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Pētījuma aktualitāte
Mūsdienu darba tirgū darbs ar datoru ir neatņemama sastāvdaļa lielākajai daļai no 
darba ņēmējiem. Šāda darba veicējiem redzes korekcijai paredzētas ofisa briļļu
lēcas.

Ņemot vērā lielo briļļu lēcu piedāvājumu tirgū vēlējos noskaidrot ofisa lēcu optisko 
virsmu atšķirības un to saistību ar praktisko pielietojumu.

Pētījuma mērķis 
Lēcu optiskā stipruma un astigmātisko kropļojumu mērīšana. Skaidra redzes lauka 
noteikšana ar ofisa briļļu lēcām.

Pētījuma hipotēze
Optiskā stipruma izmaiņu ofisa lēcu virsmu dizainā ir saistība ar skaidras redzes 
lauka lielumu.



Pētījuma uzdevumi 

1. Noteikt optisko stiprumu sadalījumu un astigmātiskos kropļojumus 
Latvijas optikās bieži izmantotajām ofisa lēcām. 

2. Noteikt un izpētīt skaidras redzes laukus ofisa briļļu lietotājiem 40 cm 
lasīšanas attālumā, izmantojot tuvuma optotipu tabulu. 

3. Noteikt skaidras redzes laukus horizontālā virzienā un virzienā uz 
sāniem ar ofisa briļļu lēcām 67 cm attālumā uz datora monitora, 
izmantojot dažādu izmēru burtu optotipus. 

4. Noteikt skaidras redzes lauku telpā ar ofisa briļļu lēcām 3 metru 
attālumā, izmantojot dažāda izmēra burtu optotipu tabulas.



Pētījuma metodoloģija

• Metode: Mērījumu datu salīdzināšanas metode

• Instruments: Dioptometrs TL-7100, lēcu virsmu dizaina kartētājs 
Visionix VX40, optotipu tabulas, metrmērs.

• Dalībnieki/respondenti: 4 dalībnieki vecumā no 38 līdz 69 gadiem.

• Norises vieta: SIA “OC VISION”, 128.kabinets, Elijas iela 17 , Rīga, 
Latvija, LV-1050

• Norises laiks: no 2022.gada 20. novembra līdz 20.decembrim

• Datu apstrādes metode/veids: Lēcu virsmu dizaina karšu salīdzināsana 
un skaidra redzes lauka datu salīdzināšana grafiku veidā



Pētījuma rezultāti 

Pentax Office lēcas piemērs uzskatāmi ataino, ka sabalansēta stipruma maiņa rezultējas labā redzes asumā un 
minimālos sānu kropļojumos.



LTL Office Stock lēcas virsmas dizains apliecina ka ir iepejams panākt labu redzes asumu, pietiekami plašu redzes 
lauku bez perifēriem kropļojumiem priekš gatavām noliktavas lēcām.
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Pētījuma rezultāti 



Arī Nikon Home&Office lēcu pētījuma rezultāts apliecina ka vienmērīgas stipruma maiņas , īpaši lēcu perifērajā 
daļā uzrāda  labu redzes asumu bez attēla peldēšanas efekta.
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Pētījuma rezultāti 



EXACT DS Office Omega lēcas, neskatoties uz labu redzes asumu centrālajā daļā, perifērijā rada izteiktu attēla 
peldēšanu un izmaina tā formas. Samazina redzes lauku visos attālumos. To labi var novērot sfēriskās komponenetes 

izliektajā perifērajā daļā.

Pētījuma rezultāti 



Ar Kodak Softwear lēcām perifērijā ir izteikta attēla peldēšana, attēls parvietojas uz prētjo pusi, šaurāks redzes 
lauks. Labi asuma parametri tuvā un vidēja distancē. Nestabila sfēriskās komponenetes stipruma maiņa.

Pētījuma rezultāti 



Pētījuma rezultāti 



Pētījuma rezultāti 



Secinājumi

1. Visas nomērītās ofisa lēcas veiksmīgi pilda savu uzdevumu 
nodrošināt skaidru redzi ar redzes asumu vismaz 1,0 tuvumā un arī 
vidējos attālumos. Taču dažām lēcām ir lieli attēla sānu kropļojumi 
un attēla peldēšana, kas apgrūtina komfortablu to lietošanu. 

2. No nomērītajām ofisa lēcām vislabāko redzes komfortu darbā ofisā 
nodrošināja lēcas Pentax Office, Nikon Home&Office, Essilor Digitime
Mid, LTL Office Stock un Omega Optix FineFocus Office. 

3. Ar VIZIONIX VX40 lēcu mērītāju iegūtās multifokālo lēcu sfērisko un 
cilindrisko stiprumu krāsainās kartes ļauj samērā labi prognozēt lēcu 
nodrošināto skaidrās redzes lauka platumu dažādos attālumos un 
lēcas lietošanas komfortu.



Paldies par uzmanību! 


	Default Section
	1: MODERNO OFISA LĒCU DIZAINI UN TO PIELIETOJUMS OPTIKĀ. slaids
	2. slaids
	3: Pētījuma uzdevumi . slaids
	4: Pētījuma metodoloģija. slaids
	5: Pētījuma rezultāti . slaids
	6: Pētījuma rezultāti . slaids
	7: Pētījuma rezultāti . slaids
	8: Pētījuma rezultāti . slaids
	9: Pētījuma rezultāti . slaids
	10. slaids
	11. slaids
	12: Secinājumi . slaids
	13. slaids


