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Abstract: The presentation provides an overview of the Aviation Laboratory of Speech 
and Audio Analysis, which has just been founded within the Division of Avionics of the 
Air Force Institute of Technology, in the context of new possibilities in improving 
safety of flights. To begin with, an introduction will be given to forensic speech and 
audio analysis, i.e. an interdisciplinary field of forensic science dealing with multi-
aspect examination of audio recordings and recording devices. The potential of speech 
and audio analysis, which has been successfully applied in investigations and court 
proceedings for 50 years, makes it highly useful also in aviation. An example of that 
was extensive, several-month-long involvement of forensic speech and audio analysis 
experts in activities supporting the work of the Commission conducting the 
investigation of Smolensk air crash. In addition to the above, also research and 
development perspective of the new Laboratory will be presented, including projects to 
be executed in cooperation with experts in those scientific fields, that have been related 
to aviation for many years, such as psychology. 
 

Keywords: phonoscopy, speech and audio analysis, flights safety, board sound recorders, 
phono-linguistic examination of speech, psycholinguistic examination of speech 
 

Streszczenie: Prezentacja stanowi krótką informację o Laboratorium Fonoskopii 
Lotniczej, tworzonym właśnie w Zakładzie Awioniki Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych, w kontekście nowych możliwości zwiększenia bezpieczeństwa lotów. 
Przedstawia fonoskopię, jako interdyscyplinarną dziedzinę kryminalistyki, której 
przedmiotem wieloaspektowych badań są nagrania dźwiękowe i urządzenia 
rejestrujące dźwięk. Potencjał tej dziedziny, z powodzeniem wykorzystywanej  
w śledztwach i postępowaniach sądowych od pięćdziesięciu lat, daje szerokie 
możliwości jego wykorzystania w lotnictwie, czego ostatnim istotnym przykładem 
jest wielomiesięczne zaangażowanie ekspertów fonoskopii do pomocy komisji 
badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Prezentacja wskazuje także 
perspektywy badawczo-naukowe nowego Laboratorium, w tym działań 
prowadzonych w kooperacji z ekspertami innych dziedzin - od lat obecnych  
w lotnictwie - szczególnie z zakresu psychologii. 
 

Słowa kluczowe: fonoskopia, bezpieczeństwo lotów, pokładowe rejestratory dźwięku, 
fonetyczno-lingwistyczne badania mowy, psycho-lingwistyczne badania mowy 



Aviation  laboratory of  speech  and  audio  analysis 

Laboratorium  fonoskopii  lotniczej 

 

 
206 

1. Krótka  historia  fonoskopii  w  Polsce 

Początki badań fonoskopijnych w Polsce wyprzedzają historyczny moment 

dopuszczenia przez system prawny naszego kraju nagrania, jako dowodu 

sądowego, co nastąpiło w grudniu 1960 roku. Każdy, kto miał do czynienia  

z jakimkolwiek wykorzystywaniem informacji zawartych w nagraniu zetknął się  

z problemem ich ograniczonej dostępności. Nie chodzi przy tym o prosty fakt 

konieczności jego odtworzenia, ponieważ samo wysłuchanie nagrania nie musi 

powodować dotarcia do interesującej słuchacza informacji i na ogół tego nie czyni. 

Szybko okazało się, że w nagraniu ukrytych jest sporo informacji wymagających 

najpierw ujawnienia, a następie interpretacji, a ostatecznie praktyka pokazała, że  

w większości przypadków możliwe to jest dopiero na drodze specjalistycznych 

badań. Zatem już w chwili dopuszczenia tzw. dowodu z taśmy, system prawny 

musiał być na to przygotowany. W przeciwnym razie, nagranie - jako dowód - 

stałoby się bezużyteczne. Formalnie, w trzy miesiące później, tj. w marcu 1961 

roku, doprecyzowano, że „[…] Dowód z taśmy magnetofonowej stanowiącej 

dowód rzeczowy wymaga przeprowadzenia z kolei dowodów na okoliczności 

zarówno utrwalonych głosów, jak i samej taśmy, a także braku w niej zmian.”, 

nakreślając tym samym podstawowe kierunki badań, już wówczas nazywanych 

fonoskopijnymi. 

