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Tłoczenie płyt 

Płyty określane jako „tłoczone” powstają w skomplikowanym i drogim procesie. W skrócie przedstawia się on następująco. 

Najpierw informacje źródłowe, które mają ostatecznie znaleźć się na tysiącach płyt, są odpowiednio kodowane, tym samym tworzony 

jest tzw. obraz dysku (image disc). Dane z obrazu nagrywane są – za pomocą błękitnego lasera o niskiej mocy – na szklany dysk 

pokryty światłoczułą emulsją. Następnie naświetlony szklany dysk wywoływany jest w chemicznej kąpieli, podczas której usuwane 

są resztki emulsji. Po wysuszeniu tego szklanego dysku (tzw. glass master) jest on pokrywany warstwą srebra, a następnie – w kąpieli 

galwanicznej – warstwą niklu. Tak przygotowaną płytę oddziela się od szklanego nośnika, a następnie odciska się kilka płyt będących 

lustrzanym odbiciem tej powstałej na bazie glass mastera. Dopiero te kilka ostatnich płyt w tym procesie służy do tłoczenia 

informacji na właściwych, powszechnie nam znanych płytkach poliwęglanowych. 

 

Nagrywanie  
W nagrywarkach mamy do czynienia z zupełnie inną metodą zapisu. Dane (odpowiednio zakodowane) są nanoszone na 

nośnik za pomocą lasera o mocy wystarczającej na fizyczną zmianę własności nośnika w miejscu działania promienia. Przy czym 

potocznie stosowane dla tego procesu określenie „wypalanie” jest w zasadzie słuszne. W istocie laser padając na powierzchnię 

nośnika zmienia jego fizyczne zdolności odbijania światła i zmiana ta ma charakter termiczny (temperatura punktowa wynosi ok. 

300°C). Obszary poddane działaniu lasera stają się „zamazane” i rozpraszają światło. Aby taki zapis był w ogóle możliwy, konieczne 

było skonstruowanie odpowiedniego nośnika – płyty CD-R. Płyta taka ma – w przeciwieństwie do płyt tłoczonych – dodatkową 

warstwę polimerowej substancji organicznej (np. cyjaniny) charakteryzującej się niezbędnymi właściwościami fizycznymi. Ta 

warstwa znajduje się pomiędzy zewnętrzną powłoką ochronną a warstwą refleksyjną – odbijającą światło. Ponadto płyty nagrywalne 

mają jeszcze dodatkowo fabrycznie „wydrążoną” ścieżkę – tzw. pregroove. Służy ona do pozycjonowania lasera padającego na 

nośnik. Ponieważ moc działania lasera na nośnik w dowolnym jego punkcie musi być stała, nagrywarka wymaga ciągłego napływu 

danych z zewnętrznego źródła. Usystematyzowaniem napływającego strumienia danych zajmują się wyspecjalizowane układy 

odpowiadające za modulację i kodowanie sygnału, w ich pracy znacząco pomaga obecność bufora – zaimplementowanej w 

nagrywarce pamięci – składującego napływające z zewnątrz informacje.  

Pierwotnie nagrywarki potrafiły zapisywać dane z tzw. jednokrotną szybkością. Wzrost szybkości zapisu do wartości 10×, 

20×, 40× i więcej stał się możliwy dzięki stale polepszanej precyzji układów pozycjonujących wiązkę zapisującą, a także przez 

zwiększanie mocy samej wiązki. Oczywiste jest, że skoro promień lasera naświetla jakiś punkt nośnika krócej (w wyniku szybszego 

zapisu), to i moc tego promienia – do wywołania pożądanego efektu termicznego i zmiany stopnia odbicia światła – musi być 

większa. Jeszcze do niedawna wszystkie nagrywarki pracowały podczas zapisu ze stałą prędkością liniową (CLV – Constant Linear 

