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Moderno briļļu lēcu centrēšana. 

Briļlļu lēcu centrēšana tāluma redzei:
Lēcu optiskie centri jānovieto pretī acu zīlīšu centriem, lai novērstu nevēlamu
prizmatisko efektu. Brillēs to panāk veicot pareizu lēcu centrēšanu. Parasti lēcu
optiskie centri jāpārvieto uz iekšu no ietvara loga ģeometriskajiem centriem. 

Skata līnijas paralēlas

Piemērs nepareizai lēcu centrēšanai

Centrēšana skatam tālumā. 

Pie nepareizas lēcu centrēšanas parādās
nevēlami prizmatiskie efekti. :
Šajā piemērā ar negatīvajām lēcām rodas
prizmatiskie efekti ar bāzi uz iekšu, jo optiskie
centri nav pretī zīlīšu centriem. 
Acis pagriezīsies uz āru (diverģēs). 

Lēcu optiskie centri tiek
novietoti pretī zīlīšu centriem un 
neveidojas nevēlami prizmatiski
efekti.



Moderno briļļu lēcu centrēšana. 

Skata līnijas

Centrēšana skatam tuvumā. 

Monokulārais tuvuma starpzīlīšu
attālums atkarībā no darba attāluma
un tāluma PD.Briļļu

plakne

Skata
attālums

Bifokālajām lēcām segmenta optiskos
centrus O` novieto pretī tuvuma skata
asīm. 
Decentrācijas lielums ir atkarīgs no skata
attāluma un starpzīlīšu attāluma.  
Skatīt tabulu pa kreisi. 
Attālums no O līdz O` ir atkarīgs arī no 
lēcu optiskā stipruma. 

Bifokālās lēcas

Tuvuma starpzīlīšu attālums



Lēcas zona ar

labām optiskajām

īpašībām

Priekšējā

sfēriskā

bāze, D

Aizmugurējā

sfēriskā

bāze

30mm

Cyl  0.08D

Sph 0.52D

Sfēriskās lēcas: labākās formas sfēriskā lēca +6.00D

Moderno briļļu lēcu centrēšana. 



Off Axis Performance Much

Reduced

30mm

Cyl +1.50D

Sph +6.87D

Base

Curve

Back 

Curve

Sfēriskās lēcas: plakana skaista sfēriskā lēca +6.00D

Lēcas zona ar

būtiski vājakām optiskajām

īpašībām lēcas sānos.

Priekšējā

sfēriskā

bāze, D

Aizmugurējā

sfēriskā

bāze

Moderno briļļu lēcu centrēšana. 



Area of acceptable off axis

performance

Ekvivalenta

Asfēriskā bāze
Back 

Curve

30mm

Cyl 0.36D

Sph 0.13D

Aspheric Design

Asfēriskā dizaina lēcas: plakana skaista asfēriskā lēca +6.00D

Lēcas zona ar

labām optiskajām

īpašībām

Aizmugurējā

sfēriskā bāze

NEDRĪKST DECENTRĒT!

Lēcas īpašības ir

optimizētas pie 

centrēšanas pretī zīlītei!

Moderno briļļu lēcu centrēšana. 



Tālumam: 

Centrē pēc monokulārajiem tāluma PD!

Gan sfēriskajām, gan asfēriskajām lēcām

centrējums vienāds!

Tuvumam

Rodas jautājums, kādu PD lietot, ja lēcas tiek izrakstītas tikai tuvuma darbam?
Gaisma tagad nāk no punktveida avota. Stari ir izklīstoši un krīt pret lēcu tagad slīpi.
Briļļu rāmim vajadzētu būt negatīvam ieliekumam uz iekšu, lai lēcas galvenā ass ietu 
cauri acs rotācijas centram.
Negatīvs ietvara plakņu saliekums ir nepieņemams, jo tas nelabvēlīgi ietekmēs briļļu 
rāmja uzlikšanu uz sejas un lēcu montāžu. 

Asfēriskās lēcas: centrēšana skatam tālumā un skatam tuvumā.

Tāluma PD Tāluma PD

Tuvuma PD
Tuvuma PD

Tuvumam Tuvumam

Rodas prizmatiskie

efekti ar prizmas

bāzi uz āru. 

Asfēriskā lēca strādā slikti, jo

lēcas daļa, kas ir paredzēta

skatam tālumā tiek izmantota

slīpajam skatam!. 

Redzes ass un optiskais centrs sakrīt
Redzes ass un optiskais centrs

nesakrīt - decentrācija



Prizmatiskie efekti decentrēšanas dēl. 

Ja skata līnija neiet caur lēcas optisko centru, tad veidojas prizmatiskais

efekts.

Prizmatiskā efekta lielums ir

P= Ccm x F,

kur F ir lēcas stiprums dioptrijās, C skata punkta attālums no lēcas optiskā

centra

( izteikts cm), bet prizmatisko efektu mēra prizmatiskajās dioptrijās D.

Tātad starpība  (starpzīlīšu attālums mīnuss attālums starp optiskajiem centriem)

nedrīkst pārsniegt tabulā norādītos lielumus. 

Jo lielākas dioptrijas, jo precīzāk jānovieto lēcu optiskie centri pretī zīlītes centram!

Zemāk tabulā ir norādītas briļļu centrēšanas pielaides vertikāli un horizontāli .

Varam ievērot, ka stiprākām monofokālām brillēm un progresīvajām brillēm

pielaide vertikāli ir līdz 1mm!

