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I. Realizări ștințifice și 

profesionale ale autorului tezei 
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Lemnul de rezonanță  

în istoricul preocupătilor științice ale autorului tezei 
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Lemnul de rezonanță  

în istoricul preocupătilor științice ale autorului tezei 
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Lemnul de rezonanță: puncte de vedere 

• Optici antagonice 

• i) Exclusivitatea lemnului la construcția cutiei sonore ? 

• Schultz TJ (1969). Acoustical properties of wood: A critique 

of the literature ans a survey of practical applications. Forest 

Products Journal 19(2), 21-29: 

• „there is almost no acoustical application for which wood or 

any of its products is the best available material” 
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Lemnul de rezonanță: puncte de vedere 

• ii) De ce numai lemnul de rezonanță? 
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Viteză de propagare a 

sunetului 

Elasticitate 

Radiație acustică 

Eficiență de conversie 

acustică 

Anizotropia a 

proprietăților acustice 

Impedanță 

Densitate Amortizare 



Lemnul de rezonanță: puncte de vedere 

• iii) De ce ar fi superioare instrumentele trecutului, celor 

ale prezentului ? 

• Fritz C, Curtin J, Poitevineau J, Morrel-Samuels P, Tao F-C 

(2012). Player preferences among new and old violins. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America 109, 760-763: 

• „We foud that the most-preferred violin was new and the least-

preferred was by Stradivari.” 
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Lemnul de rezonanță: puncte de vedere 9 
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Lemnul de rezonanță: puncte de vedere 

• iv) Care sunt semnalmentele exterioare și interioare ale 

lemnului de rezonanță pe picior? 

• Indicii în structura lemnului ? 

• Fenotip diferențiat? 
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Lemnul de rezonanță: puncte de vedere 

• v) În ce măsură trăsăturile vizibile ale arborilor sunt în 

acord cu proprietățile lemnului lor sănătos? 

• Mod de valorificare → cerințe specifice de calitate a 

lemnului 

• Controlul genetic comun al fenologiei și structurii 

lemnului 

• Specializarea unor compartimente ale coroanei pentru 

controlul fiziologic al lățimii vaselor și grosimii pereților 

lor celulari 

 

• Unele trăsături ale fenotipului devin descriptori pentru 

proprietățile lemnului influențate de structură 
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 Verificarea acustică a descriptorilor 

lemnului/arborilor de rezonanță 12 
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 Verificarea acustică a descriptorilor 

lemnului/arborilor de rezonanță 

• Adaptarea valorilor din literatură la lemnul arborilor pe picior (verde) 

• Verificarea corelațiilor între proprietățile acustice 

• Delimitarea nișei lemnului de rezonanță 
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 Verificarea acustică a descriptorilor 

lemnului/arborilor de rezonanță 

• Arborii cu lemn de rezonanță se sustrag unor legități acustice 
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 Rezultate ale screening-ului acustic 15 

Models for the prediction of the acoustic parameters of wood from the characteristics of trees 

Sursa: Dinulică F, Bucur V, Albu CT et al (2020). Relevant phenotypic descriptors of the resonance Norway spruce 

standing trees for the acoustical quality of wood for musical instruments. Eur J Forest Res 

https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z 

Predicted feature Predictors* Model equation R2 

p 

Longitudinal velocity (VL) Maximum branch diameter (BD), 

Bark thickness (BT)  

VL = 5848.88-250.02 x BD -102.04 x BT 0.39 

0.004 

Radial velocity (VR) Tree height (TH), Crown diameter 

(CD), Bark thickness (BT), Bark 

redness on the outside of the bark 

scale (a*ext) 

VR = 2304.56 – 17.09 x TH – 32.83 x CD 0.52 

< 0.001 

VR = 1546.24 – 29.10 x BT + 57.93 x a*ext 0.55 

< 0.001 

VL : VR Maximum branch diameter (BD), 

Sapwood depth (SD), Tree height 

(TH) 

VL : VR = -0.220 -0.137 x BD + 0.011 x SD + 0.073 x 

TH 

0.48 

< 0.001 

Longitudinal radiation (RL) Maximum branch diameter (BD), 

Bark thickness (BT) 

RL = 6016.88 – 151.79 x BD – 134.49 x BT 0.26 

0.008 

Longitudinal impedance (AIL) Maximum branch diameter (BD), 

Bark thickness (BT) 

AIL = 5710.92 – 328.23 x BD – 75.94 x BT 0.43 

< 0.001 

Radial impedance (AIR) Crown diameter (CD), Bark redness 

on the outside of the bark scale (a*ext) 

AIR = 903.61 – 48.98 x DC + 69.75 x a*ext 0.55 

< 0.001 

Longitudinal modulus of elasticity 

(MOEL) 

Maximum branch diameter (BD), 

Bark thickness (BT) 

MOEL = 26700 – 1730.67 x BD – 599.11 x BT 0.39 

< 0.001 

Radial modulus of elasticity (MOER) Crown diameter (CD), Bark redness 

on the outside of the bark scale (a*ext) 

MOER = 1592 – 132.84 x CD + 138.73 x a*ext 0.57 

< 0.001 

* Only variables significant at p < 0.05 are included 

https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z
https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z
https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z
https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z
https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z
https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z
https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z
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Sursa: 
Dinulică F, Bucur V, Albu CT et al (2020). Relevant phenotypic descriptors of the resonance Norway spruce standing trees for 

the acoustical quality of wood for musical instruments. Eur J Forest Res https://doi.org/10.1007/s10342-020-01318-z 
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Media aritmetică ± 2* abatere standard
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II. Evoluția carierei academice și 

planul de dezvoltare a acesteia 

19 



• Proiectul de diplomă: Dinulică F (2001). Studiu asupra 
bradului în cultura comparativă de proveniențe Paltinu-
Săcele. Îndrumător: conf.dr.ing. Neculae Șofletea 

• Disertația: Dinulică F (2002). Variabilitatea morfo-
anatomică a lemnului în cultura comparativă de 
proveniențe Paltinu-Săcele. Îndrumător: conf.dr.ing. 
Neculae Șofletea  
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Recunoașterea activității profesionale 21 



Îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și masterale 22 
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Dotarea materială a Laboratorului de Produse Forestiere 23 



Perspective de cercetare 24 

Studiul lemnului 
pe picior 

• Portretul acustic al paltinului de rezonanță 

• Proprietățile acustice ale speciilor forestiere 

• Defectologia sonică 

• Frasin alb/cu duramen fals 

• Factori de variație a culorii lemnului de cireș 

• Cerul alb/ roșu 

Proprietățile fizice 
ale lemnului brut  

• Masa specifică a lemnului brut 

• Defectologia sonică 

Produse din lemn 

• Proiectul MINOVIS (Modele inovative de viori comparabile acustic si estetic 
cu viorile de patrimoniu) – finanțare PNCDI 

• Degradarea fotochimică a furnirelor 

Produse 
nelemnoase 

• Fișa ecologică a ciupercilor de interes alimentar și medicinal 

• Contaminarea cu metale grele 

• Aromoterapia 



Vă mulțumesc! 25 


