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5. sz. Hallgatói mérés 

CD LEJÁTSZÓ FEJ MÉRÉSE 
 
 
5.1.  CD lemez felépítése 

A CD lemez 120 mm átmérőjű, 1,2 mm vastag, 1,56 
törésmutatójú műanyag korong, melynek egyik oldalára tükröző 
fémréteget visznek fel. Az információt a műanyagba préselt, a fém 
réteg alatt elhelyezkedő ~0,13 mμ  mély, 0,5 mμ  széles, 0,83 mμ -3,56 

 hosszú bemélyedések (pitek), valamint a köztük elhelyezkedő 
tükröző részek hordozzák (5.1. ábra). Ezek a pitek rajzolják ki az 
egymástól 1,6 

mμ

mμ  távolságban, spirális pályán futó sávokat (track-
eket). 

 

 
 

5.1. ábra CD lemez felépítése 
 
A pitet és környezetét a műanyag rétegen áthaladó, ~1,7 mμ  

átmérőjűre fókuszált lézernyaláb világítja meg, így a visszavert fény 
intenzitását a pit aljáról és a pit környékéről reflektált sugarak 
interferenciája határozza meg. A pitek mélysége (a megvilágító fény 
hullámhosszának, 680 nm, negyedével egyenlő az 1,56 törésmutatójú 
közegben) úgy van beállítva, hogy a pitek aljáról és a tükröző felületről 
visszaverődő sugarak részben kioltják egymást, míg a pitek közötti 
felületről visszaverődő sugarak esetében nincs kioltás. Működés 
közben a lemez állandó kerületi sebességgel (1,2 m/s vagy 1,4 m/s 
felvételtől függően) forog, a fej követi a sávot, a pitek miatti 
fényingadozást a detektor elektromos jelekké alakítja, amiből 
megfelelő dekódolás után visszanyerhető az eredeti információ. 
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5.2.  CD fej felépítése 
 
A 5.2. ábra a fejben lévő optikai elemeket és kiolvasás során a 

fény útját mutatja. A különböző gyártmányú fejek működési elve és 
elemeinek elrendezése lényegében megegyezik az ábrán szereplő KSS-
123 fejjel. 

 
 

5.2. ábra. 
Optikai fej vázlata 

 
A fej működéséhez a lézersugarat egy GaAIAs alapú félvezető 

lézerdióda (1) állítja elő. A lézerfény ezután a (2) rácsra kerül, ami a 
sávkövetés állít elő két segédfoltot. A két segédfolt nem látható az 
ábrán, mert az ábra csak olvasás menetét mutatja. A rácsról a fény a 
(3) prizmán keresztül a (4) kollimátor lencsére kerül, ami a divergens 
sugarat párhuzamosítja, majd az (5) objektív lencse a párhuzamos 
fénynyalábot a lemezre fókuszálja. A lemezről visszaverődő és az 
objektíven majd a kollimátoron ismét áthaladó fényt a (3) nyalábosztó 
prizma a (7) hengerlencsén keresztül a (8) detektorra vetíti, ami a 
fénysugár intenzitását elektromos jellé alakítja. A hengerlencse a 
fókuszkövetésben játszik szerepet. A későbbiek során részletesebben 
foglalkozunk a fókusz- és sávkövetéssel. 
 
 
5.3.  Mechadeck felépítése 

Mechadeck a fejen kívül tartalmazza a CD lemezt és a 
lemezforgató motort. A lemez lejátszása közben a fejet radiális (sáv) 
irányban fokozatosan a belső sávokról a külsőkre kell vinni. A CD 
lejátszókban, és a mérésben alkalmazott megoldás szerint a sáv 
irányú pozicionálás esetén a lemez tengelye áll, és a fej mozog egy 
szánon. A fejre egy fogasléc van szerelve, amit áttételen keresztül egy 
külön motor mozgat, amely motor fixen van rögzítve a mechadeckhez. 
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5.4.  Aktuátor felépítése 
 
Az előző pontban leírt rendszer pontos működéséhez 

elengedhetetlenül szükséges, hogy a lemez mindig az objektív lencse 
fókuszsíkjában legyen, és a kiolvasó sugár mindig a megfelelő sávon 
haladjon. A CD lemez hullámossága miatt a forgásból adódó axiális 
(fókusz irányú) elmozdulás elérheti a CD szabványban megengedett 
±0,5 mm-t, az objektív mélység élessége pedig mindössze ~±2 . 
Emiatt a fejnek 1 -es pontossággal mindig követni kell a CD lemez 
mozgását. A lemez excentricitása miatt (megengedett érték ±70 

mμ
mμ

mμ ) 
ugyancsak szükség van a radiális (sáv irányú) követésre, hogy a ±0,1 

-es pontosságú sávon tartást meg lehessen valósítani. A 
gyakorlatban nem az egész fej követi a lemez mozgását, csak a sokkal 
kisebb tömegű (0,1 gramm) objektív lencse. Ebből a célból az objektív 
lencse az aktuátor kéttengelyes mozgató elemére van felszerelve (5.3. 
ábra). A kéttengelyű elemre két tekercs van rögzítve, amelyek 
mágneses erőtérben mozognak hangszórók működéséhez hasonlóan 
áramot vezetve a tekercsrendszerbe olyan erőhatás jön létre a 
tekercsek és a mágnesek között, amivel az objektív lencse fókusz és 
sáv irányban megfelelő módon pozícionálható. 

mμ

 
5.3. ábra Aktuátor felépítése 
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Az aktuátor szabályzását a fókusz- illetve sávszervó végzi. A 
szervó áramkörök a szükséges szabályozójeleket az FE (Focus Error) és 
a TE (Track Error) jelekből nyerik. 
 
5.5. Fókuszkövetés (FE jel) 

Az FE jel előállítása a tesztelt fejekben asztigmatikus módon 
történik a 6 szegmenses detektor középső 4 szegmensének 
felhasználásával (5.4. ábrán az A, B, C, D szegmensek). A 
reflektálódott sugár útjába egy hengerlencsét helyeznek, amely 
asztigmatizmust visz a rendszerbe. Ha a lemez fókuszban van, akkor a 
detektorra eső fényfolt 

 
5.4. ábra. 

