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Lēcu optiskā stipruma veidi un tā noteikšana 

1. Aptuvenais optiskais stiprums

Aptuveno optisko stiprumu nosaka vienkārša formula

FA = F1 + F2,
kur F1 un F2 ir priekšējās un aizmugurējās virsmas optiskais stiprums 
noteikts ar lēcu “PULKSTENI - MĒRĪTĀJU” pēc sagitu lieluma.

Sagitas lielumu var izmantot optisko virsmu stiprumu 
mērīšanai! 
Lēcu mērītājs uz izliektas virsmas. Vidējā sensora pozīcija 
nosaka sagitas lielumu

Lēcu mērītājs uz 
plakanas virsmas 
rāda  0,0D

Lēcu mērītājs uz izliektas 
virsmas. Vidējā sensora 
pozīcija nosaka sagitas
lielumu

Sagitas aptuvenā
formula, ja lielumi ir 

milimetros!n=1,60

n=1,49

Precīzā formula



Lēcu optiskā stipruma noteikšana 

Kad mēs pasūtam lēcu optikas firmā vai laboratorijā mēs 
izvēlamies tieši aizmugurējās virsotnes optisko 
stiprumu.

2. Aizmugurējās virsotnes optiskais stiprums
Aizmugurējās virsotnes optiskais stiprums ir apgrieztais lielums 
reducētajam fokusa attālumam no lēcas aizmugurējā pola līdz 
lēcas sekundārajam fokusam (reducētais attālums = ir reālais 
attālums dalīts ar vides refrakcijas indeksu, kurā ir novietota lēca  
- gaisā tas ir 1,00). 

Neatkarīgi no lēcu veida un formas redzes 
korekcijai ir būtisks tieši aizmugurējās virsotnes 
optiskais stiprums.
Uz lēcu paciņām tiek norādīts tieši aizmugurējās 
virsotnes optiskais stiprums!
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Lēcu optiskā stipruma noteikšana 

Parastā  metode šī stipruma noteikšanai  ir lēcu 
neitralizācija un tādēļ to sauc par neitralizējošo optisko 
stiprumu. Neitralizāciju veic ar proves komplekta 
lēcām. 
Saka, ka divas lēcas neitralizē viena otru , ja to kopējais 
optiskais stiprums kļūst nulle (saliekot tā cieši kopā). 

3. Priekšējās virsotnes stiprums vai neitralizējošais stiprums

Priekšējās virsotnes optisko stiprumu (sauc arī par 
neitralizējošo stiprumu) definē kā reducēto apgriezto 
lielumu no primārā fokālā punkta  līdz lēcas priekšējai 
virsotnei (reducētais attālums = ir reālais attālums 
dalīts ar vides refrakcijas indeksu). Gaisam n=1.0.
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Optisko stiprumu salīdzinājums
Piemērs 1.

Dota lēca ar F1=+6.00D, F2=-7.00D, biezums t=2.00mm un indekss 
n=1.523. Atrast optiskos stiprumus  FA, FV un FN

A. Aptuvenais optiskais stiprums
FA= +6.00-7.00=-1.00D.

B. Aizmugurējās virsotnes optiskais stiprums,

FV=F1/(1-F1*t/n) +F2= +6.00/(1-6.00*0.002/1.523)+(-7.00)=
=+6.00/0.992-7.00= +6.048-7.00= -0,95D

C. Neitralizējošais optiskais stiprums
FN=F1   + F2/(1-F2*t/n) =

= +6.00 + (-7.00)/(1-(-7.00)*0.002/1.523)=
=+6.00-7.00/1.009=+6.00-6,937=-0,94D

Šis piemērs  parāda , ka pie neliela stipruma un relatīvi plānām lēcām starpība starp 
aptuveno optisko stiprumu, aizmugurējās virsotnes optisko stiprumu un neitralizējošo 
stiprumu ir relatīvi neliela. 



Optisko stiprumu salīdzinājums

Piemērs 2.

Dota lēca ar F1=+16.00D, F2=-4.00D, biezums t=7.5mm un n=1.523. 
Atrast optiskos stiprumus FA, FV un FN

A. Aptuvenais optiskais stiprums
FA= +16.00-4.00=+12.00D.

B. Aizmugurējās virsotnes optiskais stiprums,

FV=F1/(1-F1*t/n) +F2= +16.00/(1-16.00*0.0075/1.523)+(-4.00)=
=+16.00/0.921-4.00= +6.048-7.00= -13,37D

C. Neitralizējošais optiskais stiprums
FN=F1   + F2/(1-F2*t/n) = +16.00 + (-4.00)/(1-(-4.00)*0.0075/1.523)=

=+16.00-4.00/1.019=+16.00-3,925=-12,07D

Kā parāda šie piemēri, tad neliela stipruma un relatīvi plānām lēcām starpība starp 
aptuveno optisko stiprumu, aizmugurējās virsotnes optisko stiprumu un neitralizējošo 
stiprumu ir relatīvi neliela. 
BET biezām, liela stipruma lēcām šie lielumi var stipri atšķirties!



