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1 Uvod 

 
       Klasična kitara je v splošnem precej priljubljeno glasbilo. Svojo popularnost je začela 
izgubljati v času, ko se je glasba iz zaprtih prostorov, rezerviranih samo za izbrance, začela 
širiti med ljudske množice. Za večino skladateljev je postala nezanimiva, ker je bila pretiha za 
relativno velik avditorij. Da bi ostali popularni, si klasični kitaristi želijo igrati na instrument, 
ki bo lepo in glasno zvenel.   
      Klasične kitare so si med seboj vizualno, če odštejemo lepotne dodatke, vse podobne. 
Vendarle pa obstajajo pri gradnji instrumenta točno določena pravila, ki zagotavljajo, 
kakovosten zven. V seminarju  so nakazane smernice, katera pravila naj bodo upoštevana pri 
gradnji kakovostne kitare. 
      Če nimamo posebej glasbeno izurjenega ušesa, bomo zelo težko ločili  med slabo in dobro 
kitaro. Pričakovati je, da je zven kitare merljiv na več načinov. Iz tega lahko sklenemo, da 
obstaja tudi merljiva razlika med slabo in dobro kitaro. Kriterijev za definicijo kakovosti 
instrumentov je več. V seminarju je predstavljena analiza kvalitete zvoka kitare s Fourierjevo 
analizo.  
      V drugem poglavju bomo najprej opisali zgradbo kitare in nadaljevali z izbiro primernega 
gradiva za gradnjo kvalitetne kitare. Nato bomo v tretjem poglavju sledili zvoku od nastanka 
pri vibriranju strune, do prenosa teh vibracij preko različnih delov kitare v končni kitarski 
zven. V četrtem poglavju potrdimo, da lahko iz močnostnega spektra zvoka, presojamo o 
kvaliteti izdelanega instrumenta.  

 

2 Zgradba kitare 

 
      Če odštejemo nekaj kovine, plastike, slonovine, lepila ter relativno majhen masni delež 
laka, je klasična kitara narejena iz lesa.  90% volumna lesnega tkiva tvorijo lesne celice, 
imenovane traheide. Velika večina traheid poteka vzporedno z osjo debla in služi za 
mehansko oporo drevesu in za njegove fiziološke potrebe [1].  
     Osnovni deli kitare so prikazani na sliki 1. Rebra ter vstavki, ki ojačujejo sprednjo in 
hrbtno ploščo, ne skrbijo samo za trdnost glasbila, temveč tudi za pravilno ali  optimalno 
vibriranje plošč. Zaradi večje trdnosti so plošče rezane tako, da so lesne celice orientirane 
vzdolžno. V prečni smeri je trdnost plošč približno 15-krat manjša. Če dobro pogledamo 
sprednjo ali hrbtno ploščo s slike 1, vidimo, da so rebra, ki ležijo v prečni smeri, najbolj 
masivna. Ker so vibracije plošče neposredno odvisne od njene trdnosti in togosti, bi izrazito 
manjša togost plošče v prečni smeri negativno prispevala k vibracijam plošče kot celote. Zato  
z masivnimi prečnimi rebri povečamo togost v prečni smeri, torej v smeri manjše trdnosti 
lesa. 
 

 

 

 

 

Slika 1. Osnovni deli kitare [2]. 
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     Pri izbiri gradiva za izdelavo glasbila ni pomembna samo trdnost, temveč tudi razmerje 
med trdnostjo in gostoto gradiva. To razmerje je med vsemi gradivi (razen nekaterih umetnih 
mas) najugodnejše ravno v primeru lesa, še posebej smrekovega lesa. Res, da je les približno 
15-krat manj trden od jekla, vendar je pri tej trdnosti kar 20-krat lažji. Treba je še dodati, da 
se za hrbtno ploščo kitare ponavadi uporablja javor ali  kakšna druga vrsta listavca. Podobno 
velja za stranico kitare. Razlog je v tem, da stranica in hrbtna plošča nimata tako pomembne 
vloge pri tvorjenju zvoka kot sprednja plošča.  
    Vsekakor lahko rečemo, da sta izbira lesa in konstrukcija kitarskega telesa ključnega 
pomena pri generiranju zvena glasbila. Izbran les mora biti brez grč,  letnice pa  morajo biti 
enakomerno in simetrično razporejene  glede na os instrumenta. Najboljše klasične kitare se 
danes izdelujejo iz izbranega smrekovega lesa, ker ima smrekov les daleč najboljše razmerje 
med trdnostjo in gostoto gradiva. 

