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REZUMAT. Lucrarea prezintă aspecte legate de fenomenele statice si dinamice din perspectiva teoretică. În prima parte se prezintă 
aspectele constructive şi funcţionale ale chitarei, după care structura mecanică este analizată din punct de vedere al solicitărilor statice 
prin metode analitice şi apoi al solicitărilor dinamice prin metode numerice. Cele două abordări urmăresc înţelegerea fenomenelor care 
apar la frontiera mai multor discipline: rezistenţa materialelor, vibraţii mecanice, acustica, muzica, ştiinţa materialelor (lemnul). 

Cuvinte cheie: chitară, dinamica structurii mecanice, acustica. 
 
ABSTRACT. The paper presents aspects of the statically and dynamical phenomena of guitar from the theoretical point of view. First 
part focuses on the constructive and functional aspects of the guitar, after which the mechanical structure is analyzed in terms of 
statically stresses solved through analytical methods and then the dynamic stresses using numerical methods. The two approaches 
pursue understanding the phenomena that occur at the border of several disciplines: strength of materials, mechanical vibrations, 
acoustics, music, materials science (wood). 

Keywords: guitar, dynamical of the mechanical structure, acoustic. 
 

1. ASPECTE CONSTRUCTIVE ŞI 
FUNCŢIONALE ALE CHITAREI 

Instrumentele muzicale cu corzi constituie structuri 
complexe din punct de vedere mecanic, dinamic, tehnic 
şi tehnologic, elementele componente având proprietăţi 
de rezistenţă, rigiditate, acustice şi estetice în con-
cordanţă cu cerinţele de calitate din domeniu. Structura 
instrumentelor muzicale cu corzi se compune din trei 
subansambluri: cutia sonora, gâtul si sistemul de corzi. 

Cutia sonoră are rolul de a amplifica sunetele muzi-
cale, fiind alcătuită din placa acustică, spate şi eclise 
(laterale). Aceste elemente sunt realizate din lemn se-
lecţionat sau/şi din materiale lignocelulozice compozite 

cu proprietăţi mecanice, elastice şi acustice optime 
pentru solicitările statice şi variabile specifice instrumente-
lor muzicale. Transferul energiei de vibraţie a corzilor 
se face prin sistemul solid (s1 – coarda)– solid (s2 – 
cordar) – solid (s3 – placa sonora) – fluid (f1 – aerul din 
cavitate) – solid (s4 – spate)- – solid (s5 – eclise) – fluid 
(f1 – aer din cavitate şi gaura sonoră) (fig. 1). Astfel, 
presiunea aerul din cutie se modifică periodic. Ţinând 
cont de condiţiile de contur, undele sonore sunt reflectate 
şi radiate de pereţii cutiei în toate direcţiile, produ-
cându-se compunerea undelor sonore sub un spectru 
bogat de armonice. Corpul chitarei transformă presiunea 
înaltă a vibraţiilor de la cordar în vibraţii de presiune 
joasă a aerului înconjurător, realizând astfel un fenomen 
de „egalare a impedanţei”. Viteza de propagare a unde-
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lor sonore prin mediile solide (coardă-cordar-placă-cutie) 
este mai mare decât cea prin aer, fapt care structura 
mecanica a instrumentului influenţează calitatea acustică. 
Astfel, cutia sonora poate fi comparată cu un rezonator 
de tip HELMHOLZ. După unii cercetători, instru-
mentele cu corzi pot fi simplificate într-un model 

constând din două structuri: o structură capabilă să 
susţină corzile supuse la anumite tensiuni şi cavitatea 
(cutia) sonora cu faţa şi spatele flexibile pentru a radia 
sunetele când corzile vibrează. ROSSING ş.a. (1985) au 
stabilit modelul fizic al legăturii structurilor chitarei 
(fig. 2). 

 

Fig. 1. Schema încărcării statice şi dinamice a structurii mecanice. Fig. 2. Modelul Kelvin pentru sistemul dinamic 
reprezentat de chitara. 

