




o  Ο Αριστοτέλης περιγράφει την πρώτη και 
απλούστερη φωτογραφική μηχανή, γνωστή 
ως camera obscura.  

 

o Ένα σκοτεινό κουτί στη μια του πλευρά 
οποίου υπάρχει μια πολύ μικρή τρύπα για να 
περνά το φως.  

 

o Οι ακτίνες του φωτός περνούν μέσα από 
την μικρή τρύπα, και επειδή ταξιδεύουν σε 
ευθεία γραμμή , σχηματίζουν στην απέναντι 
πλευρά μια ανταστραμμένη εικόνα των 
ατικειμένων που βρίσκονται έξω από το 
κουτί.   

 



 Ο Giovanni Battista della Porta (1558) σε 
κειμενά του προτρέπει τους ζωγράφους να 
χρησιμοποιούν τη camera obscura, για να 
σχεδιάζουν πιο εύκολα πορτρέτα και τοπία. 



Στα επόμενα χρόνια έγιναν πολλές παρεμβάσεις στην camera obscura  

 

Όπως  : προσθήκη φακού  στην τρύπα εισόδου του φωτός γεγονός που 
εξασφάλιζε καλύτερη εστίαση- νετάρισμα της εικόνας, προσθήκη 
καθρέφτη πίσω από το φακό υπό γωνία 45ο. Όλες οι προσπάθειες 
αφορούσαν τη βελτίωση του φιλμ και της φωτογραφικής μηχανής. 

 
    Η εξέλιξη από τότε στον χώρο της φωτογραφίας ήταν τεράστια αρκεί 
να αναφέρουμε ότι η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε με 
μια  φωτογραφική μηχανή που ζύγιζε γύρω στα 20 κιλά και χρειάστηκαν 8 
περίπου ώρες για να αποτυπωθεί ενώ σήμερα χρειάζονται εκατοστά ή 
χιλιοστά του δευτερολέπτου  και η φωτογραφική μηχανή ζυγίζει περίπου 
300gr.  
 



 ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 1816: Ο Niepce παίρνει τις πρώτες πειραματικές φωτογραφίες αντικειμένων, χωρίς 

φωτογραφική μηχανή. Είναι βραχύβιες, καθόσον δεν μπορεί να τις 
σταθεροποιήσει. 
 

 1826: Ο Niepce είναι ο πρώτος που κατορθώνει να καταγράψει εικόνες με τη 
βοήθεια του ηλιακού φωτός και να τις διατηρήσει. Η πρώτη στην ιστορία 
φωτογραφία του χρειάστηκε χρόνο έκθεσης οκτώ ωρών. Η μέθοδός του 
ονομάστηκε "ηλιογραφία". Πέθανε, όπως όλοι οι πρωτοπόροι, φτωχός και 
άγνωστος. 
 
 

 ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 
 Από νωρίς ο Daguerre αλληλογραφεί με τον Niepce και αναπτύσσει τη μέθοδό 

του, που μας έδωσε τις θαυμάσιες δαγεροτυπίες. Επιτέλους, το λανθάνον είδωλο 
γίνεται φωτογραφία. 
 
 



 1829: Ο Niepce και ο Daguerre υπογράφουν ένα 
συμβόλαιο συνεργασίας και αρχίζουν να ενημερώνουν ο 
ένας τον άλλο για την πρόοδό τους στη φωτογραφία. 

 

 1833: Στην Αγγλία υπάρχει ακόμη ένας ανήσυχος 
μαθηματικός, o Talbot, που έχει τις ίδιες ιδέες με τον 
Daguerre και τον Niepce, αλλά αγνοεί τα επιτεύγματά τους. 
Καταφέρνει και αυτός να πάρει αρνητικές φωτογραφίες σε 
χαρτί και να τις σταθεροποιήσει. 

  
 



 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ 
 

 1839: Είναι η χρονιά κατά την οποία στη Γαλλία δημοσιοποιείται η εφεύρεση της 
φωτογραφίας. Η Ακαδημία των Επιστημών αναγνωρίζει επίσημα τη μέθοδο του 
Daguerre. 
 

 1847: Παρουσιάζεται η πρώτη φωτογραφική πλάκα, το πρώτο αρνητικό φιλμ σε 
τζάμι. Την ίδια χρονιά τελειοποιείται η μέθοδος της καλοτυπίας. 
 

 1856: Η πρώτη σειρά αεροφωτογραφιών από αερόστατο. Ο Nadar καταφέρνει 
να τραβήξει συνολικά 70 φωτογραφίες. 
 
