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Sergejs Petručeņa
optiķis, optometrists
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«Dzidrinātas» briļļu lēcas
Kas tas ir?
o Vai mēs to zinām?
o Vai tas ir aktuāli?
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Pirms 20-25 gadiem optikas veikalā tika piedāvātas briļļu lēcas 

Minerāla stikla
Plastikāta materiāla

Kā papildus iespējas tika piedāvātas
•Tonētas
•Fotohromas
•Datoram       ????????????

HMC –
•Hard

•Multi

•Coated

CR39 HMC
Pirms 20 gadiem
Tika pozicionētas kā briļļu 
lecas darbam pie datora

AR – Anti Refleksa klājums (pret atstarošanas klājums)
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Atstarota gaisma ir mazāka salidzinājuma ar kritošo, bet ja aizmugurē ir tumšs fons, atstarota gaisma trauce uztverei. 

Gaismas atstarošanu iedala spoguļatstarošana un difūza atstarošana.

Spoguļatstarošanas gaisma, %

Ja materiāla gaismas laušnas indekss n=1.5, tad R = 4 %

Ja materiāla gaismas laušnas indekss n=1.6, tad R = 5.49 %

Ja materiāla gaismas laušnas indekss n=1.67, tad R = 6.29 %

No katras virsmas !
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+6.0 Dsf +6.0 Dsf

+6.0 Dsf
+6.0 Dsf

+6.0 Dsf

Vizuāli var redzēt, ka briļļu lēcas vairāk atstaro attēlu. Lēca ar AR «Diam’s» gandrīz neatstaro attēlu.
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Gaisma – elektromagnetisks starojums

1m
0.1m = 1dm
0.01m = 1cm
0.001m = 1µm
0.000001m = 0.001µm = 1nm
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1m
0.1m = 1dm
0.01m = 1cm
0.001m = 1µm
0.000001m = 0.001µm = 1nm

Interference-viļņu pārklāšanās telpā un savstarpējā mijiedarbība. Mijiedarbības rezultātā dažos telpas apgabalos 
viļņuintensitāte palielinās, bet citos samazinās. Vietās, kur intensitāte palielinās notiek konstruktīva interference, bet vietās, 
kur samazinās -destruktīva interference.
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Thomas Young, 
dzimis 1773. gadā
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Thomas Young, 
dzimis 1773. gadā 1803. gadā T.Jangs prezenteja sava eksperimenta rezultātus, pieradot 

gaismas duālo dabu.

Atstarota gaisma samazinās pateicoties 
Destruktīvai interferencei, ko var panākt, 
pielietojot pareizi piemeklētu plānu plēvīti. 
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4. Путилин, Э.С. Оптические покрытия. Учебное пособие. Sankt Peterburg: 
СПбГУ
ИТМО, 2010. 227 p.

Plānās plēvītes īpašības ir atkarīgas no gaismas 
laušanas indeksa un no plēvītes
biezuma. Klājums var būt kā dzidrinošs un, otrādi, 
kā spogulis. Klājuma īpašības var
paredzēt, pielietojot koeficientu B:
B = n1-2 (n1 – nm)(no – n1)(n1 + nm)(no + n1)
kur no – gaismas laušanas koeficients vielai, 
kura atrodas ārpus materiālam un
pārklājumam (visdrīzāk no – tas ir gaiss)
n1 – gaismas laušanas koeficients plēvītei
nm – gaismas laušanas koeficients pamata 
materiālam.
Var secināt, ka koeficients B būs pozitīvs, ja no< 
n1 < nm, un negatīvs ja no < n1 > nm.
Atkarībā no tā, vai koeficients B ir pozitīvs vai 
negatīvs, klājums uz materiāla vai
palielinās vai samazinās gaismas atstarošanu pie 
noteiktiem klājuma biezumiem. Šo saistību
var redzēt attēlā 

9. Губанова, Л.А. Оптические покрытия. Учебное пособие. 
Sankt Peterburg: СПбГУ
ИТМО, 2012. 101 p.
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11. Jalie, M. Ophthalmic Lenses and Dispensing. Butterworth Heinemann Linarce House, 2000.
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Aizsargāt acis no zilas gaismas var divejādi:
• Briļļu lēcas priekšēja virsma atstaro zilu gaismu
• Briļļu lēcas materiāls absorbē zilu gaismu 

Labākai braukšanai pa nakti veidotas briļļu lēcas laiž cauri 
vairāk īso viļņu gaismas (tuvāk pie zilas krasa) nekā 
dzidrinātas lēcas vairākums.
Tas nodrošina košāku redzi skotopiskos apstākļos (tumsā, 
kad gaismu mūsu acī uztver nūjiņas nevis vālītes).
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Pārklājumus veido divos paņēmienos:
• Mērcējot lēcas sagatavi šķidros 

reaģentos
• Uzklājot sastāvdaļas uz virsmas 

vakuumā zem magnētiskā laukuma 

Pircējam viegli izskaidrot lēcas priekšrocības, ja uz tumšāka 
fona uzlikt divus paraugus (briļļu lēcas vai gatavas brilles, no 
kuriem viens paraugs ir ar AR klājumu un otrs bez klājuma) 
un vizuāli salīdzināt atstarota šķietama attēla spožumu. 
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Loti labi piesaista pircēju uzmanību plakāts uz sienas. Īpaši bērni bieži pajauta, kāpēc uzzīmēts 
spoks. Tādā gadījuma ir ērti iesaistīties dialogā, neuzbāzīgi izskaidrot par lēcu caurspīdīgumu, 
vēlāk neuzkrītoši izstāstīt vecākiem par lēcu materiālu dažādību.

Situācija no dzīves. 
Klienta brilles reālajos apstākļos. (kreisas acs 
lēcu jau izņemu, tad iedomājos, ka varētu 
nofotografēt).
Kā jūs domājāt, vau šim pircējam ir svarīgi 
izvelēties briļļu lēcas ar labu vai super labu 
pārklājumu?
Vai šajā gadījumā bija svarīgi, cik jauna lēca 
laida cauri gaismas 98,9% vai 99,2% ?