 
Structura cutiei de rezonanţă (corpul) a chitarei este 

deosebit de elaborată. Placa de faţă, denumită şi placă 
sonoră sau faţa, este realizată din lemn masiv sau placaj 
cu grosimi variind între 2-3 mm. Faţa este rigidizată cu 
bare din lemn de răşinoase încleiate pe interiorul feţei. 
Designul şi modul de dispunere al barelor variază foarte 
mult, constituind încă un subiect cercetat. Ele reprezintă 
unul din elementele care pot fi modificate şi după con-
strucţia chitarei, astfel încât se practică în mod obişnuit 
tăierea barelor (ajustarea) în funcţie de tonalitatea ce se 
doreşte să se obţină. 

Gaura sonoră are rolul de a permite circulaţia aerului 
în şi din cavitatea cutiei. Pe de altă parte reprezintă sin-
gurul mod de acces în interiorul instrumentului. Gaura 
sonora este plasată între gât şi cordar, pe axa longi-
tudinală de simetrie a feţei. Datorită poziţiei acesteia, 
faţa şi barele de rigidizare trebuie să transfere tensiunea 
din corzi în jurul ei. Răspunsul dinamic al structurii 
chitarei este rezultanta răspunsului dinamic al corzilor 
preluat, amplificat şi/sau modificat de cutia sonoră. 

Corzile, prin designul lor conţin cea mai multa 
energie cinetica din întreg sistemul. Designul diferit al 
barelor de rezonanţă combinat cu o geometrie diferită a 
corpului chitarei înseamnă un răspuns modal diferit al 
instrumentelor. 

Structura unei chitare acustice se bazează pe echilibrul 
dintre rigiditatea şi flexibilitatea cutiei de rezonanţă. 
Aceasta trebuie să fie suficient de rigidă încât să reziste la 
tensiunile dezvoltate în corzi datorită forţei de întindere a 
corzii şi a forţei de excitaţie, dar în acelaşi timp trebuie să 
fie suficient de flexibilă pentru a se deforma ca răspuns la 
vibraţiile corzilor. Din aceste considerente, cea mai impor-

tantă influenţă o are forţa din corzi ca urmare a tensionării 
acesteia. Tensiunea din corzi variază în funcţie de 
materialul şi diametrul corzilor. Corzile din nailon utilizate 
în exclusivitate la chitarele clasice, implică tensiuni 
reduse, cu valori cuprinse între 36-44 N/ coardă. Corzile 
din oţel pot fi tensionate cu forţe până la 89 N/coardă. De 
menţionat că diametrele celor şase corzi sunt diferite, cele 
cu diametre mici dau tonalităţi înalte ale sunetelor, iar 
tensiunile din corzi sunt proporţionale cu înălţimea 
sunetelor. Mai mult decât atât, corzile cu tonalitate scăzută 
au o structură filată, de obicei miezul fiind din bronz, cu 
scopul creşterii masei fără a influenţa rigiditatea corzii. 

Structurile solicitate la tensiunile corzilor chitarei 
sunt gâtul şi corpul (cutia sonoră). Gâtul este în esenţă o 
grindă în consolă supusă la încovoiere şi torsiune. Cea 
mai importantă parte din structura gâtului îl reprezintă 
tija cu care materialul lemnos este ranforsat, pentru 
creşterea rigidităţii şi combaterea a deformaţiilor dato-
rate tensiunilor din coardă. Tija este de diferite forme, 
dimensiuni şi materiale. La unele instrumente se uti-
lizează tije simple, la altele sunt ajustabile. La chitarele 
clasice nu se aplica astfel de tije, având în vedere 
tensiunile mai mici din corzi. 