Rozwój nauki i techniki oraz naturalne zmiany społeczno-polityczne spowodowały, 

że nagrania znajdowały coraz szersze zastosowanie, właściwie już w każdej sferze 

życia prywatnego, publicznego oraz państwowego. W ślad za tym następowało 

poszerzenie zakresu badań zapisów dźwiękowych (z czasem również wideo)  

i doskonalenie metod badawczych, wykorzystujących coraz nowocześniejsze 

narzędzia. Ogólna dostępność tanich, łatwych w obsłudze, małych, przenośnych 

urządzeń rejestrujących dźwięk, a także urządzeń pozwalających praktycznie 

każdemu na proste i tanie przetwarzanie nagrań, doprowadziły do powszechnego 

nagrywania wszystkiego i masowego wykorzystywania nagrań w postępowaniach 

sądowych, w których tego typu dowód ma duże znaczenie. To zaś spowodowało 

dynamiczny rozwój fonoskopii, jako dziedziny kryminalistyki, angażującej przy 

tym najnowocześniejsze technologie. Dzisiaj w zakres badań fonoskopijnych 

wchodzą: 

 badania odsłuchowe, polegające na procesowym spisywaniu treści 

zarejestrowanych wypowiedzi, tj. z uwzględnieniem wszelkich przerw, 

przejęzyczeń, zająknięć, powtórzeń itp. oraz identyfikacją osób w obrębie 

materiału badawczego, 

 badania autentyczności, mające na celu ustalenie, czy badane nagranie wiernie 

odzwierciedla utrwalony fragment rzeczywistości, czy też powstało ono w 

wyniku montażu, 



Alicja Malanowicz, Tomasz Prusik 

 

 

 
207 

 badania identyfikacyjne osób, mające na celu ustalenie, czy wypowiedzi 

zarejestrowane w badanym nagraniu są wypowiedziami konkretnych osób,  

 wnioskowanie o urządzeniu rejestrującym i elementach toru fonicznego, 

 badania identyfikacyjne urządzenia rejestrującego, 

 wnioskowanie o miejscu przeprowadzenia nagranej rozmowy, 

 wnioskowanie o czasie przeprowadzenia nagranej rozmowy, 

 wnioskowanie o podejmowaniu prób zniekształcania swoich wypowiedzi 

przez osobę wypowiadającą się, tj.: 

 wnioskowanie/ustalenie, czy w ogóle były takie próby podejmowane,  

 a jeśli tak, to wnioskowanie/ustalenie:  

- przy użyciu jakich środków (maskowanie ust, ingerencja w budowę 

aparatu mowy, stosowanie urządzeń technicznych, itp.), 

- względem jakich elementów sygnału mowy zostały podjęte (np. tempo 

mowy, zrozumiałość mowy, barwa głosu, częstotliwość podstawowa tonu 

krtaniowego F0, cechy prozodyczne, itp.), 

- z jakim stopniem skuteczności zostały podjęte,  

 wnioskowanie o płci mówcy, 

 wnioskowanie o wieku mówcy, 

 wnioskowanie o stanie zdrowia mówcy w chwili wypowiadania się  

i ewentualnych przejawach charakterystycznych chorób (np. astma, choroby 

serca, schorzenia neurologiczne, itp.), 

 wnioskowanie o pochodzeniu mówcy i/lub istotnym przebywaniu, według 

kryteriów: 

- geograficznego - polegające na wskazaniu obszaru, z którego może 

pochodzić mówca lub w którym istotnie długo przebywał (np.: Polska - 

Podhale, itp.), 

- środowiskowego - polegające na wskazaniu grupy społecznej, z której 

mówca może się wywodzić lub w której wystarczająco długotrwale 

pozostaje (np.: miejskie, wiejskie, inteligenckie, robotnicze, patologiczne, 

przestępcze, itp.), 

- kierunku i poziomu jego wykształcenia (określanego jako np.: gruntowne 

lub słabe, ogólne lub kierunkowe - artystyczne, humanistyczne, 

techniczne, medyczne itp.), 

- zawodu, wykonywanego zajęcia i/lub hobby (szczególnych 

zainteresowań, upodobań, pasji), 

 wnioskowanie o stanie emocjonalnym mówcy w chwili wypowiadania się, 

 wnioskowanie o fakcie pozostawania w chwili wypowiadania się pod 

wpływem alkoholu i/lub innych substancji podobnie działających, 

 wnioskowanie o sposobie wypowiadania się (wypowiedź spontaniczna, 
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wyuczona na pamięć, odczytywana, powtarzana za podpowiedzią itp.), 

 wnioskowanie o autorstwie wypowiedzi, 

 i inne. [1, 2].  

Część z powyższych pozycji, to pojemne hasła, zawierające w sobie kompleks 

bardziej szczegółowych i specjalistycznych badań. Szczególnie złożonymi, 

wieloetapowymi i wieloaspektowymi badaniami są te, wymienione w pierwszych 

trzech grupach oraz badania techniczne, wymienione w dalszej części listy.  

