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Μικρό για να χωράει παντού
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€4,90
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www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr
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Eλάχιστες θέσεις
διαθέσιμες!!!
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Editorial
Σχολιάζαμε από αυτήν εδώ τη στήλη
στις 24 Σεπτ. (τ.430) ότι κάτι ασύμβατο
με την απλή λογική -και δη την
γερμανική- υπήρχε στην απόφαση
των διοργανωτών της Photokina
να πραγματοποιηθεί η έκθεση τον
Σεπτέμβριο του 2018 και ξανά μανά
μετά λίγους μήνες τον Μάιο του 2019

30

òĐþčĉā
1989-2019

και έκτοτε κάθε χρόνο (!). Θυμίζω σε
όσους δεν επισκέφθηκαν ποτέ την
Photokina ότι δεν μιλάμε για ...λαϊκή
αγορά όπου οι πραματευτάδες στήνουν
τους πάγκους τους σε λίγη ώρα αλλά
για την μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του
φωτογραφικού κλάδου με εκατοντάδες
εκθέτες απ’ όλη την Υφήλιο.

 

Ό

ταν λοιπόν η πραγματικότητα
συγκρούεται με τον παραλογισμό
νικάει πάντοτε η πραγματικότητα. Και
η πραγματικότητα στην περίπτωση της

!

   
      2019

Photokina ήταν αδήριτη. Η έκθεση
διέγραφε τα τελευταία δέκα χρόνια
εμφανή καθοδική πορεία. Όχι επειδή
η διοργάνωση έπασχε ή γιατί
η προβολή ήταν ελλιπής. Αλλά γιατί
η φωτογραφική αγορά μίκραινε,
άλλαζε, μεταμορφώνονταν, εισέβαλε
σε άλλους κλάδους. Τις αλήθειες
αυτές οι διοργανωτές της (Δήμος
Κολωνίας, Οργανισμός εκθέσεων Koln
Messe & Σύνδεσμος Φωτογραφικών

Mαζί ξανά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Photokina
Όταν η πραγματικότητα συγκρούεται με τον παραλογισμό

Βιομηχανιών Γερμανίας) δεν ήθελαν
να τις παραδεχτούν. Και πίστευαν ότι
μπορούσαν να πιέσουν τα εργοστάσια/
εκθέτες να αποδεχθούν μία απόφαση
πέρα για πέρα παράλογη. Ορισμένοι
θεώρησαν ότι αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί
την στροφή της έκθεσης από μεγάλη
και ανοιχτή διεθνή διοργάνωση, σε μία
μικρή, τοπικού χαρακτήρα εμπορική
φωτογραφική έκθεση αποκλειστικά για
την Γερμανική αγορά. Καθόλου κακή
ιδέα... Όμως πως να πας “απ’ τα σαλόνια
στα αλώνια” και μάλιστα όταν έχεις πίσω
σου μία λαμπρή ιστορία εξήντα χρόνων;

H σύγκρουση με την πραγματικότητα ήταν σφοδρή. Τα εργοστάσια δηλ. οι μεγάλοι εκθέτες
αρνήθηκαν κατηγορηματικά να πάνε σε δύο -ίδιες- εκθέσεις μέσα σε λίγους μήνες έστω κι αν
η διοργάνωση τους έκανε δελεαστικές οικονομικές προτάσεις και αυτό γιατί η σοβαρή
συμμετοχή σε μία διεθνή έκθεση συνεπάγεται και πάρα πολλά άλλα έξοδα: κατασκευαστικά,
αμοιβές προσωπικού, αμοιβές εισηγητών και show, έξοδα φιλοξενίας προσκεκλημένων,
έξοδα προβολής, ξενοδοχεία, φαγητά και catering, αεροπορικά και μετακινήσεις, μεταφορικά
εκθεμάτων κλπ κλπ. Έφθασε έτσι η ώρα της αναζήτησης ευθυνών για αυτή την τραγελαφική
απόφαση, δηλ. της διοργάνωσης δύο εκθέσεων μέσα σε λίγους μήνες. Ακολούθησαν
παραιτήσεις κι όλα τα γνωστά κι όμορφα που συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι
η έκθεση μετατέθηκε άρον-άρον για τον Μάϊο του 2020. Μέχρι τότε έχει ο Θεός (της
Φωτογραφίας) που απ’ ότι φαίνεται κι αυτός παίζει με το νέο κινητό του και δεν πολυασχολείται
με τα προβλήματα του φωτογραφικού κλάδου...
Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχές & Δημιουργικό το 2019
Μαζί ξανά την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«    !"#" $%&'  (" &%)" #*" $’ ") * +)$'*...»
CARDINAL DE RICHELIEU
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ΝΕΑ EOS R

ΣΥΣΤΗΜΑ MIRRORLESS
ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΡΕ

Ετοιμαστείτε για την
απόλυτη εμπειρία λήψης.
Σχεδιασμένη για το αύριο,
αλλά συμβατή με τους
φακούς EF και EF-S που
χρησιμοποιείτε σήμερα.1

Παρέχεται
προσαρμογέας
βάσης
EF-EOS R

Παραγγείλτε τώρα

Συμβατότητα μέσω προσαρμογέα, οι φακοί EF-S χρησιμοποιούνται
μόνο με περικομμένο πεδίο.
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Δεν ορίζουμε τις συσκευές που έχουμε αγοράσει
Ή πως η απληστία κάποιων εταιριών εμποδίζει την επισκευή Macbook ως και...τρακτέρ!!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E+),: Τάκης Τζίμας, %(, 6"9,: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
%";'#$%,: Άννα Μανουσάκη +,: Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
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>?*&";%+) copyright made in USA
Περισσότερα δεδικασμένα για την αυθαίρετη χρήση εικόνων αναρτημένων σε social media

Τ

Ένα θετικό της Ευρώπης
για τους φωτογράφους
είναι αυστηρή
και συγκεκριμένη
νομοθεσία για το

α παραπάνω αυτονόητα όμως δεν ισχύουν στο χαοτικό νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ όπου ισχύει το
δίκαιο του δεδικασμένου και οι δικαστικές αποφάσεις δημιουργούν προηγούμενο. (law of precedent).
Στις ΗΠΑ λοιπόν, επανειλημμένα έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα των φωτογράφων για
υλικό αναρτημένο σε social media. Τουλάχιστον υπάρχουν και ενθαρρυντικά σημάδια όπως η πρόσφατη
εκδίκαση υπόθεσης Otto εναντίον Ηearst Communications από το περιφερειακό δικαστήριο της Νέας

copyright. Έτσι
τουλάχιστον σε
επίπεδο νομοθετικής
πρόβλεψης δεν υπάρχει
αμφισβήτηση για
κάποιες θεμελιώδεις

Υόρκης με προεδρεύοντα τον δικαστή Gregory Woods, όπωςμ μεταφέρεται η υπόθεση από το Ηollywood
Reporter. Tα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης προέρχονται από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Το ιστορικό ανάγεται στις 10 Ιουνίου του 2017 και το παραθέτουμε αναλυτκά γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον: Τη βραδιά εκείνη ο αντιπρόεδρος της Deutche Bank Jonathan Otto ήταν προσκεκλημένος σε
ένα γάμο η δεξίωση για τον οποίο είχε παρατεθεί στο Trump National Golf Club του New Jersey. Ξαφνικά
“εισέβαλε” ο πρόεδρος Trump και ο Οtto έσπευσε να βγάλει μια snapshot με το κινητό του και την έστειλε