2. SOLICITĂRI STATICE 

Din punct de vedere mecanic, chitara poate fi redusă la 
o structură formată dintr-o bară în consolă reprezentată de 
gâtul instrumentului. Acesta este încastrat în structura 
cutiei sonore ce poate fi considerată o structură de tip vas 
cu pereţi subţiri. Sistemul de corzi prin intermediul căruia 
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se exercită tensiuni asupra celor două componente este 
un sistem de fire simple (corzile din nailon) şi complexe 
(corzile din metal – înfăşurate similare arcurilor). 

Cele două structuri (gâtul şi cutia) sunt solicitate 
static de tensiunile din corzile acordate şi dinamic de 
tensiunile generate de vibraţiile corzilor. Aceste încărcări 
produc: încovoierea şi torsiunea gâtului şi plăcii şi/sau 
cutiei sonore a instrumentului având în vedere următorii 
factori: modul de dispunere pe cordar a corzilor cu 
diferite grosimi şi din materiale cu proprietăţi elastice 
diferite, eforturile diferite din corzi şi variaţia forţei din 
degete atunci când se doreşte schimbarea lungimii de 
undă prin apăsarea corzii pe tastiera, precum şi forţele de 
excitaţie care supun structura la solicitări ciclice. 

Tensiunea din corzi variază în funcţie de materialul şi 
diametrul corzilor. Corzile sunt tensionate pentru produce-
rea celor şase tonuri cu frecvenţele cunoscute (fig. 3 şi 4): 

 N6 – (notată în muzică E2) – 82 Hz; 
 N5 – (notată în muzică A2) – 110 Hz; 

 N4 – (notată în muzică D3) – 147 Hz; 
 N3 – (notată în muzică G3) – 196 Hz; 
 N2 – (notată în muzică B3) – 247 Hz; 
 N1 – (notată în muzică E4) – 330 Hz.  

Doar în situaţii deosebite, chitarele prezintă mai mult 
de 24 gradaţii pe tastiera; la 24 de gradaţii corespund 
24 semitonuri respectiv două octave, astfel încât gama 
frecvenţelor fundamentale variază între 80-1320 Hz. 

Corzile se calculează din punct de vedere static 
numai la tracţiune. Datorită rezemării pe cordar, forţele 
din coardă generează încovoierea (fig. 5). În funcţie de 
soluţiile constructive ale cordarului, respectiv distanţa 
de la coardă la placă (h1 sau h2), momentele de 
încovoiere şi torsiune sunt mai mari sau mai mici. 

Ţinând cont de structura reală a chitarei, aceasta a 
fost modelată fizic ca în fig. 6, utilizând ca date iniţiale 
modulele de rigiditate ale tronsoanelor calculate pe baza 
dimensiunilor cunoscute şi a caracteristicilor elastice 
ale materialelor din componenţa structurilor. 

 

 

 

 

Fig. 3. Distribuţia diferită a eforturilor 
axiale din corzi. 

Fig. 4. Solicitarea statică a chitarei. Fig. 5. Tensiunea axială din corzi şi momentul 
încovoietor generat în cordar şi placa sonoră.

 

 

 

Fig. 6. Etape de rezolvare a sistemului static nedeterminat prin metoda forţelor. 
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S-au considerat următoarele ipoteze simplificatoare: 
– cutia sonoră va fi modelată ca un cadru închis 

static nedeterminat; 
– gâtul este o bară în consolă rigidizată de cadru; 
– fiecare tronson considerat are un anumit modul de 

rigiditate la încovoiere EkIk (Ek – modulul de elasticitate, 
Ik – momentul de inerţie al secţiunii faţă de axa neutra, 
iar EkIk = Rik, Rik –rigiditatea structurii k) în funcţie de 
specia lemnoasă utilizată şi de dimensiunile secţiunii 
piesei. S-au calculat modulele de rigiditate, respectiv 
rigiditatea şi poziţia axei neutre pentru fiecare tronson 
considerat. 

