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OPTĠSYENLĠK MESLEK ĠÇĠ EĞĠTĠM 

I. BÖLGE ĠSTANBUL OPTĠSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 
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CAMLARDA   

ÇAP NEDĠR? 

Teoman KÜÇÜK 
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 Refraksiyon kusurlarında kullanılan camların 

çerçeveye boyutlarına göre üretim çapları 

bulunmaktadır. 

 Konveks ağırlıklı camlarda çapın optik merkez 

kalınlığına etkisi bulunmakta iken konkav camlarda 

çapın optik merkez kalınlığına etkisi 

bulunmamaktadır. Bu yüzden stoklanacak konkav 

camlar konveks camlara göre daha büyük çapta 

üretilmektedir ve çap yelpazesi dardır. Konveks 

camlar ise küçük çaplarda optik merkezleri daha 

ince çıkacağından çap yelpazesi geniştir.   

Çapın Camlara Etkisi 

        * Konkav camlarda çap, merkez kalınlığını etkilemez. 

        * Konveks camlarda çap, merkez kalınlığını etkiler. 
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 Konkav camlarda çap merkez kalınlığını 

etkilemediği için büyük üretildiği zaman da daha 

fazla traşlanarak küçük çerçevelere 

kullanılabileceğinden stok yelpazesinde büyük 

çaplarda üretilerek stoklanır. Böylelikle hemen 

hemen her çerçeve çapından büyük olduğu için 

her çerçeveye uygun hazırda bulunabilir. 

 

 RX olarak üretildiği zamanlarda çerçeve 

boyutundan çok daha büyük üretildiği takdirde 

bile kesildikten sonra çerçeve boyutunda olan 

kısmı merkez kalınlıkları aynı olmak şartıyla her 

çapta aynı çıkmaktadır. 

 

Konkav Camlarda Çap 
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 Çerçeve boyutlarının küçük olduğu durumlarda 

da konkav camların yeterli küçük çapta 

üretilmesinde fayda vardır. Buradaki fayda 

camın makinede traşlanması esnasında hem 

makine taşını yıpratmaması açısından 

minimum düzeyde olması hem de cama 

uygulanan baskının daha az olmasından dolayı 

kayma riskinin minimum derecede olması 

sağlanmış olur. 

 

 Konkav camlarda çap ne kadar büyük olursa 

kalınlık o kadar az olur mantığı yanlıştır. 

Konkav Camlarda Çap 
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Konkav Camlarda Çap 

Ön ve arka yüzey eğrilik çapları aynı olan konkav lensin çapının artmasının 

kenar kalınlığına etkisi yoktur… 
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 Konveks camlarda çap, merkez kalınlığını 

etkilediği için, olması gerekenden daha 

büyük üretildiği zaman optik merkez 

kalınlığı fazla olacaktır. Bu da estetik 

açıdan ve aberasyon yönünden konforu 

bozacaktır. 

 

 Belli bir diyoptrinin üzerinde konveks 

camlarda çerçeve boyutuna göre 

maksimum çapta stok cam kullanılması ya 

da RX olarak sipariş verilmesi gerekir. 

 

 

Konveks Camlarda Çap 
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 Yüksek diyoptrili camlarda minimum 

çerçeve boyutları tercih edilip çerçeve 

geometrik merkezi ve pupil ölçülerine göre 

hesap yapılarak minimum çapta cam 

kullanılması ya da RX olarak sipariş 

verilmesi gerekir. 

 

 Bütçe, stok ve imkanlar doğrultusunda 

bazen cam stoğuna göre daha büyük bir 

çerçeve mecburiyeti de oluşabilmektedir.  

 

 Camları montaj sonrası ince çıkarmak 

adına pupil ölçüleri uymayacak çaplarda 

stok cam ya da RX sipariş cam kullanmak 

doğru bir davranış değildir.  

Konveks Camlarda Çap 
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Konveks Camlarda Çap 

Ön ve arka yüzey eğrilik çapları aynı olan konveks lensin çapının  

artmasının merkez kalınlığına etkisi vardır… 
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Çapa Göre YanlıĢ ve Doğru Montaj 
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Minimum Cam Çapı Hesaplama 

 Cam montajlarında istenmeyen prizmatik 

etkiye sebebiyet vermemek için gözlük 

camları kullanıcının PD ölçüsüne, çerçeve 

boyutlarına bağlı olarak yatay ve dikey 

yönde desantrasyon yapılarak kişinin optik 

merkezden bakması sağlanmaktadır. 

 

 Bu durumda çerçeve boyutlarına göre 

cam çapının yeterli derecede olması 

gerekir. Aksi takdirde montaj esnasında 

çerçeve ve cam arasında boşluk 

kalacaktır ya da boşluk oluşmaması için 

optik merkez boşluğu telafi etmek 

amacıyla pupilden istenmediği halde 

uzaklaştırılacaktır.  
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ÖRNEK: 

A  : 60 mm (Çerçevenin Ölçüsü - A boyutu) 

DBL   : 14 mm (Lensler Arası Mesafe) 

ED  :  56 mm (Efektif Çap) 

PD  :  66 mm (Kullanıcı Pupilla Ölçüsü) 

Gözün prizmatik etkiden korunması için gerekli yatay desantrasyon miktarı ve 

Minimum kesilmemiş cam çapı ihtiyacı olan (MBS - Minimum Blank Size) nedir? 