παραδοχές στον κόσμο
του internet π.χ.
ότι η φωτογραφική
δημιουργία
προστατεύεται
ανεξάρτητα αν βρίσκεται
αναρτημένη σε
ιστότοπο ή στα social
media και ότι κανένας
δεν δικαιούται να
ιδιοποιηθεί έργο τρίτου,

σε ένα φίλο του. Από smartphone σε smartphone κατ’ ανεξήγητο τρόπο το επίμαχο καρέ βρέθηκε στο
προσκήνιο της επικαιρότητας και ένα σωρό ειδησεογραφικά sites την αναδημοσίευσαν με ειρωνικούς
χαρακτηρισμούς “wedding crasher” για τον όχι και τόσο συμπαθή σε ευάριθμη μερίδα του αμερικανικού
τύπου πρόεδρο των ΗΠΑ. Όλα αυτά βέβαια χωρίς καμία έγκριση από τον Otto, ο οποίος ανακαλύποντας ότι
η φωτογραφία είχε “διαρρεύσει” από το instagram έδωσε εντολή στο δικηγόρο του να πράξει τα δέονται,
ειδικά εναντίον του περιοδικού Esquire (ιδιοκτησίας του εκδοτικού κολοσσού Hearst Communications) που
είχε προχωρήσει και σε δημοσίευμα με τίτλο “Ultimate Wedding Crasher”.
Oι υπόλοιποι ήλθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμο όχι όμως η Ηearst Comms. Και η υπόθεση έφθασε στο
ακροατήριο με τους δικηγόρους της εταιρίας να επικαλούνται το περίφημο αμερικανικό Fair Use για τη
χρήση του φωτογραφικού υλικού.
Ο εντιμότατος δικαστής Gregory Woods όμως είχε άλλη άποψη. Όπως αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασης:

ιδιαίτερα για εμπορική
εκμετάλλευση.

“....Η κλοπή μιας φωτογραφίας που προστατεύεται από copyright προκειμένου να εικονογραφηθεί ένα
άρθρο επικαιρότητας, χωρίς να προστεθεί νέο νόημα στο έργο, δεν μεταβάλλει το σκοπό του, ανεξάρτητα
αν η φωτογραφία δημιουργήθηκε για εμπορική ή προσωπική χρήση. Θα ήταν μη ηθικό να επιτρέψουμε στις
εκδοτικές εταιρίες να κλέβουν προσωπικές εικόνες και να εκμεταλλεύονται τις διατάξεις περί fair use (δίκαιης
χρήσης) απλά αναρτώντας τις σε άρθρα που αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία μάλιστα περιγράφονται στις εν
λόγω φωτογραφίες. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο οι ερασιτέχνες φωτογράφοι θα αποθαρρύνονταν από τη δημιουργία
και δεν θα είχαν κίνητρο οι εκδότες να δημιουργούν δικό τους περιεχόμενο. Γιατί να πληρώσουν αν όλες οι
προσωπικές φωτογραφίες που αναρτώνται στα social media είναι δωρεάν;”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ο Jonathan Otto κέρδισε την δίκη με την Hearst Comms
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Το φαινόμενο Μeero.
Γειά σας,
Με αφορμή το άρθρο του Photo
Business Weekly με τίτλο «Με
αφορμή το Alamy» στη σελίδα 5 του
προηγούμενου τεύχους, θα ήθελα
να σας επιστήσω την προσοχή σε μία
πρόσφατη προσπάθεια εκμετάλλευσης
των (αφελών συχνά δυστυχώς)

Παραθέτω το email:

φωτογράφων, επαγγελματιών και
ερασιτεχνών.
Πρόσφατα έλαβα το παρακάτω email
από μια Γαλλική εταιρία Meero το
οποίο μάλιστα έλαβαν πολλοί άλλοι
φωτογράφοι. Επίσης τρέχουν και
διαφήμιση στο facebook.
Ψάχνουν «συνεργάτες» για
φωτογραφικές εργασίες τους οποίους
θα πληρώνουν χρήματα αντίστοιχα
του microstock, δηλαδή 30 ευρώ
για κάθε φωτογράφιση! Σημειωτέον
θέλουν τα RAW αρχεία και στις
δημοσιεύσεις των φωτογραφιών δεν
θα αναφέρεται πουθενά το όνομα του
φωτογράφου παρά μόνο το δικό τους
brand.
Στο site τους αναφέρουν ότι έχουν
αναπτύξει (και καλά...σε λίγο θα
κλείσουν και την Adobe τα παιδιά...)
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης
που τους επιτρέπει να επεξεργάζονται
πολύ γρήγορα τις φωτογραφίες και
έτσι μπορούν να προσφέρουν πολύ
χαμηλή τιμή στους πελάτες τους.
Στην πραγματικότητα όμως αυτό που
κάνουν είναι να εκμεταλλεύονται
αφελείς φωτογράφους και να τους
δίνουν ψίχουλα για αρκετές ώρες
δουλειάς. Μια γρήγορη αναζήτηση
στο διαδίκτυο φέρνει αποτελέσματα
από συζητήσεις φωτογράφων που
έχουν δουλέψει γι’ αυτή την εταιρία
και περιγράφουν τις εμπειρίες τους.
Φαίνεται μάλιστα ότι το «Artificial
Intelligence powered image and video
production», το χρησιμοποιούν σαν
buzzword για να υποκρύπτουν ότι
στην ουσία ενεργούν σαν παρασιτικοί
μεσάζοντες, αφού η (υποτιθέμενη)
τεχνολογία τους δεν επιφέρει κάτι
καλό για τους φωτογράφους.
Με εκτίμηση,
Θεόδωρος Παπαγεωργίου
ARCADIA IMAGES
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Aγαπητέ μας Αναγνώστη,
Το θέμα με τη Meero έχει βάβος και έτσι όπως εξελίσσεται, η φιλοδοξία της
να γίνει το Uber του φωτογραφικού τομέα έχει τεράστιες προεκτάσεις. Ήδη το
διερευνούμε και θα είμαστε μαζί με περισσότερα στοιχεία στο επόμενο PBWeekly
μετά τις γιορτές!

 2018
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20ο Συνέδριο και νέο ΔΣ

Κ

ατά τις αρχιαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 20ου Συνεδρίου της ΠΟΦ την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων απαρτίζεται από τους εξής:
Ηρακλής Σολιόπουλος β' Αντιπροεδρος Δημήτρης Κοντσίδης ειδικός γραμματέας, Σπύρος Διαμαντόπουλος πρόεδρος, Θύμιος
Μωισιάδης Ταμίας, Γιάννης Μανιώρος Α' Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Ανδρεόπουλος Γεν. Γραμματέας, Βασίλης Στάμος μέλος Ζήσης
Κυριακίδης μέλος και Νίκος Χατζηβασιλείου μέλος (στη φωτογραφία απ τα δεξιά προς τα αριστερά).