W wykazie tym pominięto natomiast czynności techniczne, jak np. kopiowanie, 

kopiowanie z korekcją prędkości przesuwu taśmy lub prędkości odtwarzania mowy 

utrwalonej w plikach cyfrowych, kopiowanie z korekcją polepszającą wyrazistość  

i zrozumiałość mowy, selekcja próbek badawczych do badań identyfikacyjnych 

osób, itd., których umiejętność wykonania wpływa na jakość późniejszych badań  

i ich wyniki. Eksperci fonoskopii również pobierają i rejestrują materiały 

porównawcze do indywidualnych badań identyfikacyjnych osób. 

Odrębnymi grupami badań są specjalistyczne badania wykorzystujące metodyki 

stosowane w fonoskopii rutynowo, jednak niewykonywane na co dzień. M.in. 

należą do nich: 

 rzeczoznawcze eksperymenty akustyczne mające na celu sprawdzenie 

możliwości zaistnienia określonych efektów akustycznych w określonych 

okolicznościach i miejscach, 

 eksperymenty akustyczne mające na celu ustalenie, czy osoba badana 

wykazuje zdolności do zapamiętywania mówców i - po czasie - prawidłowego 

ich rozpoznawania, 

 badania nagrań lotniczych z tzw. „czarnych skrzynek” oraz rejestratorów 

naziemnych służb kontroli lotów. 

Badania fonoskopijne, dzięki swojemu interdyscyplinarnemu charakterowi, są  

w stanie dostarczyć wielu ważnych informacji, powiązanych ze sobą kontekstowo, 

stanowiących kanwę dalszych badań w innych obszarach. Mogą również pełnić 

funkcję weryfikatora hipotez konstruowanych w oparciu o wyniki analiz innych 

specjalistów. W kilkudziesięcioletniej historii badań kryminalistycznych często 

tylko one pozwoliły wyjaśnić sprawę i udowodnić winę lub oddalić oskarżenie. 

Umiejętne ich wykorzystanie może zatem bardzo dobrze przysłużyć się także 

podniesieniu poziomu bezpieczeństwa lotów.  

2. Krótka  historia  nagrań  lotniczych 

Na pewnym etapie rozwoju cywilizacji możliwe stało się skonstruowanie statku 

powietrznego, który jednak - jak wszystko - ulega awariom i, jak inne maszyny 

służące do przemieszczania się - popada w kolizje. Ich skutki były i nadal są na 

tyle poważne, że zdarzenia te kwalifikuje się do kategorii katastrof. Lotnictwo 
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wymaga więc ustawicznego działania na rzecz utrzymywania i poprawy 

bezpieczeństwa. Podstawowym narzędziem dla tych działań jest poznanie 

przyczyn wypadków, a nawet niewielkich incydentów. Realizacja tego zadania 

byłaby prosta, gdyby możliwe było cofanie się w czasie, w celu zapoznania się  

z przebiegiem zdarzenia, a następnie wielokrotnego, szczegółowego sprawdzenia 

pracy wszystkich elementów interesujących ekspertów, w tym zachowań ludzi  

i okoliczności podejmowanych przez nich decyzji. Takich możliwości nie ma do 

dzisiaj, chociaż pewnym ich przybliżeniem są dźwiękowe nagrania rozmów  

z kabiny pilotów, nagrania radiowej korespondencji załogi samolotu z obsługą 

naziemną lub załogami innych statków powietrznych, a także rejestracja niektórych 

parametrów lotu. Nagrania takie rejestrowane są mniej więcej od połowy ubiegłego 

stulecia. Na pokładach statków powietrznych - za pomocą dwóch 

zsynchronizowanych ze sobą urządzeń, zwanych potocznie „czarną skrzynką”, 

natomiast na ziemi - za pomocą rejestratorów stacjonarnych. Potencjalnie - mimo 

oczywistej fragmentaryczności - nagrania te są skarbnicą informacji, a „czarne 

skrzynki” są wyjątkowo dobrze chronionym elementem samolotu, odpornym na 

ekstremalnie trudne warunki. 

Trzeba jednak mieć świadomość, że dźwiękowe nagrania lotnicze są specyficzne. 

