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ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Εισαγωγή στη Φωτογραφία 



ΜΑΘΗΜΑ 4ο  
ΦΩΤΟΜΕΤΡΗΣΗ & 

ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 



Σώμα φωτογραφικής μηχανής 

• Αισθητήρας 

• Κλείστρο 

• Φωτόμετρο 

• Επιλογέας προγραμμάτων 

• Ηλεκτρονικά κυκλώματα 

• Κουμπιά που ελέγχουν τις λειτουργίες της 
μηχανής 

• Καθρέφτης κτλ  



Φωτόμετρα γενικά 

• Υπάρχουν φωτόμετρα χεριού και φωτόμετρα 
ενσωματωμένα στις μηχανές. 

• Θα μας απασχολήσουν τα φωτόμετρα που 
είναι ενσωματωμένα στις μηχανές μας γιατί 
είναι αυτά που χρησιμοποίει η συντριπτική 
πλειοψηφία των φωτογράφων σήμερα. 

• Τα φωτόμετρα αυτά μετρούν την ποσότητα 
του φωτός που ανακλάται από το αντικείμενο 
προς τη μηχανή μας. 

 



Φωτόμετρο 

Το φωτόμετρο αποτελείται από ένα 
φωτοβολταϊκό στοιχείο και έναν υπολογιστή, 
ο οποίος καθορίζει την ταχύτητα κλείστρου 
και το άνοιγμα διαφράγματος για τη σωστή 
έκθεση σε δεδομένες συνθήκες φωτισμού.  



Όλα τα φωτόμετρα έχουν ρυθμιστεί να φωτομετρούν 
επιφάνειες με ποσοστό ανάκλασης 18%.  Δηλαδή, το 
φωτόμετρο υπολογίζει ότι το αντικείμενο το οποίο θα 
φωτογραφίσουμε ανακλά ποσοστό 18% από το φως 
που πέφτει πάνω του και ο υπολογισμός που κάνει το 
φωτόμετρο για την ταχύτητα κλείστρου και το άνοιγμα 
διαφράγματος είναι βασισμένος σε αυτή την αρχή. 

 

Το 75% των αντικειμένων που φωτογραφίζουμε 
εμπίπτει στον κανόνα αυτό.  



Αυτό είναι σωστό όπως είπαμε για το 75% των 
περιπτώσεων. 

 

Τι γίνετε όμως όταν η σκηνή μας περιλαμβάνει πολύ 
άσπρο (χιόνι); Η πολύ μαύρο; 

 

Τότε το φωτόμετρο ξεγελιέται και μας δίνει τιμές τέτοιες 
όπου το χιόνι δεν αποτυπώνεται σαν άσπρο αλλά σαν 
γκρίζο και το ίδιο συμβαίνει για το μαύρο, το οποίο 
επίσης αποτυπώνεται σαν γκρίζο. 

 



Λύση υπάρχει για το πρόβλημα αυτό και ακούει 
στο όνομα υπέρ-έκθεση και υπό-έκθεση. 

 

Για την πρώτη περίπτωση του λευκού χιονιού, 
υπέρ-έκθεση μέχρι και +2 stop. 

 

Στην περίπτωση δε του μαύρου, υπό-έκθεση 
μέχρι και -2stop. 



Τρόποι φωτομέτρησης 

• Όπως έγινε φανερό από την επεξήγηση του τρόπου 
που εργάζεται ένα φωτόμετρο αυτό δεν είναι τέλειο και 
σε πολλές περιπτώσεις μας δίνει λάθος αποτελέσματα. 
Εκτός από τις περιπτώσεις του άσπρου μαύρου είναι και 
οι περιπτώσεις του backlighting αλλά και άλλες όπου ο 
φωτισμός είναι «δύσκολος».  Για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις δυσκολίες οι επιστήμονες έχουν εφαρμόσει 
τρείς βασικούς τρόπους φωτομέτρησης   
1. Σημείου 

2. Βάρος στο κέντρο της εικόνας 

3. Υπολογιζόμενη  



Φωτομέτρηση σημείου 

Όταν επιλέξουμε στη μηχανή μας αυτό τον τρόπο 
φωτομέτρησης, το φωτόμετρο της μηχανής 
παίρνει τη μέτρηση μόνο από ένα πολύ μικρό 
μέρος στο κέντρο του κάδρου μας 1-3%.  Αυτό 
μας βοηθά σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να 
αποτυπώσουμε σωστά το φωτισμό που υπάρχει 
σε ένα μικρό μέρος της εικόνας που έχουμε 
μπροστά μας.   



