
Technologie CD-ROM  
/Compact Disc Real Only Memory/ 

 
• nástup CD – levná velkokapacitní výroba a velká kapacita 

 
Technické parametry 
 

• lisován na skle /polykarbonát/ 
• potažen tenkou hliníkovou vrstvou 
• na výlisku jsou dolíčky /pity/ veliké několik tisícin mm – tvoří spirálu od středu 

k okrajům CD 
• snímání je bezdotykově – laserem 

 
 
Jak pracuje čtení CD-ROM 
 

• záznam pouze digitální /0,1/ 
• dioda vyšle impuls /paprsek/: 

o hladká vrstva /LAND/ - paprsek se odrazí zpět k fotodiodě 
o dolíček /PIT/ - paprsek se odrazí jinam, fotodioda jej nezaznamená 

• nosičem je tedy změna paprsku /0 – stálý, 1 – změna/ 
 
 
Jak jsou uložena data 
 

• CD je rozděleno na sektory – 1 sektor /Large Frame – velký sektor/ obsahuje 
98 malých /Small Frames/ 
• Hudební CD 1 sektor = 1/75 sekundy – při mírném poškození sektoru 
přehrávač kontroluje sousední a sám doplní pravděpodobnou hodnotu /to nelze u 
datového CD/ 
• Nečistoty na CD relativně nevadí /vrstva je 1,2 mm od povrchu CD/, skvrna o 
velikosti 1 mm2 zakryje 230 kB 

 
 
Základní technické údaje o CD 
 
Datová kapacita    650MB – 700 MB 
Hudební kapacita    74 min 
Způsob čtení dat    laser 
Způsob zápisu dat    lisování /laser/ 
Rychlost otáčení při čtení ze středu CD 530 krát/min 
Rychlost otáčení při čtení zvnějšku CD 200 krát/min 
Tok dat u hudebního CD   176kB/s 
Tok dat u datového CD   n krát hudební /n = n rychlostní mechanika/ 
 
 
 



DVD – Digital Video Disc  
 
 

Co je to DVD 
 

• podobá se klasickému CD – kotouč průměr 120 mm, tloušťka 0,6 mm 
• vyšší hustota záznamu, vyšší kapacita 
• data snímána laserem o vlnové délce 635 a 650 nm 
• výroba je lisováním 
• kladem důraz na kapacitu média, princip jako u CD /vlisovány pity/, pity 
jsou ale menší a hustota spirály větší 
• základní kapacita jednovrstvého a jednostranného disku je 4,7 GB /7 
krát více než CD/, u dvouvrstvého je to 8,6 GB /první vrstva průhledná/ 
• existují i oboustranné /17 GB/ - viz. tabulka v uč str. 153 

 
 
DVD a video 
 

• DVD se využívá především pro film /daleko větší možnosti práce a 
kapacita/ 
• videosekvence se převedou do MPEG tvaru 
• obyč. disk /4,7 GB/ stačí na 133 min filmu 
• dál lze uložit až 32 stop titulků, 8 stop zvuku /dabing/, „značky“ pro 
začátky kapitol – další možnosti záznamu 
• prudký vývoj, pokles cen /přehrávačů/ 

 