Detektor szegmensek 
 

 
5.5. ábra. 

Asztigmatikus fókuszkövetés elve 
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kör alakú, így egyenletesen világítja meg a 4 szegmenset (5.5. ábra). 
Ha a lemez nincs fókuszban, az asztigmatizmus miatt a fényfolt 
elliptikussá válik, így ha a lemez a fókuszsíkból kimozdulva közeledik 
a fejhez, akkor a B,D szegmensek intenzitása nő, az A,C szegmenseké 
csökken. Ellenben ha a lemez a fókuszsíkból kimozdulva távolodik a 
fejtől, akkor az A,C szegmensek intenzitása nő, a B,D szegmenseké 
pedig csökken. Ennek alapján látható, hogy ha az FE jelet a 

( ) ( DBCA1FE )+−+  
módon képezzük, a lemeznek a fókuszsíkhoz viszonyított helyzetével 
arányos jelet kapunk. A pitek miatti ingadozás korrigálására az FE 
jelet képező áramkör tartalmaz egy alul áteresztő szűrőt, amelynek 
időállandója 15 msec. 
 
5.6.  Sávkövetés (TE jel) 

A fókuszkövetéshez hasonlóan, a sávkövetéshez is szükség van 
egy olyan szabályzó jelre, amely mutatja, hogy az olvasó lézersugár a 
sávon vagy a sáv mellett halad-e. Ez a jel a TE jel, és előállítását az 
úgynevezett "ikerfoltos" módszerrel valósították meg. A lézerdiódából 
kijövő jel útjába egy olyan rácsot tesznek (5.2. ábra), ami az addigi 
nyalábból három sugarat állít elő. A középső sugár (főnyaláb) végzi az 
adatok kiolvasását, a két szélső sugár (segédfoltok) pedig a TE jel 
előállítását szolgálják. Olvasás során a segédfoltok és a főfolt helyzetét 
mutatja az 5.6. ábra. Ha az olvasó nyaláb pontosan sávon halad, 
akkor a két segédfolt intenzitása azonos. Ha az olvasó sugár kis 
mértékben "lecsúszik" a sávról, akkor az egyik segédfolt a tükröző 
felületre kerül, intenzitása nő, míg a másik 

 
5.6. ábra. 

Sáv és a segédfoltok elhelyezkedése 
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segédfolt a pitekre kerül, intenzitása csökken. Ha a lemezről 
visszaverődőtt két segédfoltot a detektor F és E szegmensére vetítjük, a 
két szegmens intenzitásának különbsége adja a TE jelet (16.4. ábra). 

( )EFTE −=  
A fókusz hibajelhez hasonlóan a TE jelet képező áramkör is 

tartalmaz egy alul áteresztő szűrőt, amelynek időállandója 15 μsec. 
 
5.7.  Olvasó jel (HF jel) 

Lejátszó működése közben a lemez forog, az aktuátor 
segítségével a lemez az objektív fókuszsíkjában van és a főnyaláb a 
sávon halad. Az olvasó nyaláb piteken való áthaladásakor a lemezről 
visszaverődött nyaláb intenzitása csökken, pitek közötti tükröző 
felületen való haladáskor pedig intenzitása nő. A főnyaláb a lemezről 
visszaverődve a detektor A,B,C,D szegmenseire jut, és az olvasó jelet, 
amit HF jelnek hívunk (High Frequency) a 

( )DCBAHF +++=  
összefüggésnek megfelelően képezhetjük (5.7. ábra). Ebből a HF jelből 
lehet dekódolással visszanyerni a CD lemezre írt információt. A 5.7. 
ábra szemlélteti a HF jel amplitúdójának függését a pitektől. 

 
5.7. ábra. 

HF jel függése a pitektől 
 
5.8. Jitter 

Ha a lemez lejátszásakor oszcilloszkópon figyeljük a HF jelet, a 
5.7. ábrát kapjuk. Az információ digitális kódolása miatt a lemezen 
elhelyezkedő pitek hossza, és így a HF jel periódusa is csak diszkrét 
értéket vehet fel. A HF jel periódusa csak egy T időalap egész számú 
többszöröse, 3-tól 11-szeréséig terjedhet. A 3T jel hossza 694 ns, a 11 
T jel hossza pedig 2545 ns.  

A HF jel periódusidejének korlátok közé szorítása a jel 
frekvenciatartományát egy jól meghatározott sávra szűkíti le (196 kHz 
- 720 kHz), ami alapján a jelfeldolgozó áramkörök sávszélességét 
tervezni lehet. A 5.8. ábrán azt látjuk amint az egyes diszkrét 

BME. Atomfizika Tanszék 
2006. 

7



5. sz. Hallgatói mérés 

hosszúságú periódusok, 3T, 4T, 5T...11T az oszcilloszkóp triggerelése 
miatt egymásra rajzolódva létrehozzák a rácsos HF jelet, amit 
szemábrának (eye pattern) is nevezünk. 

 
 

5.8. ábra Szemábra 
A lemezre írt információ kiolvasásakor a rendszer különböző 

hibái miatt a HF jel periódusainak hossza az előirt diszkrét időpont 
körül kisebb-nagyobb mértékben ingadozik, aminek szemléltetésére az 
ábrára néhány eltérő hosszúságú 3T jel lett rajzolva. Ha a jelet 
oszcilloszkópon figyeljük, az ingadozás a HF jel vonalvastagságának 
kiszélesedését okozza. Minél nagyobb az ingadozás, annál 
vastagabbak a jelek az oszcilloszkóp ernyőjén. Az időbeli ingadozást 
jitternek hívjuk, és értéke rendkívül fontos a CD fej minősítése 
szempontjából. Ugyanis a túl nagy ingadozás, azaz a túl nagy jitter azt 
eredményezi, hogy a jel dekódolása bizonytalanná válik, és a lejátszó 

hibás adatot olvas. Ha ez az ingadozás eléri a T
2
1  értéket, a dekódoló 

áramkör pl. az eredetileg 3T jelet 4T jelként fogja dekódolni. Azt 
mondhatjuk, hogy annál jobb a fej, minél kisebb a jitter. A jitter 
számítása a következőképpen történik: Megmérve a 3T jelek hosszát, a 
16.9. ábrán példaképpen Ti-vel és Tj-vel jelölve, a gyakoriságok alapján 
hisztogrammot készítünk. Ennek a hisztogrammnak a félérték 
szélessége adja a jitter számszerű mértékét (5.9. ábra). 

