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REZUMAT. Lucrarea se focalizează pe analiza dinamică a structurilor de plăci lignocelulozice din componenţa chitarelor prin metode
analitice şi numerice. În prima etapa s-a realizat modelarea cu FEM a plăcilor lignocelulozice în diferite variante structurale, după
care s-a analizat comportarea dinamică a plăcilor la vibraţii libere în condiţiile varierii diferiţilor parametrii. A doua etapa a constat
in modelarea analitică a plăcilor pe baza relaţiilor de calcul stabilite de Rossing, 2002. În final rezultatele obţinute prin cele două
metode au fost comparate cu cele obţinute de alţi cercetători din domeniu.
Cuvinte cheie: metoda elementului finit, plăci compozite lignocelulozice, forme modale, frecvenţa proprie.
ABSTRACT. The paper presents the results of the analytical and numerical method using to determine the dynamical behavior of the
lignocelluloses composite plates from the stringed instruments’ structure. First it had been done the geometrical modelling of the
structures from the plates, as the body of the classical guitar – size 4/4, according to the standard dimensions used in the musical
instruments factory SC Hora SA Reghin Romania. Then it had been done the dynamical analysis with finite element of the plates
from the body guitar structure using Patran-Nastran software package. There had been modeled different types of structures of
plates, from the point of thickness, of the used material and of the top braces. Through analyzing and comparing the normal modes
of the fixed edges plates and the structures’ response to the action of the cyclic stresses it had been noticed that the acoustic
performances of the musical stringed instruments (classical guitar) are influenced by micro-structural, physical, mechanical and
dynamical characteristics of the materials used for wood plates and for wooden materials. The results of the scientific studies
contribute to the improving of the performances of the guitars’ acoustic quality.
Keywords: finite element method (FEM), lignocelluloses composite plates, modal shapes, natural frequency.

1. ASPECTE GENERALE
Calitatea acustică a unei chitare este determinată de
o numeroşi factori cum ar fi: geometria şi structura plăcilor, calitatea materialelor şi caracteristicile lor fizice,
elastice, mecanice şi acustice, calitatea suprafeţelor şi
finisajul, calitatea corzilor şi priceperea interpretului.
Utilizarea lemnului şi a materialelor lignocelulozice
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compozite în structura plăcilor acustice prezintă multiple
avantaje: un spectru larg de frecvenţe amplificate,
absorbţia energiei sonore, viteza de propagare a sunetului
în lemn ridicată, transmiterea fidelă a vibraţiilor
corzilor. Forma şi structura plăcilor din componenţa
chitarelor constituie un al factor hotărâtor în calitatea
răspunsului dinamic al întregii structuri, respectiv chitara
[3, 6]. În lucrare, autorii şi-au propus sa analizeze influBuletinul AGIR nr. 1/2009 ● ianuarie-martie
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enţa: grosimii, lăţimii, formei, materialului (densitate,
module de elasticitate longitudinale şi transversale),
structurii plăcilor acustice.

figura 3, cu lungimea Lx (Lx = 480 mm), lăţimea
variabilă Ly (Ly = 240; 260; 280;....380 mm), grosimea h
(h = 1.5; 2; 2.5; 3 mm) [ 3, 4, 9];

2. MODELAREA CU FEM A PLACILOR
ACUSTICE DIN COMPONENTA
CHITARELOR
S-a modelat geometric 4 variante de plăci acustice:
placa simplă, placa cu bare transversale, placa cu 3 bare
de rezonanţă şi placa cu 5 bare de rezonanţă (Figura 1),
respectându-se dimensiunile practicate la fabrica de
instrumente muzicale S.C. Hora S.A. Reghin, România
[9]. Pentru discretizarea in elemente finite s-a utilizat
elemente de tip shell cu 4 noduri, folosindu-se pachetul
Patran Nastran 2004. Pentru analiza dinamica plăcile au
fost considerate încastrate pe contur, iar parametrii care
s-au variat au fost: modulul de elasticitate longitudinal
E, densitatea ρ, grosimea h şi numărul şi poziţia barelor
de rezonanţă.

Fig. 1. Modelarea numerică cu elemente finite
a variantelor de plăci considerate.

În urma analizei cu FEM s-au obţinut numeroase
rezultate evidenţiate prin figuri şi grafice, dintre care:
formele modale ale modurilor proprii de vibraţii pentru
primele 5 moduri (fig. 2), valorile frecvenţelor proprii
pentru diferite structuri de plăci.

