


● W kompozycjach muzycznych bardziej dominujące były instrumenty basowe, 
kluczowy był też poziom emitowanego sygnału przez poszczególne instrumenty. 
Miks realizowany był na etapie rejestracji

● Początkiem jest pojawienie się fonografu, Edison szybko opatentował sporo 
aspektów wynalazku.

● Pierwsze nagrania były rejestrowane na cienkich foliach nawiniętych na cylinder, 
część wymagała jeszcze procesów chemicznych „wywołujących i utrwalających” 
materiał

● Ich wątpliwa trwałość i brak matrycy zmusił to opracowania innych nośników –
również na bazie cylindrów.



● https://historyofrecordingblog.wordpress.com/24-2/
● Benny Goodman, Glenn Miller, Boston Symphiny, New York Philharmonic
● Pierwszy mikrofon sprawił, że również inne instrumenty mogły być słyszalne w 

nagraniu.  Automatycznie, muzyka stała się jaśniejsza..
● Formy zapisu jednak poprawiły się jedynie do 6kHz (w dole doszło do 50hz)



● https://www.britannica.com/technology/magnetic-recording
● Część nie wyróżnia tej ery – łączy ją z erą elektryczną – choć jej zaakcentowanie 

to pojawienie się taśm magnetycznych i przede wszsytkim zapisu 
wielośladowego to jako nośnik pod sztrzechy – tłoczone były winyle. Dopiero pod 
koniec kasety magnetyczne odtwarzane były w radiach. 







● Fonograf – urządzenie opatentowane przez Edisona w 1878 roku był 
poprzednikiem gramofonu. To (wg. praw patentowych) pierwsze 
urządzenie łączące w sobie funkcje rejestratora i odtwarzacza dźwięku. 
Tuba służyła zarówno do rejestracji dźwięku i jego odtwarzania (mikrofon i 
głośnik). Dźwięk reprezentowany był przez rowki w cynowej folii 
nawiniętej na cylindrze. Dokonywane było to za pomocą igły (wykonana z 
diamentu). 

● Początkowo urządzenie napędzane było korbką (trudności z utrzymaniem 
równomiernego tempa), po pewnym czasie dopracowano napęd 
mechaniczny. Nagrań nie można było kopiować, dopiero od 1888 roku 
wprowadzono woskowe cylindry (2 minuty nagrania), a na początku XX w 
wprowadzono wałki z celuloidu (4 minuty nagrania). 



● Matryce wykonane z celuloidu pozwalały na wykonanie kilku tysięcy kopi. 
Ostatni fonograf wyprodukowano w 1929 roku. Możemy wyróżnić cztery 
grupy odmian cylindrów, każda z nich ma również kilka swoich odmian 
[4.]. Współcześnie metoda ta wraca do użytku przez pasjonatów. Miks
takiego nagrania odbywał się na etapie rejestracji poprzez odpowiednie 
ustawienie muzyków względem fonografu. Kolejne ograniczenie wynikało 
z możliwości nośnika – rejestrowane brzmienie było mało wierne 
oryginałowi, jego pasmo było ograniczone do 250-2500Hz. Rejestrowane 
poziomy były również niskie – stąd w nagraniach preferowano głośne 
instrumenty muzyczne. 
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● Digitalizacja nagrań możliwa jest na dwa sposoby. Jeden polegający na 
odtwarzaniu materiału za pomocą fonografu i rejestracji za pomocą 
współczesnych metod rejestracji audio (mikrofon i rejestrator). 

● Druga metoda polega na bezpośrednim sczytywaniu dźwięku z cylindra i 
przenoszenie go do dziedziny cyfrowej. Specjalistą w tej dziedzinie jest 
Henri Chamoux. Za pomocą urządzenia nazwanego Archéophone.

● Przeniesienie audio z dziedziny analogowej do cyfrowej dokonywane jest za 
pomocą CEDAR ADA, lub PRISM ADA (po 2014). 

