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Εισαγωγή 
 
Η φωτογράφηση σπηλαίων από τη φύση της είναι μία δραστηριότητα που 
απευθύνεται σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό ατόμων. Όσοι ασχοληθούν 
θα πρέπει να γνωρίζουν τις σπηλαιολογικές τεχνικές και να έχουν τουλάχιστον 
βασικές γνώσεις φωτογραφίας.  
Το περιβάλλον των σπηλαίων, γεμάτο λάσπη και υγρασία, είναι ιδιαίτερα εχθρικό 
για τον φωτογραφικό εξοπλισμό. Το ποσοστό αποτυχίας είναι εξοργιστικά 
υψηλό, ενώ η μεταφορά του εξοπλισμού δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την 
όλη προσπάθεια. 
Εάν διαβάζοντας αυτές τις γραμμές καταφέρετε να βελτιώσετε έστω και λίγο την 
ποιότητα των φωτογραφιών που παίρνετε από τα σπήλαια, το μικρό αυτό 
εγχειρίδιο θα έχει επιτελέσει το σκοπό του.     
 
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή 
  

 Ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα 
(1902), οι πρώτοι σπηλαιολόγοι προσπάθησαν 
να αποτυπώσουν φωτογραφικά τη μαγεία του 
υπόγειου κόσμου. Με τον πρωτόγονο και 
δύσχρηστο φωτογραφικό εξοπλισμό της 
εποχής, κατάφεραν να δώσουν τις πρώτες 
εικόνες από το σπήλαιο Peak Cavern στην 
Αγγλία. 

Γνωστές επίσης είναι και οι πρώτες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε σπήλαιο 
στην περιοχή της Βαρκελώνης, στην Ισπανία.  
Οι φωτογραφίες των σπηλαίων, αποτέλεσαν δημοφιλή θέματα για ταχυδρομικές 
κάρτες (Αυστρία, Αγγλία κ.α.).  
Στην Ελλάδα οι πρώτες γνωστές φωτογραφίες σπηλαίων δημοσιεύθηκαν στο 
«Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας» (1952) και στο περιοδικό 
«Βουνό». 
 
Οι ιδιαιτερότητες της σπηλαιολογικής φωτογραφίας  
 
Μέσα στα σπήλαια επικρατεί απόλυτο σκοτάδι, με συνέπεια να απαιτείται η 
χρήση τεχνητού φωτισμού για την λήψη φωτογραφιών. 
Οι συνθήκες υγρασίας και η ανακλαστικότητα των τοιχωμάτων ξεγελούν και τις 
πιο εξελιγμένες φωτογραφικές μηχανές, δίνοντας συχνά λάθος μετρήσεις, 
κάνοντας άχρηστους τους αυτοματισμούς που διαθέτουν. 
Ο εξοπλισμός συχνά δεν λειτουργεί, τα φλας αρνούνται πεισματικά να 
συνεργαστούν, ενώ τα χτυπήματα έχουν καταστροφικές συνέπειες. 
Πρόκειται για μία άσκηση της υπομονής όπου ο φωτογράφος και η ομάδα που 
τον υποστηρίζει αφιερώνουν χρόνο και κόπο, τις περισσότερες φορές χωρίς 
εγγυημένο αποτέλεσμα. 
 
 



 

 2 / 38

Η σημασία της ομαδικότητας 

 
Σε μια συνηθισμένη σπηλαιολογική αποστολή οι περισσότεροι κουβαλάνε και μια 
φωτογραφική μηχανή. Το αποτέλεσμα: πάρα πολλές μέτριες έως κακές 
φωτογραφίες.  
Η λήψη ικανοποιητικών φωτογραφιών απαιτεί χρόνο και την συνδυασμένη 
προσπάθεια μιας ολόκληρης ομάδας που θα πρέπει να λειτουργήσει 
συντονισμένα και βάσει ενός προκαθορισμένου σχεδίου.  
Τα μέλη της ομάδας καλούνται να συνεργαστούν ενώνοντας γνώσεις και 
εξοπλισμό, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό. 
Στην πράξη μετά από λίγη ώρα οι βοηθοί που κρατάνε τα φλας αρχίζουν να 
κρυώνουν, βαριούνται στις μακριές αναμονές για την συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού και επαναστατούν.  
Όταν όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι καλό η ικανοποίηση όλων των 
συμμετεχόντων, που θα πρέπει και αυτοί να πάρουν αντίγραφα των 
φωτογραφιών, είναι μεγάλη.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Το μικρό αυτό εγχειρίδιο, απευθύνεται σε όσους γνωρίζουν ήδη τα βασικά της 
φωτογραφίας, για τα οποία έχουν γραφτεί πολλά καταπληκτικά βιβλία. 
Ανατρέξτε σε κάποιο από αυτά για να συμπληρώσετε και να διευρύνετε τις 
γνώσεις σας πάνω στο αντικείμενο. 
 
 
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Φωτογραφικές μηχανές compact 
Είναι μικρές σε μέγεθος και πολλές από αυτές χωράνε στην τσέπη σας. Οι 
μοντέρνες ψηφιακές compact, ενσωματώνουν ένα πλήθος αυτοματισμών και 
λειτουργιών και δεν έχουν πλέον να ζηλέψουν τίποτα από τις μηχανές με 
εναλλασσόμενους φακούς (SLR). 
Προτιμήστε μία μηχανή που να δέχεται εξωτερικό φλας και να έχει δυνατότητα 
χειροκίνητης (manual) λειτουργίας  
 
Φωτογραφικές μηχανές μονοοπτικές reflex (SLR) 
Είναι μεγαλύτερες σε όγκο και κατά συνέπεια βαρύτερες, αλλά δέχονται 
εναλλακτικούς φακούς και γενικά έχουν καλύτερη ποιότητα από τις compact. Τα 
παλαιότερα τελείως μηχανικά μοντέλα όπως η Nikon FM2, έχουν αξεπέραστη 
αντοχή.   
 
Φακοί 
Καταλληλότεροι για χρήση σε σπήλαια είναι οι ευρυγώνιοι φακοί που καλύπτουν 
μεγαλύτερη γωνία και οι φακοί μάκρο που μεγεθύνουν τις λεπτομέρειες. 
Οι φακοί zoom καλύπτουν ένα εύρος εστιακών αποστάσεων, αλλά γενικά έχουν 
χαμηλότερη ποιότητα από τους φακούς με σταθερή εστιακή απόσταση. 
Οι φακοί των compact μηχανών είναι συνήθως χαμηλότερης ποιότητας λόγω του 
μεγέθους των οπτικών και της ποιότητας κατασκευής τους. 
 
Οι εστιακές αποστάσεις 

 Οι εστιακές αποστάσεις φακών (στο format των 
35 mm) από 20 mm έως 35 mm δίνουν την 
καλύτερη γωνία κάλυψης. Εστιακές αποστάσεις 
μικρότερες από 20 mm δημιουργούν μεγάλη 
παραμόρφωση και είναι χρήσιμοι μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις.  Οι φακοί μάκρο συνήθως έχουν 
εστιακές αποστάσεις από 60 mm έως 105 mm. 
Οι εστιακές αποστάσεις των φακών των compact 
μηχανών είναι διαφορετικές, αλλά όλοι οι 
κατασκευαστές και τα ειδικά περιοδικά 
αναφέρουν την αντιστοιχία στο format των 35 
mm. 
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Τα διαφράγματα 

 
Όσο πιο φωτεινός είναι ένας φακός τόσο ανεβαίνει η ποιότητα και η τιμή του. 
Στην πράξη, μόνο με τους πολύ ευρυγώνιους φακούς είναι χρήσιμα τα ανοιχτά 
διαφράγματα. 
 

Τα φίλτρα  
Προστατεύουν το μπροστινό στοιχείο του φακού από χτυπήματα και 
γρατσουνιές. Επιλέξτε ένα ακριβό φίλτρο UV ή SkyLight που δεν «κόβει» από 
την ποιότητα του φακού. Τα πολωτικά φίλτρα που μειώνουν  τις αντανακλάσεις 
δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τα σπήλαια, γιατί μειώνουν αρκετά τη 
φωτεινότητα του φακού. 
  
Το τρίποδο 

Ένα καλό τρίποδο πρέπει να είναι ιδιαίτερα σταθερό και 
γερής κατασκευής, για να αντέχει την ταλαιπωρία της 
μεταφοράς μέσα στο σπήλαιο. Η σταθερότητα έχει άμεση 
σχέση με το μέγεθος και το βάρος, άρα θα πρέπει να 
συμβιβαστείτε με ένα τρίποδο που θα μπορείτε να 
μεταφέρετε χωρίς πρόβλημα. 
 

Τα φλας & ο οδηγός αριθμός 
Βασικά κριτήρια επιλογής είναι η ισχύς και η αντοχή. Όσο μεγαλώνει η 
φωτιστική ισχύς (που εκφράζεται από τον οδηγό αριθμό ή Guide Number), τόσο 
αυξάνεται το μέγεθος και το βάρος τους. Όσο περισσότερα φλας διαθέτετε, τόσο 
μεγαλύτερες αίθουσες μπορείτε να φωτίσετε. Τα παλιά φλας της Metz με οδηγό 
αριθμό 45 ή 60 είναι μία δοκιμασμένη λύση. Θα πρέπει πάντα να κουβαλάτε ένα 
σωρό έξτρα μπαταρίες. 
Τα φλας της τελευταίας τεχνολογίας διαθέτουν εξελιγμένες λειτουργίες 
φωτομέτρησης TTL που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην μακροφωτογράφηση. 
 
Τα φωτοκύτταρα 
Ενεργοποιούν τα φλας από απόσταση αλλά είναι συνήθως πηγή ατελείωτων 
προβλημάτων, μιας και σπάνια δουλεύουν όλα μαζί. Ένα επιπλέον πρόβλημα 
είναι ότι ενεργοποιούνται από την προκαταρκτική δέσμη φωτός που εκπέμπουν 
οι μοντέρνες μηχανές, προκειμένου να εστιάσουν.  
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Φιλμ ή ψηφιακή;  
Παρά την ραγδαία εξέλιξη των ψηφιακών μηχανών, η ποιότητα του φιλμ 
παραμένει αξεπέραστη. Από την άλλη, οι ευκολίες των ψηφιακών μηχανών 
συνεχώς αυξάνονται, κάνοντας τη φωτογράφηση ευκολότερη. 
Για όσους επιμένουν ακόμη να χρησιμοποιούν φιλμ, ένα φιλμ slide με 
ευαισθησία 100 ASA , είναι κατάλληλο για τις περισσότερες περιπτώσεις. Για 
λήψεις στιγμιότυπων με μία compact, χρησιμοποιείστε φιλμ με ευαισθησία 400 
ASA, που αποδίδει καλύτερα σε χαμηλότερες φωτιστικές συνθήκες. Τα φιλμ της 
FUJI και της KODAK αποτυπώνουν καλύτερα τα χρώματα. 
Περισσότερα για τις ψηφιακές μηχανές και την τεχνολογία τους, μπορείτε να 
διαβάσετε στο παράρτημα: Εισαγωγή στην Ψηφιακή Φωτογραφία. 
 
Τι μηχανή να διαλέξω, ψηφιακή ή αναλογική;  
 

Τα κριτήρια επιλογής είναι ιδιαίτερα 
υποκειμενικά και πριν επιλέξει κανείς 
πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω 
ερωτήματα: 
 

• Πόσο συχνά φωτογραφίζω; 
• Τι θέματα φωτογραφίζω; 
• Για ποιο λόγο φωτογραφίζω; 
• Πόσα χρήματα μπορώ να διαθέσω; 

  
Γενικά μία καλή ψηφιακή compact, με 
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας και 
υποδοχή για εξωτερικό φλας, αποτελεί την 
ιδανικότερη λύση.  

Εάν όμως θέλετε να δημοσιεύετε τις φωτογραφίες σας σε περιοδικά ή να κάνετε 
μεγεθύνσεις σε μέγεθος αφίσας, τότε θα πρέπει να επενδύσετε σε μία ακριβή 
ψηφιακή compact μηχανή με υψηλή ανάλυση ή μία μηχανή με 
εναλλασσόμενους φακούς (SLR) και υψηλές δυνατότητες.  
Εάν θέλετε να φωτογραφίζετε μεγάλες αίθουσες ή μικροσκοπικές λεπτομέρειες 
(όπως κρύσταλλοι, έντομα κ.τ.λ.) η μοναδική λύση είναι μία SLR που μπορεί να 
δεχθεί ευρυγώνιους και μάκρο φακούς. 
Στην περίπτωση που ο μοναδικός σας στόχος είναι να παίρνετε αναμνηστικές 
φωτογραφίες που θα τις στέλνετε στους φίλους σας ηλεκτρονικά, σας αρκεί μία 
μικρή ψηφιακή compact. 
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Μεταφορά & προστασία εξοπλισμού 
 

Είναι από τα δυσκολότερα κομμάτια της 
σπηλαιολογικής φωτογραφίας. Πολλές 
φορές ο ευαίσθητος εξοπλισμός πρέπει να 
μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, μέσα 
από στενά περάσματα ή μέσα από νερό. Η 
επιλογή του τρόπου προστασίας εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο του 
εξοπλισμού, το είδος του σπηλαίου και τις 
ανάγκες της φωτογράφησης. 
  
 

Θήκες  
Χωράνε εύκολα μέσα στον ατομικό σπηλαιολογικό σάκο. Είναι κατάλληλες για τις 
μικρού μεγέθους μηχανές (compact). 
 
Τσάντες 
Επενδύστε σε μια καλή φωτογραφική τσάντα που να προστατεύει από το νερό 
την λάσπη και τα χτυπήματα. Αυτές που μπαίνουν στην πλάτη βολεύουν 
περισσότερο γιατί αφήνουν τα χέρια ελεύθερα. Από την άλλη έχουν το 
μειονέκτημα ότι κάθε φορά θα πρέπει να τις ξεκρεμάσεις για να βγάλεις έξω την 
μηχανή.  
Μια καλή τσάντα πρέπει να χωράει τουλάχιστον ένα δεύτερο φλας, έναν 
επιπλέον φακό, κάρτες φιλμ και μπαταρίες, ώστε να έχετε όλο τον εξοπλισμό 
σας συγκεντρωμένο.  
Η τσάντα μέσης (μπανάνα) είναι ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός, αλλά δε 
βολεύει ιδιαίτερα όταν έχετε να περπατήσετε μεγάλες αποστάσεις. Τότε είναι 
καλό να μπαίνει σε ένα μεγαλύτερο σακίδιο για την ευκολότερη μεταφορά της. 
Λόγω του  σχήματός της χωράει ευκολότερα στα στενώματα. 
 
Βαλίτσες 
Είναι βαριές, ογκώδης και δύσχρηστες, αλλά προσφέρουν την απόλυτη 
προστασία για τον εξοπλισμό σας. Συνήθως είναι επενδυμένες με αφρώδες υλικό 
που μπορεί να κοπεί στο σχήμα του εξοπλισμού. Δεν μεταφέρονται εύκολα και 
απαιτείται ένα επιπλέον σακίδιο για τη μεταφορά τους. 
 