3 Izvor zvena kitare je struna 

 
      Naloga sprednje plošče kitare je, poenostavljeno rečeno, ojačati vibracije strun. Tresenje 
strun se preko telesa kitare in zraka prenaša do poslušalca, ki to sliši kot zvok kitare.  
      Struna načeloma niha v mnogo nihajnih načinih. Niha z več frekvencami hkrati in njena 
oblika, med tem nihanjem (vibriranjem), je vsota vseh posameznih nihajnih načinov.  
      Z udarcem po  struni vzbudimo več nihajnih načinov. Oblike prvih treh nihajnih načinov 
strune so prikazane na sliki 2. Nihajnih načinov strune je mnogo, praktično pa imajo višji 
nihajni načini, torej višje frekvence vibracij, malo energije ter visoko dušenje in tako 
izgubljajo na pomembnosti.  
      Kakšno bo dejansko nihanje strune, je v največji meri odvisno od jakosti, mesta in smeri 
udarca. Predpostavimo, da struno udarimo točno na polovici njene dolžine. Potem drugi 
nihajni način v vibracijah strune po udarcu sploh ne bo prisoten, prvi pa bo vzbujen v največji 
možni meri.  

                                         
  

 Slika 2.  Prikaz nihajnega obnašanja strune za prve tri frekvence nihanja [3]. 
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3.1 Zveza med vibracijami strune in zvenom kitare 

 
      Fourier je ugotovil, da lahko izrazimo vsako periodično nihanje z neskončno vrsto 
sinusnih nihanj. Torej lahko vsako funkcijo f(t), ki se periodično ponavlja na intervalu T,  
predstavimo s Fourierovo vrsto: )sin()2sin()sin()( 21 tnAtAtAtf n ωωω +++= K , 

kjer je T/2πω =  osnovna harmonična frekvenca, Ai, i = 1,2…n, pa so amplitude i-tega 

harmoničnega nihanja s frekvenco ωi . 
      Frekvenčni spekter nihajnih načinov strune s slike 2  je prikazan na sliki 3. Iz slike lahko 
razberemo, da je amplituda tretjega nihajnega načina trikrat manjša od amplitude prvega. 
Enako razmerje amplitud smo upoštevali tudi pri risanju slike 2. 
      Prvi nihajni način pravilno uglašene pete strune na ton A (na kitari je to a) ima frekvenco 
nihanja 111 Hz, to je torej frekvenca tega nihajnega načina. Drugi nihajni način ima dvakrat 
višjo frekvenco vibriranja. Zveni torej oktavo višje (ton  a) kar znaša 222 Hz. Tretji nihajni 
način ima trikrat višjo frekvenco vibriranja v primerjavi s prvim  itd. 
  
 

 

Slika 3. Frekvenčni spekter vibracij strune s slike 2  (osnovni ton je  A)[3]. 

   Slika 3 pravzaprav predstavlja spekter izvora zvoka, ki se dokončno oblikuje v kitari.  
Prehod energije s strune (prenos vibracij strune) je močno odvisen od izbranega gradiva 
posameznih kitarskih delov, oblike le-teh, načina sestave, itd.  
   Kako se vibracija strune pretvori v zvok kitare, nam kaže slika 4. Vibracije s strune 
prehajajo na sedlo, s sedla na kobilico, s kobilice na sprednjo ploščo, s te pa preko vmesnega 
zraka na zadnjo ploščo. Vsak sestavni del kitare vpliva na vibracije sosednjih elementov  kot 
tudi na lastne vibracije. Opisano zapletenost pri prenosu vibracij s strune na telo kitare rešimo 
z modelno predstavitvijo. Sedlo s kobilico, obe plošči in vmesni zrak si predstavljajmo kot 
črno škatlo v katero vstopajo vibracije strune, ven pa izstopa zvok kitare, kot je prikazano na 
sliki 4. S tem želimo poudariti, da je frekvenčni spekter zvena kitare drugačen od spektra 
vibracij strune.  
   Kadar se frekvenca nekega nihajnega načina kitarskega telesa sklada s frekvenco nihajnega 
načina strune, bo slednja ojačana in obratno. Za kvaliteten kitarski zvok je torej odločilnega 
pomena gradnja kitare. 
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Slika 4. Prenos vibracij strune v kitarski zvok [3]. 
  