3. MODELAREA ANALITICĂ A
STRUCTURILOR DE PLĂCI SUPUSE LA
VIBRAŢII LIBERE
Pentru modelarea analitică a plăcilor din structura
chitarelor, s-au considerat următoarele ipoteze simplificatoare:
 placa de chitară cu o geometrie nedefinibilă a fost
redusă la o placă dreptunghiulară în variantele din
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f = 198.1 Hz

f = 465.29 Hz

f = 338.14 Hz

f = 419.43 Hz

f = 637.31 Hz

Fig. 2. Formele modale ale vibraţiilor plăcii cu 3 bare,
cu modulul de elasticitate E = 10 000 MPa, grosimea h = 2.5 mm
şi densitatea ρ = 350 kg/m3.

 materialul plăcii – compozit lignocelulozic prezintă
următoarele caracteristici: densitatea ρ (ρ = 350; 400; 450;
500 kg/m3), modulul de elasticitate longitudinal în direcţie
longitudinală Ex (Ex = 10000; 12000; 14000 MPa),
modulul de elasticitate longitudinal în direcţie radială Ey
(Ey = 5000; 7000; 9000 MPa), coeficienţii lui Poisson
νxy = 0.44, νyx = 0.028. Valorile acestor mărimi au fost
preluate din literatura de specialitate [2, 3, 4].
 placa se află în vibraţie transversală de încovoiere.
S-au aplicat ipotezele lui Kirchhoff: secţiunile
normale pe suprafaţa mediană a plăcii rămân normale şi
după deformaţie; grosimea plăcii h (omogenă) este constantă şi mult mai mică decât celelalte două dimensiuni;
placa suferă numai deformaţii de încovoiere care sunt
mult mai mici decât h [5].
S-au luat in calcul modurile proprii pentru mn =
= (0,0); (0,1); (1,0); (1,1); (1,2); (2,1); (2,2).
Aplicând principiul lui D’Alembert sau o altă metodă
energetică şi calculând-o pentru materiale anizotrope
ortotrope cum este lemnul, se ajunge la relaţia (1) – [5]:
2
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Ex
m/s reprezintă viteza de
ρ(1 − ν xy ν yx )
propagare a sunetului în materialul anizotrop
pe direcţia longitudinală x;
Ey
– viteza de propagare a sucy =
ρ(1 − ν xy ν yx )
netului în materialul anizotrop pe direcţia
transversală y.

unde: cx =
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a)

b)

Fig. 3:
a – placa acustică; b – variantele de simplificare a geometriei plăcii.

4. REZULTATE
Din figurile 4 si 5 se observă că pentru acelaşi
modul de elasticitate, viteza de propagare a sunetului în
lemn scade cu creşterea densităţii. Vitezele cresc proporţional cu creşterea modulului de elasticitate. La un
raport Ex/Ey = 2, raportul vitezelor este cx/cy = 1.43.
Pentru determinarea frecvenţelor proprii ale plăcilor, s-au
considerat valorile cx = 5543 m/s, rezultată din varianta
E = 14000 MPa şi ρ = 450 kg/m3 si cy = 4445 m/s,
dedusă din varianta E = 9000 MPa şi ρ = 450 kg/m3.

Fig. 4. Variaţia vitezei de propagare a sunetului în direcţie
longitudinala cu creşterea densităţii, pentru diferite module
de elasticitate.

Fig. 6. Variaţia frecvenţei f00 în raport cu lăţimea plăcii,
pentru diferite grosimi.
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Variind lăţimea plăcii în intervalele precizate anterior, s-a constatat că frecvenţa scade cu creşterea lăţimii
plăcii, indiferent de numărul modului de vibraţie. Cu
creşterea grosimii plăcii, frecvenţele cresc proporţional
cu aceasta (fig. 6...9). Din figura 10 se observă că
pentru aceeaşi grosime a plăcii (h = 2.5 mm), dar cu
lăţime variabilă, frecvenţele scad cu creşterea lăţimii
plăcii. Prin creşterea lăţimii plăcii, domeniul de frecvenţe
amplificate se măreşte astfel încât să poată fi atinsă
frecvenţa optimă minimă în intervalul 75-82 Hz. Această
frecvenţă se obţine şi în cazul creşterii grosimii plăcii în
corelaţie cu caracteristicile materialului (fig. 11).

Fig. 5. Variaţia vitezei de propagare a sunetului în
direcţie transversală cu creşterea densităţii, pentru diferite
module de elasticitate.