Κουτιά 
Τα στρατιωτικά μεταλλικά κουτιά, είναι μία οικονομική και βολική λύση, αλλά 
έχουν μεγάλο βάρος και τρυπάνε γρήγορα τα σπηλαιολογικά σακίδια.  
Τα πλαστικά είναι ελαφρύτερα και τα καλής ποιότητας είναι υδατοστεγή. 
Προτιμείστε αυτά που χρησιμοποιούνται στο canyoning. Λόγω του κυλινδρικού 
τους σχήματος, χωράνε εύκολα στα σπηλαιολογικά σακίδια.  
Για την καλύτερη προστασία του εξοπλισμού, επενδύστε το εσωτερικό των 
κουτιών με ένα λεπτό στρώμα αφρολέξ.  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ  
 
Ο έλεγχος του φωτισμού 

Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι 
της σπηλιάς, ο σωστός 
φωτισμός είναι μακράν το 
δυσκολότερο και 
σημαντικότερο πρόβλημα 
που ο φωτογράφος καλείται 
να επιλύσει.  
Η χρήση των ψηφιακών 
μηχανών διευκολύνει 
αφάνταστα μιας και το 
αποτέλεσμα είναι άμεσα 
ορατό. Όταν χρησιμοποιείτε 
φιλμ απαιτούνται πάρα 
πολλές δοκιμές και ακριβής 
φωτομέτρηση για να 
επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα.  
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι η 
σωστή τοποθέτηση των 
φωτιστικών πηγών, η 
απόστασή τους από το 
αντικείμενο, η κατεύθυνση 
του φωτός και ένα σωρό 

άλλες λεπτομέρειες, που όλες επηρεάζουν την τελική εικόνα. 
Πειραματιστείτε τοποθετώντας τα φλας υπό γωνία, πλάγια και πίσω από το 
αντικείμενο για να δώσετε καλύτερα την αίσθηση του βάθους και της 
προοπτικής. Χρησιμοποιείστε φωτοκύτταρα για να ενεργοποιήσετε όλα τα φλας 
αυτόματα ή τη λειτουργία ανοιχτού φωτοφράκτη (Β) και ενεργοποιείστε τα φλας 
χειροκίνητα όσες φορές θέλετε. 
Εάν το θέμα σας περιλαμβάνει νερό, φωτίστε το ιδιαίτερα ρίχνοντας όσο 
περισσότερο φως γίνεται, από όσο κοντύτερα είναι εφικτό. Τοποθετήστε μέσα 
στο νερό ένα δυνατό καταδυτικό φακό που θα φωτίσει καλύτερα τους 
σχηματισμούς που βρίσκονται κάτω από την επιφάνειά του. Επίσης, μπορείτε να 
«παίξετε» με τις αντανακλάσεις που δημιουργεί το φως πάνω στην ακίνητη 
επιφάνεια του νερού, ώστε να έχετε το είδωλο του θέματος μέσα στην εικόνα. 
 
Η σύνθεση του κάδρου 
Η σωστή επιλογή του θέματος είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί εκτός από τις 
βασικές φωτογραφικές γνώσεις και εξασκημένο φωτογραφικό μάτι. Εκτός από το 
θέμα, ο φωτογράφος καλείτε να επιλέξει την απόσταση, τη γωνία και το φόντο 
που θα το αναδείξει περισσότερο.  
Πάντοτε πρέπει να περιλαμβάνεται ένα άτομο ή ένα αντικείμενο γνωστού 
μεγέθους ώστε να υπάρχει η αίσθηση της κλίμακας και να αποδίδεται σωστά το 
μέγεθος του θέματος. 
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Οι μεγάλες αίθουσες 
Η φωτογράφηση μεγάλων αιθουσών απαιτεί τη χρήση τριπόδου και πολλών 
φωτιστικών πηγών (φλας). Συνήθως, όσα φλας και να έχουμε, ποτέ δεν είναι 
αρκετά και πάντα θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα. Τοποθετήστε στρατηγικά 
όλες τις διαθέσιμες πηγές φωτισμού, ώστε να δείξετε το μέγεθος και τα 
χαρακτηριστικά σημεία κάθε αίθουσας. Ένας σπηλαιολόγος σε μακρινή από τη 
μηχανή απόσταση, τονίζει περισσότερο το μέγεθος. Εδώ, η χρήση ευρυγώνιου 
φακού είναι απαραίτητη.  
 
Τα βάραθρα 
Όσο μεγαλύτερο σε διαστάσεις είναι ένα βάραθρο, τόσο δυσκολότερη είναι η 
φωτογράφησή του. Τοποθετήστε ένα σπηλαιολόγο με φλας επάνω στο σκοινί σε 
αρκετή απόσταση από τη μηχανή, ώστε να φανεί καλύτερα το μέγεθος του 
βαράθρου. Εάν από το πάνω μέρος μπαίνει φυσικό φως, θα πρέπει να 
περιορίσετε το χρόνο έκθεσης για να αποφύγετε το τοπικό «κάψιμο» της 
φωτογραφίας. Εκμεταλλευτείτε τις κάθετες ακτίνες φωτός, που πέφτουν 
ορισμένες ώρες τις ημέρας σε πολλά βάραθρα, για να δώσετε ένα δραματικό 
τόνο στη σύνθεση. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες ασφαλείας! 
 
Οι σκηνές δράσης 
Αποτυπώστε την δουλειά που κάνουν οι σπηλαιολόγοι μέσα στο σπήλαιο. 
Πλησιάστε κοντά στο θέμα και επιλέξτε ταχύτητα τουλάχιστον 1/60 για να 
«παγώσετε» την κίνηση. Επιλέξτε θέματα που βρίσκονται κοντά στα τοιχώματα 
για να αποδώσετε καλύτερα την αίσθηση του σπηλαίου ή μακριά από τα 
τοιχώματα για να επιτύχετε ένα μαύρο φόντο που εστιάζει περισσότερο στη 
δράση.  
Η χρήση χαμηλότερης ταχύτητας από 1/30 δημιουργεί ένα «θόλωμα» του 
κινούμενου αντικειμένου και αποδίδει την αίσθηση της κίνησης. 
 
Πανίδα 
Είναι πλούσια αλλά και εύθραυστη και καμία φωτογραφία δεν δικαιολογεί το 
φόνο του θέματος. Ειδικά για τις νυχτερίδες αποφύγετε να πλησιάσετε πάρα 
πολύ κοντά τις περιόδους νάρκης ή θηλασμού των μικρών τους. Ο θόρυβος και 
οι ξαφνικές λάμψεις των φλας μπορούν κυριολεκτικά να τις σκοτώσουν. 
Τα έντομα (δολιχόποδα, αράχνες και σκαθάρια), προσφέρουν θέματα για 
φωτογράφηση αλλά κινούνται γρήγορα. Κάντε τις ρυθμίσεις της μηχανής ΠΡΙΝ 
τα πλησιάσετε.  
  
Αρχαιολογικά & Παλαιοντολογικά ευρήματα 
Ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν αγγίζουμε και δεν μετακινούμε απολύτως τίποτα. 
Φωτογραφίζουμε τα ευρήματα στη θέση τους και ενημερώνουμε τους αρμόδιους 
φορείς.  
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Λεπτομέρειες & μακροφωτογράφηση 
Η χρήση της λειτουργίας TTL είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και στις 
περισσότερες περιπτώσεις προσφέρει ακριβή φωτομέτρηση του θέματος. 
Κρύσταλλοι, ελικτίτες και άλλα μικροσκοπικά σπηλαιοθέματα, απαιτούν τη χρήση 
φακού μάκρο και τοποθέτηση του φλας μακριά από τη μηχανή. 
   
Υποβρυχίως 
Μία φωτογραφική μηχανή σε υποβρύχια θήκη, όσο καλή και εάν είναι, δίνει 
εξαιρετικά περιορισμένα αποτελέσματα. Ο υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός 
είναι ακριβός, ογκώδης και η χρήση του προϋποθέτει ότι ο φωτογράφος είναι 
ΗΔΗ έμπειρος σπηλαιοδύτης. Μιας και η σπηλαιοκατάδυση θεωρείται ιδιαίτερα 
επικίνδυνη δραστηριότητα και έχει εξαιρετικά υψηλό βαθμό θνησιμότητας, η 
υποβρύχια φωτογράφηση σπηλαίων ξεφεύγει από τα πλαίσια της σπηλαιολογικής 
φωτογραφίας. 
 
Ειδικές καταστάσεις 
Θέματα όπως σπήλαια με πολύ νερό ή πάγο, μεγάλο μήκος και άλλες ιδιαίτερες 
συνθήκες πρόσβασης και φωτισμού, δημιουργούν ειδικά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζονται πάντα κατά περίπτωση. Εκτός από τις καθιερωμένες 
«συνταγές» και την εμπειρία των παλαιοτέρων, πειραματιστείτε πάντα με 
γνώμονα την κοινή λογική και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.  
 
Έξω από την σπηλιά 
Φωτογραφήστε την είσοδο και άλλες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες από την 
περιοχή. Τέτοιες φωτογραφίες είναι χρήσιμες και αποτελούν σημείο αναγνώρισης 
για όσους επισκεφθούν μελλοντικά το σπήλαιο.  
Ακόμη φωτογραφήστε την προετοιμασία των σπηλαιολόγων για την καλύτερη 
τεκμηρίωση και καταγραφή της αποστολής.  
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Καθαρισμός και συντήρηση του εξοπλισμού 
Μετά από κάθε χρήση, μετρήστε τις (αναπόφευκτες) απώλειες και καθαρίστε 
σχολαστικά τον εξοπλισμό σας.  

• Πρώτα βγάλτε τις μπαταρίες από την μηχανή και τα φλας και αφήστε τα σε 
ένα στεγνό μέρος μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή άλλη πηγή θερμότητας 
για να φύγει η υγρασία. 

• Καθαρίστε όλες τις ηλεκτρικές επαφές με βαμβάκι και οινόπνευμα και 
ψεκάστε τις με ειδικό υγρό, κατάλληλο για ηλεκτρικές επαφές. Σκουπίστε 
ξανά για να μαζέψετε το περισσευούμενο υγρό. 

• Φυσήξτε την σκόνη και τα σκουπιδάκια που βρίσκονται πάνω στο φακό με 
το ειδικό βουρτσάκι.  

• Αποθηκεύστε τον εξοπλισμό μακριά από υγρασία, αφού πρώτα τον 
ελέγξετε για την σωστή λειτουργία του. Θα τα ελέγξετε ξανά πριν την 
επόμενη αποστολή. 

• Πηγαίνετε τους φακούς και τις μηχανές τακτικά για σέρβις. Στο εσωτερικό 
τους μαζεύεται αρκετή σκόνη και μόνο ένας ειδικός τεχνίτης μπορεί να την 
καθαρίσει.  

 
Αρχειοθέτηση (αρνητικά & slides) 

• Προτιμείστε ένα καλό εργαστήριο για τις εμφανίσεις σας. 
• Φυλάξτε τα αρνητικά σε ειδικές σελίδες και τα πλαισιωμένα slides σε 
φύλλα ή κουτιά. 

• Φροντίστε να είναι πάντοτε μακριά από υγρασία άμεσο ηλιακό φως και 
υψηλές θερμοκρασίες. 

• Αρχειοθετείστε συστηματικά και καταγράψτε το υλικό σας. 
 
 Ψηφιακή αρχειοθέτηση (σκανάρισμα & αποθήκευση) 

• Το PHOTOSHOP κάνει θαύματα! Μην το παρακάνετε όμως... 
• Σκανάρετε πάντοτε τα αρνητικά ή τα slides σας στην υψηλότερη δυνατή 
ανάλυση. 

• Πάρτε διπλό BACK-UP και στο σκληρό δίσκο του Η/Υ και σε CD ή DVD. 
 
 Παρουσίαση (προβολές slides & power point) 

• Επιλέξτε το υλικό που θα παρουσιάσετε με ιδιαίτερη αυστηρότητα. 
Καλύτερα λιγότερες αλλά καλύτερης ποιότητας εικόνες. 

• Αποφύγετε τα πολλά εφέ. Είναι κουραστικά και αποσπούν την προσοχή. 
• Δώστε τα εύσημα σε όλους όσους σας βοήθησαν. Μην ξεχάσετε να τους 
ευχαριστήσετε δημόσια για την βοήθεια που σας πρόσφεραν.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
 
Πρώτα η ασφάλεια 
Πάντα κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης να θυμάστε: 
 
Καμία φωτογραφία δεν αξίζει να ρισκάρεις έναν τραυματισμό. 
 
 
Προστατέψτε τα σπήλαια 
Τα σπήλαια αποτελούν ένα εύθραυστο, σπάνιο και πρακτικά μη ανανεώσιμο 
κομμάτι της φύσης. Καμία φωτογραφία δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε επέμβαση ή 
καταστροφή στο περιβάλλον του σπηλαίου.  
 
Το να κρατάς μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι, δεν σου δίνει 
περισσότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους σπηλαιολόγους... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΤΣΑΜΕΤΑΚΗ 

 
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει κατακτήσει κάθε δραστηριότητα στη σύγχρονη ζωή. 
Ο τομέας της φωτογραφίας, ένας κατ' εξοχήν τεχνολογικός τομέας, δεν ήταν 
δυνατό παρά να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Τα τελευταία χρόνια η ψηφιακή 
φωτογραφία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα 
ακόμα και όσοι παρακολουθούν από κοντά τα πράγματα να μην προλαβαίνουν 
τις εξελίξεις. 
Τα μοντέλα των ψηφιακών μηχανών διαδέχονται το ένα το άλλο κάθε λίγους 
μήνες, και οι ψηφιακές μηχανές κερδίζουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια 
πωλήσεων από τις συμβατικές. Το κάθε νέο μοντέλο είναι σαφώς βελτιωμένο σε 
σχέση με το προηγούμενο, και ο κόσμος ανακαλύπτει σιγά σιγά τα 
πλεονεκτήματα της ψηφιακής εικόνας. 
Οι ραγδαίοι ρυθμοί προόδου στην ψηφιακή τεχνολογία δείχνουν και κάτι άλλο. 
Ότι βρίσκεται ακόμα στην απαρχή της εξέλιξης της και ότι έχει να διανύσει πολύ 
δρόμο. 
Οι κορυφαίες ψηφιακές μηχανές συναγωνίζονται πλέον το φιλμ σε ποιότητα 
εικόνας, και οι τομείς που υnερεχουν έναντι των συμβατικών γέρνουν την 
πλάστιγγα υπέρ των ψηφιακών. Η εποχή που το φιλμ δεν θα έχει κανένα λόγο 
ύπαρξης δεν είναι μακριά. 
 
