 1.2. Variația deformațiilor pe fluxul tehnologic: a)  
deformațiile după montarea cordarului (măsurătoarea 4); b) 

variația deformațiilor din zona prăgușului după fiecare operație 
tehnologică verificată; c) variația deformațiilor în zona tastei 12 

(la îmbinarea corp-gât) pe fluxul tehnologic. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Fig. 2.1. Principiul de testare a rigidității probelor la încovoiere: 

a) schema experimentală; b) curba experimentală; 

c) captură de imagine din timpul experimentului. 

2.2. Tipuri de structuri analizate 

Studiul experimental a constat în încercarea a cinci 

tipuri de probe-gâturi de chitară, ale căror caracte-

ristici dimensionale și de material sunt prezentate în 

Tabelul 1. În Figura 2.2 este prezentată geometria 

gâtului de chitară cu dimensiunile măsurate.  

 
 

Fig. 2.2 Dimensiunile probei. 

 
 Pentru a obține rezultate prin care să se observe 

cât mai mult influența ranforsărilor introduse în 

aceste probe. Din punct de vedere structural, cele 

cinci probe testate prezentate în figura 2.3, sunt 

caracterizate prin următoarele aspecte: 

1) Gât de chitară din paltin cu tastieră din salcâm 

și gradații/taste inserate. Ranforsare: bară drept-

unghiulară din oțel; 

2) Gât de chitară din Paltin cu tastieră din salcâm 

și gradații inserate. Ranforsare: bară circulară din oțel; 

3) Gât de chitară din Paltin cu tastieră din salcâm 

și gradații inserate. Ranforsare: bară dublă din lemn; 

4) Gât de chitară din Paltin cu tastieră din salcâm 

și gradații inserate. Ranforsare: fără inserție; 

5) Gât de chitară din Paltin cu tastieră din salcâm 

fără gradații. Insertie: fără inserție. 
 

Tabelul 1. Caracteristicile geometrice  

ale probelor 

Proba L l1 l2 h1 h2 

1 325 51,2 61.3 6 6.2 

2 325 51,5 61.5 5.7 6.1 

3 325 51,5 62.1 5.8 6.1 

4 325 49 61 7 6.9 

5 325 48,9 61 6.8 6.8 

 

 
Proba 1                Proba 2               Proba 3 

 
Proba 4         Proba 5 

Fig. 2.3. Cele 5 tipuri de probe încercate  

(de la stânga la dreapta, 1-5). 

2.3. Rezultate și discuții 

În studiul experimental s-a urmărit comportarea 
probelor ca urmare a aplicării succesiv a forței în 7 

puncte diferite, prestabilite, începând cu prima mă-
surătoare în zona prăgușului, după care au fost 

efectuate măsurători succesive în alte 6 puncte dis-
puse echidistant la 40 mm unul față de celălalt. 

 Rezultatele prezentate în Fig. 2.4 evidențiază 
variația deplasărilor în cele 7 puncte de aplicare a forței 

(cu valori diferite) și de măsurare a săgeții în cazul 
celor cinci tipuri de structuri analizate.  

Se poate observa că deplasarea maximă se obține 

în punctul cel mai îndepărtat de zona de încastrare – 
punctul 1, indiferent de intensitatea forței. Astfel, cu 

creșterea distanței x = l (Fig. 2.1 b), săgeata crește 
cu aproximativ 95% față de punctul cel mai apropiat 

de încastrare. Elementele de ranforsare utilizate con-
tribuie în mod diferit la deformare structurii. Astfel, 

conform testelor, cele mai reduse valori ale depla-
sărilor în punctul cel mai îndepărtat de încastrare se 

obțin în cazul probei 3 (cu inserții din lemn) și 5 (fără 
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inserții și fără gradații), comparativ cu deplasarea 

maximă înregistrată în cazul structurii cu bară drept-
unghiulară (proba 1) a cărui valoare este cu aproxi-

mativ 50% mai mare decât în cazul probei 5. Aceasta 
se poate explica atât prin faptul că tijele introduse în 

gâtul de chitară nu au fost încastrate în dispozitiv, cât și 

prin eliminarea materialului natural (lemnul) și înlo-
cuirea cu un alt material (oțel) cu proprietăți elastice și 

fizice diferite. O situație interesantă se poate constata 
în cazul structurii 4, fără ranforsare, cu gradații aplicate 

pe tastieră în cazul căreia se constată că săgeata este cu 
37,5% mai mare decât în cazul probei 5 (fără ranfor-

sare și fără gradație). Astfel, se poate concluziona că 
degajările de material practicate în structura gâtului duc 

la o slăbire a rezistenței și rigidității acestuia, cu pre-
cădere în cazul tăieturilor transversale față de axa 

longitudinală.  
 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Fig. 2.4. Variația deplasărilor măsurate pentru tipurile de 

structuri testate:  

a) pentru încărcarea F=20 N; b) pentru încărcarea F=80 N; 

c) pentru F=200 N. 