Velocity), jednak stałe zwiększanie liniowej szybkości zapisu powodowało znaczne obciążenie mechanizmu sterującego prędkością 

obrotową nośnika, dlatego od niedawna zaczęto stosować zapis w trybie P-CAV (Partial-Constant Angular Velocity, czyli 

częściowo stała szybkość kątowa). Tryb P-CAV polega głównie na tym, że napęd pracuje podczas zapisu częściowo ze stałą 

szybkością kątową (CAV), a częściowo ze stałą prędkością liniową (CLV).  W momencie rozpoczęcia zapisu (przy założeniu, że 

nagrywamy z 20-krotną szybkością) nagrywarka pracuje z szybkością 12× (z taką szybkością zapisywane są pierwsze sektory, 

położone najbliżej osi płyty). Mechanizm nagrywarki obraca płytę ze stałą prędkością 5500 rpm, co oznacza, że szybkość transmisji 

danych w miarę oddalania się od początkowych sektorów (czyli od środka płyty) rośnie, by po pewnym czasie osiągnąć maksymalne 

20×. Od tej pory mechanizm przełączany jest z dotychczasowego trybu CAV w tryb CLV, w którym szybkość zapisu pozostaje już 

niezmienna, natomiast szybkość obrotowa nośnika maleje. 

Praktycznie od początku istnienia nagrywarek CD-R/RW dla użytkowników tych urządzeń szczególnie irytujący był błąd 

określany jako buffer underrun (z ang. niedopełnienie bufora). W praktyce polegało to na przerwaniu zapisu płyty na skutek 

opróżnienia bufora wewnętrznego nagrywarki, w którym składowane są otrzymywane z zewnętrznego źródła dane. Tym samym 

oznaczało to fizyczną utratę jednokrotnie zapisywalnego krążka CD-R. Nadawał się on już tylko jako podstawka pod np. kubek z 

kawą.  

 

DVD 

Na początku lat 90-tych pojawiły się płyty mogące zmagazynować znacznie więcej informacji, niż "stara" płyta CD. Drugim 

bardzo ważnym zjawiskiem był gwałtowny rozwój systemów kodowania obrazu. Wiadomo było od dawna, że dla uzyskania dobrej 

jakości obrazu wcale nie trzeba przekazywać dokładnej informacji o każdym punkcie obrazu (jak to jest w monitorze 

komputerowym). Oko i mózg ludzki dają się łatwo oszukać, a więc do zapisu i przesyłania wiernego, barwnego i ruchomego obrazu 

wcale nie są potrzebne zawrotnie duże ilości informacji. Powstały pewne standardy, między innymi MPEG-1 i MPEG-2. Standardy 

takie są konieczne, by zapewnić wymienność (kompatybilność) sprzętu różnych wytwórców. Trzeba przyznać, że nowoczesne 

sposoby przetwarzania i kodowania pozwalają zmniejszyć ilość informacji co najmniej kilku- a nawet kilkudziesięciokrotnie, w 

porównaniu z "surowym" cyfrowym sygnałem wideo. Tak samo jest z zapisem audio-systemy MPEG (i nie tylko te) pozwalają 

radykalnie zmniejszyć ilość przesyłanych czy zapisywanych informacji bez straty subiektywnie odczuwanej jakości dźwięku, I 

właśnie dwa wymienione czynniki: możliwości wytwarzania płyt o pojemności ponad 1000 megabajtów, oraz zastosowanie 

zaawansowanych sposobów (algorytmów) kodowania obrazu i dźwięku umożliwiły powstanie krążka DVD.  

Firmy produkujące sprzęt elektroniczny 15 września 1995 roku przyjęły "Standard DVD". Zarówno dla komputerowców, jak 
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i posiadaczy bibliotek płyt CD, nowy nośnik jest w sumie bardzo podobny do wcześniejszych płyt CD i można bez większego trudu 

zapewnić kompatybilność w dół, to znaczy by dzisiejsze płyty CD-Audio oraz CD-ROMy były odtwarzane bez większego problemu 

w nowych odtwarzaczach i stacjach DVD. Skrót DVD, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, rozszyfrowywano jako Digital Video 

Disc. Obecnie, gdy podobnie jak w przypadku dysku CD, otworzyły się szerokie możliwości innego wykorzystania, DVD interpretuje 

się jako Digital Versatile Disc (Versatile=wszechstronny).  