Ο

Γιώργος Δεπόλλας παρατηρεί, αφηγείται, σχολιάζει, χαμογελά και σαρκάζει μέσα από τις φωτογραφίες και

τις μικρές ιστορίες που τις συνοδεύουν. Κάθε εικόνα είναι κι ένα προσωπικό διήγημα, εξίσου εκφραστικό και
σημαντικό, γι’ αυτό ο δημιουργός συνεχώς μας συναρπάζει.... Bρείτε τον στο facebook.
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SP24-70mm F/2.8 G2

ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.
O ΝΕΟΣ TAMRON SP 24-70MM F/2.8 G2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Εξαιρετική απόκριση AF και απόδοση VC, χάρη στον επεξεργαστή Dual-MPU
(Dual Microprocessing Unit)
Ο σταθεροποιητής εικόνας VC (Vibration Compensation) δίνει ανοχή μέχρι και
5 stop για ευκρινείς εικόνες σε κάθε περίσταση
Βέλτιστη οπτική απόδοση σε όλη το εύρος εστιακών αποστάσεων
Η ειδική πολλαπλή επίστρωση eBAND μειώνει τα φαινόμενα ghosting και flare
Συμβατός με τη κονσόλα TAMRON TAP-in
Για μοντούρες Nikon και Canon
Di: Για Full Frame και APS-C DSLR μηχανές


    


  
   
5years.tamron.eu

Απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

YYYVCOTQPGW

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr

Photozone.indd 1
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Διακρίνονται από αριστερά: Κωνσταντίνος Καλογιάννης, Σοφία Αλχαζίδου, Παναγιώτης Ορφανίδης, Γεώργιος-Νεκτάριος Μαργαρώνης,
Κώστας Δημακόπουλος και Σάκης Μπατζάλης

"%&%)
Γενική Συνέλευση και εκλογές για νέο ΔΣ

Μ

ε επιτυχία διεξήχθησαν η Γενική Ετήσια Συνέλευση της Ένωσης
Φωτογράφων και Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας καθώς και οι
εκλογές την Κυριακή 9/12/2018 στο Θέατρο Πολιτών Περιστερίου.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ κος Κώστας
Τάγκαλος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο κος Rafael
Junki παρουσιάζοντας στα μέλη την πλατφόρμα oiStigmes.
Από τις εκλογές αναδείχθηκε νέο προεδρείο: Σάκης
Μπατζάλης (πρόεδρος),Γεώργιος Νεκτάριος Μαργαρώνης
(γραμματέας),Ορφανίδης Παναγιώτης (ταμίας),Κώστας
Δημακόπουλος (μέλος) και Γιώργος Βεντούρης (μέλος).
Η Ένωση εξέφρασε τις ευχαριστίες σε όσους παραβρέθηκαν στη
Γενική Συνέλευση καθώς και τον απερχόμενο πρόεδρο κο Γιάννη
Γκουτζουρή για το πολύτιμο έργο του καθώς και το μέλος Άννα
Γαλανού για την άοκνη υποστήριξή της στην Ένωση.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ κος Κώστας Τάγκαλος.

%"'"#" ;?*) '!B >
Αποχή από αγώνες volley

Η

ΕΦΕ διαμαρτυρόμενη για την αδικαιολόγητη αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο των μελών της πριν την έναρξη του αγώνα
βόλεϊ ΑΕΚ Αθηνών - Εθνικού Αλεξανδρούπολης, Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, με απόφαση του κομισάριου του αγώνα και κατά
παράβαση του αθλητικού νόμου, καλεί τα μέλη της να απέχουν την επόμενη αγωνιστική από την κάλυψη όλων των αγώνων του
πρωταθλήματος βόλεϊ της Α Κατηγορίας, της Volley League. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί να επαναλάβουμε τη διαμαρτυρία μας.
Αθήνα 13/12/2018
Το ΔΣ της ΕΦΕ
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*Η προσφορά ισχύει
μόνο για τις μπαταρίες
ΑΑ και ΑΑΑ και μέχρι
εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Sigma
Κυκλοφορεί ο 70-200mm f/2,8 DG OS HSM Sports νέας γενιάς

Ο

ανταγωνισμός στην κατηγορία των φακών telezoom 70-200mm ήταν
πάντα έντονος, ιδίως όσον αφορά τις premium σχεδιάσεις με φωτεινότητα
f/2,8. H Sigma δεν είναι καινούργια σε αυτή την κατηγορία και αυτό της χαρίζει
την εμπειρία να διεκδικήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες την επιβράβευση των
αγοραστών. Ο φακός 70-200 F2.8 DG OS HSM ανήκει στη σειρά Sports σύμφωνα
με το συμβολισμό της Sigma Global Vision και είναι κατασκευασμένος με τα
υψηλά ποιοτικά στάνταρ της σειράς Art δηλ. με περίβλημα από συνθετικό υλικό
TSC (Thermally Stable Compound), σφράγιση με τσιμούχες για προστασία από
υγρασία και σκόνηκαι εσωτερικό μηχανισμό helicoid από ενισχυμένο κράμα
μαγνησίου. Περιλαμβάνει 22 κρύσταλλα εκ των οποίων εννέα τύπου FLD ικαι ένα SLD χαμηλής διάχυσης, καθώς και
περίπλοκο μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με 11 πτερύγια για επίτευξη του τέλειου bokeh. Το επόμενης γενιάς σύστημα
οπτικής σταθεροποίησης εντός φακού έχει καινούργια επιταχυνσιόμετρα και ο επεξεργαστής “τρέχει” τους τελευταίους
αλγόριθμους, ιδιαίτερα για την παρακολούθηση της κίνησης panning προς όλες τις κατευθύνσεις. Νεώτερους αλγόριθμους
τρέχει και το autofocus που οδηγείται από αθόρυβο micro μοτέρ Ηyper Sonic. Eνσωματώνεται focus limiter καθώς και ένα
κουμπί AF Fn το οποίο επιδέχεται προγραμματισμό μέσω Sigma USB Dock ώστε να εκτελεί και άλλες λειτουργίες.

'"%+ 'C?$

""&"; , $?, 2012
Δεν υπάρχει παράταση!
Μετά τις γνωστές αποφάσεις του ΣτΕ. για την παραγραφή το Υπουργείο Οικονομικών για πρώτη φορά δεν παρέτεινε την
Παραγραφή της χρήσεως 2012, ακόμα και αν το κάνει έως 31-12-2018 η παράταση θα είναι άκυρη και αντισυνταγματική όπως
και όλες οι προηγούμενες. Την 31/12/2018 παραγράφεται η χρήση 2012 για όλες τις φορολογικές υποθέσεις εκτός από το
χαρτόσημο που ισχύει η εικοσαετής παραγραφή επίσης έχουμε παραγραφή της χρήσεως 2007 όταν υπάρχουν νέα στοιχεία
σύμφωνα με το άρθρο 68§2 ν. 2238/1994.Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4174 /2017 πρέπει η φορολογική αρχή
να κοινοποιήσει Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) και έχουμε είκοσι ημέρες να απαντήσουμε επ΄ αυτού η παραγραφή
των ως άνω χρήσεων αρχίζει την 11-12-2018. Εάν έχετε υποθέσεις παραγραφής επικοινωνήσετε με τον λογιστή σας άμεσα.
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Canon
Πατέντα με Speedbooster για EF
φακούς

O

ι πάντα προσεκτικοί γιαπωνέζοι
συνάδελφοι του ειδικού
φωτογραφικού τύπου εντόπισαν μια αίτηση
της Canon για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που
προορίζεται για φακούς με μοντούρα EF.
Ο προσαρμογέας αυτός θα χρησιμοποιεί
τεχνολογία παρόμοια με SpeedBooster
και θα δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες
mirrorless EOS M να προσαρμόζουν EF
φακούς αλλά με πρόσθετες δυνατότητες.
Συγκεκριμένα η σχεδίαση εκμεταλλεύεται
το πιο περιορισμένο κύκλο κάλυψης
του APS-C format με τη βοήθεια ειδικών
φίλτρων ND στην περιφέρεια της εικόνας
προκειμένου να μειώνει τις περιφερειακές
ανακλάσεις ενώ με την μείωση της εστιακής
απόστασης ένας 50άρης f/1,4 θα ισοδυναμεί
με 40mm f/1,2. ΄

