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Η Ολική Έκλειψη Ηλίου είναι ένα συγκλονιστικό φυσικό φαινόμενο και αποτελεί μια ανεπανάληπτη και 
αξέχαστη εμπειρία, καθώς η θέα του Ηλιακού Στέμματος και του δακτυλίου της Χρωμόσφαιρας του Ήλιου, 
δια γυμνού οφθαλμού, υπερβαίνει την κοινή ανθρώπινη εμπειρία και γίνεται ορόσημο στην ενασχόλησή μας 
με την αστρονομία. Στην παρουσίαση αυτή επιδιώκουμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες που αποκομίσαμε, 
αφενός  σχετικά  με  τη  διοργάνωση  του  ταξιδιού  και  αφετέρου  με  τη  βίωση  ενός  τόσο  συγκλονιστικού 
φυσικού φαινομένου, με την κοινότητα της ερασιτεχνικής αστρονομίας στην Ελλάδα και προσδοκούμε να 
παροτρύνουμε τους  Έλληνες ερασιτέχνες  αστρονόμους,  να επιδιώξουν  να συμμετέχουν σε ένα ανάλογο 
ταξίδι για  την παρατήρηση μιας Ολικής Έκλειψης Ηλίου στο μέλλον.

Ευθαλείς
Η ομάδα μας αποτελούνταν από 11 ερασιτέχνες αστρονόμους. Το όνομα που επιλέξαμε ήταν  “Ευθαλείς",  
προς  τιμήν του Θαλή του Μιλήσιου,  που ιστορικά είναι  το πρώτο πρόσωπο που αναφέρεται  ότι  έκανε 
επιτυχημένη πρόβλεψη μιας Ολικής Ηλιακής Έκλειψης. Ο σκοπός του ταξιδιού μας ήταν να απολαύσουμε 
και να φωτογραφήσουμε το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης Ηλίου. Παράλληλα, ένα 
τέτοιο μεγάλο ταξίδι είναι και μια ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό και να 
δούμε την πρωτόγνωρη για μας όψη της αχανούς Σιβηρίας.  Η ανυπομονησία και η χαρά για την βίωση του  
επερχόμενου ταξιδιού ένωσε την ομάδα. Ο καθένας βοήθησε με τον τρόπο του για την επιτυχημένη έκβαση 
της  αποστολής.  Για  κάποια  μέλη  ήταν  η  πρώτη  παρατήρηση ολικής  έκλειψης  ηλίου  και  για  κάποια  η 
δεύτερη. Όσοι είχαν την προηγούμενη εμπειρία της έκλειψης του Καστελόριζου μοιράστηκαν την εμπειρία 
τους με την υπόλοιπη ομάδα.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην οργάνωση του μεγαλύτερου μέρους του ταξιδιού από ένα μέλος της 
ομάδας, τον Γιάννη Ευφραιμίδη, που είχε το βασικότερο ρόλο στην εύρεση ταξιδιωτικών γραφείων στην 
Ελλάδα και στο Νοβοσιμπίρσκ, αλλά και στη συνεχή επικοινωνία μαζί τους για την καλύτερη οργάνωση του 
ταξιδιού μας (Φωτ. 1). Έτσι κανονίστηκαν οι πτήσεις και η διαμονή μας, 9 μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο 
του 2007, καθώς και η μετάβασή μας, με μικρό λεωφορείο την ημέρα της έκλειψης από το ξενοδοχείο, στο 
χώρο που επιλέξαμε να παρατηρήσουμε.

Φωτ. 1: Αθήνα – Μόσχα – Νοβοσιμπιρσκ.



Η πόλη του Νοβοσιμπίρσκ
Το  Νοβοσιμπίρσκ (Φωτ.2,  ρωσ. НовосибиW рск) με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατ. Κατοίκους, είναι η τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της  Ρωσίας, μετά τη  Μόσχα και την  Αγία  Πετρούπολη, και πρωτεύουσα του  Σιβηρικού 
Διαμερίσματος. 
Η  πόλη  ιδρύθηκε  το  1893 ως  Νικολάγεβσκ (προς 
τιμήν  του  τσάρου Νικολάου  Β'  με  σκοπό  να 
δημιουργηθεί εκεί η μεγάλη γέφυρα του ποταμού Ομπ 
για τις ανάγκες του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου. 
Η πόλη απλώνεται στις όχθες του ποταμού Ομπ, στην 
πεδιάδα  της  δυτικής  Σιβηρίας.  Το  κλίμα  της  είναι 
ηπειρωτικό,  με  πολύ  βαρείς  χειμώνες  και 
χιονοπτώσεις, αλλά   και    καυτά ξηρά καλοκαίρια.
Ο  ποταμός  Ομπ  διασχίζει  την  πόλη  όπου  στην 
συνέχεια πέφτει  σε μια πολύ μεγάλη τεχνητή λίμνη. 
Στην όχθη της λίμνης αυτής στο χωρίο  Borovoye, 55 
χλμ  από  το  Νοβοσιμπίρσκ,  επιλέξαμε  για  την 
παρατήρηση και φωτογράφηση του φαινομένου. 
.  