W kabinie pilotów panują trudne warunki środowiskowe. Wysoki poziom 

szerokopasmowego hałasu o zmieniającym się widmie, obecność wielu 

przyrządów wymagających obsługi, przestrzeń ograniczona do niezbędnego 

minimum, konieczność równoległego wykonywania przez poszczególnych 

członków załogi różnych zadań w tym samym czasie oraz dostosowane do tego ich 

rozmieszczenie w kabinie są czynnikami wyjątkowo niesprzyjającymi czytelnemu 

nagrywaniu. Przy obecnym sposobie rejestrowania rozmów pochodzących  

z kabiny pilotów, wyrazistość i zrozumiałość utrwalanej mowy są znacznie 

obniżone, a możliwości skutecznej korekcji tego sygnału, bez dalszej jego 

degradacji w paśmie mowy, bardzo ograniczone. Ponadto w tak specyficznej 

przestrzeni, jej parametry akustyczne są na tyle zróżnicowane, że ma to istotny 

wpływ na brzmienie głosu oraz zrozumiałość mowy osób zmieniających pozycję 

ciała lub wręcz przemieszczających się, co wpływa także na zmienność ich 

usytuowania względem mikrofonów rejestratorów. 

Nieco lub znacznie lepszą jakością charakteryzują się natomiast nagrania utrwalane 

przez rejestratory naziemne, zawierające zapisy korespondencji lotniczej. W tych 

nagraniach, ilość czynników degradujących sygnał mowy jest znacznie mniejsza  

i wynikają one przede wszystkim z natury samej łączności radiowej. 

Ponadto w obu tych rodzajach nagrań, zrozumiałość mowy ściśle związana jest  

z indywidualnymi cechami artykulacyjnymi mówcy, jego nawykami językowymi, 

preferowanymi realizacjami prozodycznymi, itd. Ważnym czynnikiem jest również 
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zakres opanowania i posługiwania się językiem, w którym mówca się komunikuje, 

co w lotnictwie ma co najmniej podwójne znaczenie. 

Jednak mimo wielu niedoskonałości, nagrania lotnicze są bardzo ważnym 

elementem systemu bezpieczeństwa lotów. Dzisiaj rejestracja naziemna jest 

standardem, a „czarne skrzynki” w samolotach pasażerskich montowane są 

obowiązkowo i na ogół instalowane są także na śmigłowcach. Przyszłością 

natomiast wydaje się być rejestracja obrazu wideo i dźwięku, zsynchronizowana  

z rejestracją parametrów lotu. 

3. Rola  i  miejsce  fonoskopii  w  lotnictwie 

W podsumowaniu stwierdzić można, że pojawienie się w lotnictwie nagrań 

dźwiękowych, a dzisiaj już nawet nagrań wideo, było wynikiem naturalnego 

dążenia człowieka do poznania historii zdarzenia własnymi zmysłami. Wiadomo, 

że wielu elementów tej historii nie można ustalić inaczej, jak tylko poprzez 

zbadanie odzwierciedlającej ją nagrania. Jednak istotną cechą nagrań w ogóle  

(o czym już tu wspominano), a lotniczych w szczególności, jest ograniczona 

dostępność utrwalonych w nich informacji. 

Tymczasem wszechstronne badania nagrań są domeną fonoskopii - nauki, która 

powstała wraz z potrzebą odpowiedzialnego wykorzystywania nagrań 

dźwiękowych. Na potrzeby lotnictwa przeprowadzone są w obszarach związanych 

z mówcą, w aspekcie technicznym oraz w zakresie niedającym się jednoznacznie 

sklasyfikować, jak np. analiza tła akustycznego nagranych wypowiedzi. 

Analiza mowy i głosu poszczególnych mówców - tak członków załogi, jak  

i obsługi naziemnej - pozwala ustalić treść wypowiedzi i zidentyfikować 

poszczególnych mówców, czyli ustalić pewne fakty. Umożliwia też zdefiniowanie 

części czynników determinujących ich zachowanie, scharakteryzowanie ich stanu 

emocjonalnego, ustalenie poziomu opanowania frazeologii lotniczej i umiejętności 

jej stosowania oraz wiele innych. Badania techniczne natomiast udostępniają 

bogatą wiedzę m.in. na temat sygnału znacznika czasu oraz elementów widma 

nagrania, jako sygnału akustycznego. Szczegółowa analiza znacznika czasu 

synchronizującego zapisy dźwiękowe z zapisem parametrów lotu pozwala bardzo 

precyzyjnie uporządkować chronologię zdarzeń - nie tylko tych utrwalonych  

w nagraniu - oraz wykryć wszelkie jego anomalie, które mogą wykazywać związek 

z konkretnymi zdarzeniami w trakcie lotu. Z kolei widmo utrwalonego sygnału 

dźwiękowego zawiera szereg istotnych informacji np. związanych z pracą silników 

i ruchomych elementów konstrukcji statku powietrznego, wobec czego jego 

szczegółowa analiza również stanowi istotny element wiedzy o zdarzeniu. 