 
 



 Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 
 

 1868: Η μέθοδος έγχρωμης εκτύπωσης με την αφαιρετική τριχρωμία. Οι Ducos 
dy Hauron και Gross έφτασαν σχεδόν μαζί στην περιγραφή αυτής της μεθόδου, 
από διαφορετικό δρόμο. 
 

 1879: Οι πρώτες γυάλινες πλάκες βιομηχανικής παραγωγής από τον Eastman. 
 

 1888: Κυκλοφορεί το πρώτο φιλμ από την αμερικανική εταιρεία Eastman. Την ίδια 
χρονιά ο George Eastman παρουσιάζει την πρώτη Kodak με ρολό φιλμ.  
 

 . Το σελουλόιντ είναι ίσως ο μεγαλύτερος σταθμός στην ιστορία της 
φωτογραφίας. 
 





 Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

 

 1889: Κυκλοφορούν ο πρώτος αναστιγματικός φακός από 
το εργοστάσιο Zeiss, καθώς και το πρώτο φιλμ που μπορεί 
να τοποθετηθεί στη φωτογραφική μηχανή ακόμη και σε 
φως ημέρας. 

 

 1925: Η πρώτη Leica παρουσιάζεται στη Γερμανία. 
Πρόκειται για τη μηχανή που με την ποιότητά της και το 
μικρό της μέγεθος έδωσε τη μεγαλύτερη μέχρι τότε σιγουριά 
και ελευθερία κινήσεων στο φωτογράφο. 

 



 1930: Οι πρώτες προσπάθειες ψηφιακής φωτογράφησης από 
τους Philo Taylor Farnsworth και Vladimir Kosma Zoworykin. 

 

 1936: Η πρώτη μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής από το BBC. 

 

 1940: Η φωτογραφία μπαίνει στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη 
Νέα Υόρκη. 

  
1947 Κυκλοφορεί το πρώτο έγχρωμο θετικό φιλμ (slide) 
Ektachrome της Kodak. 

 



 1948: Κυκλοφορεί η πρώτη Polaroid και 
ιδρύεται το πιο γνωστό 
φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο στον 
κόσμο, το Magnum. 



 1950: Πραγματοποιείται η Photokina, η 

πρώτη έκθεση φωτογραφικών 

προϊόντων στην Κολονία της Γερμανίας. 

 



 ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 1959: Οι πρώτες φωτογραφίες της Γης 

από δορυφόρο. 

 



 1972: Η πρώτη μηχανή με αισθητήρα CCD 
κατασκευάζεται από την Bell Systems και αξιοποιείται 
στην τηλεόραση. 

 

 1997: Οι πρώτες ψηφιακές φωτογραφίες από τον 
πλανήτη Αρη. 

 







  













 Ο   φωτογραφικός  φακός  αποτελεί  το  

σημαντικότερο   και   σπουδαιότερο μέρος  

της  μηχανής.     



 Κατοπτρικός 

 
  

Οι φακοί εξαιρετικά μεγάλης εστιακής απόστασης – 500 χιλ. και πάνω – είναι 
τόσο μεγάλοι σε όγκο και βάρος, ώστε να πρέπει να τοποθετηθούν σε 
τρίποδο. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα μερικοί φακοί είναι 
κατασκευασμένοι με σύστημα κατόπτρων. Δυο κοίλοι καθρέπτες “διπλώνουν” 
το φωτεινό διάδρομο αντανακλώντας το φως μπρος – πίσω, κάνοντας έτσι 
το φακό πολύ μικρότερο και επειδή οι καθρέπτες αντικαθιστούν και μερικά 
στοιχεία, πολύ ελαφρύτερο. 



Zoom 

 
  

Οι φακοί zoom είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να έχουν μεταβλητή εστιακή 
απόσταση. Γυρίζοντας ένα πρόσθετο δαχτυλίδι ρύθμισης, ο φακός αλλάζει 
διάφορες εστιακές αποστάσεις, μεγεθύνοντας ή μικραίνοντας το μέγεθος του 
ειδώλου. Ο zoom επομένως δρα σαν ένα εύχρηστο υποκατάστατο μιας 
σειράς εναλλασσόμενων φακών. Οι φακοί zoom συνήθως καλύπτουν 
εστιακές αποστάσεις από 100-300 mm ή 70-150 mm ή 35-105 mm. Το 
μεγαλύτερό-τους διάφραγμα σπάνια είναι μεγαλύτερο από f/3.5 και το 
κόστος-τους είναι μεγάλο. 