Επιλογή τοποθεσίας
Βασικός  μας  στόχος  ήταν  να  επιλέξουμε  μια  υπαίθρια  τοποθεσία,  μακριά  από  το  συνωστισμό  του 
Νοβοσιμπίρσκ και  των  άλλων γειτονικών πόλεων,  ώστε  να απολαύσουμε  την  έκλειψη απρόσκοπτα,  σε 
ελεύθερο  ορίζοντα,  και  να  παρατηρήσουμε  όσο  το  δυνατόν  καλύτερα  τη  συμμετοχή  της  φύσης  στο 
αστρονομικό αυτό φαινόμενο. Η ευρύτερη περιοχή που κατ’ αρχήν επιλέχτηκε ήταν η περιοχή γύρω από την  
τεχνητή λίμνη Ομπ, μια μεγάλη υδάτινη μάζα κοντά στην πόλη του Νοβοσιμπίρσκ. Η φύση κοντά και γύρω 
από τη λίμνη κάλυπτε τις  προϋποθέσεις  που είχαμε θέσει,  καθώς χαρακτηριστικό της ήταν η εναλλαγή 
συστάδων κατάφυτων από κωνοφόρα, λεύκες, και άλλα δένδρα, με καλλιεργήσιμες εκτάσεις που πρόσφεραν 
ανοικτό ορίζοντα. Θεωρήσαμε ότι είναι πιο ευνοϊκή για μας η βορειοανατολική όχθη, επειδή ήταν πολύ πιο  
αραιοκατοικημένη και χωρίς ουσιαστική τουριστική υποδομή, σε αντίθεση με τη νοτιοανατολική όχθη, στην 
οποία αναμενόταν άλλωστε και μεγαλύτερος συνωστισμός, τόσο από άλλες ξένες αποστολές όσο και από 
τους ντόπιους κατοίκους. 
Τα  πιθανά  σημεία  παρατήρησης  στη  βορειοδυτική  όχθη  ήταν  κοντά  στους  οικισμούς  Verkh-Tula, 
Leninskoye, Krupskoy και Borovoye, ενώ εναλλακτικά είχαμε επιλέξει και δύο θέσεις στη νοτιοανατολική 
όχθη, κοντά στον οικισμό  Sosnovka. Δυο ημέρες πριν την έκλειψη, κάναμε μια διερευνητική περιήγηση 
στην  περιοχή  νότια  και  νοτιοανατολικά  της  λίμνης,  με  τη  βοήθεια  μελών  του  φόρουμ 
Νovosibirskguide.com/ Εκτιμήσαμε ότι η περιοχή αυτή δεν προσφερόταν για παρατήρηση της έκλειψης 
διότι στις μεν παραλίες της λίμνης υπήρχε πιθανότητα για μεγάλο συνωστισμό, στις δε πιο απομακρυσμένες  
περιοχές δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση και ευελιξία, καθώς η περιοχή ήταν αχανής και το οδικό δίκτυο 
αραιό. Έτσι, αποφασίσαμε να τηρήσουμε τον αρχικό σχεδιασμό για τη βορειοδυτική όχθη.

Προγραμματισμός ομαδικής συνεργασίας
Είχαμε επίσης ως στρατηγικό στόχο να ξέρουμε επακριβώς την ώρα έναρξης των τεσσάρων επαφών C1, C2, 
C3 και C4, για την τοποθεσία παρατήρησής μας. Πρωτίστως μας ενδιέφεραν οι χρόνοι για τις επαφές C2 και 
C3, πρώτο και δεύτερο “Διαμαντένιο Δαχτυλίδι” ή “Diamond Ring”, οι οποίες σηματοδοτούν την έναρξη 
και τη λήξη της ολικής φάσης, αντίστοιχα.
Είχαμε αποφασίσει εκ των προτέρων να συνεργαστούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να παρατηρήσουμε 
όλοι μας οπτικά την έκλειψη με ασφάλεια, με τη βοήθεια ηλιακών φίλτρων και αφετέρου, όσοι από εμάς 
επρόκειτο να φωτογραφήσουν την έκλειψη, να έχουν μια αξιόπιστη βάση χρόνου ώστε να εκτελούμε κατά 
το δυνατόν ταυτόχρονα και ομαδικά τις διάφορες ρυθμίσεις του εξοπλισμού μας και τις τεχνικές διαδικασίες  
που απαιτεί η φωτογράφηση των ξεχωριστών φάσεων της έκλειψης (ρυθμίσεις ταχύτητας και διαφράγματος 
φωτογραφικών  μηχανών,  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  ηλιακών  φίλτρων  στους  φακούς,  χρήση 
ντεκλανσέρ, κλπ. Για το σκοπό αυτό είχε μεγάλη σημασία στη θέση ομαδικής παρατήρησης και καθόλη τη 
διάρκεια του φαινομένου η ηχηρή φωνητική αναγγελία των φάσεων της  έκλειψης και  των χρόνων από 
κάποιο  μέλος  της  ομάδας  που  θα  αναλάμβανε  το  ρόλο  του  συντονιστή.  Παράλληλα,  χρειαζόταν 
συστηματική ατομική προετοιμασία εκ μέρους όλων μας, ώστε σε συνάρτηση με τον έγκαιρο και σωστό 
προγραμματισμό  των  ομαδικών  διαδικασιών  που  θα  ακολουθούσαμε,  να  έχουμε  τα  επιθυμητά 
αποτελέσματα.