Cu creşterea rigidităţii gâtului scad eforturile din 
structura cutiei (fig. 7 şi 8). S-au considerat diferite valori 
ale momentului de încovoiere (M0 = F*a) produs de 
forţele din corzi (F = 46...76 N) şi înălţimea cordarului şi 
a prăguşului (a = 1...10 mm). Se apreciază că per-
formanţele acustice ale chitarei clasice sunt mai bune cu 
creşterea raportului dintre rigidităţile gâtului şi ale cutiei 
sonore. 
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Fig. 7. Variaţia forţei X1 în raport cu creşterea raportului 
rigidităţilor, pentru diferite valori ale forţelor din corzi 

 
S-au modelat matematic structuri ale gâtului din 

diferite materiale şi combinaţii de materiale: lemn din 
salcâm, paltin, fag simplu sau armat cu fibre de sticlă 
sau epoxi, fibră de carbon, oţel. Cu creşterea valorii 
modulelor de elasticitate a elementelor componente din 
structura gâtului chitarei, creşte şi rigiditatea acestuia 
(Ri4) ceea ce asigură o rezistenţă şi rigiditate mai bună a 
gâtului sub acţiunea solicitărilor produse de forţele sta-
tice şi dinamice din corzi. Rigiditatea cutiei şi implicit 
natura materialului utilizat influenţează direct mărimea 
eforturilor statice din aceasta şi ca atare şi comportarea 
structurii cutiei la solicitări ciclice. Analizând raportul 
complianţelor elementelor structurale (Ri2/Ri1,2,3,4,5,6) se 
constată o variaţie mare între rigidităţile elementelor 
componente realizate din diferite specii ceea ce influen-

ţează atât calitatea acustică a instrumentului cât şi 
viabilitatea acestuia în timpul utilizării. 

 

Fig. 8. Variaţia rigidităţii gâtului în raport cu caracteristicile elastice 
ale materialelor utilizate 

3. SOLICITĂRI CICLICE 

Calităţile acustice ale unei structuri mecanice sunt 
intrinsec legate de materialul din care sunt realizate, 
respectiv de proprietăţile lui elastice. Caracteristicile 
acustice ale materialului lemnos din structurile plăcilor 
sunt influenţate pe de o parte la elasticitatea materia-
lului în lungul şi perpendicular pe fibre, sub acţiunea 
vibraţiilor transversale şi longitudinale, iar pe de altă 
parte se referă la fenomenele de frecare internă cauzate 
de energia de vibraţie disipată. 

Comportarea lemnului sub acţiunea undelor sonore 
depinde pe de o parte de energia sonoră care ajunge în 
contact cu lemnul, iar pe de altă parte de natura şi starea 
materialului lemnos, respectiv de structura macro şi 
microscopica a lemnului – construcţia membranei celu-
lare, dimensiunile şi coeziunea fibrelor, prezenţa unor 
substanţe chimice proprii, umiditatea lemnului, tem-
peratura lemnului, proprietăţile elastice, de orientarea 
structurii în raport cu sursa sonoră (longitudinal, trans-
versal, radial, tangenţial, complex). 

Sunetele care pătrund în lemn provoacă în membrana 
celulară şi în elementele anatomice fenomene nano-
structurale ce depind de natura vibraţiilor deformante 
complexe. Ca urmare a vibraţiilor, în lemn se produc 
frecări interne care transformă energia sonoră iniţială 
în: pe de o parte într-o energie sonoră modificată, luând 
naştere fenomenul de rezonanţă, iar pe de alta parte se 
transformă în energie calorică, datorită schimburilor 
energetice intermoleculare. Cea mai importantă proprie-
tate acustică a lemnului este capacitatea de recepţionare 
a sunetelor cu frecvenţa apropiată sau identică cu frec-
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venţa membranelor sale. Astfel se produce fenomenul 
de rezonanţă care duce la amplificarea sunetelor şi 
emiterea lor cu un timbru îmbogăţit cu armonicelor 
formante produse în lemn ca urmare a structurii sale com-
plexe şi anizotrope. În funcţie de perioada frecvenţei ex-
terne de excitaţie, rezonanţa apare ori de câte ori pulsaţia 
vibraţiei forţate trece prin vecinătatea frecvenţei proprii de 
vibraţie a lemnului (Crawford, 1983). Plecând de la 
această idee, s-a analizat comportarea dinamică a plăcilor 
lignocelulozice cu structuri, grosimi, densităţi şi module 
de elasticitate diferite utilizând pachetul PATRAN- 
NASTRAN 2004. Lemnul de rezonanţă utilizat în 
construcţia chitarelor clasice româneşti se caracterizează 
prin următoarele proprietăţi: densitate redusă, viteză 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. 

