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OPTİSYENLİK MESLEK İÇİ EĞİTİM 

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 



        

2 I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI 

PRİZMATİK ETKİ 

ve PRİZMATİK CAMLAR 

Teoman KÜÇÜK 
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Prizmatik Etki ve Prizmatik Camlar 
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Prizma Taban 
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  Prizma camlarda ışık prizmanın tabanına doğru kırılır ve görüntü tabanının 

tersine prizmanın tepesine doğru oluşur. Bu yer değiştirme gücüne prizmatik 

etki denir.  
 

Prizmatik Etki 

Işık tabana… Görüntü tepeye… 
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 Prizmada görüntüyü 1 metrede 1 cm yer değiştirme gücü 1 Prizma Diyoptrisi 

olarak değerlendirilmektedir.   
 

 Prizma Diyoptrisi r işareti ile gösterilmektedir. Değer işaretin başına , 1r 

şeklinde yazılır. 

Prizma Diyoptrisi 
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 Bir lensin optik merkezinin uzağından geçen ışığın o lens üzerindeki 

prizmatik etkisi lensin diyoptrik gücü ile o noktanın optik merkeze 

uzaklığının cm cinsinden çarpımına eşittir. Bu kural Prentice olarak 

adlandırılmaktadır. 
 

 Uzaklık ile doğru orantılıdır, merkezden ne kadar uzaklaşırsa prizmatik 

etki fazlalaşır. 
  

 Prizmatik değerin işareti her zaman pozitiftir. 

Prentice Kuralı 
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Prentice Kuralı 
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 Diyoptrik güce sahip bütün camlar prizmatik etkiye sahip camlardır. 

Fakat düşük diyoptrilerde düşük prizma değerleri elde 

edilebilmektedir. Düşük diyoptrili camlardan daha yüksek prizma 

diyoptrileri elde edebilmek için prizmatik cam kategorisine giren 

camlar imal edilmektedir. Bu prizmatik camlar hazırlanırken 

diyoptrisi, silindirik değeri varsa aksı ve taban yönü bilgisine göre 

sipariş verilmektedir. 
 

 Prizmatik camlar genellikle binoküler görüşü sağlamak için göz 

kaslarının işlevlerini yerine getiremediği durumlarda yani 

strabismusta kullanılır. 

  
 

Prizmatik Camlar 

 Konkav camlar tepe tepeye, konveks 

camlar taban tabana prizma olan camlardır.  
 

 Prizmatik cam olarak imal edilmiş camlarda 

prizmanın bir tanesi hiçe sayılarak tek 

prizma halinde hazırlanmaktadır.   
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  Konveks camlar prizmaların tabana tabana, konkav camlar ise prizmaların tepe 

tepeye birleşmesinden meydana gelmektedir. 

Prizmatik Cam Çeşitleri 
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Fresnel Prizma 

  

 Prizmatik gözlük camından daha ince olan ve aynı prizmatik etkiyi yaratan 

Fresnel Prizması. Resimde görüldüğü gibi, birçok küçük plastik prizmaların 

yanyana bir folyo üzerinde sıralanması ile oluşur. Fresnel Prizmaların 

tabanları istenilen yönde gözlük camının üzerine yapıştırmak yoluyla 

uygulanabilir. Daha çok, yüksek prizma diyoptrilerinde tercih edilmektedir. 

Normal cama göre görüntü berraklığı dezavantajlıdır.    

Prizmatik Cam Çeşitleri 
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  Prizma taban yönleri görüntünün kaydırılmak istendiği tarafın tersine 

konumlanarak adlandırılmaktadır. Taban İçeri (Tİ), Taban Dışarı (TD), Taban 

Aşağı (TA), Taban Yukarı (TY) olarak adlandırıldığı gibi ingilizce olarak da 

Base In (BI), Base Out (BO), Base Down (BD), Base Up (BU) şeklinde 

adlandırılmaktadır. Aynı zamanda taban yönü 0°-360° arasında bir yön 

seçilerek de belirlenebilir.     

Prizma Taban Yönleri 
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