M""#, Tesla
Τώρα και στην Ελλάδα από την Καμπανάος ΑΕΕ

Τ

ο όνομα Tesla είναι συνυφασμένο με τη σύγχρονη τεχνολογία διαχείρισης της
ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα μέσα όπως στα γνωστά ομώνυμα γρήγορα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όμως το brandname έχει επεκταθεί στις μπαταρίες για
ηλεκτρικές συσκευές έχοντας ήδη εμπορική παρουσία στη βόρεια και κεντρική
Ευρώπη, έρχεται και στην Ελλάδα με διανομή από την εταιρία Καμπανάος ΑΕΕ
προσφέροντας μπαταρίες υψηλής απόδοσης σε όλα τα δημοφιλή μεγέθη και
ιδιαίτερα καλές τιμές.
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ Ικαρίας 32 και Ανθίμου Γαζή Περιστέρι τηλ. 211 5711650

dobe Camera RAW
Υποστήριξη για Nikon Z6
και καινούργια smartphone

Η

πρόσφατη ενημέρωση του plug in Camera
RAW της Adobe φέρνει διευρυμένη υποστήριξη
συσκευών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Camera
RAW αναλαμβάνει την μετατροπή και διαχείριση
RAW αρχείων στα προγράμματα Photoshop,
LightRoom Classic/CC, Element,s AfterFX και Bridge.
Το τελευταίο Update υποστηρίζει τα iPhone XS, XS
Max και ΧR, το iPad Pro 2018, Huawei P9 Lite, LG G7
ThinQ, Galaxy Note 9, Galaxy S6/S6 Edge καθώς και
τις μηχανές Nikon Z6 και D3500, Leica M10-P/D κλπ.
Ακόμη και αν δεν έχετε ένα προϊόν Adobe από τα
αναφερόμενα, μπορείτε να κάνετε τη μετατροπή με το
δωρεάν Adobe DG Converter.
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NEW

Kodak 6900 Photo Printer
O νέος θερμικός εκτυπωτής της Kodak συνδυάζει το χαμηλό κόστος με την μεγάλη χωρητικότητα αναλωσίμου και την υψηλή ταχύτητα. Το νέο αναλώσιμο
6900 media είναι συμβατό με τα μοντέλα των εκτυπωτών 68XX
8XX και 605.


:


  – τυπώνει μέγεθος 10x15cm σε 8sec. και 15x20 σε 16sec.
    
  – 750 φωτογραφίες 10x15cm ανά ρολό
M    - 33% ελαφρύτερος από τον 6850
  ! !" – 118mm μικρότερο βάθος από τον 6850
   με τα υπάρχοντα cabinets των δημοφιλέστερων εκτυπωτών (6800 and 605)
#! $   %  %&: 5x15cm, 12,7x18cm & πανοραμικές εκτυπώσεις
' $     12,7x18cm είναι διαθέσιμη μετά
από εγκατάσταση kit μετατροπής

%   Gloss και Μatte
#! "    &  6900 συμβατό με τα μοντέλα των εκτυπωτών 68XX
(        για τα διαφορετικά μεγέθη
)  ίδια με αυτή του 6850
*  %  αναλωσίμου για ευχρηστία

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

€1100
€
1100

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ DIVITEC

€790

* Η προσφορά ισχύει

Divitec 

μέχρι τέλος του χρόνου

 4,    .: 210 2855080 Fax: 210 6657552
orders@divitec.gr www.divitec.gr www.facebook.com/Divitec.Greece/

Divitec Kodak.indd 1
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Μερική διάχυση: Η ανθρώπινη όραση
είναι ευαίσθητη σε φως από 400
ως 700nm. Mέσα σε αυτή τη γκάμα,
η διαφορά διαθλαστικού δείκτη μεταξύ
δύο διαφορετικών μηκών κύματος
ονομάζεται μερική διάχυση.
Τα συνήθη διαφανή υλικά έχουν
παρόμοιες ιδιότητες μερικής διάχυσης.
Όμως οι ποικίλες ποιότητες οπτικού
γυαλιού, παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά διάχυσης με υπεροχή
του fluorite και άλλων παρεμφερών
ποιοτήτων που διαθέτουν μικρότερη
διάχυση και χρησιμοποιούνται κυρίως σε
διορθωμένους χρωματικά φακούς.

Φωτογραφικά οπτικά

Βασικές έννοιες, φαινόμενα, εκτροπές & διορθώσεις
Τo φως είναι η αιτία που καθιστά τα αντικείμενα και τον κόσμο γενικότερα ορατό,
με την έννοια φωτεινών πηγών όπως ο ήλιος, το κερί, η ηλεκτρική λάμπα…
Η φυσική μας διδάσκει ότι πρόκειται για μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
που διαδίδεται με ταχύτητα 300.000χλμ. το δευτ. Επίσης υπάρχουν μορφές
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που δεν εμπίπτουν κατ’ ανάγκην στο ορατό
φως όπως η υπέρυθρη και η υπεριώδης, οι ακτίνες Χ των μηχανημάτων ελέγχου
αποσκευών στα αεροδρόμια, τα μικροκύματα των φούρνων microwave, τα
υπερβραχέα των πομποδεκτών, το μήκος κύματος των ραδιοσυχνοτήτων κλπ.
Το ορατό μέρος της ακτινοβολίας συνήθως αποκαλείται ορατό φάσμα και
περιορίζεται στο εύρος 400-700nm (νανόμετρα).

Τ

ο φως είναι λοιπόν ηλεκτρική και μαγνητική ακτινοβολία όπου οι κυματομορφές
του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ταλαντώνονται σε γωνία 90° μεταξύ τους σε
επίπεδο κάθετο προς την κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης. Οι δύο συνιστώσες της
κυματομορφής που διακρίνονται από την ανθρώπινη όραση είναι το μήκος κύματος
και το εύρος ταλάντωσης. Οι διαφορές στο πρώτο γίνονται αντιληπτές ως χρώμα και
στο δεύτερο ως ένταση (φωτεινότητα). Η τρίτη συνιστώσα σχετίζεται με τη γωνία
ταλάντωσης και αφορά κυρίως τα φαινόμενα πόλωσης του φωτός.

Βασικά οπτικά φαινόμενα
Διάθλαση (refraction): Παρατηρείται όταν η φωτεινή
δέσμη αλλάζει κατεύθυνση όταν διέρχεται μέσα από
διαφορετικά μέσα π.χ. από τον αέρα σε στερεό (όπως φακό,
νερό κλπ.). O διαθλαστικός δείκτης είναι η αριθμητική
τιμή που δείχνει τον βαθμό της διάθλασης ενός μέσου,
προσδιοριζόμενη από τον τύπο n= sin i/ sin r όπου “n”
είναι η σταθερά μη σχετιζόμενη με τη γωνία προσπτώσεως
της φωτεινής δέσμης που εκφράζει τον διαθλαστικό δείκτη.
Συνήθως το “n” αφορά το διαθλαστικό δείκτη του γυαλιού
σε σχέση με τον αέρα.

Ανάκλαση (reflection): Η ανάκλαση
διαφέρει από τη διάθλαση κατά τούτο:
το φως αντί να προχωρήσει τροποποιεί
τη διαδρομή και διαδίδεται προς άλλη
κατεύθυνση. Αν η φωτεινή δέσμη
περάσει μέσα από οπτικό στοιχείο χωρίς
αντιανακλαστική επίστρωση περίπου 3-5%
της ακτινοβολίας αντανακλάται.
Η ιδιότητα αυτή εξαρτάται ποσοτικά από τα
διαθλαστικά χαρακτηριστικά του υλικού.
Περίθλαση (diffraction): Όταν
η φωτεινή δέσμη προσπαθήσει να περάσει
από μια στενή οπή όπως το κλειστό
διάφραγμα ενός φακού τότε ένα μέρος
των ακτίνων στο περίγραμμα της οπής
περιθλώνται δηλ. δεν ακολουθούν ομαλή
πορεία. Τότε παρατηρείται μείωση της
ευκρίνειας. Εξαρτάται όχι μόνο από τη
διάμετρο της ενεργού ίριδας του φακού
αλλά και την εστιακή απόσταση και το
μήκος κύματος.

