
 
Milky Way 

 
Όλα τα αςτϋρια που διακρύνει το μϊτι μασ ανόκουν ςτο Γαλαξύα μασ. Πϋρα από 

αυτϊ όμωσ ο Γαλαξύασ εμφανύζεται ωσ μύα ζώνη λευκού φωτόσ που κυριαρχεύ 

ςτον ουρανό. Η λευκό αυτό ζώνη περιϋχει ϊςτρα και ϊλλα υλικϊ. Το κϋντρο του 

γαλαξύα εύναι το λαμπρότερο. 
 

Τι ώρεσ μπορούμε να δούμε το Γαλαξία 
• Ιανουάριοσ: 5:00 π.μ. και 5:30 π.μ. 

• Φεβρουάριοσ: 4:00 π.μ. και 5:30 π.μ. 

• Μάρτιοσ: 3:00 π.μ. και 5:00 π.μ. 

• Απρίλιοσ: 2:00 π.μ. και 4:00 π.μ. 

• Μάιοσ: 12:30 π.μ. και 4:30 π.μ. 

• Ιούνιοσ: 10:00 μ.μ. και 4:00 π.μ. 

• Ιούλιοσ: 9:00 μ.μ. και 4:00 π.μ. 

• Αύγουςτοσ: 9:00 μ.μ. και 3:30 π.μ. 

• Σεπτέμβριοσ: 9:00 μ.μ. και 11:00 μ.μ. 

• Οκτώβριοσ: 8:00 μ.μ. και 11 μ.μ. 

• Νοέμβριοσ: 6:00 μ.μ. και 8:30 μ.μ. 

• Δεκέμβριοσ: 6:00 μ.μ. και 7:00 μ.μ. 
*Οι ώρεσ αυτέσ είναι κατά προςέγγιςη μέςω του προγράμματοσ Stellarium 

*Οι καλοκαιρινοί μήνεσ είναι ιδανικότεροι  

 

Τι εξοπλιςμό χρειάζομαι; 
• Φωτογραφικό μηχανό 

• Φακό (wide angle / f/2.8-f3.5) 

• Τρύποδο 

• Τηλεχειριςτόριο 

• Φακό ό φανϊρι προαιρετικϊ 

• Smartphone για να βλϋπουμε τον Γαλαξύα μϋςα από την εφαρμογό (star chart, 

photopills) αλλϊ και για να χρηςιμοποιόςουμε την πυξύδα.  

 



Τι πρέπει να αποφεύγουμε ςτη 

φωτογράφιςη του Γαλαξία 
• Η φωτορύπανςη ελαχιςτοποιεύ το φαινόμενο . Προτιμόςτε ϋνα ςημεύο μακριϊ 

από τα φώτα τησ πόλησ. 

• Συννεφιϊ 

• Σκόνη 

• Ιδανικό νύχτα εύναι όταν ϋχουμε νϋα ςελόνη. Διαφορετικϊ φωτογραφύζουμε 

πριν την ανατολό ό μετϊ τη δύςη τησ. 

 

Ρυθμίςεισ 
• Βϊζουμε το M, χειροκύνητη (MANUAL) 

• Εςτύαςη χειροκύνητη 

• Διϊφραγμα το πιο ανοιχτό που μασ επιτρϋπει ο φακόσ μασ π.χ. f/2.8,f/3.5 

• Ταχύτητα 15- 30 δευτερόλεπτα , ανϊλογα με τον φακό και τη μηχανό που 

ϋχουμε. 

•ISO 3200< > ( εξαρτϊται από τη φωτογραφικό μηχανό και το φωσ ςτο 

περιβϊλλον ) 

 

 Εςτίαςη: Εςτιϊςτε τον φακό ςασ ςτο ϊπειρο. Μπορεύτε να το κϊνετε 

χειροκύνητα, τοποθετώντασ τον διακόπτη του φακού ςτη θϋςη για χειροκύνητη 

εςτύαςη. Στη ςυνϋχεια, χρηςιμοποιόςτε την ϋνδειξη απόςταςησ (αν υπϊρχει 

ςτον φακό ςασ) ό κοιτϊξτε μϋςα από το ςκόπευτρο και περιςτρϋψτε τον 

δακτύλιο εςτύαςησ ϋωσ ότου κϊποιο απομακρυςμϋνο ςτοιχεύο να εμφανύζεται με 

ευκρύνεια. Όταν ο φακόσ εςτιϊςει πϋρα από τα ϋξι μϋτρα, η υπερεςτιακό του 

απόςταςη θα προβϊλει ςτο ϊπειρο και τα αςτϋρια θα εμφανύζονται ευκρινό. 

 

Διάφραγμα: Αν θϋλετε τα αςτϋρια να φαύνονται ωσ κουκκύδεσ και όχι ωσ ύχνη 

κύνηςησ, θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςετε ρύθμιςη ευρύτερου διαφρϊγματοσ. Αυτό 

θα επιτρϋψει την εύςοδο όςο το δυνατόν περιςςότερου φωτόσ ςτη μηχανό, 

διατηρώντασ παρϊλληλα τον χρόνο ϋκθεςησ ςχετικϊ ςύντομο. 

 

Ταχύτητα κλείςτρου: Για να τραβόξετε όςο το δυνατόν πιο ςτατικϋσ λόψεισ 

των αςτεριών ό του Γαλαξύα μασ, μην χρηςιμοποιόςετε χρόνο ϋκθεςησ 

μεγαλύτερο από αυτόν που ςασ δύνει ο κανόνασ των 400. 
   

    

   

 

Για μηχανές Full Frame κάνουμε την εξής πράξη (400 / Focal Length = Χρόνος κλείστρου
Για μηχανές Crop Frame (400 / Focal Length / 1.5 = Χρόνος κλείστρου
Αν αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου περισσότερο, το αποτέλεσμα θα είναι να καταγραφούν 
τα ίχνοι των αστεριών.



ISO: Ένασ ακόμα παρϊγοντασ που επηρεϊζει την  ϋκθεςη τησ φωτογραφύασ 

εύναι το ISO. Όςο μεγαλύτεροσ εύναι ο αριθμόσ ISO, τόςο πιο ευαύςθητοσ θα εύναι 

ο αιςθητόρασ τησ μηχανόσ ςτο φωσ που ειςϋρχεται μϋςω του διαφρϊγματοσ. 

Ξεκινόςτε με ISO 1600 και κατόπιν ελϋγξτε (εξετϊζοντασ τισ εικόνεσ ςασ) αν ςτη 

μηχανό ςασ ειςϋρχεται αρκετό φωσ με τισ δεδομϋνεσ ρυθμύςεισ διαφρϊγματοσ 

και χρόνου ϋκθεςησ ώςτε να καταγρϊψετε τισ επιθυμητϋσ εικόνεσ. Στη ςυνϋχεια, 

μπορεύτε να αυξόςετε την τιμό ISO (ςε 3200 ό ςε όςο το δυνατόν μεγαλύτερη 

τιμό επιτρϋπει η μηχανό ςασ) για να δεύτε πώσ επηρεϊζονται τα αποτελϋςματϊ 

ςασ. 

 

 