3. ANALIZA CU ELEMENTE FINITE  

A STĂRILOR DE TENSIUNI 

ȘI DEFORMAȚII 

3.1. Metoda numerică aplicată 

În cazul lucrării de față s-a utilizat metoda de 

”Reverse Engineering” cu scopul de a interconecta 

testele efectuate asupra sub-ansamblelor gât de chitară 

alcătuite din gât și tastieră (încercări la încovoiere 

simplă) și analiza FEA efectuată prin intermediul 

software-lui Abaqus. Prin acest procedeu s-a urmărit 

obținerea constantelor de material ca urmare a echi-

valării tuturor celorlalte date de intrare (forțe, condiții 

la limită, deplasări) cu testul real. În prima etapă, a fost 

proiectată structura, după care au fost atribuite proprie-

tăților de material preluate din literatura de specialitate, 

ținând cont de anizotropia lemnului. Apoi au fost stabi-

lite condițiile de contur, și starea limită prin impunerea 

deplasării maxime, s-a discretizat modelul și s-au 

evaluat rezultatele obținute, comparându-le cu cele 

reale. Ulterior au fost ușor ajustate valorile proprietă-

ților de material astfel încât să se obțină deplasarea 

impusă. În cadrul simulării de fața rezultatele obținute 

s-au concentrat pe obținerea unei săgeți de 4,8 mm pe 

direcția Z a sistemului de coordonate setat, întrucât 

aceasta a fost valoarea săgeții inregistrate în cadrul 

testării reale pe același sub-ansamblu de gât de chitară. 

3.2. Rezultate și discuții 

Prin metoda aplicată, păstrând identice condițiile la 

limită, direcția, poziția și valoarea încărcării s-au putut 

ajusta doar constantele de material. Încercând să se 

utilizeze constante elastice de material cât mai apro-

piate de cele din literatura de specialitate, și urmărind 

obținerea unei săgeți de 4,8 mm în zona aplicării forței, 

s-au obținut următoarele constante de material: 
 

Tabelul 2. Proprietățile de elasticitate ale materialului  

Proprietăți de material rezultate 

ρ [g/cm3] 0.59 ϑTR [-] 0.4 

EL [MPa] 10550 ϑRT [-] 0.82 

ER [MPa] 1550 ϑLT [-] 0.5 

ET [MPa] 890 ϑTL [-] 0.038 

GLR [MPa] 1158 ϑRL [-] 0.083 

GLT [MPa] 1130 ϑLR [-] 0.46 

GRT [MPa] 287 U[%] 10 
 

Legenda: ρ – densitatea; E – modulul de elasticitate longitudinal 

pe cele trei direcții:radial (R); tangențial (T); longitudinal (L); 

G – modulul de elasticitate transversal; ϑ – coeficientul lui 

Poisson, U – conținutul de umiditate din lemn corespunzător 

caracteristicilor elastice determinate) 
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Tensiunile maxime  (von Mises) rezultate au avut 

valoarea de 44.88 MPa, valori ce se încadrează în 

valorile specifice rezistenței lemnului la încovoiere 

statică (fig. 3.1).  
 

 

Fig. 3.1. Tensiunile von Mises σmax=44,88 N 

 
În cazul deplasărilor, acestea au fost obținute 

conform datelor impuse (fig. 3.2).  

 

Fig. 3.2. Deplasările pe direcția Z pentru F=200N 

4. CONCLUZII 

Lucrarea a urmărit identificarea și aplicarea unor 

metode de studiu privind aspectele mecanice care 

apar în structura instrumentelor muzicale cu corzi – 

cum este chitara clasică, plecând de la o analiză 

statistică a deformațiilor ce se dezvoltă în structura 

chitarei în diferite etape tehnologice, analiza experi-

mentală a subansamblului gât-tastieră cu diferite 

tipuri de ranforsări și nu în ultimul rând utilizarea 

metodelor numerice pentru identificarea unor pro-

prietăți ale structurii pe baza unor condiții impuse 

privind încărcările și deplasările. În alte studii, s-a 

analizat ansamblul gât-corp din punct de vedere al 

tensiunilor și deformațiilor determinate prin metoda 

tensometriei rezistive. 

Întrucât nu există standarde cu tipo-dimensiuni, 

ci doar prescripții privind ergonomia gâtului de chitară 

pentru interpret, fiecare producător își lansează în 

fabricație dimensiunile proprii de comun acord cu 

beneficiarul. Analizând la nivel global acest aspect, s-a 

constatat din experiența apriori si aposteriori că 

dimensiunile secțiunilor gâtului de chitară au căpătat 

valori apropiate indiferent de producător.  

Rezultatele încercărilor experimentale pe gâturile 

de chitară ranforsate, au evidențiat că rigiditatea 

gîtului depinde atât de modificarea brațului forței, 

cât și de variația secțiunii sub-ansamblului gâtului de 

chitară, care este, un factor important în , din punct 

de vedere al elementului analizat, materialul având 

același caracteristici pe toată lungimea.  

Rezultatele obținute (materialul utilizat pentru 

obținerea deplasărilor corespunzătoare testului real) 

au confirmat o aproximare a materialului folosit în 

simulare cu materialul descris în literatura de specia-

litate, făcând referire aici la aproximarea constantelor 

de material). Se poate confirma, deci, ca modelul a 

fost validat considerând toleranțele acceptate cu 

privire la validarea testului. 
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