Διάχυση (dispersion): Το φαινόμενο σχετίζεται με τις
οπτικές ιδιότητες ενός υλικού που διαφοροποιούνται ανάλογα με το μήκος κύματος
του φωτός. Όταν το φως διέρχεται μέσα από διαφανές σώμα, ο διαθλαστικός δείκτης
μεταβάλλεται, ανάλογα με ανάλογα με το μήκος κύματος, προκαλώντας διάχυση.
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Know how
• Τίποτε δεν είναι πολυπλοκότερο από την οπτική
διόρθωση φακού. Όπως διαπιστώνουμε από την
προσεκτική μελέτη των επιμέρους εκτροπών, κάθε
διόρθωση εισάγει νέα προβλήματα και όλες οι
εκτροπές επηρεάζονται αλληλεπιδραστικά. Σε τελική
ανάλυση κάθε φωτογραφικός φακός είναι προΪόν
οπτικού συμβιβασμού.
• Διορθωμένος σημαίνει πολύπλοκος φακός με
πολλά γκρουπ στοιχείων, άρα βαρύς και ακριβός.
Επιπλέον, η πολυπλοκότητα συνεπάγεται απώλειες
φωτεινότητας. Αποτέλεσμα: ένας διορθωμένος
φακός χρειάζεται μεγαλύτερης επιφάνειας
κρύσταλλα για ίδια φωτεινότητα σε σχέση με
κάποια απλούστερη σχεδίαση.
Aσφαιρικό στοιχείο

• Τα ασφαιρικά στοιχεία είναι
ουσιαστικά οπτικά στοιχεία
σύνθετης καμπυλότητας που
αντικαθιστούν ολόκληρες
ομάδες (γκρουπ) στοιχείων
και απλοποιούν τη δομή του
φακού, μειώνοντας ταυτόχρονα
το βάρος. Όμως η ασφαιρική
κατεργασία του οπτικού γυαλιού
συνεπάγεται μεγάλη αύξηση
κόστους.

φωτοσυλλεκτική ικανότητα. Όμως έτσι ο φακός βαραίνει,
κοστίζει περισσότερο, μεταφέρεται πιο δύσκολα και για να
εστιάσει αυτόματα θα χρειαστεί πιο μεγάλο μοτέρ
οδήγησης AF.
• Τα αποχρωματικά στοιχεία
κατασκευάζονται από τις πιο
ακριβές ποιότητες οπτικού
γυαλιού, fluorite ή ED (Extra
low dispersion). Γι αυτό
οι αποχρωματικοί φακοί
στοιχίζουν περισσότερο.
Ως Apo συνήθως
αναφέρονται τηλεφακοί άνω από 200mm, εφόσον τα
προβλήματα χρωματικών εκτροπών γίνονται πιο εμφανή σε
τέτοιες εστιακές αποστάσεις.
• Μετά το 1980 οι φακοί σχεδιάζονται με μεθόδους CAD/
CAM (Computer Aided Design/ Manufacture) που
απλοποιούν τη χρονοβόρα διαδικασία.
• Όσο προσεκτική σχεδίαση και αν γίνει, είναι ανέφικτο
να εξαλειφθούν ολοκληρωτικά οι εκτροπές, οπότε
αναφερόμαστε σ’ ένα ποσοστό «παραμένουσας εκτροπής»
(residual aberration) που επηρεάζει την απόδοση του φακού.

• Σε φθηνούς φακούς βρίσκουμε συχνά κάποια
ακρυλικά οπτικά -ιδίως σύνθετα- στοιχεία που
έχουν χαμηλότερο κόστος. Καθένα από αυτά
μπορεί να υποκαθιστά ολόκληρο γκρουπ οπτικών
στοιχείων. Όμως τα ακρυλικά στοιχεία υστερούν σε
διαθλαστικά χαρακτηριστικά.
• Οι φωτεινοί φακοί δηλ. με μέγιστα διαφράγματα
της τάξης του f/2, f/2,8 κλπ. οφείλουν συνήθως
τη φωτεινότητα σε μεγάλα κρύσταλλα. Όσο
μεγαλύτερη η επιφάνεια τόσο καλύτερη η
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Χρωματικές εκτροπές

Οπτικές εκτροπές (aberrations)

Μ

ε τον όρο “εκτροπές” αποδίδουμε διάφορες μορφές παραμορφώσεων και
οπτικών σφαλμάτων που παρατηρούνται στους φωτογραφικούς φακούς.
Σε ιδανική εκδοχή: α. Το είδωλο του σημείου απεικονίζεται ακριβώς ως σημείο
β. Ένα επίπεδο παράλληλο με το επίπεδο του φιλμ αποδίδεται με πλήρη επιπεδότητα
& γ. Το σχήμα του αντικειμένου δεν παραμορφώνεται. Επίσης το χρωματικό
περιεχόμενο δεν αλλοιώνεται. Στην πραγματικότητα όμως, σε κάθε φακό
ενσωματώνεται μηχανισμός διαφράγματος με μεταβλητή ίριδα και η φωτεινή δέσμη
συγκλίνει ή αποκλίνει ακτίνες όχι μόνο από τον κεντρικό άξονα αλλά και τις υπό
γωνία θέσεις του ειδώλου οπότε είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν με ακρίβεια οι
παραπάνω απαιτήσεις. Με δεδομένο ότι η επιφάνεια των κρυσταλλικών οπτικών
στοιχείων είναι τμήμα σφαίρας, εξυπακούεται ότι τα αντικείμενα υφίστανται ένα
minimum γεωμετρικής παραμόρφωσης και τα εστιακά σημεία διαφοροποιούνται
ανάλογα με το μήκος κύματος. Για να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική οπτική απόδοση
σ΄ ένα φακό, πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι εκτροπές. Διακρίνουμε δύο βασικές
κατηγορίες εκτροπών: χρωματικές που παρατηρούνται σε διαφορετικά μήκη κύματος
και μονοχρωματικές που αφορούν συγκεκριμένο μήκος κύματος.