4 Primerjava med slabim in dobrim zvenom kitare  

 
    Pobližje si bomo ogledali enega izmed kriterijev za določanje kakovosti zvena kitare. Iskali 
bomo razlike med slabim in dobrim kitarskim zvenom. Ta kriterij je dobil ime pravilo 
konsonance-disonance [4].  
    Posamezni intervali (dva tona na določeni razdalji), kot so npr. čista oktava (prvi in osmi 
ton lestvice), kvinta (prvi in peti ton lestvice), kvarta (prvi in četrti ton lestvice), velika seksta 
(prvi in šesti ton lestvice) in terca (prvi in tretji ton lestvice),  tvorijo ob sočasnem zvenenju 
lep, ušesu prijeten zven. Takšni intervali so konsonantni. Intervali kot npr. velika in mala 
sekunda (prvi in drugi ton lestvice), mala in velika septima (prvi in sedmi ton lestvice) pa so 
ob sočasnemu zvenenju za poslušanje neprijetni – disonantni [5].  
    Posamezni zven (zaigran na kitari) je sestavljen iz osnovnega tona (osnovne frekvence) in 
višjeharmonskih tonov (višji alikvotni toni). Vsi zvenijo istočasno. Predvidevamo, da bo 
boljša kitara imela več močnejših konsonantnih intervalov in manj disonantnih. 

4.1 Ton in zven 

 

   Občutek višine tona določa frekvenca zvočnega nihanja. Čim višja je frekvenca, tem višji je 
ton. Osnovna enota za določanje višine tona je oktava. Dva tona tvorita interval oktave, kadar 
je frekvenca drugega (f2), enaka dvakratniku frekvence prvega (f1), torej: f2/f1 = 2. Danes je 
splošno v veljavi glasbena lestvica enake temperiranosti. V njej je oktava razdeljena na 12 
enakih poltonskih stopenj. Frekvenčno razmerje med sosednjima poltonoma je: 12√2=1.05940. 
 

TON c cis d dis e f fis 

  f2/f1 1.0 1.05955 1.12246 1.18921 1.25992 1.33484 1.41421 
TON g gis a ais h c  
  f2/f1 1.49831 1.58740 1.68179 1.78179 1.88775 2.0  
 
Tabela 1. Toni temperirane kromatične (poltonske) lestvice [5]. 
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    Hkrati z osnovnim tonom zazvenijo tudi višji toni, ki jih imenujemo alikvotni toni.  
Alikvoti dajo tonu zvočno barvo. Število nihajev alikvotnih tonov je mnogokratnik števila 
nihajev  osnovnega tona. Z osnovnim tonom se lahko oglašajo vsi alikvotni toni, ali pa se jih 
oglaša le del [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

Slika 7. Frekvenčni  spekter zvena [6]. 