Pentru stabilirea frecvenţelor şi modurilor de vibraţie 
ale plăcilor din componenţa corpului chitarei, s-au mo-
delat patru variante de cutii acustice (fig. 2), programul 
rulându-se pentru parametrii următori: E = 10 000, 
12 000 şi 14000 MPa, ρ = 400, 450 şi 500 kg/m3, h = 
= 2,5 mm, ν = 0.36 şi G = 5000 MPa. 

Formele modale pentru plăcile analizate atât ca 
structuri individuale cât şi ca subansambluri ale cutiei 

sonore, s-au diferenţiat cu atât mai mult cu cât sistemul 
de rigidizare este mai complex (0, 1, 3 sau 5 nervuri) 
(tabelul 1). Faţa şi spatele corpului chitarei prezintă 
forme modale şi frecvenţe diferite de vibraţie aşa cum 
se poate observa în tabelul 1. Ca efect al fixării feţelor 
cutiei sonore de eclise, apar undele staţionare prin su-
prapunerea undelor directe peste cele reflectate. Acestea 
generează armonicele superioare. 

Un fenomen interesant privind analiza structurală a 
plăcilor din corpul chitarei îl reprezintă vibraţiile în faza şi 
antifaza ale feţei şi spatelui. Fenomenul propagării undelor 
staţionare în plăcile individuale şi asamblate începe cu 
placa de faţă şi spate în faza, placa de faţă având 
amplitudini mai mari, apoi se produce defazajul vibraţiei 
plăcilor, acestea ajungând în antifază. Procesul se reia 
pentru modurile superioare (1,1), (0,2), (2,0), (2,2), în 
acest caz, producându-se la nivelul fiecărei plăci ventre de 
amplitudine situate în faza şi/sau antifaza. Din com-
punerea acestor procese structurale şi aeroacustice, rezultă 
diversitate timbrului sonor şi gamelor de frecvenţe pe care 
cutia acustică este capabilă să o amplifice. În Fig. 10 se 
observă că prima frecvenţă la care cele două plăci intră în 
antifaza pentru diferite structuri ale cutiei sunt cele 
corespunzătoare modurilor 3 şi 4. Acest fenomen, numit 
mod de respiraţie apare la frecvenţe relativ joase pentru 
cutiile cu număr mai mare de elemente de rigidizare. 

 

   

Fig. 9. Tipuri de structuri analizate dinamic. 
 

Tabelul 1. Comparaţii între modurile de vibraţii ale plăcii ca structură individuală şi plăcile din construcţia cutiei acustice 
 

Mode 1 2 3 4 5 6 7 

Placă 
individuală 

(0,0)) 
 

(2,0) (0,2) (3,0) (2,3) 
 

(2,2) (4,0) 

Faţă chitară 
 

(0,0) 
 

(0,0) (0,0) (0,0) (0,2) 
 

(2,0) (0,2) 

Spate chitară 

(0,0) 
 

(0,0) (2,0) (2,0) 
 

(0,2) 
 

(2,0) 
 

(0,2) 
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Mărirea numărului elementelor de rigidizare în struc-
tura cutiei nu influenţează într-o mare măsură dinamica 
structurii. Prezenţa lor are rol de creştere a fiabilităţii 
structurii, fapt pentru care cele mai uzuale corpuri de 
chitară clasică conţin plăci cu bare transversale şi cele cu 
3 bare radiale. 