Lēcas 

Stiprums, D

Pieļaujamā 

kopējā novirze,

mm

1 D 6,7mm

2 D 3,3mm

5 D 1,3mm

Moderno briļļu lēcu centrēšana. 



Briļļu lēcu vertikālā centrēšana. 

Lēcu vertikālais novietojums ietvarā. 
Briļļu ietvars

Lēcu novietojums.
h ir attālums no lēcu aizmugures līdz acs

rotācijas centram.
V ir verteksa attālums no lēcas optiskā
centra līdz acij (radzenei).
q ir ietvara loga nolieces leņķis
(pantaskopiskais leņkis). 

Optiskā ass

Redzes ass

R – acs rotācijas centrs

Lēcu logu nolieces dažādie leņķi. 
Ieteicamais pantaskopiskais leņķis 8-12 grādi.



Briļļu centrēšana:  Vertikālais optisko centru novietojums. 

Lēcu optisko centru izvietojums vertikālā virzienā.  

Vertikālā virzienā optiskajiem centriem jābūt novietotiem zemāk par acu zīlīšu centriem. Tas ir tāpēc ka subjekta skats parasti 
ir vērsts zemāk par horizontu. 

Visbiežāk tiek pieņemts, ka uz katriem  diviem pantoskopiskā leņķa grādiem optiskie centri jāpazemina par vienu mm. Tātad

pie 8 grādu ietvara loga nolieces šis attālums ir 4 mm. 

Asfēriskajām lēcām parasti katalogā norāda, ka tās ir jācentrē 4 mm zemāk par zīlītes centru pie skata taisni

horizontāli.

Svarīgi, lai vertikālā centrācija būtu vienāda abām acīm. 

Standarts nosaka, ka atšķirības vertikālā centrācijā nedrīkst radīt atšķirību lēcu prizmatiskajos efektos vairāk par 

0,33 , vai arī lēcu optisko centru vertikālā novietojuma augstumu starpība nedrīkst pārsniegt 1 mm.



• Adjust the frame on the face

Asfērisko lēcu centrēšanas augstuma atzīmēšana. 

1
Original Lens 

Height

Acs rotācijas centrs

Atregulē ietvaru uz sejas

Oriģinālais

lēcas augstums



Measuring for Aspheric Lenses - Height

1

Miss 
alignment

Original Lens 

Height

Centre of rotation

Asfērisko lēcu centrēšanas augstuma atzīmēšana. 

Oriģinālais

lēcas augstums

Acs rotācijas centrs

Lēcas principiālā ass

Nesakrišana



• Tilt head to align lens 90° to 

floor

Measuring for Aspheric Lenses - Height

2
Original Lens 

Height

Correct Lens 

Height

Centre of rotation

Asfērisko lēcu centrēšanas augstuma atzīmēšana. 

Oriģinālais

lēcas augstums

Korektais lēcas

augstums

Acs rotācijas centrs

Pacients paceļ uz augšu galvu

līdz lēcas plakne ir vertikāla



Progresīvās lēcas centrēšana: nedrīkst decentrēt!

Centrēšanas krustu novieto zīlītes centrā.



HOYA CONFIDENTIAL

15

Pentax Office

✓Pentax Office lēcas ir veidotas ar papildus optiska stipruma maiņu
lēcas augšā. Tā ir degresīvā lēca ar garu koridora garumu.  

✓ Izvēloties noteiktu acu centrēšanas augstumu tiek nodrošināta
optimāla redzamība klienta dzīvesveidam.  

<Office>

*Aizmugures PAL
Koridorsa garums=23.5mm

Ļoti plaša vidējā zona

Ļoti mazi attēla kropļojumi

Plaša tuvuma zona

Pentax Office: skaidrās redzes attālums ir
atkarīgs no centrēšanas augstuma.



HOYA CONFIDENTIAL

06 Pentax Occupational

Pentax Office

STANDARD position

+5mm

-5mm

<STANDARD>

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A
d

d
 (

D
)

Range (meters)*Without  accommodation

STD-5mm                 STD                   STD+5mm

Pentax Office: skaidrās redzes attālums ir
atkarīgs no centrēšanas augstuma.
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06 Pentax Occupational

Pentax Office

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

A
d

d
 (

D
)

Range (meters)

DESK position

*Without  accommodation

DESK-5mm           DESK         DESK+5mm

+5mm

-5mm

<DESK>

Pentax Office: skaidrās redzes attālums ir
atkarīgs no centrēšanas augstuma.
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Pentax Office

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

A
d

d
 (

D
)

Range (meters)

INDOOR position

*Without  accommodation

+5mm

-5mm

<INDOOR>

IND-5mm                         IND
IND+5mm

Pentax Office: skaidrās redzes attālums ir
atkarīgs no centrēšanas augstuma.



Pentax Office: skaidrās redzes attālums ir
atkarīgs no centrēšanas augstuma.

Add Desk Standard Indoor
1.00 1.81 2.70 4.81
1.25 1.44 2.16 3.85
1.50 1.20 1.80 3.20

1.75 1.03 1.54 2.75
2.00 0.90 1.35 2.40

2.25 0.80 1.20 2.14
2.50 0.72 1.08 1.92
2.75 0.66 0.98 1.75
3.00 0.60 0.90 1.60
3.25 0.56 0.83 1.48

3.50 0.52 0.77 1.37C
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Progresīvās un asfēriskās lēcas: ko redz acs un ko redz

dioptrimetrs?