4.2 Pravilo konsonance-disonance 

 
     Bistvo pravila konsonance-disonance je, da po meritvi zvena (f(t)) in izračunu amplitud 
(A1, A2….) frekvenčnega spektra določenega zvena, ta spekter analiziramo na poseben način. 
Vse frekvenčne komponente zvena (osnovno frekvenco in t.i. višje alikvotne tone) 
obravnavamo kot istočasno zaigrane osnovne frekvence različnih zvenov.  
     V našem primeru je bilo analiziranih prvih petnajst frekvenčnih komponent. Analiza 
nadaljnjih frekvenčnih komponent bi bila nesmiselna, ker višje frekvenčne komponente zaradi 
nizkih amplitud zelo malo vplivajo na kvaliteto zvena. Napisano ponazarja slika 8, kjer sta kot 
primer prikazana spektra zvena F s frekvenco 87,3 Hz (6. struna, prvo polje (na kitari je to f) , 
posneto v času 0,2 sekunde po udarcu  strune) izrazito slabe in precej kakovostne kitare. 
Drastično razliko med kakovostjo obeh zvenov so ocenili profesionalni kitaristi. Cena obeh 
glasbil je v razmerju 1:10.  
     Spomnimo se, da se frekvenčni spekter kitarskega zvena spreminja iz trenutka v trenutek. 
V splošnem se amplituda (jakost) frekvenčnih komponent s trajanjem zvena stalno spreminja. 
Zato sta bila oba zvena posneta v enakem času po udarcu strune. Že bežen pogled na sliko 8 
nam pove, da ni enostavnih razlik med slabim in dobrim spektrom. Če bi nekdo hotel trditi, da 
je sleherna frekvenčna komponenta dobrega tona močnejša od frekvenčne komponente 
slabega tona, bi se to »pravilo« podrlo že pri tretji komponenti. Za kvaliteten zven kitare je 
torej pomembneje, da so močnejše frekvenčne komponente, ki tvorijo med sabo konsonantne 
intervale in šibke tiste, ki tvorijo disonantne intervale. 
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Slika 8. Primerjava spektra za dober in slab ton (ton F = 87,3 Hz, šesta struna, prvo polje,  
              0,2 s po udarcu strune) [4]. 
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   Naslednji korak (na osnovi slike 8) je določanje osnovnih frekvenc, t.i. glasbenih in 
neglasbenih tonov v frekvenčnem spektru. Za primer tona F so frekvence prvih 15-ih 
komponent sledeče: 87, 175, 262, 349, 437, 524, 611, 698, 786, 873, 960, 1048, 1135, 1222 in 
1310 Hz.  
    Kot vidimo, je frekvenca vsake naslednje frekvenčne komponente večkratnik frekvence 
prve. Prva frekvenčna komponenta je osnovna in po njej prepoznamo višino zaigranega 
glasbenega tona, predstavljenega v notnem črtovju. Glede na lestvico, kjer je ton a1 = 440 Hz 
(na kitari je to ton a2), se frekvence komponent našega analiziranega tona ujemajo ali pa tudi 
ne, z lestvičnimi toni, po katerih je uglašena kitara. Če je razlika med frekvenco analizirane 
komponente in frekvenco najbližjega lestvičnega tona večja kot 1%, potem ta frekvenčna 
komponenta znotraj kitarskega zvena nima značaja glasbenega tona (tabela 2). V nasprotnem 
pa ga ima in zato lahko dobi ime po lestvičnem tonu, s katerega frekvenco se ujema. To je 
razvidno s slike 8, kjer je v primeru ujemanja s frekvenčno komponento zvena ime 
lestvičnega (glasbenega) tona navedeno pod njo, sicer pa ni. 

      

      Tabela 2. Frekvence tonov v Hz [5]. 