Όταν το λευκό φως διαθλάται από ένα
πρίσμα αναλύεται στα χρωματικά μέρη του
φάσματος. Aνάλογα φαινόμενα συμβαίνουν
στους φακούς και ονομάζονται “χρωματικές
εκτροπές”. Στην αξονική (axial κατά μήκος)
εκτροπή, η θέση του εστιακού σημείου
μεταβάλλεται σε συσχετισμό με το μήκος
κύματος και στην χρωματική διαφορά
(lateral πλευρική χρωματική εκτροπή) ο
λόγος αναπαραγωγής στα άκρα του ειδώλου
διαφοροποιείται ανάλογα με το μήκος
κύματος. Οι δύο αυτές παραλλαγές της
χρωματικής εκτροπής γίνονται αντιληπτές ως
μείωση ευκρίνειας (blur) και νόθο χρώμα
(color fringe) στα περιγράμματα.
Τα προβλήματα αυτά διορθώνονται στην
οπτική σχεδίαση φακών με συνδυασμούς
στοχείων με διαφορετικά χαρακτηριστικά
διάθλασης και διάχυσης. Επειδή μάλιστα είναι
πιο αισθητά στις μεγάλες εστιακές αποστάσεις
(τους τηλεφακούς) εκεί χρησιμοποιούνται για
τη διόρθωση ειδικά κρύσταλλα UD ή fluorite.
Αχρωματικοί λέγονται οι φακοί που
διορθώνουν δύο μήκη κύματος.
Αποχρωματικοί λέγονται οι φακοί που
διορθώνουν τρία μήκη κύματος.
Μη διορθωμένος
-χρωματικάφακός: οι RGB
συνιστώσες της
φωτεινής δέσμης
εστιάζουν σε
διαφορετικά
επίπεδα εκτός του
εστιακού

Μετρήσεις
Η διακριτική ικανότητα του φακού
(resolution) συμβάλλει μαζί με τις
αντίστοιχες επιδόσεις του φιλμ και του
χαρτιού στην οξύτητα ή ευκρίνεια του
τελικού αποτελέσματος. Στο στάδιο των
εργαστηριακών μετρήσεων η διακριτική
ικανότητα ποσοτικοποιείται με τη
φωτογράφηση ειδικών διαγραμμάτων που
περιέχουν γραμμώσεις σταδιακά μειούμενου
πάχους και αυξανόμενης συχνότητας. Συχνά
διαβάζουμε για διακριτική ικανότητα Χ
γραμμών ανά χιλιοστό.
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Crown glass γυαλί με χαμηλό συντελεστή διάχυσης
Flint glass γυαλί με υψηλο συντελεστής διάχυσης
Σε συνδυασμό συγκροτούν το φακό
Achromat double δηλ. διορθωμένο για τα δύο από τα
τρία βασικά χρώματα RGB
Apochromatic lens
Αποχρωματικός φακός
με διορθωμένα και
τα τρία χρώματα RFB
όπως παρατηρούμε οι
συνιστώσες RGB του
φάσματος χάρη στη
διόρθωση συγκλινουν
στο ίδιο επίπεδο
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Οι πέντε βασικές εκτροπές κατά Seidel

Ο

γερμανός μαθηματικός Philipp Ludwig von Seidel (1821-96) συνεργάστηκε με
τον Gauss για την επίλυση γραμμικών εξισώσεων, εργάστηκε πάνω στη Θεωρία
των Πιθανοτήτων, ενώ υπήρξε και ερασιτέχνης αστρονόμος και μάλιστα ένας κρατήρας
της Σελήνης φέρει το όνομά του. Ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα ως καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Μονάχου ενώ εκλέχθηκε και μέλος της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών.
Στην ιστορία των φωτογραφικών οπτικών έχει μείνει για τη μελέτη των γεωμετρικών
εκτροπών των φακών, που έχουν ονομαστεί προς τιμήν του.

Σφαιρική εκτροπή
Παρατηρείται όταν σε μια δέσμη παράλληλων ακτίνων οι εξωτερικές συγκλίνουν πιο κοντά
στο φακό σε σχέση με τις κεντρικές και η απόσταση των εστιακών σημείων ονομάζεται
κατά μήκος σφαιρική εκτροπή). Μάλιστα η σφαιρική εκτροπή είναι πιο έντονη σε
γρήγορους φακούς με ανοικτά μέγιστα διαφράγματα. Υποκειμενικά, προκαλεί την εντύπωση
πτώσης του κοντράστ σαν να καλύπτεται ολόκληρη η εικόνα από ένα λεπτό βέλο.
Η σφαιρική εκτροπή διορθώνεται δύσκολα: εφαρμόζεται με τον συνδυασμό δύο
“αντίθετων” στοιχείων κοίλου και κυρτού αλλά πάντα παραμένει μια υπολειπόμενη
ποσότητα εκτροπής που διορθώνεται δραστικά μόνο με το stop down (κλείσιμο
διαφράγματος). Η μόνη ριζική λύση είναι η ενσωμάτωση ασφαιρικών στοιχείων.
Σφαιρική παραμόρφωση

Coma
Η κομητοειδής εκτροπή είναι αισθητή στην περιφέρεια του ειδώλου σε φακό διορθωμένο
σφαιρικά, και προκαλεί τη σύγκλιση ακτίνων υπό μορφή ουράς κομήτη αντί για το ιδανικό
ενιαίο σημείο. Το κομητοειδές σχήμα προσανατολίζεται ακτινωτά με την ουρά να κοιτάζει
προς το κέντρο ή την περιφέρεια.Η συνακόλουθη μείωση ευκρίνειας στην περίμετρο του
ειδώλου ονομάζεται κομητοειδής θάμβωση. Δημιουργείται λόγω διαφορετικών βαθμών
διάθλασης ανάμεσα σε παράλληλες ακτίνες εκτός οπτικού άξονα. Το coma μεγαλώνει
όσο αυξάνεται η γωνία προσπτώσεως στην επιφάνεια του οπτικού στοιχείου και δίνει
την εντύπωση πτώσης του κοντράστ στα άκρα, ενώ σταδιακά υποχωρεί με κλείσιμο
διαφράγματος.

Κομητοειδής παραμόρφωση

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αστιγματισμός
Όταν ο φακός έχει διορθωθεί για σφαιρική και κομητοειδή εκτροπή, είναι βέβαιο ότι τα
σημεία που συμπίπτουν με τον οπτικό άξονα θα αναπαράγονται ακριβώς στη σημειακή
ακή
τους μορφή, χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση. Όμως τα εκτός οπτικού άξονος σημεία
ημεία
θα παίρνουν μορφή έλλειψης. Το είδος αυτό της γεωμετρικής παραμόρφωσης ονομάζεται
μάζεται
αστιγματισμός. Παρατηρείται πιο ευδιάκριτα στις παρυφές του ειδώλου όταν οι φωτεινές
τεινές
ακτίνες στο μεσημβρινό (meridional) επίπεδο και το τοξοειδές (sagittal)
επίπεδο, δεν υπόκεινται σε ταυτόσημες συνθήκες και δεν συγκλίνουν στο
ίδιο σημείο. Όταν ο φακός εστιάζει ώστε να νετάρουν οι ακτίνες του μεσημβρινού
επιπέδου, οι αντίστοιχες στο sagittal εμφανίζονται ως γραμμές στο ομοκεντρικό.
* meridional θεωρείται το επίπεδο που περιέχει τον οπτικό άξονα

Εφαπτομενικές
ακτίνες

Τοξοειδής
ακτίνες

Οπτικός
άξονας

ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟΥ

Καμπυλότητα πεδίου
Εκφράζει το φαινόμενο κατά το οποίο το επίπεδο σχηματισμού του ειδώλου χάνει την
θεωρητική επιπεδότητά του και γίνεται ανάλογο με το εσωτερικό ενός ρηχού μπολ,
χειροτερεύοντας την ποιότητα απεικόνισης, κυρίως στα άκρα λόγω απώλειας εστίασης.
Η ένταση του φαινόμενου είναι ευθέως ανάλογη με τη διόρθωση του αστιγματισμού.
Επειδή το επίπεδο του ειδώλου βρίσκεται ανάμεσα στο επίπεδο meridional και sagittal, η
διόρθωση του αστιγματισμού συνεπάγεται μικρό πρόβλημα καμπυλότητας.
Για την οπτική διόρθωση του προβλήματος χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως
προσαρμογή του σχήματος διάφορων οπτικών στοιχείων, σύμφωνα με την αρχή του
Petzval (1843). Η τελευταία προβλέπει ότι το αντίστροφο γινόμενο του διαθλαστικού
δείκτη και της εστιακής απόστασης του στοιχείου προστιθέμενο στον αριθμό των
στοιχείων πρέπει να δίνει 0.
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Σε ένα επίπεδο

