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Streszczenie. HD DVD (uniwersalna płyta cyfrowa wysokiej rozdzielczości) jest nowym 
formatem dysków optycznych zaproponowanym przez firmy Toshiba i NEC, który konkuruje 
z formatem Blu-ray Disc. Koncepcja związana z formatem HD DVD zakładała utrzymanie 
kompatybilności z konwencjonalnymi DVD. Jest ona wytwarzana w podobny sposób, do 
sposobu wytwarzania płyty DVD. Płyta HD DVD jest płytą nowej generacji i jest nośnikiem 
pozwalającym zapisać filmy z wysoką rozdzielczością. Toshiba wykonała prototyp odtwarza-
cza HD DVD wyposażonego w napęd HD DVD i zweryfikowała jego możliwości. 
 
 
 
 
Abstract. HD DVD (High Definition Digital Versatile Disc) is the new format for optical 
discs proposed by Toshiba and NEC, and goes head to head with Blu-ray Disc format. The 
concept of HD DVD is maintaining compatibility with conventional DVDs. The HD DVD 
disc is manufactured by a process similar to that for DVD and was developed as the next-
generation DVD to record high-definition movies. Toshiba has developed a prototype HD 
DVD player equipped with an HD DVD drive and verified the performance of the drive. 
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Wstęp 
W chwili obecnej jesteśmy świadkami powstawania następnej generacji dysków 

optycznych [1-37]. Jeszcze w ubiegłym 2004 roku wydawało się, że Blu-ray Disk (BD) 
będzie wiodącą technologią [1,2,4-12,14,15,17-19,21-30], a dziś okazuje się, że drugim 
bardzo poważnym konkurentem stał się nowy format dysków optycznych HD DVD [1,2,4-
8,10-12,14,15,17-19,21-35]. Technologii Blu-ray Disc była poświęcona praca [36], którą 
referowałem na III KEI w 2004 roku. Trwa ostra rywalizacja pomiędzy technologiami Blu-
ray Disc i HD DVD. Gra idzie o ogromne pieniądze. Nasuwa się pytanie, która z tych 
technologii stanie się obowiązującym standardem i czy w ogóle taki scenariusz jest możliwy, 
bo być może równolegle obok siebie rozwijać będą się oba formaty. Nie sposób dziś odpo-
wiedzieć na tak zadane pytanie. 
 

 
 

Rys. 1. Kto wygra wyścig formatów [30]? 
 

Każda z tych technologii jest wspierana przez potężnych sponsorów i tak z formatem 
HD DVD są związane m. in. firmy zrzeszone w DVD Forum: Toshiba, NEC, Memory-Tech, 
Sanyo, JVC i Thomson (popiera również BD) [9,22,23,26]. Format HD DVD wybrały 
również duże studia filmowe: Paramount Pictures, Universal Pictures, Warner Bros, New 
Line Cinemna [19], które nagrywać będą filmy właśnie na tych płytach. 

Jeżeli chodzi o format Blu-ray Disc, to powstała organizacja BDA (Blu-ray Disc Asso-
ciation) zrzeszająca m. in. firmy: Sony, Philips, Hitachi, LG Electronics, Panasonic, Pioneer, 
Samsung, Sharp, Hewlett-Packard, Mitsubishi Electric, TDK i Thomson [18,19,26]. Z Blu-ray 
Disc związały się także duże studia filmowe takie jak: Twentieth Century Fox, Metro-
Goldwyn-Mayer, Walt Disney Studio, Sony Pictures, Columbia TriStar, czy HBO [9,26]. 
 

W chwili obecnej mamy 5 rywali w wyścigu pomiędzy nowymi formatami dysków 
optycznych [27]. Obok wymienionych HD DVD i Blu-ray Disc, nowymi formatami dysków 
optycznych są również: 

♦ WMV HD (Windows Media High Definition Video) − firma Microsoft; 
♦  FVD − firma AOSRA/ITRI (Advanced Optical Storage Research Alliance / Indus-

trial Technology Research Institute, Taiwan; 
♦ EVD (Enhanced Versatile Disc) − firma eWorld, Chiny. 

 
Zapotrzebowanie na nowe dyski optyczne jest zwiazane z nowym standardem zapisu 

wideo. Dotychczas filmy zapisywane na płytach DVD i odczytywane w systemie PAL dawały 
obraz o rozdzielczości 720 x 576. Nowy standard (High Definition Video) zakłada zapisywa-
nie obrazów nawet w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli [7]. Telewizja nowej generacji 
HDTV (High Definition TeleVision) wymusza również zastosowanie dysków optycznych 
nowej generacji (do zapisania 2 godz. filmu na dysku optycznym potrzebna jest pojemność 
ok. 25 GB). 
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Płyta HD DVD 
Format HD DVD został opracowany przez trzech japońskich producentów: NEC, 

Toshibę oraz Memory-Tech [1,2,4-8,10-12,14,15,17-19,21-35]. W języku polskim skrót HD 
DVD (High Definition Digital Versatile Disc) oznacza uniwersalną płytę cyfrową wysokiej 
rozdzielczości. HD DVD można rozumieć również, jako High Density DVD, a więc DVD 
dużej gęstości (ścieżek). 

