
Long-Exposure Photography 
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Φωτογραφία Μακράς έκθεσης 



• Στην Φωτογραφία Μακράς Έκθεσης ή Long-exposure 

photography ή  Τime-Exposure photography 

χρησιμοποιείται μακράς διάρκειας shutter-speed (ανοικτό 

κλείστρο για μεγάλο χρονικό διάστημα)  για απαθανάτιση 

με ευκρίνεια των σταθερών αντικείμενων (stationary 

subjects) μιας εικόνας, αλλά και για να φανεί το στοιχείο 

της κίνησης στα κινούμενα αντικείμενα (blurry or moving 

Subjects). 

•  H φωτογραφία μακράς διάρκειας αποθανατίζει ένα 

στοιχείο το οποίο η συμβατική φωτογραφία δεν μπορεί. 

Τον ΧΡΟΝΟ (time).  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 



•  Όταν ένα σκηνικό αποτελείται τόσο από στατικά όσο 

και από κινούμενα αντικείμενα, τότε ένα αργό 

κλείστρο μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. 

 

• Αναφέρεται συχνά και ως «φωτογραφία νύχτας». 

Ενδιαφέροντα θέματα για φωτογράφιση είναι τα 

αστέρια, ο γαλαξίας τα κινούμενα αυτοκίνητα και τα 

φώτα.  

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 



• Οι φωτογραφίες Long exposure είναι πιο εύκολο να 

επιτευχθούν σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αλλά με τα 

κατάλληλα φίλτρα (Neutral Density Filters) το αποτέλεσμα 

είναι εξίσου εντυπωσιακό και σε φωτεινό περιβάλλον. Η 

λήψη ομίχλης και νερού καθώς και συννέφων με μακρά 

έκθεση είναι αρκετά δημοφιλής στην φωτογραφία. 

 

• Μπορεί να οριστεί η φωτογραφία με ανοικτό το κλείστρο 

(χρόνος έκθεσης) με χρόνο μεγαλύτερο του 1/10 

δευτερολέπτων. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 



Παραδείγματα / Θέματα χρήσης long Exposure. 

 

1. Νυχτερινή φωτογραφία μακράς έκθεσης (πχ Star Trails, 

Milkyway Galaxy, light trails κτλ. 

2. Landscapes. 

3. Ζωγραφίζω με το φως (Light Painting). 

4. Μακρά έκθεση νερού – (Γαλακτώδες Νερό-milky water) . 

5. Κινούμενα σύννεφα. 

6. Κίνηση ανθρώπων.  

7. Solargraphy – Τεχνική κατά την οποία η έκθεση 

φωτογραφίας είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 

(μήνες ή και χρόνο) για καταγραφή της κίνησης του ήλιου 

(Sun Trails) με την χρήση pinhole Camera. 
      http://www.pinholephotography.org/Solargraph%20instructions%202.htm 

 



Solargraphy – 6 month exposure 

Copyright: Regina Valkenborgh 
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http://apod.nasa.gov/apod/lib/about_apod.html#srapply
http://www.reginavalkenborgh.com/
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Φωτογραφική μηχανή. 

• Φακός – Συνήθως  γίνετε χρήση WIDE-ANGLE lens 

• Σταθερό Τρίποδι – Σταθεροποίηση για μεγάλης διάρκειας 

εκθέσεις. 

• Cable / Remote Release ή Timer φωτογραφικής – Αποφυγή 

κραδασμών. (το σταθερό σημείο χρειάζεται να είναι ευκρινές 

(SHARP). 

• Φίλτρα Neutral Density (ND) – Μείωση έντασης φωτός που 

φτάνει από τον φακό στον αισθητήρα => μεγαλύτερος χρόνος 

έκθεσής. 

• Φανάρι (camera settings/Περπάτημα στο σκοτάδι), σωστή 

ενδυμασία, καφές … 



Neutral Density Filters 

• Τα Neutral density filters ή ND, χρησιμοποιούνται 

πολύ συχνά για φωτογραφίες μακράς έκθεσης. 

 

•  Ημιδιαφανές γυαλί το οποίο τοποθετείτε    

μπροστά στον φακό (γκρίζο).  