 
5.9. ábra. Jitter számítása 
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5.9.  Fókuszhibajel vizsgálata 
 

Az ~1  belüli fókuszkövetéshez megfelelő fókusz hibajel 
szükséges, amit a következőképpen vizsgálhatunk. Ha az FE jel alakját 
figyeljük a lemez és az objektív lencse távolságának függvényében a 
fókuszsík környékén, akkor jól beállított detektor esetén a 16.10. 
ábrán látható S görbét kapjuk. Amikor az objektív fókuszban van, azaz 
a d objektívlemez távolság az f fókusztávolsággal megegyezik, az FE  jel 
értéke nulla. A d objektív-lemez távolság csökkenése esetén az FE  0-
jel negatív értékű lesz, és egy bizonyos határig egyre csökken, majd 
egy minimum elérése után nullára áll be. Az f fókusztávolságból 
kiindulva a d objektív-lemez távolság növekedésekor hasonló jelenség 
játszódik le, csak az FE jel polaritása pozitív. Az FE jel maximuma és 
minimuma között van a közel lineáris benntartási tartomány (~13 

), amelyen belül az objektív lencsét a fókusz szervó áramkör a 
fókuszba vissza tudja állítani az FE vezérlő jel segítségével.  

mμ

mμ

Ezt az S görbét úgyis megkaphatjuk, ha a fókusz aktuátort a 
fókuszsík körül a lemezre merőlegesen rezgetjük alacsony 
frekvenciával (20-30 Hz) a fókuszsík környezetében, és az 
oszcilloszkópon az FE jelet nézzük.  

A mérést úgy kell elvégezni, hogy a fej a lemez szélén lévő 
tükröző felület előtt legyen, így a fókusz hibajelet nem zavarja a pitek 
miatti intenzitás egyenetlenség, és az amplitúdója ~30%-kal nagyobb 
lesz. A rezegtetés frekvenciájának nincs jelentős hatása az FE jel 
alakjára, az aktuátor frekvencia függő viselkedése miatt azonban 25-
30 Hz frekvencia használata célszerű. Az aktuátornak ugyanis ezen a 
frekvencián maximális az érzékenysége, így kisebb feszültség kell a 
rezgetéshez. A rezgetés amplitúdóját viszonylag szabadon lehet 
változtatni, egyetlen megszorítás, hogy ha az amplitúdó túl nagy, az 
aktuátor gyorsan mozog, és az FE jelet képző elektronika sávszűrője 
eltorzítja a jelet. 

 
5.10. ábra  FE jel S görbéje 
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5.10.  Sávhibajel vizsgálata 
 

Ha a fejet sáv irányban mozgatjuk az álló lemez előtt, miközben 
a fókusz szervó folyamatosan fókuszban tartja az objektívet, a 
segédfoltok váltakozva egyszer sávon, egyszer pedig két sáv közötti 
tükröző felületen haladnak. Ekkor kapjuk a 5.11. ábrán látható 
periodikus TE jelet, ahol két szomszédos maximális amplitúdó közötti 
távolság két sáv közötti távolsággal egyezik meg (1,6 µm).  

 
5.11. ábra TE jel 

 
A fej sáv irányú pozícionálása helyett a következő módon is 
előállíthatjuk a periodikus sáv hibajelet. Ehhez a lemezt meg kell 
forgatni és a fókuszkövető rendszert be kell kapcsolni, mivel a 
lemeznek az objektív lencse fókuszsíkjában kell lennie. A lemez 
excentricitásának következtében, forgás közben a fényfoltok több 
sávon is áthaladnak, így a TE jel periodikus és jól értékelhető lesz. 
Ezzel a beállítással ugyanazt a hatást érjük el, mintha a lemez állna, 
és a fejet sáv irányban mozgatnánk. 
 
5.11.  Crosstalk (áthallás) vizsgálata 

Crosstalk jel segítségével az egymás mellett futó sávok egymásra 
hatását vizsgáljuk. A Crosstalk vizsgálata esetén a mérés beállítása 
megegyezik a TE jel mérésének beállításával: a lemez forog, a fej 
fókuszban van. A két mérés között az a különbség, hogy most a HF 
jelet kell az oszcilloszkópon nézni (5.12. ábra). 

 
5.12. ábra. Crosstalk 

Sávkövetés továbbra sincs bekapcsolva, így a lemez 
excentricitása miatt a fénysugár egyszer pontosan sávon van, ilyenkor 
nagy amplitúdójú HF jelet kapunk, máskor pedig két sáv között; ekkor 
a HF jel amplitúdója minimális. Amikor a fej két sáv közötti tükröző 
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felületen halad, akkor ideális esetben csak egyenszintet kellene 
kapnunk. Azonban a fókuszált fősugár átmérője (~1,7 ) kicsit 
nagyobb, mint a sávok közötti távolság (1,6 

mμ
mμ ), így a főnyaláb széle 

belelóg a szomszédos sávba, ezért kapunk ilyenkor is nagyfrekvenciás 
összetevőt. A nagyfrekvenciás HF jel amplitúdója ily módon modulálva 
van a sávok közötti áthaladás miatt. Ezt jól láthatjuk, ha az 
oszcilloszkópon egyszerre jelenítjük meg a TE és Crosstalk jeleket, és a 
TE jel null-átmeneteit összehasonlítjuk a Crosstalk jellel (5.13. ábra). 
A TE jelnek egy perióduson belül két null-átmenete van, az egyik 
esetben pontosan sávon van a sugár, a másik esetben pontosan két 
sáv között. 