Τι σημαίνει ψηφιακή μηχανή 
Ψηφιακή είναι η φωτογραφική μηχανή που αποτυπώνει την εικόνα ψηφιακά. 
Η επόμενη προφανής ερώτηση είναι τι σημαίνει ψηφιακά?  
Ψηφιακή είναι η πληροφορία που αποτυπώνεται με αριθμούς. Η μόνη διαφορά 
ανάμεσα σε μία συμβατική και μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι ο τρόπος 
αποτύπωσης της εικόνας.  
Η πρώτη αποτυπώνει την εικόνα πάνω στο γνωστό φιλμ, ενώ η δεύτερη συλ-
λαμβάνει την εικόνα μέσω του αισθητήρα που διαθέτει και στη συνέχει στην 
καταχωρεί στην μονάδα μνήμης. Όλα τα υπόλοιπα μέρη μιας ψηφιακής μηχανής, 
όπως ο φακός, το σύστημα εστίασης, το σύστημα φωτομέτρησης κλπ είναι 
παρόμοια με αυτά μίας συμβατικής μηχανής. Έτσι λοιπόν σε μία ψηφιακή 
μηχανή η εικόνα καταλήγει να είναι ένα σύνολο αριθμών στο δυαδικό σύστημα, 
το σύστημα δηλαδή που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αλλά και οι 
ψηφιακές μηχανές. 
 
Περιγραφή ψηφιακής μηχανής 
Όλοι γνωρίζουμε πως η εικόνα αποτυπώνεται πάνω στο φιλμ, με χημική 
διαδικασία. 
Πως όμως μια εικόνα μπορεί να μετατραπεί σε ένα δυαδικό αριθμό? 
Μόλις πατήσουμε το κουμπί για την λήψη, το φως από το θέμα που θέλουμε να 
φωτογραφίσουμε πέφτει πάνω στον αισθητήρα της μηχανής, για τον οποίο θα 
δούμε αναλυτικά παρακάτω, ακριβώς όπως πέφτει πάνω στο φιλμ στις 
συμβατικές μηχανές. Ο αισθητήρας παράγει ηλεκτρικό φορτίο το οποίο 
μεταβιβάζεται σε ένα μετατροπέα αναλογικού-ψηφιακού σήματος (ADC-Analog-
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Digital Converter), και ο τελευταίος το μετατρέπει σε ψηφιακά δεδομένα. Στη 
συνέχεια ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος (DSP-Digital Signal Pracessor) 
κάνει την συμπίεση και καταχωρεί τα δεδομένα στην μονάδα μνήμης της μηχα-
νής, εκεί όπου φυλάσσονται προσωρινά οι εικόνες μέχρι να μεταφερθούν σε 
κάποιο άλλο μέσο. Ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος αποτελεί και την κεντρική 
μονάδα ελέγxoυ της μηχανής. 
Οι μονάδες μνήμης διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές ή αφαιρούμενες. 
Ορισμένες φτηνές μηχανές διαθέτουν μόνο εσωτερική μνήμη, μνήμη δηλαδή 
που είναι ενσωματωμένη στη μηχανή. Φωτογραφικές μηχανές πολύ μικρών 
διαστάσεων, που υπάρxουν σε τηλέφωνα, ρολόγια ή μηχανές web κλπ, 
διαθέτουν μόνο εσωτερική μνήμη. Κάποια μοντέλα διαθέτουν και εσωτερική και 
εξωτερική μνήμη, τις γνωστές κάρτες μνήμης. Έτσι η αποθήκευση των εικόνων 
μπορεί να γίνει στην εσωτερική μνήμη της μηχανής ή στην κάρτα μνήμης. 
Ακόμα μπορείτε να επιλέξετε σε ποια μνήμη να αποθηκευτεί η εικόνα. Η 
εσωτερική μνήμη όμως δεν έχει μεγάλη χωρητικότητα. Η πλειονότητα των 
ψηφιακών μηχανών χρησιμοποιεί σαν μονάδες μνήμης τις κάρτες μνήμης, για τις 
οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά παρακάτω. Υπάρxουν διάφοροι τύποι καρτών 
μνήμης αλλά και διάφορες χωρητικότητες. 
Οι ακριβές ψηφιακές μηχανές διαθέτουν και μνήμη Buffer. Πρόκειται για 
εσωτερική μνήμη προσωρινής αποθήκευσης εικόνων, που δεν έχει σχέση με την 
εσωτερική μνήμη που αναφέραμε πριν. Η μνήμη Buffer χρησιμοποιείται για την 
προσωρινή αποθήκευση των εικόνων, πριν αυτές σταλούν στην κάρτα μνήμης. 
Χρησιμεύει κυρίως στις περιπτώσεις συνεχών λήψεων με υψηλή ταχύτητα και 
έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα. 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των ψηφιακών μηχανών είναι η 
οθόνη LCD που διαθέτουν. Και λέμε όλων σχεδόν γιατί υπάρxουν και πολύ λίγες 
φτηνές ψηφιακές μηχανές που δεν διαθέτουν οθόνη, παρά μόνο οπτικό σκό-
πευτρο. 
Η οθόνη LCD μπορεί να εκτελεί διπλά καθήκοντα. Εκεί παρακολουθούμε το θέμα 
που φωτογραφίζουμε και εκεί μπορούμε να δούμε και την εικόνα που 
φωτογραφίσαμε. Μάλιστα πολλές μηχανές διαθέτουν περιστρεφόμενη οθόνη ή 
περιστρεφόμενο φακό, δυνατότητες που κάνουν πολύ απλή την φωτογράφηση 
σε περίεργες οπτικές γωνίες. Όπως για παράδειγμα να βλέπουμε και να 
φωτογραφίζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Η παρακολούθηση του θέματος που 
φωτογραφίζουμε στην οθόνη LCD είναι δυνατή μόνο στις κόμπακτ μηχανές και 
όχι στις SLR, γιατί στις τελευταίες ο  καθρέπτης κλείνει την δίοδο του φωτός. Σε 
αυτές χρησιμοποιούμε το σκόπευτρο, όπως και στις συμβατικές μηχανές.  
Η δυνατότητα να βλέπουμε στην οθόνη LCD την εικόνα που μόλις 
φωτογραφίσαμε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των 
ψηφιακών μηχανών, μια και μπορούμε αμέσως μετά την λήψη να ξέρουμε αν η 
φωτογραφία μας είναι επιτυχημένη, αν χρειάζεται επανάληψη ή αν χρειάζεται να 
κάνουμε διορθώσεις στη λήψη. Επιπλέον μπορούμε να διαγράφουμε τις εικόνες 
που δεν χρειαζόμαστε.  
Όταν η κάρτα μνήμης της μηχανής γεμίσει, οι εικόνες πρέπει να μεταφερθούν σε 
ένα υπολογιστή ή σε άλλη εξωτερική μονάδα, όπως θα δούμε παρακάτω. Η 
μεταφορά των εικόνων γίνεται συνδέοντας την μηχανή με τον υπολογιστή με 
ένα καλώδιο. Όπως θα γνωρίζετε ένας υπολογιστής διαθέτει διάφορες θύρες 
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σύνδεσης με περιφερειακά εξαρτήματα. Όλες πλέον οι μηχανές συνδέονται μέσω 
της θύρας USB, ενώ ακριβές επαγγελματικές μηχανές προσφέρουν και σύνδεση 
μέσω θύρας Firewire, που εξασφαλίζει ταχύτερη μεταφορά δεδομένων.  
Ακόμα απλούστερος τρόπος είναι η μεταφορά των εικόνων με την βοήθεια μιας 
εξωτερικής μονάδας ανάγνωσης της κάρτας μνήμης, γνωστής σαν "Card 
Reader". Πρόκειται για μια μονάδα στο μέγεθος ενός ποντικιού υπολογιστή. 
Υπάρxουν μονάδες ανάγνωσης για κάθε τύπο κάρτας μνήμης, αλλά και άλλες 
που δέxονται δύο ή περισσότερες διαφορετικές κάρτες. Βάζοντας την κάρτα 
στην μονάδα ανάγνωσης, αυτή μεταφέρει τις εικόνες στον υπολογιστή. Με αυτό 
τον τρόπο δεν χρειάζεται ούτε να συνδέουμε καλώδια, ούτε να εγκαθιστούμε 
προγράμματα στον υπολογιστή.  
Τα υπόλοιπα μέρη και συστήματα μιας ψηφιακής μηχανής, όπως ο φακός, τα 
σύστημα εστίασης, φωτομέτρησης κλπ είναι παρόμοια με αυτά μιας συμβατικής 
μηχανής και έτσι δεν θα αναφερθούμε σε αυτά. 
 
Αισθητήρας 
Ένας αισθητήρας αποτελείται από σειρές εικονοστοιχείων (pixels που προέρχεται 
από το picture elements) Τα οποία με την σειρά τους έxουν σαν βασικό 
συστατικό την σιλικόνη. Τα εικονοστοιχεία είναι οι μικρότερες μονάδες του 
αισθητήρα που μπορούν να καταγράψουν πληροφορίες για την ένταση του 
φωτός και το χρώμα σε μια εικόνα. Κάθε τέτοιο εικονοστοιχείο είναι ευαίσθητο 
στο φως, έτσι όταν το φως πέσει επάνω του παράγει ηλεκτρική τάση. Η 
ηλεκτρική τάση είναι ανάλογη με την ποσότητα του φωτός που πέφτει στο 
εlκονοστοιχείο. Όσο περισσότερο το φως, τόσο μεγαλύτερη τάση παράγεται.  

• Πως λειτουργεί 
Πως όμως ένας αισθητήρας ξεχωρίζει τα χρώματα, όταν τα εικονοστοιχεία 
παράγουν μόνο ηλεκτρική τάση? υπάρxουν δύο βασικές κατηγορίες 
αισθητήρων. Οι αισθητήρες διάταξης και οι γραμμικοί αισθητήρες. Στους 
πρώτους τα εικονοστοιχεία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τα εικο-
νοστοιχεία που αντιδρούν μόνο στο κόκκινο φως, αυτά που αντιδρούν μόνο 
στο πράσινο φως και αυτά που αντιδρούν μόνο στο μπλε φως. Ως γνωστόν 
όλα τα χρώματα σχηματίζονται από το συνδυασμό αυτών των τριών χρωμά-
των, των κόκκινου, πράσινου και μπλε. Έτσι λοιπόν ένα εικονοστοιχείο που 
αντιδρά στο κόκκινο φως παράγει ηλεκτρική τάση μόνο όταν πέσει πάνω 
του κόκκινο φως, ενώ μένει ανεπηρέαστο από τα άλλα δύο χρώματα. Αντί-
στοιχα αντιδρούν και τα άλλα δύο. Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα 
χρώματα? Με το πορτοκαλί για παράδειγμα. Το πορτοκαλί είναι ο 
συνδυασμός του κόκκινου και του μπλε. Έτσι το εικονοστοιχείο που αντιδρά 
στο κόκκινο θα παράγει μια μικρή τάση και το εικονοστοιχείο που αντιδρά 
στο μπλε θα παράγει και αυτό μια μικρή τάση. Η μονάδα της μηχανής που 
κάνει την μετατροπή θα διαβάσει τις δύο αυτές μικρές τάσεις σαν πορτοκαλί.  
Ο δεύτερος τύπος αισθητήρα κάνει τρεις λήψεις του ιδίου θέματος, όπου 
στην κάθε λήψη χρησιμοποιεί ένα κόκκινο, πράσινο και μπλε φίλτρο.  
• Είδη αισθητήρων 
Δύο είδη αισθητήρων χρησιμοποιούνται περισσότερο στις ψηφιακές 
μηχανές, οι CCD και CMOS. CCD σημαίνει Charge Coupled Device, ενώ 
CMOS σημαίνει Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ευρύτερα 
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χρησιμοποιούμενοι είναι οι αισθητήρες CCD, ενώ οι Canon και Kodak έxουν 
υιοθετήσει τους αισθητήρες CMOS για τις ακριβές επαγγελματικές τους 
μηχανές. Το πλεονέκτημα των αισθητήρων CMOS είναι ότι καταναλώνουν 
μικρότερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος κατασκευής τους 
είναι χαμηλότερο, σε σχέση με τους CCD. Μεγάλη πρόοδος έχει συντελεστεί 
τελευταία στους αισθητήρες CMOS και παρόλο που πριν λίγο καιρό 
χρησιμοποιούντο μόνο σε φτηνές μηχανές, τώρα πλέον η ποιότητα εικόνας 
που δίνουν δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τους CCD.  
Η Fujifilm χρησιμοποιεί ένα είδος αισθητήρα CCD, που είναι διαφορετικός ως 
προς την κατασκευαστική του δομή από τους άλλους αισθητήρες και τον 
ονομάζει Super CCD. Σε αυτόν η διάταξη των εικονοστοιχείων είναι 
διαφορετική και το σχήμα τους είναι οκταγωνικό. Σύμφωνα με την Fujifilm η 
διάταξη αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία, καλύτερο λόγο σήματος / 
θορύβου και ευρύτερο δυναμικό πεδίο.  
Ένα άλλο είδος αισθητήρα είναι ο X3 από την Foveon. Η πρωτοτυπία του 
έγκειται στο ότι διαθέτει τρία στρώματα φωτοδιόδων, το ένα πάνω στο 
άλλο. Το πρώτο στρώμα απορροφά το μπλε φως, το δεύτερο το πράσινο και 
το τρίτο το κόκκινο. Έτσι κάθε εικονοστοιχείο παράγει πλήρες χρώμα, σε 
αντίθεση με τον γνωστό αισθητήρα όπου κάθε εlκονοστοιχείο παράγει μόνο 
ένα χρώμα με αποτέλεσμα να αποτυπώνει μόνο το 25% του κόκκινου και 
μπλε φωτός και το 50% του πράσινου.  
Τελευταία η Nikon παρουσίασε ένα αισθητήρα με διαφορετική δομή, τον 
JFET LBCAST, που είναι συνδυασμός των τεχνολογιών που διαθέτουν οι 
CMOS και CCD. Η Sony επίσης παρουσίασε ένα νέο αισθητήρα με τέσσερα 
χρώματα, αντί για τα γνωστά τρία, τον RGBE. Σε αυτόν το Ε σημαίνει 
Emerald ή σμαραγδί. 

 
Ανάλυση 
Το μέγεθος που χαρακτηρίζει ένα αισθητήρα είναι η ανάλυση, δηλαδή nόσα 
εικονοστοιχεία διαθέτει. Η ανάλυση nροσδιορίζει το μέγεθος της φωτογραφίας 
nou μnορούμε να τυnώσουμε και φυσικά το μέγεθος της εικόνας που βλέnουμε 
στην οθόνη του υnολογιστή. Εδώ πρέnει να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνιση. 
Πολλοί πιστεύουν ότι όσο μεγαλύτερη ανάλυση έχει ένας αισθητήρας, τόσο 
καλύτερη nοιότητα εικόνας δίνει. Αυτό είναι λάθος. Η nοιότητα της εικόνας σε 
μια ψηφιακή μηχανή εξαρτάται αnό τρεις nαράγοντες : 
 

Α. Την nοιότητα κατασκευής και το είδος του αισθητήρα. 
Β. Το λογισμικό της μηχανής. 
Γ. Την οπτική οnόδοση του φακού. 