Spre deosebire de plăci, cu creşterea elasticităţii feţe-
lor cutiei acustice scade frecvenţa proprie de oscilaţie. De 
aceea structurile optime din punct de vedere mecanic şi 
dinamic sunt cele cu 5 bare şi 7 bare radiale. 

 
Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 7

   

Fig. 10. Mişcarea în fază şi antifază a plăcilor din structura cutiei 
simple. 

 
Comparând comportarea dinamică a plăcilor indi-

viduale cu cea a cutiilor acustice, se observă că 
asamblarea plăcilor în structura cutiei de amplificare 
duce la scăderea intervalului de frecvenţe proprii şi la o 
variaţie liniară a armonicelor. Acest fapt prezintă 
importanţă practică deoarece s-a constatat că din punct 
de vedere acustic şi muzical frecvenţele joase şi medii 
(în intervalul 80-380 Hz) sunt răspunzătoare de radiaţia 
sunetului prin structura chitarei. 

4. CONCLUZII 

Lucrarea a abordat fenomenele statice şi dinamice 
urmărind să stabilească corelaţiile dintre vibraţiile 
libere şi caracteristicile mecanice, elastice şi fizice ale 
structurilor analizate. 

Una din caracteristicile importante ale instrumen-
telor muzicale cu corzi o reprezintă posibilitatea de a 
rezona la frecvenţa de excitaţie a corzilor. În acest sens 
cutia de amplificare alcătuită din plăcile lignocelulozice 
preia aceasta funcţie, fapt pentru care a fost necesară 
analiza modurilor proprii de vibraţie atât pentru plăci ca 
structuri individuale cât şi ca subansambluri ale cutiei 
acustice. 

Din analiza comportării dinamice a plăcilor s-a con-
statat că există o serie de factori ce influenţează modurile 

proprii de vibraţie al structurilor din plăci lignocelulo-
zice: structura plăcilor (forma, grosimi, dimensiuni, 
bare de rigidizare), materialul (elasticitatea, densitatea, 
coeficientul de amortizare al lemnului), asamablarea 
plăcilor în structura cutiei acustice. 

Pentru acelaşi modul de elasticitate, grosime şi 
densitate, diferenţele dintre frecvenţele proprii ale 
diferitelor structuri de plăci sunt relativ mici. 

Astfel, s-a observat că pentru aceeaşi grosime şi 
densitate a plăcii, cu creşterea modulului de elasticitate 
cu 40% frecvenţele cresc cu aproximativ 25%. În 
general, frecvenţa fundamentală are valori apropiate 
indiferent de structura plăcilor (dispunerea barelor de 
rigidizare); plăcile cu densitatea 350 kg/m3 au frecven-
ţele mai mari decât cele cu densitatea 500 kg/m3, 
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 di-
ferenţe mai mari între frecvenţele armonicelor superioare 
influenţând şi viteza de propagare a sunetului în lemn. 
Plăcile cu frecvenţe joase au puterea sonoră mai mare, 
fenomen obţinut prin utilizarea plăcilor cu densitate 
ridicată (450-550 kg/m3). Formele modale pentru diferite 
cazuri de structuri au relevat comportarea elastică a 
plăcii, respectiv zonele în care se formează nodurile şi 
ventrele de amplitudine pentru diferite moduri de vibraţii. 

Investigaţiile experimentale cu privire la caracteristicile 
dinamice şi acustice ale structurilor de plăci vor eviden-
ţia concordanţa dintre rezultatele modelării numerice şi 
cele reale. Cercetările vor continua cu investigaţiile 
experimentale ale comportării acustice şi structurale ale 
plăcilor integrate în cutia sonoră a chitarei clasice. 
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