ÇÖZÜM: 

Minimum Cam Çapı Hesaplama 
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Sağ ve sol lenslerin optik merkezlerinin, çerçevenin geometrik merkezinden 4‟er 
mm içeri desantre edildiğini düşünürsek;  
 
R(in) 4 mm, L(in) 4 mm şeklinde ifade edilir… 
 
MBS = ED + (Toplam Desantrasyon) + 2 mm ( Traşlama Avansı ) 
 
TOTAL DESANTRASYON = (A + DBL) - Pd = ( 56 + 16 ) - 64 = 8 mm 
 
MBS = 56 + 8 + 2 = 66 mm 
 
Prizmatik etki meydana gelmemesi için 66 mm lens gereklidir. 
 
 
Not:  Eğer Pd değerleri her göz için ayrı verilmişse o zaman Pdr ve Pdl    
         değerleriyle ayrı ayrı işlem yapmamız gerekir. 
 
[ ( A + DBL ) / 2 ] - PdR ve      [ ( A + DBL ) / 2 ] - PdL    
 
*Sonuç pozitif çıkarsa, camın optik merkezi nazala; negatif çıkarsa, temporale 
doğru (çıkan değer kadar) kaydırılır. 

Minimum Cam Çapı Hesaplama 
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 Gözün ana bakış (primer bakış) doğrusu ile yakın bakış doğrusu arasında 
5° ile 10° ‟lik bir açı vardır. İşte rotasyon merkezi istemi sonucu ortaya çıkan 
pantoskopik açı ile dikey merkezleme doğrudan ilgilidir. 

 

 Çerçevede  gibi bir pantoskopik açı varsa;  camın optik merkezi primer-
ana bakış görme noktasının altında “d” gibi bir noktaya desantre edilir. Bu 
işlemle vertikal santrasyon (dikey merkezleme) un gerekleri sağlanmış olur. 

 

 Çerçevede 8° ‟lik bir pantoskopik açı varsa dikey merkezleme desantrasyon 
miktarı şu şekilde hesap edilir. 

Dikey Merkezleme 
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 d = 0.5  

 d = 0.5 mm.8 

 d = 4mm 

Çerçeve 8° gibi bir açı ile 

eğimlendirilirse optik merkez 4 mm 

aşağıya kaydırılır.  

Dikey Merkezleme 
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ÖRNEK: 

 A : 52 mm  PdR : 31 mm 

     DBL : 14 mm  PdL : 29 mm           

 B  : 40 mm            ED : 54 mm  

 Hg : 29 mm (montaj yüksekliği) 

 Yatay Des. R = [ ( 52 + 14 ) / 2 ] - 31   Yatay Des. R  =  2 mm 

 Yatay Des. L = [ ( 52 + 14 ) / 2 ] - 29   Yatay Des. L  =  4 mm 

 MBS = 54 + 4 + 2 + 2  

 MBS = 62 mm 

Minimum Cam Çapı Hesaplama 
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 Hg – 4 = 29 – 4 = 25 mm 

 Hg – B / 2 = 25 – 40 / 2 = 5 mm 

• Sonuç (+) çıktığı için lens merkezi datum hattından yukarıya doğru 

desantre edilir.   

• Örnek problemde datum hattı 20mm‟dir. Optik merkez 5 mm daha 

yukarı alınır. 

  

Sonuç:  

 Eğer reçetede prizmatik değer belirtilmediyse montaj yapılırken istenmeyen 

 prizmatik etki oluşmasından kaçınılmalıdır. Gözlük camları yatay ve dikey yönde 

 desantre edilerek kullanıcının optik merkezden bakması sağlanmalıdır. 

 Bunun için de cam çapı tayini önemlidir. 

Minimum Cam Çapı Hesaplama 
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 Kısacası cam çapı, çerçeve boyutuna, kullanıcının PD ölçüsüne göre  yapılacak 

yatay ve dikey desantrasyona, çerçeve türüne, camın diyoptri değerine, sağ ve 

sol camlar arasında diyoptri farkı var ise bu farka göre belirlenir. Konkav 

camlarda kalınlık dengesi üretim bazlı yapılabilirken, konveks camlarda çap ile 

bu sağlanabilir. 

 Yine doğru çap belirlemede tek odaklı camlarda olduğu gibi multifokal camlarda 

da eşel yöntemi kullanılabilir. Tek odaklı camlarda şablon üzerinde pupil 

işaretlenip pupilden rim halkasındaki en uzak mesafe ölçülür ve iki katı 

hesaplanır. Montaj ve antirefle payı da eklenerek gerekli en küçük çap belirlenir. 

 Doğru çap yukarıdaki kriterlerin kombinasyonu sonunda mükemmel bir sonuç 

 ortaya çıkarır…  

 

Doğru Çap 
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Oval Çap 

 Sferosilindirik konveks ağırlıklı camların oval çap üretimde de ekstra bir 

avantajı bulunmaktadır. Çerçeve yükseklikliği az olan modellerde  traşlamadan 

sonra yukarıdan ve aşağıdan oluşabilecek kalınlığı önlemek amacıyla bu tür 

camlar reçete  aksının da artıya (+) artı (+) 180° ve yakın akslarda olması 

durumunda üstten ve alttan daha ince bir görüntüye sahip olmaktadır.  

 Konveks ya da konkav sferik, konveks ağırlıklı olduğu halde aksları 90° „ye 

yakın akslarda olan sferosilindirik  camlar da incelikte avantaj sağlamasa bile 

makinede traşlanırken kayma riskini en aza indirmek ve taşı yormamak için 

çerçeve şekli uygun ise oval çap sipariş verilebilir. 

 



        

20 

TEġEKKÜRLER 

 

I. BÖLGE ĠSTANBUL OPTĠSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 