Firma Toshiba opracowała nowy rodzaj nośnika HD DVD, będący połączeniem 
dotychczasowego standardu DVD i HD DVD [23,35]. Budowę płyty HD DVD (dla porów-
nania pokazano również płytę DVD) przedstawiono na rys. 2 (mamy tu przykłady płyt 
jednostronnych i jednowarstwowych oraz jednostronnych i dwuwarstwowych) [35]. 
 

 
 

Rys. 11. Struktura płyty HD DVD i DVD [35]. 
 
Płyty HD DVD są oferowane w trzech wersjach [35]: 
 
♣ HD DVD-ROM (tylko do odczytu) 
− płyty jednostronne o pojemnościach: 15 GB (jednowarstwowe) i 30 GB (dwuwarstwowe), 
− płyty dwustronne o pojemnościach: 30 GB (jednowarstwowe) i 60 GB (dwuwarstwowe). 
 
♣ HD DVD-R (jednokrotnego zapisu) 
− płyty jednostronne o pojemnościach: 15 GB (jednowarstwowe),  
− płyty dwustronne o pojemnościach: 30 GB (jednowarstwowe). 
 
♣ HD DVD-RW (wielokrotnego zapisu) 
− płyty jednostronne o pojemnościach: 20 GB (jednowarstwowe) i 32 GB (dwuwarstwowe - 

w trakcie badań),  
− płyty dwustronne o pojemności 40 GB (jednowarstwowe).  
 
 Ponadto firma Toshiba stworzyła płytę hybrydową DVD − HD DVD, która jest płytą 
jednostronną dwuwarstwową [23]. Pierwsza warstwa o pojemności 4,7 GB jest przeznaczona 
dla dotychczasowych napędów DVD (na niej zapisany będzie film w dotychczasowej 
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rozdzielczości stosowanej dla DVD), natomiast druga warstwa o pojemności 15 GB ma 
służyć do zapisania tego samego filmu w technice wysokiej rozdzielczości (np. 1280 x 720 
pixeli) [23]. Rysunek 3 przedstawia hybrydową płytę DVD – HD DVD. 
 

 
 

Rys. 3. Hybrydowa płyta HD DVD. 
 
Płyty HD DVD i DVD mają taką samą strukturę i wymiary (ich średnica wynosi 120 

mm., a dwie warstwy podłoża to grubość 2 x 0,6 mm.). Na rys. 4 przedstawiono strukturę 
warstw płyty DVD [20]. 

 

 
 

Rys. 4. Struktura warstw na różnych rodzajach płyt DVD. 
 

Napędy HD DVD wykorzystują do odczytu i zapisu płyt niebieski laser emitujący 
światło o długości fali 405 nm. Dlaczego tak istotną rolę odgrywa tu niebieski laser? 

Średnica plamki lasera d jest określona zależnością przedstawioną na rys. 5 [3], gdzie λ 
oznacza długość fali zastosowanego lasera, NA aperturę numeryczną obiektywu, a n jest 



 13 

współczynnikiem załamania ośrodka, między płytą HD DVD i obiektywem. Kąt θ jest kątem 
widzenia obiektywu. 
 

 
 
Rys. 5. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze średnicą plamki lasera i aperturą numeryczną 
obiektywu. 
 

Chcąc zapisać (później odczytać) jak największą liczbę danych na dysku optycznym 
musimy dysponować laserem, który wytworzy zogniskowaną plamkę o jak najmniejszej śred-
nicy d. Ten warunek zostanie spełniony, jeśli laser będzie emitował światło o jak najmniejszej 
długości fali λ, kąt θ osiągnie dużą wartość (dane zapisywane bliżej powierzchni) oraz współ-
czynnik załamania n będzie jak największy. Dla płyty HD DVD wartość apertury numerycz-
nej NA wynosi 0,65. Dla porównania dla płyty DVD, NA = 0,60, a dla płyty BD 0,85 [1]. 

Na rys. 6 przedstawiono porównanie jednowarstwowych płyt HD DVD, BD, DVD i CD 
 

 
 

Rys. 6. Porównanie płyt jednowarstwowych. 
 

Odległość między ścieżkami na płytach HD DVD wynosi 0,40 μm., minimalna długość 
pitu 0,204 μm., a szerokość pitu jest równa 0,25 μm. Na rys. 7 przedstawiono porównanie 
tych wielkości dla płyty HD DVD i DVD [1]. W płytach Blu-ray Disc odległość między 
ścieżkami wynosi 0,32 μm., a minimalna długość pitu wynosi 0,14 μm. [21].  
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Rys. 7. Porównanie wielkości pitów i odległości między ścieżkami w płytach HD DVD i DVD [21]. 
 