 
Η ανάλυση του αισθητήρα nροσδιορίζει μόνο το μέγεθος του αρχείου nou θα 
nάρουμε και τίποτε άλλο. Βέβαια η λαθεμένη πεποίθηση nou αναφέραμε πριν 
δεν υφίσταται χωρίς κάnοια αιτία. Συνήθως όσο μεγαλύτερη ανάλυση έχει μια 
μηχανή τόσο πιο ακριβή είναι. Μια μηχανή όμως nou είναι πιο ακριβή είναι 
εnόμενο να έχει καλύτερο λογισμικό, καλύτερο αισθητήρα κλπ. Έτσι το 
αnοτέλεσμα είναι καλύτερη εικόνα, nou οφείλεται όμως στους τρεις nαράγοντες 
nou αναφέραμε πριν και όχι στην μεγαλύτερη ανάλυση.  
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Όλες οι ψηφιακές μηχανές αναφέρουν τα εικονοστοιχεία που διαθέτει ο 
αισθητήρας τους. Μια μηχανή με αισθητήρα 5 megapixels σημαίνει ότι διαθέτει 
αισθητήρα με συνολικά 5.000.000 εικονοστοιχεία. Συνήθως οι μηχανές 
ταξινομούνται με τον συνολικό αριθμό εικονοστοιχείων. Η ανάλυση χαρακτηρίζει 
επίσης και το μέγεθος της εικόνας. Μια μηχανή με αισθητήρα 5 megapixels 
μπορεί να δώσει εικόνα με μέγιστη ανάλυση 2608x1952 pixels. Αυτό σημαίνει 
ότι η εικόνα έχει 2608 εικονοστοιχεία οριζόντια και 1952 κάθετα. Ο ίδιος 
αισθητήρας μπορεί βέβαια να δώσει και εικόνες με μικρότερο μέγεθος, όnως πχ 
1600x1200 ή 1296x976. Στα 2608x1952 pixels, nou είναι η μέγιστη ανάλυση, ο 
αισθητήρας χρησιμοnοιεί όλα τα εικονοστοιχεία που διαθέτει. Στις υnόλοιnες 
αναλύσεις χρησιμοnοιεί ένα μέρος αυτών. Όλες οι ψηφιακές μηχανές 
nροσφέρουν δυνατότητα επιλoγής επιπέδου ανάλυσης, εκτός φυσικά αnό αυτές 
nou nροσφέρουν την χαμηλότερη βασική ανάλυση.  
Εδώ θα αναρωτηθείτε ίσως, γιατί να μην φωτογραφίζουμε πάντα στην μέγιστη 
ανάλυση; Το πρώτο nρόβλημα είναι η χωρητικότητα. Μια κάρτα μνήμης των 128 
ΜΒ σε ανάλυση 2048x1536 χωράει 55 εικόνες, ενώ σε ανάλυση 1280x960 
χωράει 140.  
Ένα άλλο στοιχείο είναι ο χρόνος καταχώρησης της εικόνας στη μνήμη της 
μηχανής, που στη μέγιστη ανάλυση είναι μεγαλύτερος. Το κριτήριο για το 
επίπεδο ανάλυσης nou θα χρησιμοnοιήσουμε είναι η χρήση για την oποία 
nροορίζονται οι εικόνες. Αν προορίζονται για το Internet πχ, η υψηλή ανάλυση 
είναι σπατάλη μόνο χώρου και χρόνου. 
  
Αρχεία εικόνων 
Οι ψηφιακές μηχανές αποθηκεύουν τις εικόνες χρησιμοποιώντας τρεις τύπους 
αρχείων, JPEG, TIFF και RAW. Όλες οι μηχανές έxουν δυνατότητα αποθήκευσης 
σε αρχεία JPEG (Joint Photographers Expert Group), που είναι και τα πιο 
δημοφιλή. 
Σε αυτά τα αρχεία η εικόνα συμπιέζεται και μάλιστα με απώλειες, κάτι για τα 
οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. υπάρχει δυνατότητα επιλογής του επιπέδου 
συμπίεσης, και όσο μεγαλύτερη είναι η συμπίεση, τόσο χαμηλότερη η ποιότητα 
της εικόνας. 
Έτσι θα βρείτε την υψηλότερη συμπίεση σαν Low, στη συνέχεια Standard, Fine, 
High κλπ ή Good, Better, Best. Πολλές μηχανές έxουν δυνατότητα αποθήκευσης 
και σε αρχεία TIFF (Tagged Image File Format). 
Στα αρχεία TIFF οι εικόνες συμπιέζονται, αλλά χωρίς απώλειες. Έτσι αυτά τα 
αρχεία προσφέρουν την υψηλότερη ποιότητα εικόνας, αλλά έxουν και το 
μεγαλύτερο μέγεθος. 
Ακριβές μηχανές έxουν δυνατότητα αποθήκευσης και σε αρχεία RAW. Πρόκειται 
για αρχεία τα οποία δεν έxουν υποστεί καμία επεξεργασία από το λογισμικό της 
μηχανής, σε αντίθεση με τα TIFF και JPEG στα οποία πριν γίνει η καταχώρηση 
της εικόνας στην κάρτα μνήμης υφίστανται επεξεργασία από το λογισμικό της 
μηχανής. 
Τα αρχεία RAW έxουν το πλεονέκτημα ότι πρόκειται για την πρωταρχική 
πληροφορία που έχει συλλάβει ο αισθητήρας και στην οποία μπορείτε να κάνετε 
στη συνέχεια όποιες διορθώσεις εσείς θέλετε. Επίσης καταλαμβάνουν μικρότερο 
χώρο από ένα αντίστοιxο αρχείο TIFF. 
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Το μειονέκτημα τους είναι ότι δεν μπορείτε να τα ανοίξετε στον υπολογιστή σαν 
μια έτοιμη εικόνα όπως τα άλλα δύο, αλλά πρέπει να τα μετατρέψετε σε κάποιο 
άλλο αρχείο, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα που συνοδεύει την μηχανή για το 
σκοπό αυτό. 
 
Ψηφιακό zoom – Μια άχρηστη λειτουργία 
Σχεδόν όλες οι ψηφιακές μηχανές έxουν δυνατότητα ψηφιακού zoom, εκτός του 
οπτικού zoom που διαθέτει ο φακός τους. Μάλιστα κάποιες μηχανές με σταθερό 
φακό, χωρίς οπτικό zoom, διαθέτουν μόνο ψηφιακό zoom. Το λογισμικό της 
μηχανής μεγεθύνει την εικόνα, διαχωρίζοντας τα υπάρxοντα εικονοστοιχεία και 
πολλαπλασιάζοντας τα, μαντεύοντας πως θα ήταν η εικόνα αν ο φακός είχε 
αντίστοιχο οπτικό zoom. Έτσι προκύπτει μεγέθυνση αλλά με άμεση συνέπεια την 
μείωση της ποιότητας της εικόνας. 
Το ψηφιακό zoom είναι σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμο αν όμως σας 
ενδιαφέρει η ποιότητα της εικόνας, καλύτερα ξεχάστε το. 
 
Εξισορρόπηση λευκού 
Ένας από τους τεχνικούς όρους που συναντάμε σε κάθε ψηφιακή μηχανή είναι 
το White Balance ή εξισορρόπηση λευκού. Θα γνωρίζετε ότι στη συμβατική 
φωτογραφία με φιλμ, ένα από τα προβλήματα είναι η σωστή χρωματική απόδοση 
σε σχέση με την φωτιστική πηγή που έχουμε.  
Το φως του ήλιου αλλάζει χρώμα ανάλογα με την θέση που αυτός βρίσκεται, 
αλλά και κάθε άλλη φωτιστική πηγή έχει διαφορετικό χρώμα. Με την 
θερμοκρασία χρώματος μετράμε το χρώμα του φωτός, οποιουδήποτε φωτός όχι 
μόνο του ήλιου, σε βαθμούς Kelvin. Τα φιλμ είναι κατασκευασμένα να 
αποδίδουν σωστά το χρώμα σε μια πολύ στενή περιοχή θερμοκρασίας χρώματος.  
Ένα από τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών μηχανών, έναντι των συμβατικών, 
είναι η δυνατότητα σωστής απόδοσης των χρωμάτων κάτω από οποιαδήποτε 
φωτιστική πηγή. Το φωτόμετρο των μηχανών εκτός από την ένταση του φωτός 
μετράει και την θερμοκρασία χρώματος και στη συνέχεια η μηχανή κάνει τις 
απαραίτητες διορθώσεις με την βοήθεια αλγορίθμων, έτσι ώστε το λευκό να είναι 
πάντα λευκό.  
Το λευκό αποτελεί ένα από τα βασικότερα χρώματα της χρωματικής παλέτας. 
Εάν αυτό αποδίδεται σωστά, τότε και τα υπόλοιπα χρώματα θα είναι σωστά. 
Όλες οι μηχανές έχουν αυτόματη αναγνώριση της θερμοκρασίας χρώματος του 
υπάρχοντος φωτός ή αυτόματη εξισορρόπηση λευκού όπως λέγεται.  
Σε όλες σχεδόν τις μηχανές μπορείτε ακόμα να επιλέξετε χειροκίνητα την 
θερμοκρασία χρώματος που εσείς θέλετε. Για φως ημέρας πχ. ή για συννεφιά ή 
για λάμπες φθορισμού κλπ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την 
εξισορρόπηση λευκού, για μια συγκεκριμένη φωτιστική πηγή. 
 
Προγράμματα λειτουργίας φλας  
Όλες σχεδόν οι ψηφιακές μηχανές διαθέτουν ενσωματωμένο φλας. Αρκετά 
ακριβά μοντέλα, εκτός από το ενσωματωμένο φλας διαθέτουν και υποδοχή για 
τοποθέτηση εξωτερικού πρόσθετου φλας, κάτι που αυξάνει κατά πολύ τις 
δυνατότητες τους. Υπάρxουν διάφορα προγράμματα λειτουργίας που καθορίζουν 
τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει ένα φλας.  
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• Αυτόματο 
Αυτό που συναντάμε παντού είναι το αυτόματο πρόγραμμα λειτουργίας. Σε 
αυτό το φλας λειτουργεί αυτόματα, ανάλογα με τον υπάρxοντα φωτισμό. 
Έτσι μόλις η μηχανή σας κρίνει ότι το υπάρxον φως δεν είναι αρκετό, 
ενεργοποιεί μόνη της το φλας.  
Πρόκειται για μια λειτουργία που μπορείτε να την έχετε πάντα στη μηχανή 
σας, αρκεί να έχετε υπ’ όψιν σας μέχρι ποια είναι περίπου η εμβέλεια του 
φλας. Μέχρι ποια απόσταση δηλαδή φτάνει η εκφώτιση από το φλας, κάτι 
που θα δούμε παρακάτω. 
• Μείωση κόκκινων ματιών 
Ένα από τα ανεπιθύμητα φαινόμενα που προκαλεί το φλας είναι το κοκκίνl-
σμα των ματιών. Σίγουρα θα έχετε δει φωτογραφίες ανθρώπων με κόκκινα 
μάτια, κάτι τρομερά αντιαισθητικό. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και στα 
μάτια των ζώων, μόνο που εκεί το χρώμα που προκαλείται ποικίλει.  
Το κοκκίνισμα στα μάτια προκαλείται από την αντανάκλαση φωτός στα 
αιμοφόρα αγγεία του ματιού, στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. 
Όσο πιο ανοικτή είναι η κόρη του ματιού, κάτι που συμβαίνει σε χαμηλό 
φως, τόσο πιο έντονο το φαινόμενο. Ορισμένοι άνθρωποι επίσης έχουν 
ιδιαίτερη ευαισθησία στο φαινόμενο αυτό, όσοι έχουν μπλε μάτια πχ. ή τα 
μικρά παιδιά.  
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού τα φλας διαθέτουν την 
λειτουργία μείωσης του φαινομένου των κόκκινων ματιών. Σε αυτήν, πριν 
γίνει η κανονική εκφώτιση, το φλας εκπέμπει μια σειρά προκαταρτικών 
λάμψεων που σκοπό έχουν να μειώσουν το μέγεθος της κόρης, κάτι που 
μειώνει το φαινόμενο.  
Εδώ πρέπει να πούμε ότι η λειτουργία μείωσης ταυ φαινομένου των 
κόκκινων ματιών δεν το εξαλείφει, απλά το μειώνει. Ένας άλλος 
παράγοντας που έχει σχέση με αυτό το φαινόμενα είναι η απόσταση του 
φλας από το φακό. Όσο πιο κοντά βρίσκεται τα φλας στο φακό, τόσο πιο 
έντονο το φαινόμενο. Γι αυτό θα έχετε δει ότι οι επαγγελματίες φωτογράφοι 
χρησιμοποιούν μπράτσα στήριξης ταυ φλας, για να τα τοποθετούν στο πλάι 
της μηχανής και έτσι το φως από αυτό να χτυπάει υπό γωνία τα μάτια. 
Όταν φωτογραφίζετε λοιπόν ανθρώπους σε πολύ χαμηλό φως ή τα βράδυ, 
καλό είναι να ενεργοποιείτε τη λειτουργία μείωσης του φαινομένου των 
κόκκινων ματιών. Ένα σημείο χρειάζεται εδώ προσοχή. Πολλοί βλέποντας 
τις προκαταρτικές λάμψεις του φλας, νομίζουν ότι έγινε η φωτογράφηση και 
μετακινούνται. 
Ετσl θα πρέπει να τους εξηγήσετε να μην μετακινηθούν με τις πρώτες 
λάμψεις του φλας, αλλά να περιμένουν να ολοκληρωθεί η λήψη.  
• Συμπληρωματικό  
Τα επόμενο πρόγραμμα λειτουργίας φλας που θα συναντήσετε είναι η 
συμπληρωματική λειτουργία ή fill-in. 
Σε αυτήν τα φλας λειτουργεί πάντα, άσχετα με τον υπάρχοντα φωτισμό. Η 
λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να εξαλείψουμε υπάρχουσες 
σκιές ή όταν φωτογραφίζουμε με κόντρα φως και η εμπρός πλευρά του 
θέματος βρίσκεται υπό σκιά. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε λήψεις πορ-
τραίτων, για παράδειγμα, έτσι ώστε να φύγουν οι σκιές που υπάρxουν στο 
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πρόσωπο και ο φωτισμός να είναι ομοιόμορφος. 
• Αργός συγχρονισμός 
Στα περισσότερα φλας θα συναντήσετε και τη λειτουργία αργού 
συγχρονισμού. Στην αυτόματη λειτουργία φλας, η μηχανή επιλέγει 
ταχύτητα φωτοφράκτη τέτοια που η μηχανή να μπορεί να κρατηθεί στο χέρι 
με ασφάλεια και οι φωτογραφίες να μην είναι κουνημένες. Συνήθως η 
ταχύτητα αυτή κυμαίνεται γύρω στο 1/60 δευτ.  
Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε ένα πρόσωπο το 
σούρουπο και θέλουμε να φαίνεται και το φόντο πίσω από το πρόσωπα, 
όπως μια πόλη που μόλις έχουν ανάψει τα φώτα ή ο σκούρος ουρανός. Η 
ταχύτητα 1/60 δεν επαρκεί για να αποτυπώσουμε το φόντο της εικόνας και 
φυσικά το φλας δεν έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια για να φωτίσει μια ολόκληρη 
πόλη, για παράδειγμα. 
Επιλέγοντας αργό συγχρονισμό φλας, τα φλας λειτουργεί για να φωτίσει το 
πρόσωπο που θέλουμε ή να φωτίσει όποια θέμα βρίσκεται μέσα στην εμβέ-
λεια του και στη συνέχεια ο φωτοφράκτης παραμένει ανοικτός, για όσο χρό-
νο χρειάζεται, έτσι ώστε η μηχανή να καταγράψει και το φόντο της εικόνας.  
Εδώ η μηχανή επιλέγει πολύ αργή ταχύτητα φωτοφράκτη, κάτι που σημαίνει 
ότι θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε τρίποδα αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι 
κουνημένο. 
Επίσης πρέπει να πείτε στο πρόσωπο που φωτογραφίζετε να μην φύγει μετά 
την εκφώτιση του φλας και να περιμένει την ολοκλήρωση της λήψης, 
αλλιώς θα έχετε μια σκιά που θα φεύγει στην εικόνα σας. 
Σε πολλές μηχανές μπορείτε ακόμα να επιλέξετε αργό συγχρονισμό με 
μείωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών. 
Μια λειτουργία που δεν θα συναντήσετε τόσο συχνά είναι ο συγχρονισμός 
πίσω κουρτίνας, που είναι παρόμοια με την προηγούμενη, μόνο που το φλας 
λειτουργεί στο τέλος της έκθεσης. 
• Δυνατότητα απενεργοποίησης  
Τέλος θα συναντήσετε και τη δυνατότητα απενεργοποίησης του φλας, για 
να κάνετε λήψεις σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση του φλας ή όταν 
δεν θέλετε να αλλοιώσετε την υπάρχουσα ατμόσφαιρα. 
 