Φωτομέτρηση «σημείου» 



f/8 1/1300 f/8 1/800 

SPOT SPOT 



Υπολογιζόμενη 

Είναι ο πλέον εξελιγμένος τρόπος φωτομέτρησης 
που εφαρμόζεται στις περισσότερες των 
περιπτώσεων και που μας δίνει τα καλύτερα 
αποτελέσματα.  
 

Εδώ το φωτόμετρο παίρνει μετρήσεις από 
διάφορα τμήματα της εικόνας μας και με τη 
βοήθεια computer καταλήγει σε πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα. 





Φωτομέτρηση με βάρος στο 
Κέντρο της εικόνας 

Με την επιλογή αυτή το φωτόμετρο παίρνει μια 
γενική φωτομέτρηση αλλά δίνει περισσότερο 
βάρος στο κεντρικό σημείο του κάδρου μας 
περίπου 20-30%.  Ήταν η βασική μέθοδος 
φωτομέτρησης πριν την εφαρμογή των computer 
στις φωτογραφικές μηχανές.  Μας βοηθά όταν 
θέλουμε να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στον 
φωτισμό που υπάρχει στο κέντρο της εικόνας. 





Σύγκριση τρόπων φωτομέτρησης 

CENTER EVALUATIVE PARTIAL SPOT 

f/11 1/2000 f/11 1/1600 f/11 1/1000 f/11 1/1600 



Auto exposure lock (AEL) 

• Σε δύσκολες φωτιστικές συνθήκες ένα ακόμη 
εργαλείο που μας βοηθά είναι το AEL.  

• Το AEL μας επιτρέπει να κρατήσουμε τη 
φωτομέτρηση που κάνουμε σε ένα σημείο και 
να τη χρησιμοποιήσουμε σε άλλο σημείο που 
έχει διαφορετικές φωτιστικές συνθήκες. 

• Το κλείδωμα της φωτομέτρησης γίνεται με το 
πάτημα του πλήκτρου στην πλάτη της μηχανής.  



Bracketing  
• Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σωστή έκθεση 

μιας φωτογραφίας είναι καθοριστικής 
σημασίας.  Πως μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι ότι θα πετύχουμε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα; 

• Χρησιμοποιούμε το όπλο του Bracketing που 
μας επιτρέπει να πάρουμε μια σειρά από 
φωτογραφίες με διαφορετικές τιμές έκθεσης 
από (-) στο (0) και στο (+). 

 



• Ο τρόπος που επιλέγουμε το bracketing και 
τις διάφορες παραμέτρους που υπάρχουν, 
είναι διαφορετικός στους διάφορους 
κατασκευαστές ακόμη και σε διαφορετικά 
μοντέλα των ίδιων κατασκευαστών. 

 

• Μπορούμε όμως να πετύχουμε bracketing 
κάνοντας διόρθωση έκθεσης όπως είδαμε στο 
προηγούμενο μάθημα. 



Auto bracketing 

-1stop 

+1stop 



Επιλογέας προγραμμάτων 

Μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε το 
άνοιγμα διαφράγματος και την ταχύτητα 
κλείστρου με διαφορετικούς τρόπους ώστε να 
πετύχουμε γρήγορα τον καλύτερο συνδυασμό 
αυτών των δύο σε σχέση με τα δεδομένα που 
έχουμε και στο αποτέλεσμα που θέλουμε να 
φτάσουμε. 

   



Επιλογές 

• Program 

• Shutter priority 

• Aperture priority 

• Manual 

• Σε πολλά μοντέλα μηχανών μπορούμε να 
βρούμε και άλλες επιλογές οι οποίες όμως 
αφορούν συγκεκριμένες συνθήκες 
φωτογράφησης και όχι τρόπους επιλογής 
ταχύτητας-διαφράγματος 



Program 

• Η επιλογή αυτή είναι η απλούστερη και η 

ευκολότερη από τις κύριες επιλογές που 
υπάρχουν. 

• Πατώντας το κουμπί φωτομέτρησης της 
μηχανής μας ο μηχανισμός του φωτόμετρου, 
αφού φωτομετρήσει, μας δίνει συνδυασμό 
ταχύτητας κλείστρου και ανοίγματος 
διαφράγματος σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα 
που ο κατασκευαστής ενσωμάτωσε στη μηχανή.  



• Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόγραμμα 
αυτό επιλέγει συνδυασμό γρήγορης ταχύτητας 
και ανοικτού διαφράγματος για να μειώσει την 
πιθανότητα να κουνηθεί η μηχανή κατά τη λήψη 
της φωτογραφίας και αυτό βέβαια σε βάρος του 
βάθους πεδίου. 

• Στα αρχικά στάδια η χρήση του Program είναι 
αναπόφευκτη, αφού είναι η εύκολη λύση που 
μας ελευθερώνει από τον προβληματισμό για 
την επιλογή του καταλληλότερου συνδυασμού 
ταχύτητας διαφράγματος. 



Shutter priority (Tv) 

• Η επιλογή αυτή μας επιτρέπει να επιλέξουμε εμείς μια 
συγκεκριμένη ταχύτητα και ο μηχανισμός του 
φωτόμετρου να υπολογίσει και να επιλέξει το 
διάφραγμα για να έχουμε τη σωστή ποσότητα φωτός 
στη μηχανή μας.  Μπορούμε, επίσης, να αυξήσουμε ή 
να μειώσουμε την ταχύτητα και αμέσως αλλάζει η 
τιμή του διαφράγματος ανάλογα.  

• Χρησιμοποιείται περισσότερο σε φωτογραφήσεις 
κινούμενων αντικειμένων όπου πρωταρχικός στόχος 
είναι το πάγωμα της κίνησης και όχι το βάθος πεδίου. 



1/25- f/5,6 



1/1000-f/9 



Aperture priority (Av) 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε την αντίθετη κατάσταση. 
Εμείς επιλέγουμε το άνοιγμα διαφράγματος για να 
πετύχουμε το βάθος πεδίου που επιθυμούμε και ο 
μηχανισμός του φωτόμετρου καθορίζει την ταχύτητα, 
πάντα για να έχουμε τη σωστή έκθεση του αισθητήρα, 
σύμφωνα με τη μέτρηση του φωτόμετρου. 

 

Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου το 
βάθος πεδίου έχει πρωταρχική σημασία πχ Τοπία 

 



Manual 
Στην επιλογή αυτή έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε 
εμείς τόσο το άνοιγμα διαφράγματος όσο και την ταχύτητα 
κλείστρου. 

Η μηχανή μας παρέχει τη δυνατότητα να ξέρουμε άμεσα 
αν ο συνδυασμός που επιλέξαμε θα μας δώσει 
φωτογραφία υπέρ-φωτισμένη, υπό-φωτισμένη ή σωστά 
φωτισμένη με ένδειξη που βλέπουμε στο σκόπευτρο.  

Η πλέον δύσκολη επιλογή αλλά αναγκαία για να 
μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη σημασία της ταχύτητας 
και του διαφράγματος.  Αρχίστε από εδώ! 



Υπερέκθεση- Υποέκθεση 

Στην πραγματικότητα όλες οι επιλογές βασίζονται στη 
μέτρηση του φωτόμετρου.  Αν εξαιρέσουμε το Manual, 
στις υπόλοιπες επιλογές όλοι οι συνδυασμοί μας δίνουν 
πάντοτε τη σωστή ποσότητα φωτός για μία φωτογραφία 
ορθή από φωτιστικής πλευράς.  Στο Manual, αν ο 
συνδυασμός που επιλέξαμε θα μας δώσει περισσότερο ή 
λιγότερο φως, έχουμε την ένδειξη από τη μηχανή μας 
άμεσα.  Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε (αν 
το θελήσουμε) τη «λανθασμένη» έκθεση επιλέγοντας 
συνδυασμό ταχύτητας και διαφράγματος τέτοιο ώστε η 
ένδειξη στην μηχανή να είναι «0». 





• Τι γίνετε όμως όταν θέλουμε σκόπιμα να έχουμε 
«λάθος» έκθεση; 

• Στο manual είναι απλό ... απλά επιλέγουμε συνδυασμό 
ταχύτητας διαφράγματος που να μας δίνει ένδειξη προς 
το (+) υπερ-έκθεση ή προς το (-) υπο-έκθεση. 

• Στα άλλα προγράμματα μπορούμε επίσης να κάνουμε 
αλλαγή στην έκθεση που μας δίνει η μηχανή για 
αυξημένη έκθεση ή μειωμένη έκθεση.  Όμως ο κάθε 
κατασκευαστής το πετυχαίνει με διαφορετικό τρόπο.  
Θα το βρούμε στο εγχειρίδιο της μηχανής μας.   

• Διαβάστε το εγχειρίδιο της μηχανής σας!!! 



f/22 1/160 Ev -2/3 