Στερεοσκοπική απεικόνιση
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*Η έκπτωση ισχύει έως 10/1/2019 για τα προϊόντα ChromaLuxe και Unisub.
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Παραμόρφωση
Μια από τις αυτονόητες αναγκαιότητες στην οπτική σχεδίαση αφορά την
πιστότητα των σχημάτων. Το είδωλο πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια
στο αρχικό αντικείμενο. Η παραμόρφωση προκαλεί την καμπύλωση των
ευθειών (στην πιο αισθητή μορφή της) και γενικά διαστρεβλώνει τα σχήματα.
Η παραμόρφωση που συμπιέζει προς τα μέσα καμπυλώνοντας τις εξωτερικες
ευθείες ενός παραλληλόγραμμου λέγεται μαξιλαροειδής (pincushion)
και η ακριβώς αντίθετη που καμπυλώνει προς τα έξω τις ευθείες λέγεται
βαρελοειδής (barrel). Σε ακραίες περιπτώσεις (υπερευρυγώνιοι φακοί) οι δύο
παραμορφώσεις μπορούν να συνυπάρχουν.
Στις συμμετρικές σχεδιάσεις (όπως στους φακούς των μηχανών στούντιο)
τέτοιες γεωμετρικές παραμορφώσεις δεν συναντώνται όμως στους φακούς
35mm και μεσαίου φορμά εμφανίζονται συχνά γιατί οι σχεδιάσεις είναι ασυμμετρικές.
Επίσης συχνά παρατηρούμε βαρελοειδή παραμόρφωση στους zoom φακούς στη
θέση ευρυγωνίου και μαξιλαροειδή παραμόρφωση στη θέση τηλεφακού λόγω της
πολύπλοκης σχεδίασης με τον αυξημένο αριθμό στοιχείων.

ΜΤF (modulation transfer function)
Συχνά διαβάζουμε για τις καμπύλες MTF (Μοdulation Transfer function: μεταφορά
της διαμόρφωσης) που χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως μέθοδος αντικειμενικής
πιστοποίησης της ευκρίνειας ενός φακού. Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή καταγράφει
την χωροσυχνότητα (spatial frequency) δηλ. τη συμπεριφορά ως προς την
αναπαραγωγή κύκλων συγκεκριμένης ημιτονοειδούς πυκνότητας σε πλάτος 1mm.
To σχήμα παρακάτω δείχνει τα χαρακτηριστικά MTF ενός τυπικού φακού όπου
το κοντράστ εισόδου διαφέρει από το αντίστοιχο μέγεθος εξόδου (ΣΣ ίσο 1:1
θα ήταν σε περίπτωση που είχαμε τον ιδανικό φακό). Στον πραγματικό κόσμο οι
επιδόσεις είναι μικρότερες του 1:1, και η χωροσυχνότητα αυξάνεται όσο μικραίνει
το κοντράστ.

Η βαρελοειδής παραμόρφωση
(αριστερά) είναι συνήθης στους
ευρυγώνιους και η μαξιλαροειδής
(δεξιά) στους τηλεφακούς.

Ο ρόλος της
πολλαπλής επίστρωσης
Όταν το φως διέρχεται μέσω ενός
οπτικού στοιχείου, παρατηρείται
ένα μικρό ποσοστό απώλειας
λόγω διαφορών στο διαθλαστικό
συντελεστή κρυστάλλου και αέρα.
Ετσι, όχι μόνο μειώνεται η τελική
φωτεινότητα αλλά δευτερευόντως
προκαλείται θάμβωση κλπ.
Η αντιμετώπιση αυτών των οπτικών
προβλημάτων καθώς και η βελτίωση
των χαρακτηριστικών φωτεινής
μετάδοσης επιτυγχάνεται με την
πολλαπλή επίστρωση.
Η επίστρωση υλοποιείται με ποικίλες
κατασκευαστικές μεθόδους
π.χ. εναπόθεση υπέρθερμων ατμών
από ειδικά υλικά όπως φθοριούχο
μαγνήσιο, απειροελάχιστου πάχους.

Στο σχήμα αριστερά παρατηρούμε
το διάγραμμα με τις επιδόσεις
MTF ενός κλασικού φακού του
Canon 100mm f/2 (άνω αριστερά
η διατομή του φακού). Μέτρηση
πάνω από 0,8 στην πάνω καμπύλη
μικροκοντράστ στο μέγιστο
διάφραγμα δείχνει εξαιρετική
συμπεριφορά. Επίσης πολύ καλή
είναι η μέτρηση τη κάτω καμπύλης
της ανάλυσης στο μέγιστο
διάφραγμα. Όσο κλείνουμε
διάφραγμα ως τις μεσαίες τιμές
π.χ. f/8 η επίδοση αυξάνεται.
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Tέτοιο υλικό έχει διαθλαστικό δείκτη
n (n=διαθλαστικός δείκτης του
οπτικού γυαλιού). Οι πολλαπλές
επιστρώσεις μειώνουν την απώλεια
φωτεινότητας από το 5% στο 0,3%
Εκτός τούτου επιδρούν προς την
βελτιστοποίηση της χρωματικής
συμπεριφοράς.
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Θάμβωση (flare)
Όπως θα έχουμε παρατηρήσει, το
εσωτερικό του φακού και το εσωτερικό
της μηχανής διαθέτουν μαύρη ματ
επίστρωση που σκοπό έχει την
απορρόφηση της φωτεινής ακτινοβολίας
και την αποφυγή ανεπιθύμητων
ανακλάσεων οι οποίες εκφράζονται ως
φαινόμενα θάμβωσης δηλ. μείωση της
ευκρίνειας.
Η θάμβωση επιδεινώνεται από σφαιρικές
και κοματοειδείς εκτροπές.

Περιφερειακή φωτεινότητα

Η

φωτεινότητα ενός φακού καθορίζεται από το μέγιστο διάφραγμά του. Όμως,
η τιμή αυτή αφορά μέτρηση στον κεντρικό οπτικό άξονα. Η κατανομή της
φωτεινότητας στην περίμετρο του ειδώλου διαφοροποιείται και εκφράζεται ως ποσοστό
(%) του αντίστοιχου μεγέθους στο κέντρο. Η περιφερειακή φωτεινότητα επηρεάζεται
από φαινόμενα βινιεταρίσματος και το νόμο cos4*, πάντα δε είναι χαμηλότερη από αυτή
του κέντρου. Ο νόμος αυτός διατυπώνει το πόρισμα ότι η πτώση φωτεινότητας στην
περίμετρο του ειδώλου αυξάνει όσο αυξάνεται η οπτική γωνία ακόμη και αν ο φακός
δεν υπόκειται σε σφάλματα βινιεταρισματος. Το είδωλο στις άκρες σχηματίζεται από
φωτεινές ακτίνες που εισέρχονται υπό ορισμένη γωνία και η φωτεινότητα σταδιακά
πέφτει αναλογικά με το συνημίτονο της γωνίας εις την τετάρτη (cos4). Πάντως,
το πρόβλημα εν μέρει αντιμετωπίζεται σχεδιαστικά με την αύξηση του λόγου διαμέτρου
ίριδας εισόδου στον κεντρικό άξονα προς ίριδα εξόδου εκτός άξονα.