Ekvivalentais optiskais stiprums: bieza lēca

Ekvivalentā stipruma formula:
FE = F1 + F2 – c x F1F2.
Ja to pielieto gaisā un  F1 un F2 attēlo divu lēcu stiprumus un c ir attālums starp divām lēcām.
Kad to pielieto biezai lēcai , F1 un  F2 ir lēcas divu virsmu optiskie stiprumi un c ir reducētais 
biezums t/n lēcai. 
Divu lēcu sistēmai t ir attālums starp lēcām un n =1 (gaiss pa vidu!)

FE = F1 + F2 – 𝒕
𝒏

x F1F2. (t –tiek izteikts metros).

4. Ekvavalentais stiprums: reāla biezā lēca
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Ekvivalentais optiskais stiprums: lēcu sistēma
Daudzas optiskās sistēmas sastāv no vairākām oftalmiskajām lēcām, starp kurām ir gaiss vai 
arī cita optiskā vide. Parasti šajās saliktajās sistēmās ir vienota optiskā ass.
Dažreiz ir vēlams šo sarežģīto sistēmu aizvietot ar vienu iedomātu plāno lēcu, kas rada tādu 
pašu attēlu tajā pat attālumā kā lēcu sistēma. 
Aizvietojot šo optisko sistēmu ar iedomāto lēcu, var darboties kā ar vienu plānu lēcu – tā ir 
ekvivalentā lēca. 

Ekvivalentā plāna lēca

Ekvivalentais optiskais stiprums lēcu sistēmai ir
vienāds ar plānas lēcas optisko stiprumu, ja tā tiek
novietota sistēmas sekundārajā principālajā punktā.  



Sakarības starp ekvivalento stiprumu, aizmugurējās virsotnes 
stiprumu un priekšējās virsotnes stiprumu.
Piemērs: 

Dota +5.00D lēca un +8.00D lēca, kas atrodas gaisā 12,5mm attālumā viena no otras.
Atrast ekvivalento stiprumu, aizmugurējās virsotnes un priekšējās virsotnes optiskos stiprumus . 

1. Ekvivalentais stiprums:
FE = F1 + F2 –t/n * F1F2

=+5.00+8.00-0.0125/1*(5.00)*(8.00) = +13.00 -0.50 = + 12.50D.

2. Sistēmas aizmugurējās virsotnes stiprums:

FV=F1/(1-F1*t/n) +F2=
= +5.00/(1-5*0.0125/1) +8.00 = 5.00/0.9375+8.00=5.33+8.00=+13.33D 

3. Sistēmas priekšējās virsotnes optiskais stiprums:

FN=F1 + F2/(1-F2*t/n) =
= +5.00 +(-8.00) /(1+8*0.0125/1) = +5.00 +8.00/0,9=5.00+8.89=+13,89D



Efektīvais optiskais stiprums

Par lēcas efektīvo optisko stiprumu var saukt lēcas 
spēju fokusēt paralēlos gaismas starus kādā noteiktā 
attālumā no lēcas .
Šo lielumu pielieto, lai raksturotu lēcas spēju safokusēt 
starus acī pie lēcu pozīciju pārbīdes pret sākotnējo 
pozīciju. 
Ir labi zināms, ka “pluss“ lēca kļūst efektīvāka un 
“mīnus” lēca mazāk efektīva, ja to attālina no acs (un 
otrādi)! 

Diagramma parāda nepieciešamo lēcas optiskā stipruma 
izmaiņu pie lēcas pārbīdes ,  kas ir nepieciešama , lai 
paralēlos starus safokusētu tajā pat attālumā .

Iedomājamies, ka testa lēca ir novietota 15 mm 
attālumā no radzenes un sasniedz savu vēlamo efektu  
kā +10.00D stipruma pozitīva lēca. 
Tad paralēlie stari safokusējas 10cm aiz lēcas (pozīcija 
A).
Ja pēc pacienta ietvara izvēles izrādās, ka lēca atrodas 
jau citā pozīcijā B, kas ir 10mm radzenes priekšā, tad 
paralēli stari vairs nefokusējas uz iepriekšējās F plaknē. 
Tagad ir jāizvēlas cita lēca, kas atbilst pozīcijai B , lai tā 
atkal safokusētu starus tajā pat punktā F. 
Jaunās lēcas B fokusa garums būs fB un to atrod 
no fA atskaitot attālumu d.