● Ze względu na typowe zniekształcenia – nagrana musza być poddawane 
dodatkowej obróbce usuwającej szumy i trzaski.

● W UCSB dźwięk rejestrowany jest poprzez Wavelab w 24 bitach i częstotliwości 
96kHz, po procesach poprawiania jakości CEDAR's Series X and Series X+ 
Declicker, 

● Decrackler, Dehisser, Debuzzer) plik ograniczony jest do 16 bitów. 



● Inna stosowana metoda polega na analizie cylindrów za pomogą głowic 
laserowych, metoda ta jest mniej podatna na nieregularność w obrocie 
cylindra, jak i ogranicza ryzyko uszkodzenia nośnika 





● Wynaleziona przez Emila Berlinera, matryce wykonywane tą metodą 
pozwalały na wykonywanie większych kopi nagrań. Zapis odbywał się na 
okrągłej płycie o średnicy do 30 cm (pierwsze raczej mniejsze). Oscylacje 
przenoszące dźwięk na płytę odbywały się w planie lateralnym (od strony 
do strony) nie w płaszczenie horyzontalnej. Pierwsze nagrania 
wykonywane były na metalowej płycie pokrytej cienką warstwą sadzy. Po 
wykonaniu nagrania, płytę należało utrwalić stosując kąpiel kwasową. 
Podejście zbliżone do fotografii – negatywy i pozytywy, pozwoliło na łatwe 
rozpowszechnianie nagrań. 

● Jako materiał do wytwarzania materiału stosowano ebonit, szelak lub 
poli(chlorek wynylu).

● Roger Beardsley, Daniel Leech-Wilkinson: A Brief History of Recording to 
ca. 1950. CHARM – AHRS Research Centre for the History and Analysis 
of Reordered Music https://charm.rhul.ac.uk/history/p20_4_1.html

Płyta patefonowa:
● Stosowana w patefonie – przenośnym urządzeniu do odtwarzania dźwięku 

(wynalazek Emila i Charlse Pathé, firma działająca do dziś jako Pathé-
Frères). Urządzenia produkowano w latach  1905-1920. Odtwarzanie 
odbywało się od środka płyty za pomocą kulki (najczęściej szafirowa, nie 
wymienny element urządzenia) osadzonej na ramieniu. Kulka mogła 
poruszać się w płaszczyźnie pionowej (zapis wgłębny). Zastąpienie igły 
kulą minimalizowało powstawianie szumów (dźwięk tarcia igły o płytę). 



Główka membrany ustawiona jest wertykalnie na końcu ramienia (gramofon 
główka pionowo, ale równolegle do rowków

● Prędkość odczytu płyt patefonowych wynosiło 90/minute. Dopuszalne było 
również stosowanie płyt o średnicy do 35 cm. Płyty z wyglądu są bardzo 
podobne do gramofonowych – jednak zastosowanie ich w gramofonie groził 
nieodwracalnym zniszczeniem płyty (nie zostało ich wiele do tych czasów). 



● W niektórych modelach igła mogła być wykorzystana tylko raz do odtworzenia 
jednej płyty – ponowne przesłuchanie krążka wymagało ZMIANY IGŁY







● https://www.youtube.com/watch?v=QOB2VDoWjmw
● https://www.loc.gov/collections/edison-company-motion-pictures-and-sound-

recordings/articles-and-essays/history-of-edison-sound-recordings/overview-of-
the-diamond-disc-recordings/

● https://www.gracyk.com/diamonddisc.shtml



● https://www.youtube.com/watch?v=QOB2VDoWjmw
● https://www.loc.gov/collections/edison-company-motion-pictures-and-sound-

recordings/articles-and-essays/history-of-edison-sound-recordings/overview-of-
the-diamond-disc-recordings/

● https://www.gracyk.com/diamonddisc.shtml







● Płyty z okresu II wojny światowej wykonywane głownie na podstawie ze szkła z 
powodu zapotrzebowana na metale dla potrzeb operacji zbrojnych.