Εμβέλεια του φλας 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των φλας, που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, 
είναι η εμβέλεια. Πόσο μακριά δηλαδή μπορεί να φτάσει η εκφώτιση από το 
φλας. Ίσως να έχετε ακούσει και για τον οδηγό αριθμό του φλας, που δείχνει 
την εμβέλεια του σε μέτρα για μια δεδομένη ευαισθησία λήψης. Η εμβέλεια του 
φλας αυξάνεται, όσο αυξάνεται η ευαισθησία λήψης και επίσης αυξάνεται όσο 
πιο ανοικτό είναι το διάφραγμα.  
 
Ειδικές ρυθμίσεις ψηφιακών μηχανών 
Από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ψηφlοκών μηχανών είναι οι ρυθμίσεις 
που μπορείτε να κάνετε στην εικόνα πριν τη λήψη. Μάλιστα το αποτέλεσμα της 
ρύθμισης το βλέπετε άμεσα στην οθόνη LCD, έτσι μπορείτε να αποφασίσετε τι 
σας αρέσει και τι όχι. 
Στις περισσότερες ψηφιακές μηχανές μπορείτε να επιλέξετε από πριν αν μια 
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εικόνα θα έχει τα κανονικά της χρώματα, αν θα είναι ασπρόμαυρη ή αν θα είναι 
σέπια.  
Μπορείτε να ρυθμίσετε ακόμα τον χρωματικό κορεσμό, το κοντράστ ή την 
τονικότητα. Ανάλογα με το θέμα που φωτογραφίζετε, μπορείτε να κάνετε τις 
ρυθμίσεις που του ταιριάζουν ή που θα το αποδώσουν καλύτερα. Έτσι αν 
φωτογραφίζετε λουλούδια ή φύση γενικά, μπορείτε να επιλέξετε έντονο 
χρωματικό κορεσμό ή έντονο κοντράστ ή και τα δύο μαζί, για να έχετε πιο 
ζωντανά και φανταχτερά χρώματα. 
Αν πάλι φωτογραφίζετε ένα πρόσωπο, η επιλογή έντονου χρωματικού κορεσμού 
θα έχει σαν αποτέλεσμα η επιδερμίδα ταυ μοντέλου να βγει κοκκινωπή, κάτι που 
δεν θα αρέσει ούτε στο μοντέλο, ούτε σε εσάς. Στα πρόσωπα είναι καλύτερα να 
επιλέγουμε ουδέτερες ρυθμίσεις ή ακόμα και χαμηλότερο κοντράστ. 
Μια άλλη χρήσιμη ρύθμιση είναι αυτή της ευκρίνειας. Στις ψηφιακές μηχανές 
μπορείτε να ρυθμίσετε από πριν την ευκρίνεια της εικόνας ή αλλιώς το πόσο 
καθαρές θα είναι οι λεπτομέρειες στην εικόνα. Σε μια κοντινή λήψη ενός 
λουλουδιού, πχ., μπορείτε να επιλέξετε υψηλή ευκρίνεια, έτσι ώστε όλες οι 
λεπτομέρειες του λουλουδιού να φαίνονται καθαρά. Αντίθετα σε ένα πορτραίτο ή 
με μια λήψη που θέλετε να έχει διαφορετική αίσθηση μπορείτε να επιλέξετε 
χαμηλή ευκρίνεια, κάτι που θα πλησιάσει το αποτέλεσμα που θα έδινε ένα 
φίλτρο απαλής εστίασης. 
 
Αποθηκευτικά μέσα 
Μαζί με τις Ψηφιακές μηχανές εξελίσσονται και οι κάρτες μνήμης, σαν 
αναπόσπαστο κομμάτι τοuς. Ευρύτερα χρησιμοποιούμενη κάρτα εξακολουθεί να 
παραμένει η Compact Flash και ο λόγος είναι ότι έχει τη μεγαλύτερη 
χωρητικότητα αλλά και αuτή χρησιμοποιούν όλες οι επαγγελματικές μηχανές. Οι 
δε Canon και Nikon έχουν υιοθετήσει την κάρτα αuτή για όλες τις μηχανές τους, 
ακόμα και για τα ερασιτεχνικά μοντέλα. Έτσι λοιπόν οι Compact Flash φτάνοuν 
σήμερα την χωρητικότητα των 6 GB !! Δεν είναι λίγο αν σκεφτείτε ότι πριν 4-5 
χρόνια οι ηλεκτρονικοί uπολογιστές που αγοράζατε είχαν σκληρό δίσκο με αuτή 
την χωρητικότητα.  
Εκτός από την χωρητικότητα μεγάλο ρόλο παίζει και η ταχύτητα εγγραφής των 
εικόνων, μια που ένας εnαγγελμστίας nou φωτογραφίζει σπορ ή δράση μπορεί 
να χάσει την καλλίτερη λήψη περιμένοντας να αδειάσει η μνήμη buffer της 
μηχανής του. Έτσι οι εταιρίες συναγωνίζονται επίσης στο ποια θα παρουσιάσει 
την πιο γρήγορη κάρτα.  
Στην ίδια υποδοχή με τις CompactFlash τοποθετείται και το Microdrive της ΙΒΜ 
το οποίο είναι το πρώτο που έφτασε σε χωρητικότητα το 1 GB. 
Η επόμενη πιο δημοφιλής κάρτα φαίνεται να είναι η SD, μια που αυτή 
χρησιμοποιούν τα περισσότερα τελευταία ερασιτεχνικά μοντέλα πολλών 
εταιριών. Η χωρητικότητα της έχει φτάσει το 1 GB και βασικό της πλεονέκτημα 
είναι οι μικρές διαστάσεις.  
Οι κάρτες MMC που μπαίνουν στην ίδια υποδοχή μάλλον έχουν εγκαταλειφθεί 
και η χωρητικότητα τους έχει παραμείνει στα 128 ΜΒ. 
Η τελευταία κάρτα που υπόσχεται πολλά και έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται από 
αρκετές μηχανές, οι νέες Olympus είναι κάποιες από αυτές, είναι η xD. Το 
μέγεθος της είναι εξαιρετικά μικρό και αν βάλετε μια xD δίπλα σε μια Compact 
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Flash θα εντυπωσιαστείτε από τη διαφορά στο μέγεθος αλλά και στο πάχος. Οι 
μικρές διαστάσεις της κάρτας βοηθούν πολύ στη σχεδίαση μηχανών με μικρές 
διαστάσεις. Οι xD έχουν εμφανιστεί σε χωρητικότητες μέχρι 512 ΜΒ, αλλά 
υπάρχει πρόβλεψη από τη σχεδίαση της κάρτας για πολύ μεγαλύτερες 
χωρητικότητες.  
Μια κάρτα που έχει εγκαταλειφθεί επίσης είναι η SmartMedia και η χωρητικότητα 
της έχει παραμείνει στα 128 ΜΒ.  
Τα Memory 5tick χρησιμοποιούνται από τα προϊόντα της Sony και μάλιστα η 
τελευταία σειρά Memory Stick Pro έλυσε το πρόβλημα χωρητικότητας που είχαν 
οι μηχανές Sony, μια που προσφέρει χωρητικότητα μέχρι 1 GB. Τελευταία 
παρουσιάστηκε και η Memory Stick Duo με αρκετά μικρότερες διαστάσεις για 
χρήση σε άλλες φορητές συσκευές, αλλά οι τελευταίες μηχανές τσέπης της Sony 
χρησιμοποιούν την κάρτα αυτή. 
 
Φορητά αποθηκευτικά μέσα 
Εδώ μπορεί να αναρωτηθείτε πόσες κάρτες πρέπει να κουβαλάει μαζί του 
κάποιος που θέλει να πάει ένα ταξίδι και θέλει να φωτογραφίζει σε υψηλή 
ανάλυση. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα λύνουν οι φορητές αποθηκευτικές 
μονάδες, γνωστές σαν Digital Wallets.  
Πρόκειται για ψηφιακές μονάδες στο μέγεθος ενός πορτοφολιού, οι οποίες 
δέχονται όλες ή κάποιες από τις κάρτες που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο 
φωτογράφος έχει μια τέτοια μονάδα, περασμένη στη ζώνη του πχ, και μόλις η 
κάρτα μνήμης που έχει στη μηχανή του γεμίσει, την τοποθετεί στο 'ψηφιακό 
πορτοφόλι" και αυτό την αδειάζει αυτόματα.  
Έτσι με δυo κάρτες και ένα "ψηφιακό πορτοφόλι" μπορείτε να έχετε μεγάλη 
αυτονομία. Τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο τα 'ψηφιακά πορτοφόλια" 
προσφέρονται σε χωρητικότητες εως και 80 GB. 
Ένας φορητός υπολογιστής είναι επίσης πολύ καλή λύση, έχοντας το πρόσθετο 
πλεονέκτημα ότι μπορείτε να βλέπετε τις εικόνες σε μεγάλο μέγεθος και φυσικά 
να τις επεξεργάζεστε. Μόνο μειονέκτημα ο σχετικά μεγάλος όγκος, σε σχέση με 
ένα ψηφιακό πορτοφόλι. 
Ως προς την αποθήκευση τώρα στο σπίτι, ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή 
κάποια στιγμή θα γεμίσει. Ετσl θα πρέπει να καταφύγετε σε άλλα μέσα. Μια λύση 
είναι οι δlσκέτες lίp και Jaz. Πρόκειται για αποθηκευτικά μέσα που τοποθετούνται 
σε εξωτερικές μονάδες και έxουν χωρητικότητα οι μεν lίρ 100 ΜΒ, 250 ΜΒ και 
τελευταία 750 ΜΒ, οι δε Jaz 1 GB και 2 GB.  
Οι δίσκοι CD είναι επίσης πολύ καλή λύση. Προσφέρουν χωρητικότητα 700 ΜΒ 
και το κυριότερο πολύ χαμηλότερο κόστος αγοράς σε σχέση με lίρ και Jaz. Το 
μέσο βέβαια που θα κυριαρχήσει πολύ σύντομα είναι το DVD. 
Tέλος μπορείτε να αγοράσετε και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, που είναι η 
καλύτερη λύση από πλευράς χωρητικότητας. Υπάρχουν εξωτερικοί δίσκοι μέχρι 
300 GB και μάλιστα οι τιμές τους συνεχώς μειώνονται. 
 
Τροφοδοσία 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών 
είναι η αυτονομία λειτουργίας. Πρόβλημα που προέρχεται από την αυξημένη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι η χρησιμοποίηση αλκαλικών μπαταριών 
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μίας χρήσης γίνεται τελείως ασύμφορη και η μόνη λύση είναι οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν το πλεονέκτημα, σε σχέση με τις 
μπαταρίες μίας χρήσης, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάρα πολλές φορές 
αλλά και το μειονέκτημα ότι η τάση τους πέφτει όταν μένουν αχρησιμοποίητες, 
ακόμα και αν η συσκευή δεν λειτουργεί. 
Όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. υπάρχουν όμως και μηχανές που μπορούν να 
δεχτούν και μπαταρίες μιας χρήσης, ΑΑ, ΑΑΑ, ή άλλο τύπο λιθίου σαν 
εναλλακτική λύση ανάγκης, κάτι πολύ χρήσιμο σε περίπτωση που μείνετε από 
την επαναφορτιζόμενη μπαταρία μακριά από τον πολιτισμό. 
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διατίθεται σε τρεις τύπους: Ni-Cd (Nickel 
Cadmium), Νί-ΜΗ (Nickel Metal Hydrite) και Lί-ίon (Lίthium lοn). 
Οι μπαταρίες Ni-Cd είναι οι φτηνότερες και το μεγαλύτερο πρόβλημα τους είναι 
το φαινόμενο "μνήμης", όπως ονομάζεται. Συνίσταται στο ότι αν επαναφορτίζετε 
επανειλημμένα μια μπαταρία, πριν αυτή εκφορτιστεί τελείως, στο τέλος η 
μπαταρία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την χωρητικότητα που έμενε 
ανεκμετάλλευτη. Οι μπαταρίες αυτές τείνουν να εγκαταλειφθούν. 
Οι μπαταρίες Νί-ΜΗ είναι ανώτερες ποιοτικά των προηγουμένων, διατίθενται σε 
υψηλότερες χωρητικότητες, και δεν υπόκεινται πρακτικά στο πρόβλημα 
"μνήμης". Κάτι που σημαίνει άτι μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία όποτε εσείς 
θέλετε και όχι όταν η μπαταρία είναι έτοιμη. Είναι επίσης φιλικότερες στο 
περιβάλλον και δεν χρησιμοποιούν τοξικό κάδμιο, όπως οι ΝίCd. Οι μπαταρίες Lί-
ίon είναι οι καλύτερες μπαταρίες που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε. Έχουν 
την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υψηλότερη χωρητικότητα, μικρές διαστάσεις και 
βάρος και πρακτικά είναι τελείως ανεπηρέαστες από πρόβλημα "μνήμης". 
Τα τελευταία μοντέλα ψηφιακών μηχανών χρησιμοποιούν πλέον μπαταρίες Lί-
ίon και αυτά που δέχονται μπαταρίες ΑΑ ή ΑΑΑ χρησιμοποιούν Νί-ΜΗ. Αν 
προσέχετε τις μπαταρίες σας θα σας υπηρετήσουν για πολλά χρόνια, χωρίς 
προβλήματα. 
Πρώτος βασικός κανόνας είναι να χρησιμοποιείτε πάντα για την φόρτιση τους 
τον φορτιστή που σας δίνει ο κατασκευαστής της συσκευής. Αν επιχειρήσετε να 
τις φορτίσετε με κάποιο άλλο τρόπο είναι πιθανό να τις καταστρέψετε. Κάθε 
τύπος μπαταρίας απαιτεί συγκεκριμένη τάση και ένταση φόρτισης και βέβαια οι 
σοβαροί φορτιστές διαθέτουν και τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας. 
Ποτέ μην ανακατεύετε διαφορετικά είδη μπαταριών μεταξύ τους. Αν πχ θέλετε 
να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες ΑΑ, μην βάλετε ποτέ δύο επαναφορτιζόμενες και 
δύο αλκαλικές μαζί. Εκτός από τις μπαταρίες που θα καταστραφούν μπορεί να 
κάνετε ζημιά και στην συσκευή. Ακόμα μην τοποθετείτε μαζί μπαταρίες που δεν 
έχουν το ίδιο επίπεδο φόρτισης. Μην βάλετε μια γεμάτη και μια μισοάδεια 
μπαταρία μαζί. Η μισοάδεια θα καταστραφεί.  
Μπορείτε να αγοράσετε με πολύ λίγα χρήματα ένα βολτόμετρο και να μετράτε με 
αυτό τις μπαταρίες. Πρόκειται για ένα μάλλον απαραίτητο όργανο με το οποίο 
μπορείτε να παρακολουθείτε την συμπεριφορά των μπαταριών. Προτιμήστε τα 
ψηφιακά πολύμετρα ακριβείας.  
Ένα άλλο βασικό σημείο είναι να μην βάλετε μαζί για φόρτιση μια άδεια και μια 
μισοάδεια μπαταρία, για προφανείς λόγους αφού απαιτούν διαφορετικούς 
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χρόνους φόρτισης. 
Τέλος είναι μάλλον περιττό να αναφερθούμε στις συνήθεις οδηγίες που λένε να 
μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες, να μην τις πετάτε στη φωτιά, να μην τις 
ανοίγετε κλπ. 
 