1× w przypadku CD i DVD nie oznacza tego samego. Dla CD 1× to szybkość odtwarzania standardowej płyty CD-DA 

(muzycznej) wynosząca 150 kB/s. W przypadku DVD 1× określa szybkość odtwarzania płyty DVD z filmem zapisanym w formacie 

MPEG-2 i tu wartość ta wynosi 1350 kB/s. Na ogół w specyfikacji każdego napędu DVD-ROM podaje się dwa parametry 

szybkościowe, określające maksymalny transfer z płyt DVD i z płyt CD. Np. zwrot: „12×/40×” oznacza, że dany napęd czyta płyty 

DVD-ROM z maksymalną szybkością 12×, natomiast płyty CD z szybkością 40× (ale: film DVD – bez względu na to, jak 

„wyśrubowane” będą możliwości napędu – zawsze odtwarzany jest z szybkością 1×).  

Budowa dysku DVD w pierwszym przybliżeniu jest podobna do popularnego dysku CD. Identyczne są wymiary zewnętrzne: 

średnica i grubość. W jaki sposób udało się zwiększyć pojemność płyty o średnicy 12cm z 650MB/700MB do 4,7GB? Radykalne 

zwiększenie pojemności uzyskano przez zmniejszenie wymiarów pitów i zagęszczenie ścieżek. Dla 

zapewnienia niezawodnego odczytu danych, stosuje się specjalne kody korekcyjne. Najprostszym 

przykładem jest dodanie do każdych 8 bitów, dodatkowego dziewiątego bitu, którego wartość zależy 

od liczby jedynek w bajcie (chodzi o to, by całkowita liczba jedynek w każdej takiej dziewięciobitowej 

porcji bitów była parzysta). Taki sposób jest stosowany przy przesyłaniu informacji przez łącze 

szeregowe komputera. Ten sposób nie jest jednak zbyt dobry, bo co najwyżej pozwala stwierdzić przy 

odbiorze, że nastąpiło przekłamanie. Opracowano znacznie lepsze sposoby (algorytmy) kodowania 

pozwalające nie tylko stwierdzić wystąpienie błędu, ale też go skorygować. Oczywiście wymaga to 

dodania do zapisywanych (lub przesyłanych) danych, nadmiarowej informacji (redundancja), która 

przy odczycie posłuży do skorygowania ewentualnych błędów. W standardzie CD ta nadmiarowa 

informacja stanowi około 25% informacji użytecznej. Natomiast w systemie DVD stanowi jedynie 

około 15%. To również w zauważalnym stopniu zwiększa użyteczną pojemność dysku. W 

odtwarzaczach DVD stosuje się czerwono świecące lasery, dające światło o długości fali 635...650nm. 

Dalsze zwiększanie gęstości zapisu nie jest ograniczone dokładnością wykonania płyt czy odtwarzaczy, 

ale wymagałoby przede wszystkim zastosowania laserów o znacznie krótszej długości fali świetlnej, na 

przykład laserów niebieskich, bądź niebieskozielonych. Takie lasery nie weszły jeszcze na rynek - 

nadal są w fazie prób. Dzięki zmniejszeniu grubości warstwy ochronnej z 1,2 do 0,6mm stało się 

możliwe zapisanie płyty DVD dwustronnie! Pozwala to zwiększyć pojemność do ponad 9 gigabajtów. 

Płyta DVD może się składać więc jakby z dwóch sklejonych ze sobą płyt, każda o grubości 0,6mm.  

Do odtwarzania dysków wykorzystuje się strumień światła lasera, skupiony do granic możliwości w maleńką plamkę. 

Strumień światła tworzy stożek. Odczytywane pity muszą znajdować się dokładnie w wierzchołku tego stożka. Jeśliby były oddalone 

bliżej lub dalej, duża plama światła nie będzie w stanie odczytać pojedynczych pitów. Właśnie tę właściwość wykorzystano do 

dalszego niemal dwukrotnego zwiększenia pojemności krążka DVD. Zastosowano mianowicie dwie warstwy czynne, umieszczone w 

odległości 40nm od siebie. Pierwsza warstwa (bliższa powierzchni) jest półprzepuszczalna. Dzięki temu można odczytać także drugą 

warstwę, położoną głębiej. Wszystko zależy od tego, na której warstwie zostanie zogniskowany promień lasera. W ten "prosty" 

sposób w płycie DVD uzyskuje się cztery warstwy, a całkowita pojemność sięga 17 gigabajtów. Trzeba pamiętać, że do zapisu filmu 

o czasie trwania 135 minut z powodzeniem wystarczy jedna warstwa. Na tej jednej warstwie oprócz obrazu - pełnometrażowego 