● „przy okazji” istniało kilka innych wersji płyt, część była wytwarzana tylko z 
aluminium, lub tekturowe – do nagrań prywatnych jak i jako nagrana meldunków 
na froncie.

● Produkowane między 40-60.XX



● Zapisy na druce opracowywane były już od 1898 roku. Stosowane były płownie
przez marynarkę US



● Równanie głowicy pozwalało na szersze wykorzystanie sprzętowe – w okresie 
magnetycznym wyprodukowoano kila różnych typów nośników i sposób 
kodowana informacji ulegał zmianie – równanie głowic pozwalało na 
kompatybilność.



● Taśmy szpulowe pozwalają na zapis w kilu prędkościach (czasem nawet 
równocześnie)

● Kartridźe mają jedną szpule w środku, przy odtwarzaniu taśma jest nawijana na 
kołowrotek do odtwarzana wewnątrz opakowania, lub nawijane na kołowrotek 
znajdujący się wewnątrz urządzenia odtwarzającego

● Kasety mają dwa osobne kołowtorki – przewijanie następuje w trakcie 
odtwarzania. Kasety były dwustronne więc do odsłuchania drugie strony nie 
trzeba było przewijać – tylko przełożyć stronę kasety













● John P Dakin, Robert G W Brown, Handbook of Optoelectronics







● https://www.linkedin.com/pulse/less-money-mo-music-lots-problems-look-biz-
jason-Hirschhorn

● https://www.benzinga.com/general/education/17/07/9682739/vinyl-records-are-
popular-again-so-sony-wants-back-in-after-30-years

● http://nusantaraeconomics.com/new-blog/2015/7/28/valuing-music-and-
musicians

● https://www.riaa.com/u-s-sales-database/





AES HISTORICAL COMMITTEE, http://www.aes.org/aeshc/#19





● Jeżeli o kopie to chodzi o które jest to kopiowanie od kopi – skopiowana taśma 
od skopiowanej taśmy kolegi co skopywał z oryginału będzie inna… 







● W procesie tłoczenia nośnikow – miks przygotowywany jest pod kątem 
konkretnego medium – proces masterinu







● Proces resotracji – poprawiania jakości brzmienia jest procesem 
subiektywnym. Uzależniony jest od umiejętności i preferencji inżyniera 
dokonującego naprawy nagrania. Zachodzi pytanie o możliwości i 
ograniczenia wykonywanych zabiegów – na ile ograniczenia medium były 
nie pożądane, a na ile stały się jedną z form wyrazu twórcy nagrania.

● O ile w przypadku nagrań mowy, priorytetem jest w miarę obiektywny 
parametr zrozumienia mowy, tak przy nagraniach muzyki mamy do 
czynienia z artystyczną formą wyrazu. Przykładowo, w przypadku 
digitalizacji starych polskich filmów nad procesem przenoszenia na formę 
HD czuwali żyjący jeszcze reżyserzy lub asystenci. Od nich zależało czy 
wyrażą zgodę na przejście do formatu 16:9, czy sposób „kolorowania” 
filmów.







● każde urządzenie pośrednie wnosi zniekształcenie
● Przy dekodowaniu należy znać ograniczenia medium oddtwrzającego nośnik, 

zniekształcenia charakterystyczne dla danego konwertera itd..
● Monitorowanie sygnałów na wejściu i wyjściu 
● M. Casey, B. Gordon: Sound directions. Best practices for audio reservation. Indiana University, Harvard 

University. 2007 http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/bestpractices2007/





● https://www.researchgate.net/publication/242606860_Audio_Reconstruction_of_
Mechanically_Recorded_Sound_by_Digital_Processing_of_Metrological_Data

● Wyjściowym etapem jest stłumienie wszystkich częstotliwości które technicznie 
ni emogły być zapisane na nośniku

● Dalsza część polega na uszuwaniu zniekształceń i ich harmonicznych



● https://www.researchgate.net/publication/242606860_Audio_Reconstruction_of_
Mechanically_Recorded_Sound_by_Digital_Processing_of_Metrological_Data