 
5.13. ábra TE jel és a Crosstalk 

 
5.12. Mérőberendezés felépítése 

A mérőberendezés két fő üzemmóddal rendelkezik. Az egyik 
esetben a bemérő pontosan úgy működik, mint egy CD lejátszó (CD 
üzemmód), és a CD lejátszó minden funkciója megvalósítható. Ebben 
az esetben a HF jelet és a jittert lehet vizsgálni. A másik üzemmódban 
a fej különböző elemeinek vezérlését a beállítás során megkívánt 
módokon lehet megvalósítani (EXT üzemmód). A két üzemmód közül az 
EXT/CD kapcsolóval lehet választani. 
Bemérő készüléken található csatlakozók és kapcsolók funkciói a 
következők: 

- EXT/CD nyomógomb: A bemérő üzemmódját választja ki, 
benyomott állapota a CD, kiengedett állapota az EXT 
üzemmódnak felel meg. 

- HF feliratú BNC típusú csatlakozó (kimenet): HF jelet lehet 
oszcilloszkópra vezetni, mind CD, mind EXT üzemmódban. 

- FE/TE feliratú BNC típusú csatlakozó (kimenet): Az FE/TE 
kapcsoló állásától függően vagy az FE, vagy a TE jelet lehet 
oszcilloszkópra vezetni, mind CD, mind EXT üzemmódban. 
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- FA feliratú BNC típusú csatlakozó (bemenet): Egy külső 
függvénygenerátor jelét lehet EXT üzemmódban a fókusz 
aktuátorra vezetni, ha az FSON kapcsoló felső állásban van. 

- TA feliratú BNC típusú csatlakozó (bemenet): Egy külső 
függvénygenerátor jelét lehet EXT üzemmódban a sáv 
aktuátorra vezetni. A mérésben nem használjuk ezt a 
bemenetet. 

- FE/TE feliratú kapcsoló: Kiválasztja, hogy az FE/TE feliratú 
BNC csatlakozón az FE vagy a TE jel jelenjen meg. 

- LDON feliratú kapcsoló: EXT üzemmódban bekapcsolja a 
lézerdiódát. 

- DMON feliratú kapcsoló: EXT üzemmódban bekapcsolja a 
lemezforgató motort. 

- FSON feliratú kapcsoló: EXT üzemmódban engedélyezi az 
automatikus fókuszkeresés funkciót, kikapcsolt állapotában 
pedig az FA bementet jelét vezeti a fókusz aktuátorra. 

- TMH és TME feliratú nyomógombok: EXT üzemmódban a 
fejet lehet velük pozícionálni. 

- CD lejátszó kezelő gombok: Használatuk megegyezik a 
hagyományos CD lejátszó kezelő szerveinek használatával 

 
 
5.13. Jittermérő felépítése 

A jitter specifikációja szerint a 3T jel hosszának ingadozását kell 
mérnünk, amiből azután statisztikát készítünk. A 3T jel hosszának 
eloszlása haranggörbe alakú, aminek félérték szélessége mutatja a 
jitter számszerű értékét. A mérésben szereplő jittermérő speciálisan CD 
fej jitterének mérésére lett kifejlesztve, ezért semmilyen beállítást nem 
igényel. A készülék bekapcsolása után külső beavatkozás nélkül 
folyamatosan méri a jittert. 
A készülék a következőképpen működik:  

- Megméri HF jel 10000 periódusának a hosszát, kiválogatja a 
3T jeleket, amiből hisztogrammot készít.  

- Ezután megjeleníti a hisztogrammot a jitter értékével együtt.  
- A monitoron az első oszlop: 3T(ns), a második oszlop: az 

előfordulási darabszám.  
- A monitoron a vízszintes irányú eloszlás előfordulási 

gyakoriságot jelzi a 3T függvényében.  
- A képernyő jobb felső sarkában van a kiszámított jitter értéke 

ns-ben kifejezve. 
 
 
5.14. Készülékek összekapcsolása 
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Az egyes készülékeket a következőképpen kell egymással 
összekapcsolni: 
bemérő készülék HF kimenete oszcilloszkóp "A" csatornája 
bemérő készülék FE/TE kimenete oszcilloszkóp "B" csatornája 
bemérő FA bemenete függvénygenerátor 50 Ohm-os 

kimenete 
bemérő hátlapján kivezetett audio 
jel 

monitor audio bemenete 

függvénygenerátor trigger 
kimenete 

oszcilloszkóp külső trigger 
bemente 

feszültségmérő bemérő hátlapján található V 
mérőpont 

LD2 jittermérő hátlapján található 
jittermérő vezeték 

bemérő hátlapján található jitter 
feliratú csatlakozó 

jittermérő hátlapján található 
BNC csatlakozó 

monitor video bemenete 

fejet tartalmazó mechadeck bemérő bal oldalán levő 
csatlakozó 

 
5.15. Mérési feladatok 

1. Fénymérővel mérjük meg a fejből kijövő fény teljesítményét.  
Beállítás:  
készülék EXT üzemmód;  
vegyük le a CD lemezt;  
FSON kikapcsolva;  
DMON kikapcsolva;  
LDON bekapcsolva. 
 A fénymérő X1 méréshatár esetén mW egységben van skálázva. 
 
FIGYELEM! A CD lemezt csak a pereménél fogjuk meg, mert a 
lemezre kerülő ujjlenyomat tönkreteszi a lemezt. A fej objektív 
lencséjéhez ne nyúljunk hozzá, valamint ne nézzünk bele az 
objektív lencséből kijövő fénybe. 

2. Mérjük meg a lézerdióda áramát. A bemérő készülék hátoldalán 
kivezetett V mérőponton mért feszültség mV-ban leolvasott 
értéke LD2 adja a lézerdióda áramát mA egységben. 

