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Streszczenie: Technologia Blue-ray Disc jest następną generacją dysków optycznych 
stworzonych w wyniku współpracy następujących firm: Dell, Hitachi, HP, LG, Mitsubishi, 
Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK i Thomson. Ten format został 
stworzony z myślą o nagrywaniu wysokiej jakości cyfrowych obrazów HDTV. Na płytach BD 
o pojemności 27 GB można zarejestrować ponad 2 godziny materiału obrazu telewizyjnego 
wysokiej rozdzielczości lub ponad 13 godzin w standardzie SDTV. Są plany zbudowania płyty 
BD o pojemności 54 GB. 
 
 
Abstract. Blu-ray, also known as Blu-ray Disc (BD) is the name of a next-generation optical 
disc format jointly developed by thirteen leading consumer electronics and pc companies 
(Dell, Hitachi, HP, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK 
and Thomson). The format was developed to enable recording, rewriting and playback of 
high-definition television (HDTV). Blu-ray makes it possible to record over 2 hours of HDTV, 
or more than 13 hours of SDTV on a 27 GB disc. There are also plans for higher capacity 
discs that are expected to hold up to 54 GB of data.  



 
 
 
 
 
 
 
 



Wstęp. Nowa technologia, która przyczyniła się do powstania dysków optycznych Blue-ray 
Disc [1-23] związana jest z odkryciem i zbudowaniem niebieskiego lasera [12,20,22,23]. 
Wykorzystując właściwości niebieskiego lasera było możliwe zbudowanie nowego dysku 
optycznego nazywanego również płytą BD (skrót od słów Blue-ray Disc). Zostały zbudowane 
pierwsze urządzenia do zapisywania i odczytywania danych z takich płyt. Omówienie dysków 
optycznych BD poprzedzimy krótką informacją na temat budowy płyt CD i DVD. 
 
Niezbędne informacje o płytach CD i DVD. Informacja na płytach CD/DVD gromadzi się 
na jednej spiralnej ścieżce zaczynającej się w środku płyty i kończącej się przy brzegu płyty 
(rys. 1). Wykonanie pełnego obrotu płyty powoduje przebycie większej odległości na 
spiralnej ścieżce przy brzegach płyty niż w jej wewnętrznym fragmencie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Spiralna ścieżka z danymi na płycie CD/DVD [5]. 
 

W celu zwiększenia pojemności płyty informacja jest zapisywana z taką samą gęstością 
na całej długości ścieżki. Oznacza to, że na ścieżce w zewnętrznej części płyty znajduje się 
większa liczba informacji niż na ścieżce znajdującej się blisko środka płyty. Zatem w trakcie 
jednego obrotu płyty zostanie odczytanych więcej sektorów, gdy promień lasera analizuje 
zewnętrzny fragment ścieżki niż podczas odczytu wewnętrznej części dysku. Sposób odczytu 
danych przez laser przedstawia rys. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Sposób odczytywania danych 
przez laser [5]. 

 
Aby uzyskać jednakową szybkość transmisji danych odtwarzacze płyt muszą zapewnić 

regulowaną prędkość obrotową w zależności od położenia lasera na płycie [16]. 
Pofalowana ścieżka, która znajduje się na każdej płycie pozwala na synchronizację 

obrotów płyty (np. przy zapisie danych). Analizując podczas zapisu fazę odbitego od płyty 
światła można określić szybkość obracania się płyty [17]. 



W celu lepszego zrozumienia techniki zapisu na płycie CD przedstawimy jej budowę 
(rys. 3) [18]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Budowa tłoczonej płyty CD. 
 

Płyta CD (tłoczona) składa się z warstwy przezroczystego poliwęglanu. Na to została 
nałożona cieniutka warstwa metalu (np. aluminium) odbijająca promień lasera. Metal jest 
przykryty warstwą ochronną (lakieru), na którą nanosi się nadruk (warstwa reklamowa). 
Dołek w warstwie aluminium nazywany jest pitem, natomiast płaska powierzchnia aluminium 
nazywana jest landem [19]. 

Jeśli chodzi o płyty DVD, to ich budowa jest zbliżona do budowy płyt CD. Dla 
przykładu na rys. 4 przedstawiono budowę płyty DVD-5 (jednostronnej i jednowarstwowej) 
[18]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Budowa płyty DVD-5. 
 