Πριν αγοράσετε μηχανή  
Πριν αγοράσετε ψηφιακή μηχανή πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας μερικές 
ερωτήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ξοδέψετε χρήματα χωρίς λόγο ή 
χωρίς να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της μηχανής που θα πάρετε. 
Η πρώτη βασική ερώτηση είναι η χρήση για την οποία προορίζεται η μηχανή. Οι 
ψηφlακές μηχανές κατατάσσονται σε κατηγορίες, σύμφωνα με την ανάλυση του 
αισθητήρα τους και φυσικά τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά.  
Έτσι θα βρείτε τις πολύ φτηνές κόμπακτ μηχανές με σταθερό φακό, τις μεσαίες 
κόμπακτ μηχανές με zoom φακό, τις ακριβές κόμπακτ και τις SLR με μόνιμα 
τοποθετημένο φακό και τέλος τις ακριβές ημιεπαγγελματικές ή επαγγελματικές 
SLR με εναλλακτικούς φακούς.  
Το πρώτο κριτήριο αγοράς μιας ψηφιακής μηχανής είναι η ανάλυση. Πόση 
ανάλυση χρειάζεστε και οι εικόνες που θα τραβήξετε για ποια χρήση 
προορίζονται.  
Η ποιότητα των εικόνων που δίνει η μηχανή είναι αυτονόητο κριτήριο. Δυστυχώς 
όμως για το τελευταίο η μόνη πηγή για να ενημερωθείτε είναι οι δοκιμές των 
ειδικών περιοδικών. Κατά κανόνα πάντως η ποιότητα των εικόνων είναι ανάλογη 
με την τιμή αγοράς της μηχανής.  
Αν θέλετε να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τους φακούς που είχατε με την 
συμβατική SLR μηχανή, θα πρέπει να καταφύγετε σε ένα μάλλον ακριβό μοντέλο 
ψηφιακής SLR με εναλλακτικούς φακούς. Αν όχι τι εστιακού μήκους φακός θα 
σας ικανοποιούσε; Επίσης προσφέρει ο κατασκευαστής, προαιρετικό εξαρτήματα 
που τυχόν θα χρειαστείτε, όπως μετατροπείς φακού ή φλας;  
Οι λειτουργικές δυνατότητες της μηχανής αποτελούν ένα άλλο κριτήριο. Αν 
θέλετε α φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα, θα πρέπει να βρείτε μια μηχανή που 
να προσφέρει αξιόπιστη συνεχή εστίαση. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε συνεχή 
λήψη, θα πρέπει να εξετάσετε αν η συνεχή λήψη που προσφέρει η μηχανή σας 
ικανοποιεί ως προς την ανάλυση που προσφέρει αλλά και τον συνολικό αριθμό 
εικόνων. Θέλετε προτεραιότητα διαφράγματος ή ταχύτητας; Θέλετε να 
χρησιμοποιείτε και εξωτερικό πρόσθετο φλας; Δεν διαθέτουν όλες οι μηχανές 
τέτοια δυνατότητα.  
Αν αγοράσετε μια πολύ φτηνή μηχανή, προσέξτε την εστίαση. Υπάρχουν κάποιες 
που δεν έχουν αυτόματη εστίαση αλλά προκαθορισμένη.  
Θέλετε μια μηχανή που να την έχετε πάντα μαζί σας στην τσέπη σας; Μήπως 
θέλετε μια μηχανή μόνο για Το lnternet;  
Τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας που προσφέρει ένας κατασκευαστής 
δωρεάν μαζί με την μηχανή, αποτελούν επίσης ένα κριτήριο.  
Οι μπαταρίες αποτελούν ένα οπό τα μεγάλα προβλήματα των Ψηφιακών 
μηχανών λόγω της υψηλής κατανάλωσης ρεύματος που έχουν, ειδικά αν γίνεται 
εκτεταμένη χρήση της οθόνης LCD. Προτιμήστε μηχανή που να συνοδεύεται από 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπολογίσετε 
και το κόστος αγοράς επαναφορτιζόμενων μπαταριών και φορτιστή.  
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Η σχέση τιμής / απόδοσης αποτελεί όμως ένα από τσ βασικότερα κριτήρια. 
Συνήθως στην πράξη το ερώτημα που τίθεται είναι; Διαθέτω τόσα χρήματα, τι 
καλύτερο αγοράζω με αυτά; 
 
Μερικοί λόγοι για να αγοράσετε ψηφιακή μηχανή 
• Δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε ποτέ ξανά φιλμ ούτε να πληρώσετε ξανά για 
εμφάνιση φιλμ. 

• Βλέπετε την εικόνα που φωτογραφήσατε λίγα δευτερόλεπτα μετά την λήψη 
και μπορείτε να ξανακάνετε την λήψη με τις απαραίτητες διορθώσεις. 

• Θέλετε να τραβήξετε μόνο δυο-τρεις εικόνες; Δεν είστε αναγκασμένοι να 
αγοράσετε ή να χαραμίσετε ολόκληρο φιλμ. 

• Στο τέλος κάθε φωτογράφησης όσες εικόνες δεν τις χρειάζεστε ή δεν σας 
αρέσουν απλώς τις διαγράφετε. 

• Μπορείτε πολύ εύκολα και γρήγορα να στείλετε τις εικόνες σε ένα 
υπολογιστή. 

• Μπορείτε να φωτογραφίζετε σε οποιεσδήποτε φωτlστlκές συνθήκες με πολύ 
καλά αποτελέσματα. 

• Τα φιλμ είναι ευπαθή στη θερμοκρασία και υγρασία και έχουν σχετικά μικρό 
χρόνο ζωής, κάτι που δεν συμβαίνει στα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης . Τα 
αρνητικά και τα slides επηρεάζονται από το χρόνο, κάτι που δεν συμβαίνει με 
τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης 

• Τα αρνητικά και τα slides απαιτούν υπερβολικό χώρο για την αποθήκευση 
τους σε σχέση με ψηφιακά αρχεία 

• Με τις ψηφιακές μηχανές μπορείτε να αλλάζετε την ευαισθησία λήψης όποτε 
θέλετε και ανάλογα με τις φωτιστlκές συνθήκες, ενώ με τις συμβατικές πρέπει 
να αλλάξετε φιλμ. 

• Οι περισσότερες ψηφιακές μηχανές μπορούν να λειτουργήσουν και με 
ηλεκτρική ενέργεια από την πρίζα του σπιτιού σας. 

• Όταν ταξιδεύετε αεροπορικώς δεν έχετε κανένα πρόβλημα με τις ακτίνες Χ 
στους ελέγχους των αεροδρομίων. 

• Οι ψηφιακές μηχανές μπορούν να εγγράψουν και βίντεο με ή χωρίς ήχο ή 
κάποιες μόνο ήχο. 

 
Συμβουλές για την ψηφιακή που μόλις αγοράσατε 
• Μελετήστε, δεν λέμε διαβάστε αλλά μελετήστε, με προσοχή όλο το εγχειρίδιο 
της μηχανής. Εδώ δεν ισχύει αυτό που ισχύει με τις συμβατικές: “Όλες ίδιες 
είναι” Η κάθε μηχανή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. 

• Αν θέλετε να φωτογραφίζετε στη μέγιστη ή κοντά στη μέγιστη ανάλυση της 
μηχανής σας, τότε θα πρέπει να αγοράσετε μια ή περισσότερες κάρτες μνήμης 
σχετικά μεγάλης χωρητικότητας. Όλοι οι κατασκευαστές δυστυχώς 
συνοδεύουν τις μηχανές με κάρτες μικρής χωρητικότητας για να μην ανε-
βάσουν το κόστος αγοράς. 

• Πάντα να έχετε μαζί σας και μια εφεδρική κάρτα μνήμης. Το χειρότερο που 
μπορεί να σας τύχει είναι η αδυναμία φωτογράφησης γιατί η κάρτα είναι 
γεμάτη. Και δεν μπορείτε ακόμα να αγοράσετε μια κάρτα από το πρώτο 
μαγαζί που θα βρείτε όπως κάνατε με τα φιλμ. 

• Αν η μηχανή σας δεν συνοδεύεται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, η 
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αγορά επαναφορτιζόμενων μπαταριών είναι απολύτως αναγκαία. Η χρήση 
αλκαλικών μπαταριών ή λιθίου είναι εξαιρετικά ασύμφορη. 

• Αν η μηχανή σας λειτουργεί μόνο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και δεν 
δέχεται άλλου τύπου μπαταρίες αλκαλικές ή λιθίου, τότε θα πρέπει να έχετε 
μαζί σας και μια εφεδρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ποτέ δεν ξέρετε πότε 
θα μείνετε από μπαταρία. Εδώ οι μηχανές που δέxονται μπαταρίες διαφόρων 
τύπων πλεονεκτούν σημαντικά. 

• Το ότι τις εικόνες που τραβάτε με την ψηφιακή σας μηχανή μπορείτε να τις 
επεξεργαστείτε πολύ εύκολα στον υπολογιστή, δεν σημαίνει ότι μπορείτε να 
διορθώσετε όλα τα λάθη που κάνατε στη λήψη. Προσοχή λοιπόν. 

• Ποτέ μην επεξεργάζεστε στον υπολογιστή την πρωτότυπη εικόνα που πήρατε 
από την μηχανή, αλλά ένα αντίγραφο αυτής. 

• Οι ψηφιακές μηχανές έχουν πολλές περισσότερες παραμέτρους λειτουργίας 
από τις συμβατικές. Για παράδειγμα η μηχανή σας αποδίδει καλύτερα με 
αυτόματη εξισορρόπηση λευκού ή με χειροκίνητη για το συγκεκριμένο φως? 
Οι καλύτερες εικόνες θα έρθουν όταν θα έχετε μάθει καλά όλες τις 
λειτουργίες της. Γι αυτό όμως χρειάζεται εξάσκηση και πειραματισμός. 

 
Εκτύπωση των φωτογραφιών  
Ο φωτογράφος που έχει μια Ψηφιακή εικόνα στον υπολογιστή του ή στην 
ψηφιακή μηχανή του και θέλει να την τυπώσει έχει δύο γενικά δυνατότητες. Είτε 
να δώσει το ψηφιακό αρχείο σε ένα επαγγελματικό φωτογραφικό εργαστήριο, να 
κάνει αυτό την εκτύπωση, είτε να την τυπώσει μόνος του.  
Αν την δώσετε σε εργαστήριο, αναζητήσετε κάποιο που να διαθέτει ψηφιακό 
μηχάνημα ή mini-Iab, αφού μόνον αυτά δέxoνται ψηφιακά αρχεία. Βέβαια όλο 
και περισσότερα εργαστήριο αντικαθιστούν τα συμβατικά minilab με ψηφιακά, 
έτσι στα επόμενα χρόνια προβλέπεται η καθολική επικράτηση των ψηφιακών 
mini-Iab.  
Το αρχείο σας μπορεί να δοθεί στο επαγγελματικό εργαστήριο σε οποιοδήποτε 
αποθηκευτικό μέσο ή ακόμα μπορείτε να δώσετε την κάρτα μνήμης της 
ψηφιακής σας μηχανής. Στο εξωτερικό έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται και η 
παραγγελία εκτύπωσης φωτογραφιών στέλνovτας τα αρχεία μέσω διαδικτύου.  
Μια άλλη μέθοδος που άρχισε να εφαρμόζεται είναι τα φωτογραφικά κιόσκια ή 
περίπτερα. Πρόκειται για μικροσκοπικά mini-Iab στα οποία τοποθετείτε την 
κάρτα μνήμης της ψηφιακής σας μηχανής και επιλέγετε τον αριθμό και το 
μέγεθος των φωτογραφιών που θέλετε να τυπώσετε. Ακόμα μπορείτε να κάνετε 
και βασικές διορθώσεις. Φυσικά σε μια άλλη υποδοχή βάζετε την πιστωτική σας 
κάρτα. Όταν τελειώσετε με τις διορθώσεις και την παραγγελία το μηχάνημα σας 
ενημερώνει για το κόστος της εκτύπωσης και αν συμφωνείτε προχωράτε στην 
εκτύπωση. 
Όσον αφορά την εκτύπωση στο σπίτι, οι οικιακοί εκτυπωτές έxoυν επιτελέσει 
μεγάλη πρόοδο τελευταία, και η ποιότητα εκτύπωσης που δίνουν συναγωνίζεται 
αυτή των επαγγελματικών εργαστηρίων, με την προϋπόθεση να βάζετε τις 
σωστές ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και την εικόνα. 
Ας πούμε λοιπόν λίγα λόγια για αυτές τις ρυθμίσεις. Κάθε εκτυπωτής έχει 
διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με το είδος χαρτιού αλλά και την απαιτούμενη 
ποιότητα εκτύπωσης. Όπως θα γνωρίζετε, εκτός από το απλό χαρτί, υπάρxουν 
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πολλά άλλα είδη φωτογραφικού χαρτιού, γυαλιστερό - ματ - ημιγυαλιστερό κλπ. 
Μάλιστα εκτός από τα χαρτιά που προσφέρει ο κάθε κατασκευαστής, υπάρχουν 
ανεξάρτητοι κατασκευαστές χαρτιών που προσφέρουν και αυτοί μεγάλη ποικιλία. 
Έτσι ο πρώτος κανόνας είναι να διαλέγετε τη σωστή ρύθμιση για το είδος 
χαρτιού που έχετε βάλει στον εκτυπωτή. Αν για κάποιο χαρτί έχετε αμφιβολίες 
για τη σωστή ρύθμιση, δεν έχετε παρά να διαβάστε τις οδηγίες που το 
συνοδεύουν και θα βρείτε τη λύση. 
Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε την ποιότητα εκτύπωσης που εσείς θέλετε, μια 
και μπορείτε να βρείτε σε εκτυπωτή ρυθμίσεις για πορτραίτα, που δίνουν 
ουδέτερους τόνους, για φύση που δίνουν ζωηρά χρώματα κλπ. 
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Γλωσσάρι φωτογραφικών όρων  
από ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ του JOHN HEDGECOE 

 
Ανακλαστήρας. Κατασκευή που χρησιμοποιείται για την ανάκλαση του φωτός 
προς το αντικείμενο. 
 