Άλλα οπτικά προβλήματα
Σκίαση (shading)
Σκίαση ονομάζουμε το φαινόμενο σύμφωνα
με το οποίο η φωτεινή δέσμη που εισέρχεται
στο φακό παρεμποδίζεται από π.χ. το
παρασολέιγ ή το σπείρωμα ενός φίλτρου,
σκοτεινιάζοντας τα άκρα. Όμως μπορεί
να προκαλούνται και άλλα προβλήματα:
δευτερευόντως να δημιουργείται εσφαλμένη
έκθεση, αφού «ξεγελιέται» η πολυζωνική
φωτομέτρηση από το σκοτεινό κομμάτι
στα άκρα και προσπαθεί να αντισταθμίσει.
Γενικά ως σκίαση αναφέρουμε οποιαδήποτε
παρεμπόδιση της ομαλής πορείας των
φωτεινών ακτίνων.

Φαντασματώδη είδωλα (Ghosting)
Eίδος θάμβωσης που εμφανίζεται όταν
μια ισχυρή φωτεινή πηγή περικλείεται
στο κάδρο. Όταν
παρατηρείται
παρόμοιο
φαινόμενο, η
ανακλαση και το
ψευδοείδωλο
εμφανίζονται σε
συμμετρικές θέσεις.
Αν προκαλείται
εμπρός από
το μηχανισμό
της ίριδας
παρουσιάζεται ως
κυκλικό εφέ ενώ πίσω από την ίριδα σαν
ανεστίαστη κηλίδα.

Αναδημοσίευση από το Μονοθεματικό τεύχος Νο 13 «Φακοί»*
* οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραγγείλουν από το photo.gr ή στο 2108541400
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Διαγωνισμός φωτογραφίας
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24 Cheapart Athens
Περισσότεροι από 75 καλλιτέχνες

artists talks

Η καθιερωμένη συνάντηση καλλιτεχνών και κοινού στην Αθήνα επιστρέφει και
φέτος, από τις 14 έως τις 23 Δεκεμβρίου. Στην 24η διοργάνωση περισσότεροι από
εβδομήντα πέντε καλλιτέχνες παρουσιάζουν νέες ενότητες από την προσωπική τους
δουλειά και παράλληλα συνομιλούν με το κοινό. Οι επισκέπτες των συναντήσεων

Tετάρτη 19 Δεκεμβρίου | 19:30 Μάρω
Βαγιάτη, 20:00 Ελισάβετ Κασαμπαλίδου
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου | 19:30 Γιάννης
Ρούπας, 20:00 Κατερίνα Μπότσαρη &

με τίτλο “artists talks”, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τους συμμετέχοντες
εικαστικούς, οι οποίοι μέσα από σύντομες παρουσιάσεις θα μιλήσουν για τη
δουλειά τους αναλύοντας μεταξύ άλλων το σκεπτικό, την προσέγγιση και την
πρακτική πίσω από αυτή.

Ελεάνα Μπαλέση
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου | 19:30 Ευδοξία
Σταφυλαράκη, 20:00 Αννέττα Σπανουδάκη

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Δεκεμβρίου
Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 14:00 – 21:00

Διεύθυνση: Cheapart, Α. Μεταξά 25, Αθήνα
Πληροφορίες: Cheapart,
https://cheapart.gr

>?*&";%+), 6+!*,: % $"$%, , C',
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Ιανουαρίου – Μαρτίου

Ο

ι καθιερωμένες συναντήσεις της Πέμπτης που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε συνεργασία με τον
«Φωτογραφικό Κύκλο» συνεχίζονται το προσεχές έτος. Στις συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί, μέλη του
«Φωτογραφικού Κύκλου» και σύγχρονοι Έλληνες φωτογράφοι, επιλεγμένοι από τον Πλάτωνα Ριβέλλη, θα παρουσιάσουν το
καλλιτεχνικό έργο τους, θα αναλύσουν μέσα από συζήτηση τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους , ενώ εν συνεχεία
θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού. Η είσοδος στις παρουσιάσεις είναι ελεύθερη.

Πρόγραμμα
10 Ιανουαρίου | Χαρά Κουρμπανά, Γιάννης Μαθιουδάκης, Σπύρος Πολυτάρχου
17 Ιανουαρίου | Έλενα Γεωργοπούλου, Μιχάλης Πολιτόπουλος, Φανή Τσακυρίδου
24 Ιανουαρίου | Αθηνά Καρόκη, Ανθή Μάρα, Παναγιώτης Μαρκολέφας
7 Φεβρουαρίου | Γιώργος Βογιατζάκης, Νικηφόρος Μανδηλαράς, Χρύσα Σκοπελίτη
14 Φεβρουαρίου | Αλέκος Θεοφανίδης, Μάνια Μπενίση, Νίκος Τσιφόρος
7 Μαρτίου | Χριστίνα Αντωνίου, Σπύρος Γιαρμενίτης, Ειρήνη Λαχανά
21 Μαρτίου | Μαρία Ζέρη, Αλέκα Ιακωβίδου, Βάνια Παπαδάκου
Παρουσιάσεις: 19:00 – 21:00
Διεύθυνση: Αμφιθέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών, Τηλ. 2103680052, 2103680047, culture@hau.gr, http://www.hau.gr/culture
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Sony World Photography Awards
Για λίγες εβδομάδες ακόμα ανοικτή η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό

Λ

ιγότερο από ένας μήνας απομένει ώστε οι φωτογράφοι παγκοσμίως να υποβάλουν
τη συμμετοχή τους στη δωδέκατη ετήσια διοργάνωση των Sony World Photography
Awards. Φωτογράφοι ηλικίας 12-19 ετών θα διαγωνιστούν για την καλύτερη μεμονωμένη
φωτογραφία πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματολογία στο Διαγωνισμό Νέων, ενώ η
καλύτερη μεμονωμένη φωτογραφία που έχει τραβήξει ένας φωτογράφος από καθεμία
από τις εξήντα χώρες που συμμετέχουν, θα λάβει το Εθνικό Βραβείο. Μεγάλες κατηγορίες
του διαγωνισμού αποτελούν ο Ανοικτός Διαγωνισμός και ο Διαγωνισμός Επαγγελματιών.
Σημειώνεται ότι για τον Ανοικτό Διαγωνισμό, το Διαγωνισμό Νέων και το Εθνικό Βραβείο, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τη συμμετοχή τους έως τις 4 Ιανουαρίου 2019, ενώ για
το Διαγωνισμό Επαγγελματιών έως τις 11 Ιανουαρίου. Τα έπαθλα περιλαμβάνουν $25.000
για τον «Φωτογράφο της Χρονιάς» και $5.000 για τον νικητή του «Ανοιχτού Διαγωνισμού».
Παράλληλα, οι νικητές όλων των κατηγοριών θα λάβουν τον πιο πρόσφατο φωτογραφικό
εξοπλισμό της Sony, ενώ οι οι νικητές του «Διαγωνισμού Επαγγελματιών» θα ταξιδέψουν στο
Λονδίνο για να παρευρεθούν στην επίσημη τελετή των Sony World Photography Awards,
την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019. Οι βραβευμένες εικόνες όπως και οι εικόνες των φιναλίστ
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των Βραβείων θα εκτίθενται,
Somerset House στο Λονδίνο
από τις 20 Απριλίου έως τις 6
Μαΐου 2018. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η έκθεση θα περιλαμβάνει
κατά αποκλειστικότητα τα πιο
πρόσφατα έργα του αποδέκτη του
«Βραβείου Εξαιρετικής Προσφοράς
στη Φωτογραφία», που θα
ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του
2019.
Πληροφορίες – Συμμετοχή:
Sony World Photography Awards,
www.worldphoto.org
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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