 

• Παρεμποδίζουν με ακρίβεια και ομοιόμορφα μια 

συγκεκριμένη και ελεγχόμενη ποσότητα φωτός 

(ομοιόμορφη μείωση φωτεινότητας  χρωμάτων, 

color wavelenghts), για αυτό και ονομάζονται 

Neutral Density, και ως εκ τούτου διατηρείτε η 

ευκρίνεια (sharpness) και to contrast στην τελική 

φωτογραφία. 
 

 

 



•  Είδη ανάλογα με την ποσότητα φωτός που εμποδίζουν: 

– Σταθερής πυκνότητας – ND2 , ND4, ND6  ND9  κτλ. 

– Μεταβαλλόμενης πυκνότητας. 

– Graduated ND Filters. 

– Polarizer Filters 

 

• Είδη ανάλογα με την κατασκευή 

– Screw-In Filters. 

– Slide Holder Style Filters 



f/16 , 1/250 

f/16, 1s 

No FILTER 

ND-16  filter (4Stop) 

 



f/13, 0.4s ND-16  filter (4Stop) 

 



http://www.bwvision.com/the-ultimate-guide-for-long-exposures-part-3/ 





Neutral Density Filters 



Ρυθμίσεις / Τεχνικές 

Φωτογράφισης 



• Καθαρισμός εξοπλισμού ειδικά φακών και φίλτρων. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η έκθεση τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα 

εμφάνισης λεπτομερειών σκόνης που είναι στον φακό ή στο 

φίλτρο, στην φωτογραφία.  

• Μπαταρίες πλήρως φορτισμένες. 

• Φωτογραφική στον Τρίποδα. 

• Ετοιμασία Cable Release ή Remote Control ή χρονομέτρη 

μηχανής. 

• Σύνθεση όπως σε όλα τα είδη φωτογράφησης. 

• Αποφασίζω περίπου τον χρόνο έκθεσης με βάση το 

αποτέλεσμα που θέλω να επιτύχω.  Μεγάλος χρόνος έκθεσης 

εκεί που δεν χρειάζεται πιθανόν να δημιουργήσει ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα όπως υπερέκθεση (overexposed) σε κάποια 

μέρη της εικόνας με αποτέλεσμα να χαθούν λεπτομέρειες της 

εικόνας ή να χαθεί το μέρος της εικόνας για το οποίο θέλω να 

δείξω κίνηση. 

 

Τεχνική / Ρυθμίσεις μηχανής 



• Manual ρύθμιση μηχανής για πλήρη έλεγχο. 

• Ενεργοποίηση του Mirror Lockup Mup όπου είναι δυνατό. 

• Διάφραγμα  συνήθως f/11-f/16.  

• Καλή ποιότητα = Χαμηλό ISO 

• Φωτογραφίζω RAW. 

• Απενεργοποίηση noise reduction. 

 

• Απενεργοποίηση Image Stabilization (VR or IS) 

 

• Εστίαση σε κάποιο σημείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η 

εστίαση μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστεί στο manual. 

 

Τεχνική / Ρυθμίσεις μηχανής 



• Φωτομέτρηση με ή χωρίς το φίλτρο.  (Ειδικά με την χρήση 

φίλτρου 10 Stop  ενδέχεται η φωτομέτρηση και η εστίαση να μην 

μπορεί να γίνει με το φίλτρο στον φακό. Σε αυτή την περίπτωση 

η φωτομέτρηση και η εστίαση γίνει χωρίς το Φίλτρο. Βάση των 

ενδείξεων της φωτομέτρησης χωρίς το φίλτρο γίνετε 

υπολογισμός της ταχύτητας με το φίλτρο με την χρήση ειδικών 

προγραμμάτων ή με την χρήση πινάκων (conversion tables). 

Επίσης πριν την τοποθέτηση του φίλτρου η εστίαση πρέπει να 

ρυθμιστεί στο Manual. 

• Πιθανή χρήση Bulb mode για έκθεση >30s 

• Τοποθέτηση φίλτρου. 

• Φωτογραφίζω. 

 

Τεχνική / Ρυθμίσεις μηχανής 











Φωτογράφιση Νερού 



Θέματα 

 Καταρράκτες, Ρυάκια, ποτάμια,  Θάλασσα κτλ.  