 Pliki wideo będą zapisywane na płytach HD DVD z wykorzystaniem trzech kodeków 
MPEG-2, MPEG-4/AVC i VC-1 (Microsoft Windows Media) [11,17,35]. Szybkość transferu 
danych dla płyt HD DVD wynosi 36,55 Mb/s [35]. 
 

Trwa wyścig producentów o wprowadzenie na rynek nowych technologii dysków 
optycznych. Liderami w tej chwili są dwa formaty, Blu-ray Disc i HD DVD. Dla większej 
przejrzystości w tabeli 1 zestawiono jeszcze raz firmy i wytwórnie filmowe wspierające te 
formaty [9,18,19,22,23,26]. 

Tabela 1 
 Blu-ray Disc HD DVD 
Firmy Sony, Philips, Hitachi, LG 

Electronics, Panasonic, 
Pioneer, Samsung, Sharp, 
Hewlett-Packard, Mitsubishi 
Electric, TDK, Thomson 

Toshiba, NEC, Memory-
Tech, Sanno, JVC i Thomson 
(popiera również BD) 

Studia filmowe Twentieth Century Fox, 
Metro-Goldwyn-Mayer,  
Walt Disney Studio, Sony 
Pictures, Columbia TriStar, 
HBO 

Paramount Pictures, 
Universal Pictures, Warner 
Bros, New Line Cinemna 

 
 Dla lepszego scharakteryzowania formatów HD DVD i Blu-ray Disc wskażemy na ich 
podobieństwa i różnice [28]. 
 
• Podobieństwa pomiędzy HD DVD i BD (chociaż czasami pojawiają się niewielkie różnice 

wymienione niżej cechy traktujemy, jako podobieństwa): 
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− uzyskanie wideo wysokiej rozdzielczości (720p – tj. 1280 x 720 oraz 1080i – tj. 1920 
x 1080; tu uwaga, z literami p oraz i wiążą się dwie metody wyświetlania obrazu, p – skano- 
   wanie progresywne, i – przeplot), 
− podobne odległości między ścieżkami: 0,40μm. (HD DVD), 0,32 μm. (BD), 
− dyski zarówno jednowarstwowe, jak i dwuwarstwowe, 
− nowe zaawansowane opcje kompresji MPEG-4/AVC i VC-1, 
− system zabezpieczeń kopiowania AACS (Advanced Access Content System), 
− szybkość transferu danych przy odtwarzaniu wynosi 36 Mb/s. 
 
• Różnice pomiędzy HD DVD i BD: 
− pojemność płyt, 
− płyty BD nie będą kompatybilne z istniejącymi odtwarzaczami DVD, natomiast płyta hy- 
    brydowa HD DVD będzie z nimi kompatybilna, 
− struktura HD DVD ma strukturę często nazywaną „ewolucyjną”, natomiast BD ma struk- 
    turę „rewolucyjną” dane zapisywane są bardzo blisko powierzchni, 
− format HD DVD jest wspierany przez ważną organizację DVD Forum, BD nie ma takiego  
    poparcia, 
− wsparcie różnych firm i studiów filmowych (tabela 1). 
  

Jakie są więc zalety HD DVD [23]? 
♣ Użytkownicy DVD nie muszą kupować od razu nowego sprzętu do odtwarzania nowo 

wydawanych filmów (patrz informacja na temat płyty hybrydowej – rys. 3), można 
korzystać z dotychczasowych odtwarzaczy DVD. 

♣ Niższy koszt produkcji płyt. W dwuwarstwowych płytach HD DVD odpady stanowią 
10%, w przypadku BD 30%.  

♣ Prostsza technologia wykonywania warstw. W płytach BD warstwy, na których są zapisy-
wane dane są trudniejsze do wykonania, bo znajdują się bliżej powierzchni, a więc nowe 
linie technologiczne są również droższe) [24]. 

 
Podsumowanie 
 Trudno dziś ocenić, która technologia przyjmie się lepiej w najbliższych latach. Format 
HD DVD jest tańszy i na krótką metę może przynieść wymierne korzyści. Wg. mnie 
formatem bardziej perspektywicznym jest format Blu-ray Disc (przede wszystkim większa 
pojemność płyty), a stwierdzam to, po przeanalizowaniu prac [1-37]. Firma Sony spodziewa 
się, że liczba warstw w płytach BD zwiększy się do czterech, a docelowo do ośmiu (ok. 200 
GB). Może być tak, że zostaną wyprodukowane urządzenia odtwarzające i nagrywające 
uwzględniające tak płyty HD DVD, jak i BD (takie próby są już robione). Problemem będzie 
jednak wysoka cena takiego urądzenia. Faktem jest, że na targach CeBIT w Hannowerze 
w roku 2005, technologia HD DVD miała ogromną promocję. 

 
 
Z kolei należy dodać, że np. Igrzyska Olimpijskie w Atenach rejestrowane były przez ja-
pońskie stacje telewizyjne w rozdzielczości HDTV na płytach BD. 

Jeżeli chodzi o produkty HD DVD, to pojawiły się już one na rynku w Japonii i USA.  
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