 Φακός fisheye υπερευρυγώνιος  

   Οι περισσότεροι ευρυγώνιοι φακοί είναι “διορθωμένοι” για να 
καταγράφουν τις κάθετες και οριζόντιες γραμμές του αντικειμένου, σαν 
κάθετες και οριζόντιες και στο είδωλο. Οι φακοί fisheye, καταγράφουν τις 
ευθείες γραμμές σαν καμπύλες και δίνουν σ’ όλο το είδωλο μια όψη 
αντανάκλασης κυρτού κατόπτρου ή ματιού ψαριού. Τυπικοί φακοί fisheye για 
φωτογραφικές μηχανές 35 mm έχουν εστιακές αποστάσεις από 6 μέχρι 16 
mm Μερικοί δίνουν ολοκληρωμένο παραλληλόγραμμο είδωλο και άλλοι ένα 
στρογγυλό στο κέντρο της εικόνας. 



Νορμάλ 
Σαν το βασικό στοιχείο μιας σειράς φακών, ο νορμάλ 
εστιακής απόστασης φακός συχνά προσφέρει το 
μεγαλύτερο διάφραγμα όπως f/2 ή f/1.8 ή και 
μεγαλύτερα απ’ ότι οι άλλοι φακοί. Η κατασκευή του είναι 
κατά κανόνα από 6 ή 8 στοιχεία. 



Ευρυγώνιος 

  Είναι ένας φακός μικρής εστιακής απόστασης κατασκευασμένος να 
καλύπτει μια μεγάλη οπτική γωνία. Οι περισσότεροι ευρυγώνιοι φακοί 
για μονοοπτικές ρε-φλέξ φωτογρ. μηχανές έχουν τώρα κατασκευή 
“αντιστρεφόμενου τηλεφακού”. Αυτό επιτρέπει στο φακό να εστιάζει 
στην ίδια με το νορμάλ απόσταση από το φιλμ.  

  
 



Τηλεφακός 
Είναι ένας φακός μακράς εστίασης έχοντας προς την 
πλευρά της φωτογραφικής μηχανής μερικά στοιχεία 
απόκλισης. Αυτά έχουν την ικανότητα να κάνουν την 
απόσταση του ειδώλου από το φακό μικρότερη απ’ ό,τι 
θα χρειαζόταν η εστιακή απόσταση. 



Φακοί Macro 
Οι φακοί macro είναι περισσότερο διορθωμένοι, για 
αντικείμενα πολύ κοντά στο φακό. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν και για μακρινά αντικείμενα, η καθαρότητά 
τους όμως θα είναι λιγότερη από ότι ενός φακού γενικής 
χρήσης. 





  



 Α) Αναλογικές φωτογραφικές μηχανές: 

 
  Αυτές χρησιμοποιούν φωτογραφικό φιλμ στο οποίο 

αποτυπώνεται η φωτογραφία κατά τη λήψη. Στη 
συνέχεια το φιλμ περνά από τη διαδικασία της 
εμφάνισης σε σκοτεινό θάλαμο είτε σε ειδικά 
φωτογραφικά εργαστήρια. Με τη διαδικασία της 
εμφάνισης παράγεται ένα αρνητικό, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των φωτογραφιών 
στο χαρτί.   
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1


 Β)Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές: 

 Αυτές χρησιμοποιούν αισθητήρες εικονοστοιχείωνγια 
την καταγραφή και κάρτες μνήμης (SD, MMC, XD-
Digital κ.α.) για την αποθήκευση των φωτογραφιών. 
Στη συνέχεια οι φωτογραφίες μπορούν να τυπωθούν 
σε χαρτί στα φωτογραφικά εργαστήρια ή σε 
οικιακούς εκτυπωτές, ή να περάσουν σε ένα 
μεγαλύτερο οπτικό ή μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο. 
Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σημεία που 
πρέπει να προσεχθούν είναι η ανάλυση που μετριέται 
σε Megapixels.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=SD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=MMC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XD-Digital&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XD-Digital&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XD-Digital&action=edit&redlink=1


 Οι ψηφιακές μηχανές  χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες: 

 

 

 

 

 

 

  
 
α) Compact (Συμπαγείς). Μηχανές με 
ενσωματωμένους φακούς. Συνήθως πολύ 
μικρές σε μέγεθος 



 β) DSLR (Digital Single Lens Reflex). 

Μηχανές με φακούς που εναλλάσσονται 



 Γ) Ανάλογα με τον τρόπο εστίασης. 