Jasno je, da frekvenčne komponente znotraj spektra, ki nimajo glasbenega značaja, negativno 
vplivajo na celotni zven tona. Lahko rečemo, da komponente z neglasbenim značajem za 
zaigrani ton pomenijo nekakšen učinek razglašenosti strune. Na primer: sedmi komponenti v 
spektru (612 Hz) je glede na njeno frekvenco najbližji ton dis2 (622 Hz). Razlika med obema 
frekvencama je večja od 1%, zato ima sedma komponenta neglasbeni značaj in prispeva k 
učinku »razglašenosti« zvena tona. Vse frekvence frekvenčnih komponent so med seboj v 
določenih razmerjih. Prva in druga tvorita oktavo, četrta in peta tvorita terco, itd. V splošnem 
frekvenčne komponente z neglasbenim značajem tvorijo med seboj in z ostalimi 
komponentami disonantne intervale, medtem ko ostale komponente tvorijo med seboj tako 
disonantne kot tudi konsonantne intervale [5]. 
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      Znano je, da konsonantni (ušesu prijetni) intervali sestojijo iz dveh frekvenčnih 
komponent, katerih frekvenci lahko izrazimo z dvema številoma, od katerih nobeno ni visoko 
(primer 2:1, 3:2, 5:3, 5:4, 4:3, itd.). Za disonantne (ušesu neprijetne) intervale velja, da je 
razmerje frekvenc obeh komponent, ki interval sestavljata, iz višjih števil (primer 9:5, 9:8, 
15:8, itd.). Napisano je predstavljeno v tabeli 3, kjer so prikazani vsi analizirani intervali – 19 
konsonantnih in 6 disonantnih. Številki ob vsakem intervalu pomenita, iz katerih frekvenčnih 
komponent spektra je interval sestavljen. Vsak interval ima določeno glasnost izraženo v 
enotah decibel, uporabimo pa lahko tudi enote dBA, kjer oznaka A pomeni, da gre za 
glasnost, kakor jo dojema človeško uho in ne merilni mikrofon. Človeško uho dojema 
frekvenco 125 Hz mnogo »tišje« kot frekvenco 3000 Hz. Glasnost intervala bo višja, če bosta 
glasnejši obe ali vsaj ena od frekvenčnih komponent, ki interval tvorita. Vsota glasnosti 
intervalov, na eni strani konsonantnih in na drugi disonantnih, je torej glasbeno, fizikalno in 
matematično ustrezen kriterij, s katerim lahko presojamo razliko v kakovosti dveh kitarski 
tonov, če sta le-ta bila posneta pod ustreznimi in enakimi pogoji. Za naš primer naj navedemo, 
da je vsota konsonantnih intervalov za dober ton v primerjavi s slabim za 67 dBA večja (kar 
je zaželeno), vsota disonantnih intervalov pa za 16 dBA manjša (tudi zaželeno) [3]. 
  

Konsonantni                                                                                 Disonantni 

čista oktava  2 1 čista kvinta  6 4 velika terca 10  8 mala seksta 8 5 
čista oktava  4 2 čista kvinta  9 6 velika terca 15 12 mala terca 6 5 
čista oktava  6 3 čista kvinta 12 8 čista kvarta  4  3 mala septima 9 5 
čista oktava  8 4 vel. seksta  5 3 čista kvarta  8  6 vel.  sekunda 9 8 
čista oktava 10 5 vel. seksta 10 6 čista kvarta 12  9 vel. septima 15 5 
čista oktava 12 6 vel. seksta 15 9 
čista kvinta  3 2 vel. terca  5 4 

 oktava iz 
nelestvičnih t. 

14 7 

 

  Tabela 3. Analizirani intervali [4]. 

4.3 Frekvenčna analiza zvena kitare 

 
   Pravilo   konsonance-disonance preverimo z računalniškim programom Cooledit-pro. Tudi 
v našem primeru bomo primerjali kitari cenovnih razredov 1:10. Pod enakimi pogoji smo 
posneli zven, ki nastane, če udarimo peto kitarsko struno. Iz rezultatov frekvenčne analize 
razberemo, da je osnovna frekvenca udarjenega zvena 110 Hz. Zaigrali smo torej ton A. Že  
prvi pogled na sliki 9 in 10 nam pove da ima boljša kitara močneje izražene vrhove brez 
vmesnih motečih frekvenc med posameznimi nihajnimi načini.             

   Slaba kitara (slika 9) vsebuje v svojem spektru precej glasnih neglasbenih (nelestvičnih) 
tonov, ki zvenijo disonantno. Neglasbeni ton se pojavi celo pred osnovno frekvenco kar 
nakazuje, da nihanje strune vzbudi poleg nihanja resonančne plošče, še nihanje neznanega 
telesa (mogoče slabo prilepljeno rebro). Neglasbeni ton se pojavi tudi med drugo in tretjo 
komponento. Oba prva neglasbena tona sta precej tiha (tabela 4), naslednja dva  (frekvenčna 
komponenta 7, 13) pa sta glasnejša in zato močno vplivata na slabšo kvaliteto zvena. Iz slike 
9  je vidno, da je v zvenu precej glasnih (tabela 4) motečih disonanc, kot npr. mala septima 
(frekvenčna komponenta 9-5), velika  sekunda (frekvenčna komponenta 9-8) …  