Obok płyt DVD jednostronnych i jednowarstwowych są wytwarzane inne rodzaje tych 
płyt, np. płyty jednostronne i dwuwarstwowe, czy dwustronne i dwuwarstwowe. Na rys. 5 
przedstawiono przykłady takich rozwiązań [21]. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Przekroje poprzeczne różnych typów płyt DVD 
(płyty jednostronne i jednowarstwowe, płyty jednostronne i 
dwuwarstwowe, oraz płyty dwustronne i dwuwarstwowe). 

 
Budowa DVD, jak już wspomniano jest bardzo zbliżona do CD, jednak szerokość 

spiralnej ścieżki oraz rozmiary pitów i landów zostały znacznie zmniejszone (rys. 6) [20]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.6. Małe fragmenty przekrojów płyt 
CD i DVD. 
 

 
Na rysunku 6 widać ślad zogniskowanej wiązki laserowej o średnicy s podczas zapisu 

lub odczytu płyt CD i DVD. Odległość między ścieżkami na płycie CD wynosi 1,6 μm, a na 
płycie DVD 0,74 μm. Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono rozmiary pitów i odstępów między 
ścieżkami dla płyt CD i DVD [5,21]. 
 
 

 
 

Rys. 7. Szerokości pitów (minimalna ich długość wynosi 0,83 μm) i odległości między ścieżkami w płytach CD. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8. Wymiary pitów i odstępy 
między ścieżkami w płytach DVD. 

 
W odtwarzaczach płyt CD (DVD) dane są odczytywane przy użyciu lasera. Fotodioda 

umieszczona w głowicy czytającej rejestruje odbicie promienia laserowego od landu lub jego 
brak, gdy promień lasera trafi na pit. Płyta CD (DVD) obraca się przy odczycie. Głowica 
rejestruje pojawienie się kolejnych pitów i landów. Zmiana z pitu na land lub odwrotnie to 
logiczna jedynka, a brak tej zmiany oznacza logiczne zero [18]. 

 
Odczyt danych z dysku optycznego pokazano na rysunku 9. Laser małej mocy (o stałej 

wartości mocy) odczytuje dane z dysku optycznego. Odbita wiązka laserowa jest modulo-
wane przez zapisane dane. Zatem odbita od półprzepuszczalnego zwierciadła (beam splitter) 
wiązka jest również modulowana. Układ optyczny ogniskuje ją na detektorze, z którego 
wyjścia otrzymujemy sygnał prostokątny. Sygnał jest dekodowany przez dekoder i w rezul-
tacie otrzymujemy strumień danych cyfrowych w postaci zer i jedynek [20]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9. Odczyt danych z dysku 
optycznego. 
 

Sposób zapisu strumienia danych cyfrowych na dysku optycznym został przedstawiony 
na rysunku 10. 
 
 
 
 



 
Rys. 10. Zapis danych na dysku optycznym. 

 
Strumień danych wejściowych jest konwertowany przez układ kodujący i modulowany 

na sygnał sterujący laserem. Laser emituje wiązkę światła w kierunku dysku optycznego. 
Wiązka jest ogniskowana przez układ optyczny i wypala ślad na powierzchni dysku [20]. 

 
Niżej zostanie przedstawiona tabela, w której zostały zebrane zostały podstawowe 

parametry charakteryzujące płyty CD i DVD 
 

Specyfikacje CD i DVD 
  CD DVD 
Średnica dysku 120 mm 120 mm 

Grubość krążka 1,2 mm 1,2 mm 

Struktura 
krążka 

krążek 
poliwęglanowy 

dwa sklejone 
krążki 

Długość fali 
lasera 

780 nm 
(podczerwony) 

650 oraz 635 
nm 
(czerwony) 

Szerokość 
ścieżki 1,6 μm 0,74 μm 

Najmniejsza 
długość 
pitu/landu 

0,83 μm 0,4 μm 

Warstwy 
danych jedna jedna lub dwie 

Pojemność 650 MB 4,7 GB - 17 
GB 

 
Z tabeli widać wyraźnie, że zmniejszenie rozmiarów pitów i landów oraz odległości 

między ścieżkami w płytach DVD pozwoliło zwiększyć ich pojemność, w porównaniu do 
płyt CD. Zmniejszenie szerokości ścieżek wymagało skrócenia długości fali światła 
laserowego. 
 
 
 
 



Technologia Blue-ray Disc. Koncepcja technologii Blue-ray Disc zakładała skonstruowanie 
dysku optycznego o bardzo dużej pojemności w porównaniu z dotychczas istniejącymi. 
Powstało konsorcjum zrzeszające przedstawicieli następujących firm: Dell, Hitachi, Hewlett 
Packard, LG, Matsushita, Mitsubishi, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, Thomson, and 
TDK. 