3. A mellékelt lézerdióda adatlap (5.14. ábra segítségével 
számítsuk ki a lézerdióda felvett elektromos teljesítményét, a 
lézerdióda leadott fényteljesítményét. Hasonlítsuk össze ezt a 
két teljesítményadatot egymással, valamint az 1. sz. mérési 
feladatban mért teljesítménnyel. A számítás során a lézerdióda 
nyitó irányú feszültsége legyen 2,0 V. 
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5.14. ábra. 

Lézerdióda nyitó irányú karakterisztikája 
 

4. Az oszcilloszkópon jelenítsük meg a fókusz hibajel S görbéjét. 
Beállítás:  
tegyük vissza a CD lemezt; EXT üzemmód;  
a TMH és TME nyomógombokkal vigyük a fejet a lemez szélén 
lévő tükröző felület elé;  
FSON kikapcsolva;  
DMON kikapcsolva; 
 LDON bekapcsolva; FE/TE kapcsoló FE állásban; 
függvénygenerátor frekvenciája ~27 Hz, szinusz jelalak. 
 Kössük össze a jitter mérő FA bemenetét az impulzusgenerátor 
kimenetével.  
Állítsunk be szinusz jelalakot, a frekvencia 27 Hz, az amplitúdó 
10x, és a DC OFFSETT-el keressük meg a megfelelő beállítást.  
Vizsgáljuk meg, hogy a fókusz hibajel alakja hogyan függ a 
meghajtó generátor paramétereitől. A 10 szeres amplitúdó 
mellett a minimális amplitúdóval kezdjünk mérni, mert túl nagy 
mechanikus kitérés esetén az objektív lencse nekiütődhet a 
lemezhez. 
Az alkalmazott digitális oszcilloszkópon a mért jel megállítható 
és 1,44” floppyra ki is nyomtatható. 

5. Oszcilloszkópon olvassuk le az FE jel amplitúdóját (VFE). 
6. Az oszcilloszkópon vizsgáljuk a sáv hibajelet.  

Beállítás:  
EXT üzemmód;  
a TMH és TME nyomógombokkal vigyük a fejet a lemez 
közepére; DMON bekapcsolva;  
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LDON bekapcsolva;  
FENTE kapcsoló TE állásban;  
FSON bekapcsolva.  
A STOP és PLAY gombok megnyomásával indítsuk el az 
automatikus fókuszkeresést.  
Oszcilloszkópon olvassuk le a TE jel amplitúdóját (VTE). 

7. Crosstalk vizsgálata. Beállítás megegyezik az előzővel, csak 
most a HF jelet kell nézni az oszcilloszkópon, ugyanolyan 
időalappal, mint az előbb. Mérjük meg a burkológörbe 
minimális és maximális amplitúdóját, és számoljuk ki a 
hányadosukat. 

8. Jitter mérése. CD üzemmódba kapcsolva indítsuk el a lemez 
lejátszását, és folyamatosan mérjük a jittert. A PLAY gomb 
ismételt nyomogatásával mérjük meg, és írjuk le jitter értékét a 
lemez különböző részein. Oszcilloszkópot állítsuk be úgy, hogy 
a szemábra jól látható legyen. 

9. Kézzel picit érjünk hozzá a lemez pereméhez úgy, hogy a lemez 
forgása kicsit lassuljon, de a bemérő még le tudja játszani a 
lemezt. Mit mutat ekkor a jittermérő és az oszcilloszkóp? 

10. Lejátszás közben mérjük meg mind a fókusz hibajel, mind a sáv 
hibajel értékét az oszcilloszkóppal.  
Számítsuk ki, hogy a szervó áramkör milyen pontosan 
pozícionálja az aktuátort fókusz, illetve sáv irányban. 
Fókusz irányú pozicionálás számításánál vegyük figyelembe az 
5. pontban kapott eredményt, és azt, hogy az S görbe csúcstól 
csúcsig terjedő szakasza 13 mμ -nek felel meg.  
Sáv irányú pozicionálás számításánál vegyük figyelembe a 6. 
pontban kapott eredményt, és azt, hogy a 6. mérési feladatban 
a sáv hibajel csúcstól csúcsig terjedő szakasza két sáv közötti 
távolsággal egyezik meg (1,6 mμ ). 

 
 
5.16. Ellenőrző kérdések 

1. Miért teszi tönkre a CD lemezre került ujjlenyomat a lemezt? - 
Milyen színű a CD lemezben használt lézerdióda fénye? 

2. Mi a szerepe az aktuátornak? - Mi a HF, FE, TE jel? 
3. Mi a 3T jel? 
4. Hogyan keletkezik a szemábra - Mi a jitter? 
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CD AKTUÁTOR VIZSGÁLATA LÉZERES REZGÉSMÉRŐVEL 

 

5.17.  Bevezetés 

A lézeres méréstechnika a rezgésmérés területén is számos 
előnnyel rendelkezik a hagyományos méréstechnikákkal szemben. A 
fény által közvetített információátvitel lehetővé teszi, hogy a rezgést 
végző tárgy mozgását ne befolyásolja a mérőrendszer, ugyanis 
érintkezésmentesen lehetséges a mérés. Olyan tárgyak rezgése is 
vizsgálható, melyek megközelítése nehézségekbe ütközne, ugyanis a 
mérés akár néhány méter távolságból is elvégezhető. A fény számára 
átlátszó ablakon keresztül is történhet a mérés, s így folyadékok 
mozgása is figyelemmel kísérhető. Széles frekvenciatartományban 
nagy érzékenységű és nagy dinamikus tartományú mérés lehetséges. 

A hallgatói mérés során egy Polytec gyártmányú He-Ne lézeres 
száloptikás rezgésmérővel a CD- és DVD-lemezjátszó legkritikusabb 
elemének, a fókuszáló lencsét mozgató aktuátornak a vizsgálatát 
fogjuk elvégezni. 

