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ABSTRACT. Lucrarea prezintă influenţa diferiţilor factori (densitate, modul de elasticitate, grosime, geometrie şi elemente de 
rigidizare) asupra comportării dinamice a structurilor din plăci lignocelulozice compozite utilizate în construcţia chitarelor. Structurile 
analizate (plăci şi cutii) au fost modelate ţinând cont de tipo-dimensiunile şi modelele realizate la fabrica de instrumente muzicale 
S. C. Hora S. A. Reghin, România. S-au variat grosimile (2...3 mm), densităţile (350...500 kg/m3), modulele de elasticitate longitudinală 
(10 000...12 000 MPa), modul de dispunere a barelor de rigidizare şi numărul acestora. În urma simulării răspunsului structurilor la 
vibraţii libere, s-a determinat prin grafice de variaţie modul în care fiecare factor influenţează frecvenţele proprii, formele modale şi 
amplitudinile structurilor analizate. Studiul face parte din cercetările tezei de doctorat a primului autor. 

Cuvinte cheie: structuri din plăci lignocelulozice, vibraţii libere, frecvenţa proprie, forme modale. 

ABSTRACT. The paper presents the influence of various factors (density, the elasticity, thickness, geometry and stiffening braces) on 
the dynamic behavior of the structures made from lignocelluloses plates used in the guitar construction. The analyzed structures 
(plates and boxes) have been modeled taking into account the typo – dimensions and models made by the musical instruments 
factory SC Hora SA Reghin, Romania. There were varied thickness (2... 3 mm), density (350... 500 kg/m3), Young modules (10 000... 
14 000 MPa), the number and the pattern of the strutting system. After simulation response of structures to free vibrations, the 
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results were processing into variations charts which revealed the influence of each factor upon the normal frequencies, modal 
shapes and amplitudes. The study is a part of the doctoral dissertation research of the first author. 

Keywords: lignocelulose plates, free vibration, normal frequency, modal shape. 

1. INFLUENŢA GEOMETRIEI  
ŞI SISTEMULUI DE RIGIDIZARE  
A PLĂCILOR DE CHITARĂ 

Chitara reprezintă un instrument complex în ceea ce 
priveşte structura, modul de realizare şi asamblare a 
componentelor, finisajul, modul de producere a sune-
telor muzicale etc. În construcţia acestui tip de instrument 
se utilizează diferite specii lemnoase cu roluri bine 
definite: lemn de rezonanţă, specii cu rol estetic şi 
specii cu rezistenţă mare la uzură. Structura chitarei este 
formată din trei subansamble: cutia sonoră, gâtul şi 
corzile. Cutia sonoră este subansamblul format din două 
tipuri de plăci – placa sonoră sau faţa cu rol acustic, 
placa de spate sau spatele şi rama cutiei alcătuită din 
eclise, contraeclise şi butuci. Forma geometrică şi 
elementele constructive ale plăcii (bare de rezistenţă, 
bare de rezonanţă, poziţia cordarului) influenţează 
calitatea acustică a instrumentului în care sunt integrate 
plăcile. Plăcile din structura cutiei, fie că sunt obţinute 
din lemn masiv, fie din placaj, au grosimi relativ mici 
cuprinse între 2-2.5-3 mm după calibrare, fapt pentru 
care ele pot fi considerate membrane din punct de 
vedere mecanic. Având grosimi mici şi fiind supuse la 
eforturi mari în timpul cântatului, plăcile se rigidizează 
pe interior cu bare de rezistenţă care au şi rolul de a 
schimba modurile vibratorii ale plăcilor. În acest sens 
există numeroase moduri de dispunere a barelor de 
rezonanţă, în funcţie de categoriile de chitare în care vor 
fi integrate plăcile. 

În urma analizei cu metoda elementelor finite, s-au 
obţinut numeroase rezultate: formele modale ale modu-
rilor proprii de vibraţii, valori ale frecvenţelor f1...10 şi 
amplitudinilor pentru primele 10 moduri, care au fost 
analizate şi sintetizate sub formă de grafice. Numărul şi 
modul de dispunere a barelor de rezonanţă influenţează 
atât valoarea frecvenţelor proprii şi a armonicelor cât şi 
formele modale, respectiv harta ventrelor şi nodurilor de 
amplitudine de pe suprafaţa plăcilor (tabelul 1). Mai 
mult, apar diferenţe considerabile în ceea ce priveşte 
comportarea dinamică a plăcilor individuale şi cele 
integrate în cutii. Acest fapt se explică pe de o parte prin 
identificarea cutiei cu un sistem mecanic cu mai multe 
grade de libertate, comparativ cu placa individuală ce 
constituie o structură cu un singur grad de libertate, iar pe 
de alta parte prin condiţiile de contur considerate. 