Στόχος: 

–  Να “παγώσει” το νερό με αποτύπωση μέγιστης 

λεπτομέρειας π.χ.  λεπτομέρειες σταγόνας ή λεπτομέρειες 

στα κύματα της θάλασσας. Φωτογραφίζω με μεγάλες 

ταχύτητες πχ 1/1000, 1/2000  καθώς και μεγάλα 

διαφράγματα για να πετύχω μεγάλες ταχύτητες. 

 

– Να δοθεί στο νερό μια μεταξένια και απαλή όψη, milky effect 

/blurry effect (μακρά έκθεση , Long exposure) για πιο 

δραματική και καλαίσθητη φωτογραφία για το μάτι. 





Νερό – Long exposure 

 

 • Για την φωτογράφιση νερού ακολουθείται η τεχνική του long 

exposure που ισχύει και για τα υπόλοιπα θέματα. 

• Σκοπός είναι να επιτύχουμε χαμηλή ταχύτητα κλείστρου έως και 

μερικά δευτερόλεπτα, και χωρίς τρίποδο θα ήταν ακατόρθωτο να 

μην έχουμε κουνημένη φωτογραφία. Η αργή ταχύτητα θα μας 

δώσει στη φωτογραφία το "ghosting" εφέ και έτσι το νερό θα έχει 

αυτήν την απαλή γαλακτώδη όψη. 

• Αν έχουμε την ευχέρεια της επιλογής της ώρας για φωτογράφιση, 

διαλέγουμε πρωινές η απογευματινές ώρες, που έχουμε μαλακό 

φωτισμό. Οι μεσημεριανές ώρες ιδικά το καλοκαίρι, έχει πολύ 

έντονο φωτισμό με αποτέλεσμα να έχουμε και αντιαισθητικές 

αντανακλάσεις. 

 



Ρυθμίσεις / Εργαλεία 

 • Βασικό εργαλείο είναι το Τρίποδο και Γαλότσες 

• Χρόνος έκθεσης από 1/10 sec μέχρι μερικά 

δευτερόλεπτα (8-10s ίσως και περισσότερα),  

ανάλογα με το εφέ που θέλουμε να πετύχουμε  αλλά 

και την ταχύτητα που κινείτε το νερό. 

• Μηχανή στο Μanual για πλήρη έλεγχο ή Aperture 

Priority (A/Av) mode. 

• Φωτογραφίζω RAW. 

• Μείωση ISO στο ελάχιστο (100 ή 200) . Αυτό μπορεί 

να μας δώσει μικρότερες ταχύτητες. 

 



Ρυθμίσεις | Εργαλεία 

• Διάφραγμα: f/11-f/16. μπορεί να χρειαστεί να γίνει 

χρήση μικρότερου διαφράγματος π.χ. f/22 στην 

περίπτωση φωτεινής μέρας, για να πετύχουμε 

μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης. 

 

• Χρήση φίλτρων ND για μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης. 

• Χρήση Polarizer (πολωτικό φίλτρο) για να πετύχουμε 

μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης αλλά και να εξάλειψη 

τυχών αντανακλάσεων καθώς και για ζωηρότερα 

χρώματα.  

 



No polarizer With polarizer 





ISO 100 |  f/22  |  1.3sec  | M Ppalis 



ISO 100 |  f/22  |  1.3sec  | M Ppalis 



ISO 100 |  f/20  |  20 sec  |  ND16  4 Stop Filter M Ppalis 



ISO 200 |  f/13  |  1.6 sec M Ppalis 



ISO 200 | f/14 | 0.8sec     **water effect no so strong**  



ISO 125 |  f/9  |  0.8sec     Polarizer Filter M Ppalis 



ISO 100 |  f/16  |  2.5sec M Ppalis 



ISO 100  |  f/13  |  15 sec  M Ppalis 



ISO 200  |  f/13  |  0.8 sec M Ppalis 



ISO 125 |  f/14  |  95sec  | ND500 9-Stop M Ppalis 



Περισσότερες Πληροφορίες 

http://www.bwvision.com/complete-guide-long-exposure-photography-2016-edition/ 

http://3otiko.blogspot.com.cy/2012/02/long-exposure-adobe-photoshop.html 

http://fanpage.gr/art/fotografia/20-fotografies-makras-ekthesis-pou-tha-sou-kopsoun-tin-anasa/ 

 

 