 

5.18.  A lézeres rezgésmérő működési elve 

Az alapelv már korábbi mérésből (BSC 4. félév Optikai heterodin 
detektálás és alkalmazásai) ismeretes. Mozgó tárgyat lézerfénnyel 
megvilágítva a visszaszórt fény frekvenciája az eredeti megvilágító fény 
frekvenciájához képest a mozgás miatt eltolódik (Doppler-jelenség). A 
visszaszórt és az eredeti fénynyaláb optikai keverése révén heterodin 
detektálással lehetséges a mozgó tárgy megvilágítás irányú 
sebességkomponensének (v) meghatározása. A heterodin (különbségi 
frekvenciás) jel frekvenciája ( )hf  a sebességgel egyszerű kapcsolatban 
áll 

λ

ν
=

2
fh ,       5.1 

ahol  a megvilágító lézer hullámhossza. Mint látható, a képletben a 
fényirányú sebességkomponens abszolút értéke szerepel, vagyis a 
sebesség irányát ilyen egyszerű módon nem lehet meghatározni. Ezért 
a lézeres rezgésmérőkben a mozgó tárgyról visszaszórt fényt nem a 
lézerből kilépő fénnyel keverik össze, hanem alkalmaznak egy 
úgynevezett akusztooptikai Bragg-cellát, mely előállít egy 
frekvenciaeltolt referencia nyalábot. A referencia nyaláb és az eredeti, 
lézerből kilépő nyaláb keveredésekor létrejövő nagyfrekvenciás jel 
frekvenciamodulációját okozza a megfigyelt tárgy rezgése. A 
frekvenciamodulált jel demodulációjával előállítható a rezgésre 
jellemző információ. 

λ
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Harmonikus mozgás esetén, ha a a rezgés amplitúdója és  a 
rezgés frekvenciája, az elmozdulás 

sf
( )x , a sebesség ( )ν  és a gyorsulás 

 kifejezései: ( )g

( tf2sinax sπ= )

)

)

,      5.1 

( tf2cosaf2 ss ππ=ν ,      5.2 

( tf2sinaf4a s
2
s

2 ππ= .     5.3 

A sebességgel arányos demodulált jel frekvenciája 

( ) ss
s

xh af~tf2cosaf42f π
λ
π

=ν
λ

=     5.4 

Vagyis ez a frekvencia arányos az elmozdulás maximális 
amplitúdójával és a frekvencia szorzatával. Emiatt, míg alacsony 
frekvenciás rezgéseknél a nagyobb, nagyfrekvenciás rezgéseknél a 
kisebb amplitúdó a jellemző, sebesség demodulátor használatával 
széles mérési tartomány lefedhető. 

Amikor a rezgő felület nagyon lassan ( )s/mm1〈 , de -nél 
nagyobb amplitúdóval mozog, a rezgőmozgás amplitúdójának mérése 
történhet az interferométer intenzitás csíkjainak számlálásával is. 
Ebben az esetben a legkisebb mérhető elmozdulás a fény 
hullámhosszának a fele lehet (He-Ne lézernél 

m1μ

m3164,02/l μ= ). 

 

5.19.  A Polytec gyártmányú rezgésmérő felépítése 

A Polytec gyátmányú He-Ne lézeres rezgésmérő lelke egy  
Mach-Zender típusú interferométer, melynek elvi felépítését az 5.1. 
ábra mutatja. 

 
 

5.1. ábra A Mach-Zender interferométer elvi felépítése. 

Az OP1 prizma a lézer fényét két nyalábra osztja. Ezek a 
nyalábok az interferométer más-más ágain terjednek és az OP2 
nyalábosztón újra egyesülnek. Ha a nyalábok egy egyenesbe esnek, 
egyesítésük eredményeképpen egy interferencia csík keletkezik, mely a 
nyaláb teljes keresztmetszetére kiterjed. A T1 és T2 tükrök relatív 
elmozdulása a két ág mentén terjedő nyalábok fázisának 
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megváltozásához vezet. A fényút különbségtől függően az interferencia 
csík sötétre, világosra, majd újra sötétre és világosra vált. A két ág 
fényút különbségének egy hullámhossznyi megváltozására egy teljes 
intenzitásciklus, pl. világos - sötét - világos, következik be. A D1 és D2 
fotodiódák által detektált intenzitás 180 fáziskülönbségű, vagyis 
amikor az egyik sötét, a másik világos. 

A 5.2 ábrán látható a Polytec gyártmányú száloptikás 
rezgésmérő felépítésének elvi rajza. A hagyományos Mach-Zender 
interferométerhez képest a T1 és T2 tükrök helyett POP1 és POP2 
polarizációs nyalábosztókat tartalmaz. (A polarizációs nyalábosztó a 
fény polarizációjától függően reflektálja vagy átereszti a fény 
meghatározott részét.) A polarizációs viszonyokat a nyilak illetve a 
körök jelzik. A lézerből kilépő fény az ábra síkjában lineárisan poláros. 
Ezt a polarizációt mindkét polarizációs osztóprizma átengedi. A két 
ágból a fény megfelelő optika közbeiktatásával a polarizációmegőrző 
optikai szálakba kerül. 

 
 

5.2. ábra. A lézeres rezgésmérő elvi optika felépítése.  
A nyilak a lézerből kilépő, míg a körök a visszaszórt fény polarizációs 

irányát mutatják. 