Αναμορφωτικός φακός. Φακός ικανός να συμπιέζει μια ευρεία γωνία λήψης σε 
ένα κανονικό κάδρο. Ένα παρόμοιο σύστημα προβολής χρησιμοποιείται για τον 
ξανασχηματισμό της εικόνας σε μια πλατιά οθόνη, δηλ. Σινεμασκόπ. 
 
Ανοιχτό φλας. Μέθοδος λειτουργίας του φλας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 
διαδικασία: άνοιγμα του φωτοφράχτη, πυροδότηση του φλας, κλείσιμο του 
φωτοφράχτη. Συνήθως, ο χρόνος που μένει ανοιχτός ο φωτοφράχτης δεν έχει 
σημασία μιας και το διαθέσιμο φως είναι πολύ χαμηλότερο από το φλας. 
 
Αντίθεση (contrast). Υποκειμενικό κριτήριο της διαφοράς ανάμεσα στις πυ-
κνότητες ή τις λαμπρότητες και το βαθμό του διαχωρισμού τους σε ένα θέμα 
αρνητικό ή φωτογραφία. Ο έλεγχος της αντίθεσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο 
της φωτογραφίας και εξαρτιέται από την υπάρχουσα αντίθεση στο θέμα, το λόγο 
φωτισμού του θέματος, τον παράγοντα αναλαμπής των φακών, τον τύπο του 
αρνητικού, το βαθμό της εμφάνισης, τον τύπου του μεγεθυντήρα, τη διαβάθμιση 
του χαρτιού και την επιφάνειά του. 
 
Άπειρο. Στη φωτογραφική ορολογία, μια απόσταση αρκετά μεγάλη ώστε να μην 
επηρεάζεται από πεπερασμένες μεταβολές. Στην πράξη αναφέρεται στα 
περισσότερα αντικείμενα που βρίσκονται πέρα από τα 1000 μέτρα η σε τοπία, 
στον ορίζοντα. 
 
Αριθμός "f". Αριθμοί στο δακτύλιο του φακού που δείχνουν το μέγεθος του 
ανοίγματός του, σε σχέση με τη εστιακή απόσταση του φακού και την απο-
τελεσματική διάμετρο του ανοίγματος, δηλ. 55 mm φακός, αποτελεσματικό 
άνοιγμα 5 mm = σχετικό διάφραγμα 1/11. Μια κοινή σειρά αριθμών f είναι 
1/2.8, 1/4, 1/5.6, 1/8, 1/11, 1/16 και 1/22. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός f, 
τόσο πιο μικρό είναι το άνοιγμα του φακού. Στην πιο πάνω σειρά το 1/2.8 είναι 
το μεγαλύτερο άνοιγμα του φακού και το 1/22 το μικρότερο. Όλοι οι φακοί αν 
κλεισθούν στον ίδιο αριθμό f, θα πρέπει να μεταδίδουν την ίδια ποσότητα 
φωτός. Κάθε αλλαγή αριθμού δείχνει διπλασιασμό ή υποδιπλασιασμό του 
διαφράγματος με εξαίρεση το μέγιστο διάφραγμα σε μερικές περιπτώσεις. Βλέπε 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ. 
 
Αρνητικό. Εμφανισμένο φιλμ που περιέχει μια αρνητική εικόνα της αρχικής 
σκηνής. 
 
ASA. Κλίμακα ταχύτητας για φωτογραφικά υλικά που θεσπίσθηκε από την 
Αμερικανική Ένωση Κανονισμών. Η κλίμακα ASA είναι βασισμένη σε γεωμετρική 
πρόοδο χρησιμοποιώντας ένα σύστημα μέσης κλίσης. 
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Βάθος εστίασης. Η απόσταση κατά την οποία μπορεί να μετακινηθεί το επίπεδο 
του φιλμ ενώ διατηρείται μια ικανοποιητικά ευκρινής εικόνα χωρίς επανεστίαση 
του Φακού. Εκτείνεται σε ίσες αποστάσεις μπροστά και πίσω από το επίπεδο 
εστίασης. 
 
Βάθος πεδίου. Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και πιο μακρινό σημείο 
του θέματος που φαίνονται ικανοποιητικά ευκρινή στο ίδιο επίπεδο εικόνας. Το 
βάθος πεδίου εξαρτιέται από το άνοιγμα του φακού και την απόσταση του φακού 
από το αντικείμενο. Για τα περισσότερα θέματα εκτείνεται κατά το ένα τρίτο της 
απόστασης μπροστά και κατά δύο τρίτα πίσω από το σημείο που είναι εστιασμένο 
 
Γωνία θέας. Μέγιστη γωνία λήψης ενός φακού, που είναι ικανός να παράγει μια 
εικόνα αποδεκτής ποιότητας πάνω στο φιλμ. Το πλάτος του τμήματος αυτού 
προσδιορίζεται από την εστιακή απόσταση του φακού. Ένας ευρυγώνιος φακός 
(μικρή εστιακή απόσταση) περιλαμβάνει μεγαλύτερο τμήμα της σκηνής, (μια 
ευρύτερη γωνία θέας), από ότι ένας νορμάλ (κανονική εστιακή απόσταση) ή 
ένας τηλεφακός (μεγάλη εστιακή απόσταση). 
 
Διαφάνεια. Θετική εικόνα, ασπρόμαυρη ή έγχρωμη, που παράγεται πάνω σε 
φιλμ διαφανειών. 
 
Διάφραγμα. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε τρεις έννοιες που σχετίζονται μεταξύ 
τους. Μαθηματικά, είναι ο λόγος της εστιακής απόστασης ενός φακού δια τη 
διάμετρό του. Με τη φυσική του έννοια αναφέρεται στο κυκλικό άνοιγμα 
(aperture) του φακού που επιτρέπει στο φως να περάσει μέσα απ' αυτόν και να 
φθάσει στο φιλμ. Σε όλους σχεδόν τους φακούς το άνοιγμα είναι μεταβλητό και 
ο βαθμός της μεταβολής του σημειώνεται με τους αριθμούς f. Αυτή ακριβώς είναι 
και η τρίτη έννοια του διαφράγματος που υποδηλώνει το ρυθμιζόμενο άνοιγμα 
ενός φακού, δηλαδή το μηχανισμό που ελέγχει την ποσότητα του φωτός που θα 
περάσει μέσα από το φακό. Ο όρος αυτός επεκτείνεται επίσης και σε ένα είδος 
φωτοφράχτη, τον διαφραγματικό ο οποίος είναι τοποθετημένος κοντά στο 
διάφραγμα του φακού. Βλέπε ΑΡΙΘΜΟΣ f. 
 
Εστιακή απόσταση. Η απόσταση ανάμεσα στο πίσω ουδέτερο σημείο του 
φακού και το εστιακό επίπεδο, όταν η εστίαση είναι στο άπειρο. Η εστιακή 
απόσταση καθορίζει το μέγεθος της εικόνας σε μια δεδομένη απόσταση μεταξύ 
φακού και αντικείμενου.  
 
Εστιακό επίπεδο. Φανταστική γραμμή κάθετη στον οπτικό άξονα που περνάει 
από την κύρια εστία. Σχηματίζει το επίπεδο οξείας εστίασης όταν ο φακός είναι 
εστιασμένος στο άπειρο.  
 
Εστιακό μήκος. Βλέπε ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. 
 
Εστίαση. Ρύθμιση του δακτυλίου απόστασης ενός φακού μέχρις ότου το αν-
τικείμενο να είναι ευκρινές.  
 



 

 31 / 38

Ευκρίνεια. Υποκειμενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
καθαρότητα ενός αρνητικού ή φωτογραφίας. Μπορεί επίσης να επεκταθεί και σε 
ένα φακό ή φωτογραφικό υλικό, ή το προϊόν και των δυο, και αναφέρεται 
συνήθως στη διαχωριστική ισχύ που πετυχαίνεται. 
 
Εύρος έκθεσης. Το εύρος μέσα στο οποίο μπορεί να ποικίλει η εκφώτιση δί-
νοντας ακόμη, ένα παραδεκτό αποτέλεσμα. Το εύρος έκθεσης ποικίλει με τον 
τύπου του γαλακτώματος. Τα πιο γρήγορα φιλμ έχουν μεγαλύτερο εύρος 
έκθεσης από τα πιο αργά φιλμ.  
 
Ευρυγώνιος. Ένας φακός που έχει μικρότερη εστιακή απόσταση και μεγαλύτερη 
γωνία θέας (περιλαμβάνει μεγαλύτερη περιοχή) από ένα νορμάλ φακό. 
 
Ζούμ(Zoom). Ένας φακός που η εστιακή του απόσταση μπορεί να μεταβληθεί, 
προσφέροντας έτσι στο φωτογράφο φακούς με διαφορετικές εστιακές απο-
στάσεις. 
 
Ημερομηνία λήξης. Ημερομηνία που τυπώνεται στα κουτιά των περισσότερων 
φιλμ και δείχνει τη χρήσιμη ζωή του υλικού σε σχέση με τη διατήρηση της 
ταχύτητας και της αντίθεσής του. 
 
Θετικό. Το αντίθετο του αρνητικού. Μια εικόνα με ίδια σχέση τόνων με την 
αρχική σκηνή -για παράδειγμα μια τελειωμένη φωτογραφία ή σλάιντ.  
 
Θόλωμα. Περιοχές εικόνας χωρίς ευκρίνεια, που δημιουργούνται ή προκα-
λούνται από κίνηση του θέματος ή της φωτογραφικής μηχανής, ή από εκλεκτική 
ή λανθασμένη εστίαση. 
 
Κάψιμο. Βλέπε ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΕΡΕΚΘΕΣΗ. 
 
Κέλβιν(Κ). Μονάδες μέτρησης στην απόλυτη κλίμακα θερμοκρασιών. Χρη-
σιμοποιούνται για τη μέτρηση της σχετικής χρωματικής θερμοκρασίας των 
φωτεινών πηγών, που μπορεί να ποικίλουν από 2000 Κ μέχρι πέρα από10000 Κ. 
 
Κλόουζ άπ(close up). Μία φωτογραφία τραβηγμένη με τη μηχανή πολύ κοντά 
στο αντικείμενο. 
 
Lumen. Μονάδα έντασης φωτισμού που πέφτει σε μια επιφάνεια. 
 
Lυχ. Μονάδα έντασης φωτισμού που ορίζεται σαν το φωτισμό που πέφτει σε μια 
επιφάνεια σε απόσταση ενός μέτρου από μια φωτεινή πηγή έντασης ενός κεριού. 
 
Μακροφωτογραφία. Φωτογραφία που παράγει μια εικόνα μεγαλύτερη από το 
αρχικό θέμα χωρίς τη χρήση μικροσκοπίου. Η μεγέθυνση που είναι δυνατή στη 
μακροφωτογραφία δεν είναι συνήθως μεγαλύτερη από x10. 
 
Μακρινή λήψη. Μια σκηνή τραβηγμένη από σχετικά μακρινή απόσταση. Το 
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κύριο θέμα παρουσιάζεται συνήθως σχετικά μικρό σε σχέση με το μέγεθος της 
όλης εικόνας. 
 
Μεγέθυνση. Το μέγεθος της εικόνας σε σχέση με το μέγεθος του αντικείμενου 
που αναπαράγεται. Είναι μια έκφραση του λόγου της απόστασης φακού - 
αντικείμενου προς την απόσταση φακού - ειδώλου. Όταν η απόσταση του 
αντικείμενου είναι ίση με την απόσταση του ειδώλου τότε η μεγέθυνση είναι ίση 
με 1. Αναφέρεται επίσης στο λόγο του μεγέθους της εικόνας δια του μεγέθους 
του αρνητικού. 
 
Μονοοπτική μηχανή ρεφλέξ(SLR). Μηχανή στην οποία η σκηνή που πρόκειται 
να φωτογραφηθεί ανακλάται απ' ένα καθρέφτη σε ένα θαμπόγυαλο, όπου μπορεί 
να εστιαστεί και να συντεθεί. Η σκηνή βλέπεται μέσα απ' το φακό που θα 
τραβήξει τη φωτογραφία κι έτσι αποφεύγεται η παράλλαξη.  
 
Μονόποδας. Ένα εξάρτημα υποστηρίξεως με ένα σκέλος που χρησιμοποιείται 
για να διατηρεί τη μηχανή σταθερή. 
 
Μοντάζ. Σύνθετη εικόνα που γίνεται από έναν αριθμό φωτογραφιών. 
 
Νορμάλ φακός. Φακός με εστιακή απόσταση περίπου ίση με τη διαγώνιο του 
φορμά του φιλμ με το οποίο χρησιμοποιείται. Ο φακός αυτός κάνει την εικόνα να 
παρουσιάζεται στη φωτογραφία με μια προοπτική όμοια με εκείνη της 
πραγματικής σκηνής. Ένας νορμάλ φακός έχει μικρότερη εστιακή απόσταση και 
μεγαλύτερη γωνία θέας από ένα τηλεφακό και μεγαλύτερη εστιακή απόσταση 
αλλά μικρότερη γωνία θέας από έναν ευρυγώνιο. 
 
Ντεκλανσέρ. Εύκαμπτο καλώδιο που χρησιμοποιείται για την απασφάλιση του 
φωτοφράχτη. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκφωτίσεις μεγάλης διάρκειας όπου το 
πιάσιμο της φωτογραφικής μηχανής με το χέρι μπορεί να προκαλέσει κίνηση της 
μηχανής και κατά συνέπεια θόλωμα. 
 
DIN. Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανονισμοί. 
 
Οδηγός αριθμός (guide number-GN). Όρος που χρησιμοποιείται μερικές 
φορές για να περιγράψει έναν παράγοντα φλας, ο οποίος αποτελεί οδηγό για τη 
σωστή εκφώτιση όταν χρησιμοποιείται φλας. Εκφράζει την φωτιστική ισχύ του 
φλας. 
 
Οθόνη εστίασης. Οθόνη θαμπόγυαλου τοποθετημένη στη φωτογραφική 
μηχανή, σε ένα επίπεδο σχηματισμού της εικόνας, που επιτρέπει στην εικόνα να 
εστιάζεται. 
 
Πανόραμα. Εκτεταμένη θέα, κυρίως τοπίου. 
  