 

 

   

 

 

α) Μηχανές με φακό αυτόματης 

εστίασης. (Compact, DSLR, SLR κ.λ.π.) 



 β) Μηχανές με φακό χειροκίνητης 

εστίασης. (SLR κ.λ.π.) 

 



 γ) Μηχανές με φακό σταθερής εστίασης. 

(Compact, Μηχανές μιας χρήσης, 

Μηχανές στιγμιαίας εμφάνισης, Pinhole 



 Δ) Ανάλογα με τον τρόπο σκόπευσης. 

 

 

 

 

 

 

 
 
α)με σκόπευτρο για απευθείας σκόπευση 
 
 



 β) μονοοπτική "ρεφλέξ»  



 γ) διοπτική "ρεφλέξ" 



 δ) με σκόπευση μέσω της πλάτης της 

μηχανής 



 ε) με σκόπευση μέσω της οθόνης της 
μηχανής 



Ε) σε μηχανές για ειδικές χρήσεις 
 
α) Κατασκοπευτικές 
β) μικροσκοπικής οπής (Pinhole) 
γ) Μηχανές με φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης (Polaroid - 
Fujifilm) 





 Τι είναι το διαφραγμα 
 
Το διάφραγμα συμβολίζετε 
με το γράμμα F όσοι έχουν 
στην ψηφιακή τους 
δυνατότητα manual 
χειρισμού θα το έχουν 
παρατηρήσει. 
Όταν λέμε ανοιχτό 
διάφραγμα εννοούμε μικρό 
αριθμό F πχ 2,8 και μικρό 
διάφραγμα μεγάλο αριθμό 
F , με μεγάλο διάφραγμα 
πετυχαίνουμε θολό βάθος 
πεδίου πχ στη φωτογραφία 
που έχω τραβήξει προσέξτε 
το φόντο ενώ μικρό 
διάφραγμα θα 
χρησιμοποιήσουμε αν 
θέλουμε να να 
φωτογραφίσουμε ένα 
τοπίο πχ F11  



 Το άνοιγμα του 
διαφράγματος 
καθορίζεται από ένα 
μηχανισμό,όπως αυτόν 
της ίριδας. Κάθε ρύθμιση 
διαφράγματος 
ονομάζεται "αριθμός f" ή 
"στοπ" και υπολογίζεται 
διαιρώντας τη διάμετρο 
του ανοιχτού 
διαφράγματος με την 
εστιακή απόσταση του 
φακού. Ανοίγοντας το 
διάφραγμα κατά ένα 
στοπ διπλασιάζεται η 
ποσότητα του φωτός 
που περνά από το φακό 



  η  ταχύτητα  

του 

φωτοφράκτη 

καθορίζει για 

πόση ώρα το 

φως θα 

επιδράσει 

πάνω στο 

φιλμ 



 ISO (ευαισθησία) 

 Ο όρος ISO (International Standards 
Organization) χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως 
βαθμίδα για να δείξει την ευαισθησία του φιλμ, 
μιας φωτογραφικής μηχανής, στο φως. 

 Παρ’ όλο που οι σύγχρονες DSLR δε 
χρησιμοποιούν φιλμ, ο όρος ISO 
χρησιμοποιείται και στην ψηφιακή φωτογραφία 
για να δείξει την ευαισθησία του αισθητήρα.  

 



 . Αυξάνοντας το ISO και κατ’ επέκταση αυξάνοντας 
την ευαισθησία του αισθητήρα, μειώνεται σταδιακά 
η ποιότητα της φωτογραφίας με την εμφάνιση 
μικρών ‘’κόκκων’’, διάχυτων σε όλο το κάδρο. 
Αυτός ο ‘’κόκκος’’ σε ψηφιακούς όρους είναι 
γνωστός ως ‘’θόρυβος’’. Αποτελεί κάτι ανάλογο 
με τα ‘’χιόνια’’ που βλέπουμε στην τηλεόραση 
όταν το κανάλι δεν είναι σωστά συντονισμένο ή με 
χαμηλό σήμα. 



     
  

















  





   

























 1.  EYAΓΓΕΛΙΔΗΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ   

 2.  ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 3.  ΛΑΖΑΡΟΥ  ΕΛΕΝΗ 

 4.  ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 5.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 

 6.   ΚΡΑΣΣΑ  ΜΑΡΙΑ 

 7.  ΜΑΤΣΙΩΡΗ      ΕΥΗ 

 8.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΑΝΝΑ 

 

 