filmu, zawarta będzie również ścieżka dźwiękowa. Ta ścieżka dźwiękowa to pięciokanałowy (plus dodatkowy kanał subwoofera) 

dźwięk w cyfrowym systemie surround o jakości nie gorszej, niż płyta kompaktowa. Do tego jeszcze dialogi (monofoniczne) w kilku 

językach oraz napisy w dalszych kilkunastu czy kilkudziesięciu. I wszystko to zapisane na jednej warstwie, z wykorzystaniem 4,7GB 

informacji. Płyta zawierająca cztery warstwy może zmagazynować ponad 8 godzin filmu, czyli albo cztery filmy pełnometrażowe, 

albo jeden film, ale z różnymi opcjami rozwoju akcji, bądź z zapisem obrazu z różnych kamer.  

Rodzaje płyt 

CD-Photo - Specjalny format opracowany przez firmę Kodak. Pozwala na zapisanie do 100 zdjęć cyfrowych bardzo wysokiej 

jakości. 

Video-CD - Pozwala na umieszczenie ok. 70 minut filmu wraz z dźwiękiem stereo. Aby pomieścić taką ilość danych konieczna jest 

kompresja MPEG (od autorów: Motion Picture Expert Group). Do użycia w komputerze lub odtwarzaczu DVD. 

CD-I (Compact Disc Interactive) – dysk kompaktowy zawierający np. film interaktywny, a więc taki, w którym możemy wybierać 

przebieg wydarzeń 

CD Plus (CD-Extra) - dysk CD zawierający muzykę CD-Audio oraz dane komputerowe. W odróżnieniu od Mixed Mode CD, CD 

Plus ma dane muzyczne zapisane w pierwszej sesji, a dane komputerowe w drugiej. 

CD-Text - przypomina płytę CD-Extra. Zamiast danych komputerowych na ostatniej ścieżce zapisywane są tytuły utworów w trybie 

tekstowym w formacie Unicode. 

Mixed Mode CD - dysk kompaktowy zawierający jednocześnie dane komputerowe (zapisane najczęściej jako ścieżka pierwsza) i 

utwory muzyczne (jako kolejne ścieżki). Po włożeniu do komputera rozpoznany jako dysk CD-ROM odtwarzacz CD-Audio 

najczęściej wycisza pierwszą ścieżkę, zaś kolejne pozwala odgrywać jak ze zwykłej płyty muzycznej 
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CD-R - Compact Disc Recordable - czysta płyta CD, pozwala na jednokrotny zapis danych w nagrywarce komputerowej. Informacja 

raz umieszczona nie może być skasowana. Możliwe jest tworzenie multisesji, tzn. dogrywanie danych do płyty (o ile jest 

jeszcze miejsce). Standardowo ma pojemność 700MB (80 min) – kiedyś 650MB (74 min). 

CD-RW - Compact Disc ReWriteable - analogiczna jak CD-R z tym, że pozwala na kasowanie i/lub wielokrotny zapis danych w 

nagrywarce komputerowej.  

DVD-ROM - to wersja dysku DVD, nośnik danych stosowany w informatyce. Tylko do odczytu. 

DVD-R - Digital Video Disc Recordable - to zapisywalny dysk DVD 

DVD-RAM - Digital Video Disc Random Access Memory - to wielokrotnie zapisywalny, kasowalny dysk DVD, wykorzystujący 

technologię zapisu w czasie rzeczywistym.  

 

 

zadanie do wykonania 
Na podstawie zasobów Internetu zaktualizuj wiadomości na temat pamięci optycznych. Możesz spróbować np. odpowiedzieć 

m.in. na następujące pytania: 

− czy istnieje/istnieją następcy formatów CD i DVD? (jeśli tak to zanotuj podstawowe parametry, zasadę działania itp.) 

− czy istnieją inne rodzaje płyt CD/DVD? (jeśli tak to zanotuj podstawowe parametry, zasadę działania itp.) 

− jaki napęd (jakie napędy) optyczne montuje się w obecnie sprzedawanych komputerach stacjonarnych/laptopach – 

podaj rodzaje, liczbę napędów, parametry, ceny 

− czy format DVD został w jakiś sposób ulepszony? czy pojawiły się nowe technologie produkcji, zapisu, odczytu? 

−  inne…. 

 

 

miejsce na notatki 
 

 

 


