
Prof Dr Ümit BEDEN 
Optisyenlik I-2















Lens: (latince) mercimek

İki yüzü konveks optik araçlar için kullanılan terim

Cam: Işığın neredeyse tamamını içinden 
geçirir. Çok az bir kısmını ön ve arka 

yüzeyinden yansıtır

Antirefle kaplama: Yüzeyden ışık yansımasını engeller

Polisaj: Yüzyin pürüssüz olmas için uygulanan parlatma-
cilalama













• Optik merkez: Lensin merkezi 

• Optiks aks (asal eksen): Merkezden iki yüzeye dik geçen 
eksen 

• Ön tepe noktası: Optik aksın ön lens yüzünü kestiği nokta 

• Arka tepe noktası: Optik aksın arka lens yüzünü kestiği 
nokta 

• Odak noktası: Lense paralel gelen ışınların optik aks 
üzerinde kesiştiği nokta 

• Odak derinliği: Arka tepe noktası ile odak noktası 
arasındaki mesafe



Konkav (-) Konveks (+) Lenslerin 
Özellikleri



Konveks lensler: Taban tabana prizma 
Konkav lensler: Tepe tepeye prizma 

Sferik lens: Tüm akslarda eşit kırma gücü olan lens
Silindirik lens: Bir aksta kırma gücü olan lens























6- Konkav lens göze yaklaştıkça gücü artar, gözden 
uzaklaştıkça gücü azalır.

7- Miyop kusuru tedavisinde kullanılırlar.
5.5 ASTİGMATİK ( SİLİNDİRİK) LENSLERİN 
ÖZELLİKLERİ:
Astigmatik lenslerde birbirine dik olan meridyenlerde 
eğrilik ve kırıcıgüç (diyoptrik güç) farklılık gösterir.
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Işık demetlerini nokta şeklinde odaklayamadıkları için
bu tip lenslere ‘nokta şeklinde olmayan ‘ anlamına
gelen ‘astigmatik lens’ terimi kullanılmaktadır. Eğer
astigmat bir lensin (silindirik bir lens) yüzeyine
noktasal bir ışık gönderilirse, lens, bir nokta şeklinde
değil de bir ışık çizgisi şeklinde odak görüntüsü
oluşturur.

5.6. PLAN SİLİNDİRİK LENSLERİN ÖZELLİKLERİ
Astigmatizma silindirik lenslerle düzeltilir. Silindirik
lensler teorik olarak silindir kesitinden elde edilir. Plan
silindirik lens bir meridyende güç ihtiva etmez. Bu aks
olarak bilinir.
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Aks’a gelen ışınlar aks meridyenin de güç olmadığı için
kırılmadan geçer. Lens aks da plandır ( 0.00 D). Aks
gözlük reçetesi yazılırken referans meridyeni olarak
kullanılır. ( Başlangıç meridyeni) aksa 90 derece dik
meridyende güç maksimumdur yani silindirin toplam
gücüne eşittir.

Aks’a 90 derece dik meridyenle aks arasındaki
meridyenlerde güç değişir.
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