Variaţia frecvenţelor proprii şi a armonicelor poate fi 
observată şi în figura 1. Astfel, se constată că la aceiaşi 

parametrii ai materialului (modul de elasticitate, den-
sitate şi grosime), plăcile cu masă şi rigiditate mai mică, 
prezintă valori ale frecvenţelor proprii şi a armonicelor 
mai mari decât în cazul cutiilor. 
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Fig. 1. Variaţia primelor 10 moduri de vibraţii pentru diferite 
structuri din plăci. 

2. INFLUENŢA MODULULUI DE 
ELASTICITATE LONGITUDINAL 

Modulul de elasticitate reprezintă un parametru 
important ce caracterizează materialele. Lemnul este un 
material anizotrop-ortotrop, fapt pentru care valorile mo-
dulelor de elasticitate longitudinale şi transversale precum 
şi raportul acestora contribuie hotărâtor la asigurarea 
calităţii lemnului pentru diferite utilizări. Din cercetările 
realizate s-au putut constata următoarele cerinţe privind 
caracteristicile mecanice, fizice şi acustice ale lemnului de 
rezonanţă utilizat pentru plăcile sonore ale instrumentelor 
cu corzi: anizotropie ridicată, densitate redusă, viteza mare 
de propagare a sunetului în lemn, radiaţie acustică ridicată, 
modul de elasticitate longitudinală ridicat, decrementul 
logaritmic (frecarea interna) în direcţie longitudinală 
mic, valori relativ mici ale celorlalte constante elastice. 
Hutchins (1975, 1978), Haines (1979) consideră că ra-
portul optim între modulul de elasticitate longitudinal în 
direcţie longitudinală şi cel în direcţie radială EL/ER = 
= 8..12, iar raportul dintre modulul lui Young şi cel 
transversal să fie EL/GRT = 23 (Okano, 1991). 

Din modelările făcute cu FEM a rezultat că valorile 
frecvenţelor proprii, a celor de rezonanţa şi a ampli-
tudinilor diferă hotărâtor în funcţie de modulul de 
elasticitate longitudinal şi mai puţin de cel transversal. 
În figura 1 se observă că frecvenţele proprii ale plăcilor 
lignocelulozice prezintă o variaţie crescătoare cu 
creşterea modului de elasticitate longitudinal (fig. 2). 
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Tabelul 1 

     

   

     

     

    

  
 
 

3. INFLUENŢA GROSIMII 

În figura 3 se constată: creşterea liniară a frecven-
ţelor cu grosimea plăcilor, pentru aceeaşi grosime, 
plăcile cu densitatea mică (350 kg/m3) au frecvenţe cu 
aproximativ 20% mai mari decât plăcile din materiale 
lignocelulozice cu densităţi mari (500 kg/m3). Atât din 
practică cât şi din rezultatele teoretice, s-a constatat că 
grosimea optimă a plăcilor este între 2 si 2.5 mm prin 
aceasta având caracteristicile unei membrane cu valori 
scăzute ale frecvenţei. 

4. INFLUENŢA DENSITĂŢII 

Cu cât lemnul este mai uşor (are densităţi mici 350-
400 kg/m3), cu atât are capacitatea de a vibra la 

frecvenţe mai înalte. Cu creşterea densităţii materialului 
plăcilor, frecvenţele scad cu aproximativ 16%, dife-
renţele fiind sesizabile între armonicele superioare. 

 

 
 

Fig. 2. Variaţia frecvenţelor în raport cu modulul de elasticitate 
longitudinal. 
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Fig. 3. Variaţia frecvenţelor pentru primul mod de vibraţie  
în raport cu grosimea h a plăcii 

 

        
 

Fig.4. Variaţia frecvenţelor în funcţie de densitate ρ. 
 

Frecvenţa fundamentală are valori apropiate indi-
ferent de structura plăcii (dispunerea barelor de 
rigidizare); plăcile cu densitatea 350 kg/m3 au frecven-
ţele mai mari decât cele cu densitatea 500 kg/m3 (fig. 4), 
diferenţa dintre frecvenţele extreme la primul mod de 
vibraţie este de 35 Hz, iar la modul 10 are valoarea de 
187 Hz. Acest lucru se reflectă în calitatea sonoră a 
instrumentelor muzicale; creşterea densităţii duce la 
diferenţe mai mari între frecvenţele armonicelor supe-
rioare. Plăcile cu frecvenţe joase au puterea sonoră mai 
mare, fenomen obţinut prin utilizarea plăcilor cu den-
sitate ridicată (450-550 kg/m3). 
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