Augšējā piemērā fA=0.10m un d=0.005m
Tātad             fB=fA-d = 0.10-0.005=0.095m.
un FB =1/0.095=+10.53D.
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Efektīvais optiskais stiprums

Formula efektīvajam optiskajam stiprumam būs:
Izmantojot fB=fA-d  iegūst 

FB= 𝟏fB
= 𝟏

fA−d = 𝟏
1/FA−d

un  gala formula būs 

FB=
FA

1−dFA,

un šajā formulā:
d būs ar plus zīmi, ja lēcu pārvieto uz acs pusi un 

d būs ar mīmus zīmi, ja lēcu pārvieto projām no 
acs!

Piemērs formulas pielietojumam augstāk minētajai situācijai:
Korekcija tika veikta 15 mm attālumā no acs. Kāda lēca ir vajadzīga korekcijai 10 mm 
attālumā? 
Pielietosim formulu FB=FA/(1-dFA) .  d ir pozitīvs, jo lēcu pārvieto uz acs pusi . Tas ir 5 mm.
FB= +10.00/(1-0.005(+10.00)) =+ 10.53D.       Ir vajadzīga stiprāka lēca!    



Optiskā stipruma kompensācija mainoties attālumam lēca-acs.

Tālāk no acs Tuvāk acij



Receptes optiskā stipruma kompensācija 
atbilstoši  pozīcijai  "kā lēca tiek novietota 
ietvarā".

Dažām Essilor un citu firmu lēcām ir modificēts 
lēcu optiskais stiprums un uzraksts uz lēcu 
paciņas tā, lai tās būtu korekti lietotas , kad tās 
tiek iemontētas ietvarā. 
Tās ir  visas ESSILOR Varilux X sērijas, Varilux
Physio 3.0, Varilux E sērijas un visas lēcas 
izgatavotas individuāli ar EYE CODE datiem. 
Ar šādām lēcām nomērītais, mērot uz 
dioptrimetru, atšķiras no pasūtītās receptes 
datiem.
Lēcas ar kompensētām receptēm tiek piegādātas 
lēcu paciņās, kur vispirms tiek norādīts pasūtītais 
receptes stiprums un tālāk tiek dots  
kompensētais receptes stiprums.
Piemēram pasūtīts tiek: 
Sfēra  +3,75D  Cilindrs  +0,75D ass 30 grādi 
aditīvs 2,75D  
Kompensētais stiprums:
Sfēra  +3,71D  Cilindrs  +0,61D ass 39 grādi
Optiskā stipruma pārbaudes aplī mēs nomēram
kompensētā stipruma lielumus!
Lietotājs recepti uztvers tā, kā to paredzējis ir 
optometrists!
Ieteicams lēcu paciņas  pārsūtīt uz veikalu, lai 
šim nolūkam būtu redzamas izmērītās vērtības. 
Ja izmērītā cilindra vērtība ir 0,20 D vai mazāka, 
ass grādus  kļūst praktiski grūti precīzi izmērīt un  
tāpēc tā netiek norādīta.

Piemēri:

Receptes optiskā stipruma kompensācija atbilstoši 
pozīcijai  "kā lēca tiek novietota ietvarā".



Lēcu optiskā stipruma pielaides.

OPTISKĀS pielaides:  CE 
standarts – ISO 8980-1 un 2).
• Pielaides attiecas uz aizmugurējās virsotnes

optisko stiprumu, un tās jāmēra monofokālo
lēcu optiskajā centrā, bifokālām lēcām tāluma
skata optiskajā centrā un progresīvajām lēcām
tāluma stipruma pārbaudes aplītī. 

• Katra meridiāna optisko toleranci optiskajam
stiprumam nosaka lielākā absolūtā meridiāna
optiskais stiprums. Izmantojiet A kolonnu, lai
pārbaudītu vai meridiāni ir pielaides robežās.

• Piemēram, monofokālās lēcas stiprums ir
Sfēra -4,75D un cilindrs -2,25D, tad  
stiprākais meridians ir -7,00D. Pielaide uz -
7,00D  ir ± 0,12D; pielaide uz -4,75D arī ir ±
0,12D).

• Lai pārbaudītu, vai cilindra stiprums ir pielaides
robežās, izmantojiet kolonnu B (piemēram, 
monofokālās lēcas stiprums ir
Sfēra -4,75D un  cilindrs -2,25D,                         
stiprākais meridiāns ir -7,00D, cilindrs ir -2,25D 
un pielaide ir ± 0,18D). Skatīt trīssturi piemērā
pa labi.
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