   Dobra kitara (slika 10) ima izrazito dobre in glasne prve štiri frekvenčne komponente. 
Druga in četrta komponenta sta v oktavi z osnovno, prvo frekvenčno komponento in jo  
ojačujeta. Tretja in vse ostale komponente, ki tvorijo konsonantne, ušesu prijetne, intervale pa 
nam osnovni ton obarvajo. Tudi vse te komponente so v našem primeru ustrezno glasne. Za 
kvaliteten ton je pomembno, da so disonantni intervali tišji. Iz tabele 4 lahko razberemo, da so 
pri dobri kitari disonantni intervali šibkejši (med 6-5, 8-5, 9-5 in 9-8 frekvenčna komponenta). 
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Tudi sedmi neglasbeni ton je tišji in s tem posledično tišje disonantne oktave iz nelestvičnih 
tonov. Višje frekvenčne komponente so pri dobri kitari tišje, tako da so  s tem disonantni 
intervali teh komponent manj moteči (npr. 14-7, 15-8, 9-8…). 

 Kriterij za ugotavljanje kvalitete zvena kitare, kriterij konsonance-disonance, smo torej 
potrdili s frekvenčno analizo zvena. Izkazal se je za ustrezen kriterij presoje med dobro in 
slabo kitaro.  

 

 
 Slika 9. Frekvenčni spekter slabe kitare 
 

 
 

 Slika 10. Frekvenčni spekter dobre kitare 
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                      SLABA  KITARA                       DOBRA KITARA 

 Frek. 

komp. 

TON Frekvenca[Hz] Glasnost 

[dB] 

Frek. 

komp 

TON Frekvenca[Hz] Glasnost 

[dB] 

 * 90 30     
1 A 110 45 1 A 110 56 
2 a 220 47 2 a 220 59 
 * 160 28     
3 e 330 56 3 e 330 63 
4 a1 440 47 4 a1 440 62 
5 cis2 549 51 5 cis2 550 51 
6 e2 660 32 6 e2 660 46 
7 * 770 53 7 * 770 41 
8 a2 880 39 8 a2 880 36 
9 h2 989 52 9 h2 990 41 
10 cis3 1100 36 10 cis3 1100 35 
11 * 1209 38 11 * 1200 40 
12 e3 1312 32 12 e3 1320 42 
13 * 1432 45 13 * 1432 41 
14 * 1544 30 14 * 1545 36 
15 gis3 1655 40 15 gis3 1657 24 
 

Tabela 4. Rezultati meritev  frekvenčne analize s programom Cooledit-pro (*nelestvični ton) 

5 Zaključek 

 

      Sklenemo lahko, da je s primerno analizo frekvenčnih spektrov kitarskih tonov mogoče 
določiti relativno vsebnost konsonantnih ter disonantnih intervalov, ter tako sklepati o 
relativni kakovosti primerjanih tonov. Navedeno nam rezultati naše analize tudi potrjujejo 
(sliki 9 in 10).  
      Proizvajalci instrumentov,  v današnjem času razvoja tehnologije izdelave  instrumentov, 
močno uporabljajo možnost analiziranja zvoka instrumentov. To opazimo pri nakupih, saj so 
instrumenti enakih cenovnih razredov pogosto kvalitetno zelo izenačeni. Opisano metodo 
uporabljajo proizvajalci pri raziskavah sestavljanja resonančne plošče, kjer je ključnega 
pomena za kvaliteto zvoka kitare oblika, število in položaj lepljenja reber, ki ploščo ojačujejo.  
     Univerzalnega recepta za dober kitarski zven ni. Z drugimi besedami, vodilni raziskovalci 
na tem področju so si enotni, da je kitarski zven merljiv na več načinov, prav tako pa obstaja 
več kriterijev za definicijo njegove kakovosti. Tako lahko sklenemo, da merljiva razlika med 
slabim in dobrim tonom obstaja, da pa imata tako slab kot dober ton več pojavnih oblik. 
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