Zwiększenie pojemności napędów optycznych było możliwe dzięki skonstruowaniu 
niebieskiego lasera [12,20,22,23]. Niebieski laser dzięki mniejszej długości fali od stosowa-
nych obecnie laserów pozwala na uzyskanie znacznie mniejszej plamki. Mniejsza plamka 
pozwala zmniejszyć rozmiar pitu, a niebieski laser pozwala na odczytanie ścieżek o jeszcze 
mniejszej szerokości. 

Z podstawowych praw fizyki wynika, że średnica s plamki lasera jest wprost propor-
cjonalna do długości fali lasera λ i odwrotnie proporcjonalna do apertury numerycznej NA 
soczewki obiektywu [12] 

 

NA
λ  s =  

 
gdzie: NA = n sin θ (patrz rys. 11); n-wsp. załamania ośrodka pomiędzy płytą, a obiektywem. 
 

 
 
 
 
 

Rys. 11. Szkic wyjaśniający położenie 
kąta widzenia obiektywu θ. 

 
Ze wzoru wynika, że aby zmniejszyć średnicę s plamki lasera, trzeba użyć lasera o 

mniejszej długości fali λ lub zwiększyć aperturę numeryczną NA soczewki. Można zrobić 
równolegle te dwie rzeczy [12]. 

 
Różnice w budowie płyty DVD i BD nie są duże. Ilustracją niech będzie rys. 12 [23]. 

Rys. 12. Porównanie budowy płyty DVD i BD (Blue-ray Disc). 
 

0,14 μm 



Ciekawe porównanie płyt CD, DVD, i BD przedstawiono na rys. 13. Wyraźnie widać, że 
konstrukcja płyty BD pozwoliła zwiększyć aperturę numeryczną NA do wartości 0,85 [12]. 

 
Rys. 13. Porównanie płyt 3-ch generacji CD, DVD i BD. 

Najważniejsze cechy charakteryzujące płyty Blu-ray Disc [14]  
1. Duża pojemność do 27 GB. Poprzez użycie niebiesko-fioletowego lasera o małej długości 
fali, numerycznej apreturze NA = 0.85 i strukturze optycznej, ochronnej warstwy 
transmisyjnej o głębokości 0.1 mm, można nagrać do 27 GB danych video na jednostronnej 
płycie optycznej o średnicy 12 cm. Można zapisać ponad 2 godziny materiału cyfrowego 
HDTV i około 13 godzin standardowego materiału nadawanego przez stacje TV ( VHS/ 
SDTV, 3.8 Mb/s).  
2. Duża szybkość transmisji danych (36 Mb/s). Płyty BD mogą być zapisywane materiałem 
nadawanym przez HDTV lub wysokiej jakości materiałem video z cyfrowej kamery z zacho-
waniem oryginalnej jakości obrazu.  
3. Łatwy w obsłudze cartridge płyty. Kaseta, w której znajduje się płyta, chroni materiał 
nagrany przed kurzem i odciskami palców. 

Podstawowe dane płyt BD 
Pojemność: 23,3GB/25GB/27GB 
Długość fali lasera: 405 nm (laser niebiesko-fioletowy) 
Apertura numeryczna soczewki (NA): 0,85 
Szybkość przesyłu danych: 36 Mb/s 
Średnica płyty: 120 mm 
Grubość płyty: 1,2 mm (optyczna, ochronna warstwa transmisyjna: 0,1 mm) 
Format zapisu: nagrywanie o zmiennej fazie 
Format ścieżki: nagrywanie rowkowe 
Minimalna długość pitu: 0,32 μm 
Minimalna głębokość pitów i landów: 0,160/0,149/0,138 μm 
Gęstość fazy zapisu: 16.8/18.0/19.5Gbit/cal 
Format zapisu video: MPEG2 video 
Format zapisu audio: AC3, MPEG1, Layer2, etc. 
Wymiary cartridge'a: w przybliżeniu 129 x 131 x 7 mm. 



Podsumowanie. Format zapisu danych na płytach BD został stworzony głównie w celu 
nagrywania wysokiej jakości cyfrowych obrazów HDTV (High Definition TeleVision). 
W chwili obecnej brak jest jeszcze standaryzacji nowej technologii. Trwają prace nad płytami 
wielowarstwowymi BR o pojemności 1000GB. 
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