Fig. 7. Variaţia frecvenţei f11 în raport cu lăţimea plăcii,
pentru diferite grosimi.
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Fig. 8. Variaţia frecvenţei f01 în raport cu lăţimea plăcii,
pentru diferite grosimi.

Fig. 9. Variaţia frecvenţei f10 în raport cu lăţimea plăcii,
pentru diferite grosimi.

Fig. 10. Variaţia frecvenţelor în raport cu lăţimea plăcii, pentru
diferite moduri de vibraţie.

Fig. 11. Variaţia frecvenţelor în raport cu grosimea h
a plăcii.

Comparând rezultatele obţinute prin metoda elementului finit cu cele analitice aşa cum se observă în
figura 12, în cazul plăcii simple, se constată că valorile
frecvenţelor obţinute prin metoda analitică sunt mai
mici cu aproximativ 40% decât cele obţinute cu
FEM. Diferenţele se datorează pe de o parte ipotezelor
luate în calculul analitic, metodei de rezolvare, a

caracteristicilor materialului din punct de vedere al
izotropiei/anizotropiei. Din figura 13 se observă ca
rezultatele obţinute sunt relativ similare, diferenţele
datorându-se fie metodelor diferite de investigare
(analitice sau numerice), fie utilizării anumitor ipoteze
de calcul, fie introducerii anumitor valori ai parametrilor consideraţi (E, ρ, h, variante structurale) [1, 7, 8].
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Fig. 12. Comparaţie între valorile frecvenţelor
obţinute cu FEM şi analitic.
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Fig. 13. Comparaţie intre rezultatele obţinute
de diferiţi cercetători în cazul plăcii simple.

13

CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ

5. CONCLUZII
Din investigaţiile făcute s-a observat că răspunsul
dinamic al plăcilor lignocelulozice compozite depinde
de o serie de factori: forma şi dimensiunile plăcii,
condiţiile de contur, structura plăcilor, anizotropia
materialului, metoda de investigaţie abordată. Combinaţia optimă a acestor factori corelată cu condiţiile de
utilizare a plăcilor acustice pot contribui la creşterea
calităţii structurii în care plăcile sunt integrate. S-a
observat că frecvenţele fundamentale sunt determinate
de caracteristicile geometrice ale plăcii prin care se
propagă unda, respectiv grosime, forma, structura;
frecvenţa de rezonanţă la care amplitudinile sunt
maxime (220, 240 Hz) aparţin octavei a patra din scara
muzicală, respectiv nota la4 = 220 Hz (în gama naturală
şi temperată). Este necesar ca lemnul şi materialele
lignocelulozice din structura plăcilor acustice să
prezinte anizotropie ridicată respectiv un raport mare
între modulul de elasticitate longitudinal în direcţie
longitudinală şi cel în direcţie radială. Obţinerea unui
câmp acustic cât mai mare al plăcii se realizează la un
raport Lăţime maximă/distanţă cordar-gaură acustică
egal cu 1.618 (numărul lui Fibonacci). Studierea
proprietăţilor dinamice ale plăcilor sonore oferă informaţii utile privind seria de armonice pe care placa din
lemn de rezonanţă din componenţa cutiei acustice a
chitarei o adaugă sunetului iniţial produs de corzi.
Studierea proprietăţilor dinamice ale plăcilor sonore
oferă informaţii utile privind seria de armonice pe care
placa din lemn de rezonanţă din componenţa cutiei
acustice a chitarei o adaugă sunetului iniţial produs de
corzi. Formele modale ale frecvenţelor joase sunt
similare pentru diferite structuri de plăci, însă cu
creşterea armonicelor superioare, Formele modale devin
mai complexe şi se diferenţiază de la o structură la alta.
Forma variată (nedefinibilă geometric) a plăcilor din
componenţa cutiei acustice a chitarei oferă posibilitatea
amplificării neselective a unei game largi de frecvenţe
emise de corzi. Poziţia şi numărul barelor de rezonanţă
influenţează numărul şi frecvenţele armonicelor; poziţia
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fundamentalei pe scara înălţimilor influenţează timbrul
muzical: fundamentalele din registrul mai grav sunt
însoţite de timbruri ample, pătrunzătoare, fapt pentru
care structura plăcilor şi a cutiei acustice trebuie să
asigure amplificarea frecvenţelor joase. Materialul
plăcii trebuie să asigure transmiterea fidelă a vibraţiilor
corzilor pentru a nu altera forma undei sonore;
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