Πανοραμική φωτογραφική μηχανή. Φωτογραφική μηχανή με έναν ειδικό 
τύπο φακού που σαρώνει περιστρεφόμενος γύρω από το πίσω ουδέτερο σημείο 
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του και παράγει μια εικόνα της σαρωμένης περιοχής πάνω σε καμπυλωμένο 
φιλμ. 
 
Παράλλαξη. Η διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που φαίνεται από το σύστημα 
σκόπευσης και αυτής που καταγράφεται στο φιλμ. Αυτό οφείλεται στην 
απόσταση που έχουν μεταξύ τους το οφθαλμοσκόπιο και ο φακός. Η διαφορά 
εμφανίζεται περισσότερο με αντικείμενα που είναι κοντά στο φακό λήψης. Μόνο 
τα διαμέσου του φακού συστήματα σκόπευσης αποφεύγουν το σφάλμα της 
παράλλαξης.  
 
Παραμόρφωση (Aberration). Η ανικανότητα του φακού να σχηματίζει μια 
τέλεια εικόνα του αντικείμενου συχνά στις άκρες του πεδίου του φακού. 
Υπάρχουν επτά βασικά σφάλματα, συνηθισμένα σε απλούς φακούς, που 
μπορούν να μειωθούν με σύνθετες κατασκευές. Αυτά είναι: αστιγματισμός, 
σφαιρική εκτροπή, κόμα, χρωματική εκτροπή, πλάγια χρωματική εκτροπή, 
γραμμική παραμόρφωση και καμπύλωση πεδίου. 
 
Παρασολέϊγ. Ένας αδιαφανής κύλινδρος, συνήθως από μέταλλο ή ελαστικό, 
που εμποδίζει να πέσει στην επιφάνεια του φακού ανεπιθύμητο φως. 
 
Πίσω φωτισμός. Φωτισμός που πέφτει στο αντικείμενο από μία κατεύθυνση 
απέναντι από τη μηχανή, ξεχωρισμένο από τον μπροστά και τον πλάγιο 
φωτισμό. 
 
Πόλωση. Το φως κινείται με κυματική μορφή κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής 
εκτελώντας ταλαντώσεις προς όλες τις διευθύνσεις. Η πόλωση που πετυχαίνεται 
με ένα φίλτρο πόλωσης προκαλεί την ταλάντωση του φωτός σε ένα επίπεδο 
μόνο. μειώνοντας την ισχύ του. Τα φίλτρα πόλωσης χρησιμοποιούνται μπροστά 
από τους φακούς των φωτογραφικών μηχανών και μπροστά από τις φωτεινές 
πηγές για να μειώσουν ή να απομακρύνουν τις αντανακλάσεις από τις επιφάνειες 
των αντικείμενων. 
 
Πουσάρισμα. Αύξηση του χρόνου εμφάνισης ενός φιλμ, ώστε να αυξηθεί η 
ταχύτητά του (αύξηση του αριθμού ASA) για λήψη σε περιβάλλον με χαμηλές 
συνθήκες φωτισμού. 
 
Προβολέας διαφανειών. Συσκευή που χρησιμοποιείται για να προβάλει 
σταθερές εικόνες πάνω σε μια οθόνη.  
 
Προοπτική. Η σχέση του μεγέθους και της μορφής τρισδιάστατων αντικείμενων 
όταν παρουσιάζονται στο χώρο των δύο διαστάσεων. Στη φωτογραφία, η 
γραμμική προοπτική ελέγχεται από τη θέση λήψης και παρουσιάζεται σε 
σμίκρυνση του μεγέθους και σύγκλιση των επίπεδων. Η αέρινη προοπτική είναι 
ένα φαινόμενο βάθους που παράγεται από την ατμοσφαιρική ομίχλη κατά το 
οποίο τα αντικείμενα χάνουν το σχήμα τους και καταγράφονται βασικά σαν 
μορφή και χρώμα. Αυτό το χάσιμο της λεπτομέρειας δίνει μια οπτική εντύπωση 
της απόστασης. 
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Προσπίπτον φως. Φως που πέφτει σε μια επιφάνεια 
 
Πρωτεύοντα χρώματα. Τα τρία πρωτεύοντα προσθετικά χρώματα του φά-
σματος για το μεταδιδόμενο φως είναι τα μπλε, πράσινο και κόκκινο. 
 
Ρετουσάρισμα. Η μεταβολή μιας φωτογραφίας ή ενός φιλμ μετά την εμφάνιση, 
με τη χρήση χρωμάτων ή μολυβιών, ώστε να μετατραπούν ΟΙ τόνοι, τα φωτεινά 
μέρη, οι σκιές και άλλες λεπτομέρειες, ή για να αφαιρεθούν λεκέδες και 
γδαρσίματα. 
 
Σλάιντ (slide). Μια φωτογραφική διαφάνεια, συνήθως έγχρωμη, τοποθετημένη 
σε πλαίσιο για προβολή. 
 
Slave Unit (Φωτοκύτταρο συγχρονισμού φλας). Μηχανισμός που πυροδοτεί 
άλλα φλας ταυτόχρονα όταν ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο διεγερθεί από το 
φωτισμό που εκπέμπει το φλας που βρίσκεται στη φωτογραφική μηχανή. Με τα 
ηλεκτρονικά φλας το φαινόμενο είναι τόσο γρήγορο ώστε ο φωτισμός από τη 
σειρά αυτή των φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε ταχύτητα 
φωτοφράχτη (εκτός από την περίπτωση του φωτοφράχτη εστιακού επίπεδου, 
που πρέπει να ρυθμισθεί στο 1/60 sec περίπου). Με λάμπες φλας που αργούν 
περισσότερο να φθάσουν σε μέγιστη έξοδο μπορεί να εμφανισθεί καθυστέρηση 
και είναι πρακτικό να συγχρονίζονται όλες οι φωτεινές πηγές σε ταχύτητες 1/10 
του δευτερόλεπτου ή μικρότερες. 
 
Στερεοσκοπία. Μέθοδος δημιουργίας ενός τρισδιάστατου εφέ σε δισδιάστατη 
επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος εικόνων που παίρνονται από ελαφρά 
διαφορετικές θέσεις λήψης, και βλέπονται μέσα από ειδικά στερεοσκοπικά 
γυαλιά. 
 
Συγχρονισμός φλας. Μέθοδοι συγχρονισμού της διάρκειας λάμψης του φλας 
με το μέγιστο άνοιγμα του φωτοφράχτη. Υπάρχουν συνήθως δυο ρυθμίσεις σε 
κάθε φωτογραφική μηχανή, Χ και Μ. Η Χ είναι η ρύθμιση για ηλεκτρονικό φλας 
στο οποίο η μέγιστη έξοδος του φωτός είναι σχεδόν ταυτόχρονη με την 
πυροδότηση. Η Μ είναι για τους περισσότερους τύπους φλας με λάμπες που 
απαιτούν κάποια καθυστέρηση στο άνοιγμα του φωτοφράχτη περίπου 17 
χιλιοστά του δευτερόλεπτου, που να επιτρέπει στη λάμπα να φθάσει σε μέγιστη 
ισχύ. 
 
Σύνθεση. Η διευθέτηση όλων των στοιχείων σε μια εικόνα - κύριο θέμα, 
μπροστά χώρος, φόντο και στοιχεία υποστήριξης. 
 
Σύστημα φακών. Περιγράφει τον τύπο και την ποσότητα των φακών που είναι 
διαθέσιμοι για χρήση με μια συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή. Περιγράφει 
επίσης την κατασκευαστική δομή ενός συγκεκριμένου τύπου φακού. 
 
Ταχύτητα. Ευαισθησία ενός φωτογραφικού γαλακτώματος στο φως. Στα φιλμς 
δίνονται αριθμοί ΑSΑ ή DIN, ή ISO που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της 
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ταχύτητάς τους. Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός τόσο πιο ευαίσθητο (γρήγορο) 
είναι το φιλμ. 
  
Ταχύτητα DIN. Σύστημα ταχύτητας φιλμ που χρησιμοποιείται από το Γερμανικό 
Οργανισμό Τυποποιήσεων. Βασίζεται σε λογαριθμική κλίμακα και αναφέρεται με 
ένα αριθμό τυπωμένο στο κουτί του φιλμ. Μια αλλαγή +3 στην κλίμακα δείχνει 
ένα διπλασιασμό της ταχύτητας του φιλμ, π.χ. ένα φιλμ 21 DIΝ είναι δύο φορές 
πιο γρήγορο από ένα 18 DIN και ένα 15 DIN έχει τη μισή ταχύτητα από ένα 18 
DIN.  
 
Ταχύτητα φακού. Το μεγαλύτερο άνοιγμα φακού (μικρότερος αριθμός 1). Ένας 
«γρήγορος» φακός μεταδίδει περισσότερο φως και διαθέτει μεγαλύτερο άνοιγμα 
φακού απ' ότι ένας «αργός» φακός. 
 
Τηλεφακός. Ένας φακός που κάνει ένα αντικείμενο να παρουσιάζεται 
μεγαλύτερο στο φιλμ απ' ότι ένας νορμάλ φακός στην ίδια απόσταση μηχανής - 
αντικειμένου. Ο τηλεφακός έχει μεγαλύτερη εστιακή απόσταση και μικρότερη 
γωνία θέας από ένα νορμάλ φακό. 
 
Τρίποδας. Ένα εξάρτημα υποστηρίξεως με τρία σκέλη που χρησιμοποιείται για 
να διατηρεί τη μηχανή σταθερή. 
 
TTL. Σύντμηση στα αγγλικά του όρου φωτομέτρηση δια μέσου του φακού, που 
είναι σύστημα φωτομέτρησης στο οποίο ένα κατάλληλο φωτοκύτταρο μέσα στη 
φωτογραφική μηχανή μετράει την εκφώτιση από το φως της εικόνας. 
 
Υπερεκφώτιση (Υπερέκθεση). Έκφραση που χρησιμοποιείται για να δείξει ότι 
το φωτοευαίσθητο υλικό έχει εκφωτισθεί υπερβολικά. Αυτό μπορεί να είναι το α-
ποτέλεσμα επίδρασης πολύ λαμπρού φωτός, ή γιατί η φωτεινή πηγή αφέθηκε να 
δράσει για πολύ. Η υπερεκφώτιση προκαλεί αύξηση της πυκνότητας και μείωση 
της αντίθεσης στα περισσότερα φωτογραφικά υλικά. 
 
Υποεκφώτιση (Υποέκθεση). Η συνθήκη κατά την οποία φτάνει στο φιλμ, 
πολύ λίγο φως, δημιουργώντας ένα αδύνατο αρνητικό, ένα σκοτεινό σλάιντ ή 
μία μουντή φωτογραφία. 
 
Φακός. Οπτικό στοιχείο φτιαγμένο από γυαλί ή πλαστικό και ικανό να διαθλά το 
φως. Στη φωτογραφία, ένας φακός μπορεί να είναι κατασκευασμένος από ένα 
μόνο ή πολλαπλά στοιχεία. Υπάρχουν βασικά δύο τύποι απλών φακών: 
συγκλίνων και αποκλίνων. Οι συγκλίνοντες φακοί είναι κυρτοί και καμπυλώνουν 
το φως προς τον οπτικό άξονα. Οι αποκλίνοντες φακοί είναι κοίλοι και 
καμπυλώνουν το φως μακριά από τον οπτικό άξονα. Και οι δύο τύποι 
χρησιμοποιούνται σε σύνθετους φακούς, αλλά το γενικό αποτέλεσμα είναι η 
σύγκλιση των φωτεινών ακτίνων. 
 
Φακός Fish-eye. Υπερβολικά ευρυγώνιος φακός με γωνία λήψης μεγαλύτερη 
από 100ο και μερικές φορές μεγαλύτερη από 180ο. Το βάθος πεδίου είναι 
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πρακτικά άπειρο και δεν απαιτείται εστίαση. Παράγει πολύ παραμορφωμένες 
εικόνες. 
 
Φίλτρα. Ενα χρωματιστό κομμάτι γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού που 
τοποθετείται μπροστά από το φακό για να τονίσει, να μειώσει ή να αλλάξει το 
χρώμα ή την πυκνότητα όλης της σκηνής ή μερικών στοιχείων της. 
 
Φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας (ND). Περιγράφει ένα γκρίζο φίλτρο 
φωτογραφικής μηχανής που έχει μια ίση απορρόφηση για όλα τα χρώματα του 
φάσματος και δεν επηρεάζει έτσι τα χρώματα της τελικής εικόνας. 
Χρησιμοποιείται για να μειώσει την ποσότητα του φωτός που μπαίνει στη 
φωτογραφική μηχανή όταν οι ρυθμίσεις του διαφράγματος ή της ταχύτητας 
πρέπει να παραμείνουν σταθερές.  
 
Φλάς. Τεχνητή φωτεινή πηγή που δίνει σύντομο αλλά πολύ λαμπρό φωτισμό. Ο 
φωτισμός παράγεται από λυχνίες εκκένωσης. Υπάρχουν δυο τύποι: ηλεκτρονικό, 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαναληπτικά και μιας χρήσης στο οποίο η λυχνία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. 
 
Φόντο. Το τμήμα της σκηνής που φαίνεται πίσω από το κύριο αντικείμενο της 
εικόνας. 
 
Φωτογραμμετρία. Μέθοδος μετρήσεων ακρίβειας από φωτογραφίες. Χρη-
σιμοποιείται εκτεταμένα στην κατασκευή χαρτών (από αεροφωτογραφίες), την 
αρχιτεκτονική σχεδίαση και τη μηχανολογική σχεδίαση. 
 
Φωτογραφία. Μια θετική εικόνα, συνήθως σε χαρτί, και που συνήθως πα-
ράγεται από ένα αρνητικό.  
 
Φωτογραφία δι' επαφής (Contact). Μια φωτογραφία εκτυπωμένη με 
απόλυτη επαφή με το αρνητικό. Η εικόνα στη φωτογραφία αυτή έχει το ίδιο 
μέγεθος με το μέγεθος του αρνητικού. 
 
Φωτόμετρο. Όργανο για τη μέτρηση της ποσότητας του φωτός που πέφτει σε 
ένα αντικείμενο ή αντανακλάται απ' αυτό και συνήθως ικανό να μετατρέπει αυτή 
τη μέτρηση σε χρησιμοποιούμενη πληροφορία, όπως η ταχύτητα του 
φωτοφράχτη και το διάφραγμα που απαιτούνται για τη λήψη μιας ικανοποιητικής 
φωτογραφίας. 
 
Φωτοφράχτης. Μεταλλικά φύλλα, ή μια υφασμάτινη ή μεταλλική οθόνη ή ένας 
δίσκος ή άλλο μετακινούμενο κάλυμμα στη μηχανή, που ελέγχει τη χρονική 
διάρκεια που το φως προσπίπτει στο φιλμ. 
 
Χρωματική θερμοκρασία. Μια κλίμακα που εκφράζει τη χρωματική ποιότητα 
και τα συστατικά μιας φωτεινής πηγής και είναι τυποποιημένη σε βαθμούς KeIvin 
(Κ) ή mireds. 
 