Az optikai szálat elhagyó divergens lézerfényt az optikai fejben 
lévő lencserendszer a vizsgálandó felületre fókuszálja. Az információt 
tartalmazó visszaszórt fényt ugyanaz az optikai fej gyűjti be és csatolja 
vissza az optikai szálba. Azonos kivetítő és begyűjtő optikai rendszer 
esetén ugyanis a beállítási nehézségek minimálisak. Az optikai fej a 
lencserendszeren kívül egy l/4-es lemezt is tartalmaz. A lemez a 
lineárisan poláros fényt az optikai fejből való kilépés előtt cirkulárisan 
polárossá teszi. A cirkuláris polarizáció iránya visszaverődéskor 
megfordul, ezért amikor a mérendő felületről visszaszórt fény a l/4-es 
lemezen áthalad, megint lineárisan poláros lesz, de a polarizáció síkja 
a kilépő nyalábhoz képest 90°-kal el fog fordulni, vagyis a 5.2. ábra 
síkjára merőleges lesz. Így a POP1 és POP2 prizmákon a felületről 
visszaszórt fény nem halad át, hanem reflektálódik. Az OP2 
osztóprizma után a két optikai fejből származó fény interferálni fog, az 
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interferencia kép intenzitás modulációja tartalmazza a rezgésre 
vonatkozó információt. Két optikai fej használatakor a rendszer a 
relatív elmozdulást fogja érzékelni. Ha egyetlen vizsgálandó tárgyunk 
van, akkor csak egy optikai fejet kell használni és a másik helyére fix 
reflektáló elemet kell beépíteni. 

A 5.2. ábra interferométerének alsó ágába van beépítve a Bragg-
cella. A Bragg-cella lényegében egy speciális akusztooptikai 
modulátor, mely úgy van kialakítva, hogy csak egyetlen (az első) 
rendben diffraktálja a fényt nagy hatásfokkal. A diffraktált nyaláb 
frekvenciája a fény-hang kölcsönhatás eredményeképpen - az 
energiamegmaradós miatt - éppen az akusztikus frekvenciával tér el 
az eredeti fényfrekvenciától. Ebben a berendezésben az akusztikus 
frekvencia 40 MHz, ami megfelel 12.6 m/s-os sebesség eltolásnak. Ha 
nincs külső rezgés, a detektor a 40 MHz-es változó jelet fogja 
érzékelni, rezgés jelenlétében a Doppler-eltolt jel a 40 MHz-es vivő 
frekvenciamodulációját okozza. 

Jelen mérésben csak egy optikai mérőfejet használunk, melyben 
egy 20 mm-es fókusztávolságú lencse van, melynek a tárgytávolságtól 
függően 4-5 mm-es a gyűjtő apertúrája. Ezt az optikát 200 mm-es 
tárgytávolságon belüli használatra tervezték, de jól reflektáló felületek 
esetén akár néhány méter távolságból is használható. 

 

5.20.  A Polytec OFV 1100 száloptikás rezgésmérő kezelőszervei 

Az interferométer és a jelfeldolgozó elektronika egy közös 
dobozban található. A fény ki- és bevezetése az optikai kábelekkel 
történik. Ez teszi lehetővé, hogy az érzékeny interferométer a mérés 
környezetétől megfelelően távol legyen. Bekapcsolás után (POWER 
feliratú kulcsos kapcsoló) a lézer is működik automatikusan, ezt jelzi 
a LASER feliratú lámpa világítása, azonban a mérőfejből (a mérés 
során csak egy mérőfejet fogunk használni; a másikban fix tükör van) 
csak akkor lép ki a He-Ne lézer fénye, ha a két mérőfej elágazásánál 
lévő mechanikus fényzár is nyitva van. A lézer stabil működéséhez 
szükséges egy rövid bemelegedési idő. 

Az optikai mérőfej optimális beállítását segíti a SIGNAL LEVEL 
kijelző. A mérőfej pozíciójától függően a kijelző piros (minimum), sárga 
(megfelelő) majd zöld (jó) fénnyel is világít. 

A sebesség-demodulátor (velocity demodulator) egység kimenő 
jele az OUTPUT BNC-ről vehető. A kapott feszültségből a 
méréshatárnak megfelelően a sebesség értéke közvetlenül 
meghatározható. Négy különböző méréshatár beállítása lehetséges: 
0.5, 2.5, 25 és 100 cm/sV. 8 V-nál nagyobb jel amplitúdó esetén az 
OVER feliratú piros színű LED világít, ekkor az érzékenységet 
érzéketlenebb állásba kell kapcsolni. 

Az amplitúdó fél hullámhossz pontosságú mérését teszi lehetővé 
analóg módon közvetlenül az amplitúdó-demodulátor (amplitude 
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demodulator) egység az OUTPUT BNC segítségével. A maximális 
amplitúdó ±10 V, a felbontás 12 bit. Lehetőség van egy tízes osztó 
használatára a RANGE HIGH irányba kapcsolva a RANGE HIGH/LOW 
kétirányú kapcsolót. A számláló manuálisan vagy külső jellel indítva 
reszetelhető (nem periodikus mozgás esetén célszerű a használata). 

 

5.21.  A CD aktuátor és dinamikus vizsgálata 

A mérés során egy Sony gyártmányú CD-fej és egy Philips 
gyártmányú DVD-fej aktuátorának dinamikus vizsgálatát végezzük. A 
CD-fej aktuátora a CD fej mérésben megismertnek egy 
továbbfejlesztett változata. A tengely és a csillapító elem helyett egy 
speciálisan kialakított és nagysorozatban - fröccsöntéssel - gyártható 
műanyag elemet tartalmaz. Így a korábbi tengelyes aktuátornál 
jelentkező súrlódási problémák itt nem lépnek fel. A két pár mágnes 
helyett egy pár mágnest használ, mivel ugyanazokkal a mágnesekkel 
és a megfelelő módon kialakított elektromágnessel mind a függőleges, 
mind a vízszintes irányú mozgatás biztosítható. A DVD fej 
felfüggesztése a jelenleg kapható legmodernebb. A lencsét és a 
tekercseket tartó elemet 4 rugószál tartja pozícióban, így lecsökkentve 
minimálisra a súrlódást és a tömeget. 

