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ОПТИЧКИ ДИСК. DVD. 
 

Оптички дискови представљају медијум за чување података и стандардни су део 
рачунарске опреме. Највише се користе CD-R и CD - RW дискови ( R - recordable, RW - 
rewritable ), величине 120 mm.  

 
Основне карактеристике оптичких дискова су : 

- велики меморијски капацитет ( 150 MB - 10 GB ) ; 
- поузданост и трајност ; 
- висока густина записивања податакка ; 
- заменљиви медијум ; 
- мултимедијални карактер. 

 
Време приступа 150 - 300 ms, брзина преноса података већа од 1 MB/s. Производе се од 

различитих материјала, добро рефлектују светлост. 
 

Основни делови јединице оптичког диска су : 
 

- мотор за окретање диска ; 
- мотор за померање главе ; 
- мотор за извлачење и враћање подлоге са диском у јединицу ; 
- оптичка уписно - читајућа глава са носачем, фотоћелијама и ласерским диодама које 
емитују један главни и два помоћна ласерска зрака ; 
- оптички систем ( сочива и огледала ) ; 
- управљачка електроника. 
 

 
Подаци на диску су записани по спиралној путањи. Због бољег искоришћења 

меморијског простора диск се окреће константном линеарном брзином 1,3 m/s у односу на 
оптичку главу. Тиме је омогућено да густина записивања и дужина сектора буду исте по 
целој површини медијума, али је угаона брзина различита : за спољашње стазе је око 200 o / 
min, а за унутрашње око 500 o / min. Параметри који дефинишу угаону брзину диска су : 1) 
полупречник на коме се налази оптичка глава и 2) попуњеност интерног бафера при читању 
података. Подаци који се читају са диска преносе се у интерни бафер одређеног капацитета. 
Када се бафер напуни до половине своје величине почиње пренос података ка рачунару тј. 
пражњење бафера константном брзином. Брзину пражњења бафера контролише специјални 
уграђени кристал и електронски склоп који има за задатак да одржава попуњеност бафера 
на око 50 %. При пражњењу бафера се шаљу сигнали за повеђање угаоне брзине диска, а при 
пуњењу за смањење угаоне брзине. 
 
Упис и читање података остварује се помоћу ласерског зрака који представља паралелни 
сноп светлости једне таласне дужине у истој фази. Када се уписују подаци, снага ласерског 
зрака се бира тако да буде довољна да загревањем осветљене врло мале површине медијума ( 
битске ћелије ) промени повратно или неповратно његове оптичке карактеристике. Тада се 
стварају удубљења ( јаме ) ширине 0,6 микрометара и дубине 1/4 таласне дужине ласерског 
зрака који представљају записане податке. При читању је снага млаза знатно мања, тако да 
не изазива никакву промену медијума. Светлост коју одбије медијум се детектује и 
анализирају се јачина и поларизација да би се утврдило да ли је записана вредност 0 или 1. 
Уколико је ласерски зрак наишао на удубљење, долази до померања фазе за 180 степени, што 
ствара појаву негативне интерференције и слаби светлост која се враћа фотоћелији.  
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Поред главног ласерског зрака емитују се и 2 помоћна чија је улога одређивање 

положаја оптичке главе у односу на стазу. За сваки помоћни ласер постоји и одговарајућа 
фотоћелија. Уколико су помоћне фотоћелије неједнако осветљене шаљу се сигнали за 
корекцију положаја главе која се помера посебним мотором. 
 

Плоча диска садржи 20.000 стаза у једној спирали на међусобном растојању од 1,6 
микрометара. Стазе се деле на секторе величине 2352 бајта, где сваки сектор садржи 12 
бајтова за синхронизацију, 4 бајта за адресу сектора и 2048 бајтова за податке. Осталих 288 
бајтова у сектору се користи за детекцију и корекцију грешке. Формат адресе сектора се 
разликује од адресирања тврдог диска и представља минут, секунду и блок. На основу ових 
података одређује се положај сектора на спиралној стази. 
 

Магнетооптички дискови за упис и читање користе магнетни медијум и ласерски 
сноп. Ласерским снопом се у битској ћелији постиже одређена висока темепература која 
омогућава промену намагнетисаности под дејством магнетног поља. Записи се читају 
поларизованом светлошћу ласера са малим интензитетом зрачења. Проласком кроз медијум 
поларизација ротира у једном смеру под дејством позитивне намафнетисаности, а у 
супротном под дејством негативне.  
 

Стање поларизације одређује се анализатором и фотодетектором. 
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Дигитални вишенаменски диск ( ДВД - Digital Versatile Disc ) је оптички диск истог 
формата као и стандардни оптички диск, али знатно већег меморијског капацитета ( 4,7 - 17 
GB ). Овако велики капацитет није остварен само повећањем густине записа, већ је и сам 
физички начин записа технолошки усавршен : 
- смањена је величина јама по којима се уписују бинарне 0 и 1; 
- смањен је размак између стаза ; 
- користи се ласер краће таласне дужине ; 
- омогућен је двослојни запис ( изнад потпуно рефлектујућег материјала наноси се 
полупропусни слој,  а променом фокуса ласерске главе су у стању да разазнају са ког слоја 
долазе подаци ) ; 
- омогућен је двострани запис ; 
- боља заштита од неовлашћеног копирања података ; 
- омогућен је скок на било који део садржаја уз приказивање менија за одабир смера 
кретања. 
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ДВД је намењен за складиштење и презентацију пре свега видео и аудио материјала. 
Постоје различити формати : DVD -R +/-, DVD - RW +/-, DVD RAM, ... 
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