Wreszcie analiza tła służy wyodrębnieniu i scharakteryzowaniu wszelkich 

utrwalonych w nagraniu odgłosów. 
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Fonoskopia obejmuje również obszar technicznego zabezpieczania nagrań 

lotniczych, czyli ich właściwego kopiowania - głównie niepogarszającego 

zrozumiałości mowy - z wszelkiego rodzaju nośników i urządzeń źródłowych. 

Zapewnia także możliwość przeprowadzenia różnego rodzaju korekcji sygnału. 

4. Laboratorium  fonoskopii  lotniczej  w  ITWL 

Fonoskopia, jako interdyscyplinarna dziedzina badająca nagrania dźwiękowe, 

pozwala na dokonanie wielu ustaleń, powiązanych ze sobą kontekstowo i czasowo, 

ważnych z punktu widzenia wyjaśnienia przyczyn zdarzeń i katastrof lotniczych, 

ale również - ze względu na swoją istotność - mogących pełnić rolę czynnika 

monitorującego i doskonalącego system bezpieczeństwa lotów. W Polsce istnieją 

instytucje dysponujące laboratoriami fonoskopijnymi wydającymi opinie dla 

postępowań procesowych, natomiast brak jest wyspecjalizowanego ośrodka badań 

fonoskopijnych, ukierunkowanego na analizy nagrań lotniczych. Jednak  

w kontekście rosnącej w ostatnich latach liczby zdarzeń i wypadków lotniczych,  

a szczególnie wobec ostatnich dwóch wielkich katastrof - Casy w Mirosławcu 

(jednostki pozbawionej rejestratora dźwięku) oraz Tu-154 M w Smoleńsku - 

potrzeba powołania takiego ośrodka wydaje się być paląca. Na wypełnienie tej luki 

zdecydował się Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, od wielu lat 

zatrudniający członków państwowych komisji badających przyczyny wypadków 

lotniczych, który podjął inicjatywę stworzenia w Zakładzie Awioniki Laboratorium 

Fonoskopii Lotniczej. Jego pierwszymi ekspertami są uznani biegli sądowi  

i zawodowi eksperci kryminalistycznych badań fonoskopijnych, o aktualnie 

najbogatszym w kraju doświadczeniu w badaniach nagrań lotniczych w ujęciu tej 

dyscypliny. 

Poza wszechstronną fonoskopijną obsługą zdarzeń lotniczych, głównym zadaniem 

nowego Laboratorium ma być prowadzenie badań naukowych, skierowanych na 

stałe doskonalenie i tworzenie nowych metod analizy nagrań lotniczych, służących 

podnoszeniu bezpieczeństwa lotów. Już dziś eksperci fonoskopii, jako badający 

nagrania najwnikliwiej i mający w związku z tym najszerszą wiedzę o ich 

potencjale informacyjnym, dostrzegają potrzebę podjęcia współpracy z innymi 

specjalistami, w obszarze badań dotyczących samego człowieka. Takie ustalenia, 

jak: nastrój, atmosfera pracy, wzajemne oddziaływanie na siebie członków załogi, 

współpraca lub jej brak z przyczyn emocjonalnych, koncentracja lub jej brak, 

samopoczucie, poszukiwanie czynników wpływających na podejmowane decyzje  

i wiele innych, powinny być dokonywane przy wsparciu psychologów. Waga tych 

ustaleń powoduje, że planuje się nawiązanie w tym zakresie stałej i ścisłej 

współpracy z najbardziej doświadczonymi w badaniach szerokiego spektrum 

relacji i zachowań ludzkich biegłymi psychologami, których szczególna wiedza  
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i umiejętności związane są ze specyfiką lotnictwa. Z tego punktu widzenia, 

naturalnym partnerem dla nowego Laboratorium Fonoskopii Lotniczej ITWL 

wydaje się być Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. 
 

Podjęcie wspólnych badań i projektów daje nadzieję na uzyskanie efektów 

znacząco poszerzających spektrum analiz możliwych do przeprowadzenia wobec 

nagrań, których wyniki znajdą zastosowanie w lotnictwie wojskowym i cywilnym 

oraz kryminalistyce, ale również w innych sferach życia publicznego, jak np. 

ratownictwo medyczne, pożarowe, transport wodny, kolejowy, drogowy, i inne, 

czyli będą służyły podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego  

i zewnętrznego państwa. 
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