Az általunk vizsgált aktuátorokban egyedül a fókuszáló 
objektívet helyettesítettük egy tömegében ekvivalens, de optikailag 
nem tökéletes műanyag "lencsével", vagyis dinamikai szempontból egy 
valódi aktuátort vizsgálunk (a fej többi része nélkül). Mivel az egész 
lemezjátszóban a fej gyors mozgatását nehéz lenne megoldani, az 
aktuátor feladata a fókuszáló lencse optimális mozgatása, vagyis hogy 
a fejből kilépő, adott távolságra és mélységben diffrakció-limitált 
fényfolt a lemez mozgása, akár rázkódása közben is az aktuális 
információn maradjon. Ezért az aktuátor vizsgálataként a "lencse" 
mozgását fogjuk megfigyelni, melynek felületére fényvisszaverő fóliát 
ragasztottunk. A függőleges ( )b és a vízszintes ( )↔ irányú mozgatást 
biztosító elektromágnesek tekercsei közül a függőleges kivezetései az 
aktuátorok tartójának egy-egy BNC-jére vannak kötve. 

A vizsgált aktuátor -mint másodrendű mechanikai lengőrendszer- 
műszaki adatai a következők: 
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 Mennyiség CD DVD Megjegyzés 
 DC ellenállás Ω±10.7  Ω±10.6   
Fókusz 
irány    ( )b

Érzékenység V/mm16 0.1
6.0

+
−  V/mm16 0.1

6.0
+
−  5 Hz-en 

 Rezonancia 
frekvencia 

Hz420 ±  Hz430 ±   

 

A táblázatból látható, hogy alacsony frekvencián (~25 Hz-en) 
van a dinamikus rendszer rezonanciája, ugyanis éppen az alacsony 
frekvenciás zavarok (ütődés, rázkódás) hatását kell a legjobban 
kompenzálni. 

A másodrendű mechanikai rendszerek vizsgálata a 
frekvenciaválasz segítségével lehetséges, amikor a különböző 
frekvenciájú harmonikus gerjesztésre adott választ (elmozdulás- vagy 
sebesség amplitúdót) vizsgáljuk. 

A bemenő jel amplitúdójával normált válasz értékét 
logaritmikusan ábrázolva a frekvencia függvényében kapjuk az ún. 
Bode-diagrammot. Ugyancsak fontos paraméter a válaszjel fázisának 
változása a gerjesztéshez képest, melyet szintén a frekvencia 
függvényében szoktak ábrázolni. A rezonancia frekvencián a 
másodrendű mechanikai rendszereknek 180°-os fázisugrása van. A 
fázis megfigyelését az is indokolja, hogy a fázis diagrammon a 
mechanikai rendszer tökéletlenségéből eredő hibák jobban 
kirajzolódnak. A 5. 3. ábrán egy ideális másodrendű lengőrendszer 
amplitúdó- és fázis diagrammját láthatjuk. 

 
5. 3. ábra. 

Ideális másodrendű lengőrendszer amplitúdó- és fázisdiagrammja. 
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5.22.  Mérési feladatok 

A mérések során a mérőállványra szerelt aktuátorok fókusz 
irányú vizsgálatát fogjuk elvégezni a Polytec OFV 1100 típusú 
száloptikás lézeres rezgésmérő segítségével. Az optikai mérőfej 
függőleges és vízszintes irányban mikrométerrel finoman állítható, 
valamint változtatható a függőleges iránnyal bezárt szöge is a rotátor 
segítségével. A méréshez szükséges további műszerek: 
függvénygenerátor az aktuátor gerjesztéséhez és 2 csatornás 
oszcilloszkóp a gerjesztő és a válaszjel megfigyeléséhez. 

A mérés kezdetekor rögtön kapcsolják be az OFV 1100 
vibrométert, mert a lézer bemelegedéséhez legalább 15 percre van 
szükség. 

1. Az aktuátor fókuszirányú érzékenységének mérése. Gerjesszük 
az aktuátort fókuszirányban 0,8 V-os amplitúdójú (csúcstól 
csúcsig értendő) 5 Hz-es szinuszjellel. - 10 dB állásban 
használjuk a generátort, és az OFFSET gomb segítségével 
beállítunk egy közel szinusz alakú jelet. Mérjük meg a velocity-
demodulátorral a válaszjelet az oszcilloszkóp segítségével és a 
vibrométer segítségével. Számítsuk ki az elmozdulás nagyságát 
a RANGE beállított értékének felhasználásával (2,5 cm/sec.V)! 
Hasonlítsuk össze a 5.21. fejezet táblázatában megadott adattal! 

2. Vegyük fel az aktuátor fókuszirányú Bode-diagrammját a 
velocity-demodulátor segítségével! A gerjesztő szinuszos jel 
amplitúdója (csúcstól csúcsig) legyen mindig 0,8 V (Vigyázat, az 
aktuátor ellenállása a frekvencia függvényében változik, ezért 
mindig szükséges a gerjesztés amplitúdójának ellenőrzése!) 5 
Hz-től először Hz-enként, majd nagyobb lépésekben növelve a 
frekvenciát egészen 1 kHz-ig mérjük meg a válasz amplitúdóját 
(csúcstól csúcsig). Minden esetben határozzuk meg az 
elmozdulás értékét. Adjuk meg táblázatban is és ábrázoljuk is a 
kapott értékeket a frekvencia függvényében! Adjuk meg a 
rezonanciafrekvencia (maximális amplitúdóhoz tartozó 
frekvencia) értékét! Hasonlítsuk össze a táblázatban megadott 
adattal! 

3.  Az előző mérés alapján határozzuk meg azt a maximális 
frekvenciát, ahol az elmozdulás értéke már az amplitúdó-
demodulátorral is meghatározható. Ellenőrizzük becslésünket 
méréssel! A mérés során célszerű AC csatolást használni. 
Mérjük meg az elmozdulás nagyságát 2 általunk választott 
frekvenciánál az amplitúdó demodulátor segítségével. 
Hasonlítsuk össze a sebesség-demodulátorral kapott értékkel! 

4.  A függvény generátort kapcsoljuk össze a DVD fejjel. Végezzük 
el a DVD fej esetében is az előző három mérést. A kapott 
eredmények alapján hasonlítsuk össze a két eszközt. 
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5. Vizsgáljuk meg a fázistolást a frekvencia függvényében. A 
meghajtó jel fázisához képest mérjük meg a sebesség 
demodulátorral és az amplitudó demodulátorral mért jelek 
fázisát. 
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