Φωτ. 2: Όπερα. Κεντρική πλατεία Νοβοσιμπίρσκ.
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Ακριβείς χρόνοι επαφών
Είχαμε τη δυνατότητα,  με τη βοήθεια της εξαιρετικής ιστοσελίδας του Xavier M. Jubier
(βλ.  http://xjubier.free.fr/en/site_pages/SolarEclipsesGoogleEarth.html),  να κατεβάσουμε στον υπολογιστή 
μας το αρχείο TSE_2008.kmz , με το οποίο μπορούσαμε να εξαγάγουμε τους ακριβείς χρόνους για κάθε 
επαφή,  τη  διάρκεια της  ολικότητας  και  άλλα στοιχεία,   για  οποιονδήποτε  τόπο,  εντός  ή  και  εκτός  του 
μονοπατιού (Φωτ 4), μέσω του γνωστού λογισμικού Google Earth. Έτσι, για τις θέσεις που είχαμε επιλέξει, 
πήραμε πχ τους εξής χρόνους για τη στιγμή της δεύτερης επαφής (πρώτο Diamond Ring, C2) (Πίνακας 1).
Ειδικότερα  για  τη  συγκεκριμένη  τοποθεσία  παρατήρησης  απ’  όπου  παρατηρήσαμε  τελικά  την  Ολική 
Έκλειψη Ηλίου, τα πλήρη στοιχεία αναγράφονται στον πίνακα 2.

Φωτ. 3: O xάρτης της περιοχής της λίμνης Ομπ με τους χρόνους C2 που είχαμε μαζί μας κατά την ημέρα της  
έκλειψης.

Συγχρονισμός και φωτογράφηση κατά τη διάρκεια της έκλειψης
Την ημέρα της έκλειψης είχαμε μαζί μας xάρτη (Φωτ. 3) της περιοχής της λίμνης Ομπ με τους χρόνους C2 
για προεπιλεγμένους πιθανούς τόπους παρατήρησης (Φωτογραφία 1). Έτσι, όταν καταλήξαμε στην τελική 
επιλογή,  στον οικισμό  Borovoye, είχαμε τους ακριβείς χρόνους που χρειαζόμασταν.  Το ωρολόγιο  RMB 
899P Oregon Scientific, λήψης σήματος US (WWVB-60), UK (WSF-60), Europe (DCF77) και Japan (JP60, 
JP40), δεν ήταν στην εμβέλεια κάποιου ραδιοπομπού, όμως ο συγχρονισμός που έγινε στην Αθήνα, πριν την  
αναχώρησή μας, με τον πομπό DCF 77, εκτιμούμε ότι μας εξασφάλισε ακρίβεια καλύτερη του 1 sec την ώρα 
της έκλειψης, ακρίβεια αρκετή για το σκοπό μας.
Με τη βοήθεια του ωρολογίου είχαμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε 
για την πρώτη επαφή, ώστε να αρχίσουμε τη φωτογράφηση της φάσης 
της  μερικής  έκλειψης.  Όσο  πλησίαζε  η  φάση  C2,  το  πρώτο 
διαμαντένιο  δαχτυλίδι,  ο  ρόλος  του  ωρολογίου  ήταν  καθοριστικός. 
Προγραμματίσαμε να αρχίσει ηχήσει ο συναγερμός 1 (alarm 1) στην 
έναρξη  του  λεπτού  10:44:00  (UT).  Το  Διαμαντένιο  δαχτυλίδι 
αναμενόταν στις  10:44:35.2  (UT),  επομένως  ξέραμε ότι  είχαμε  στη 
διάθεσή  μας  35  περίπου  δευτερόλεπτα  μετά  την  έναρξη  του 
συναγερμού  ώστε  οι  αστροφωτογράφοι  να  αφαιρέσουν  τα  ηλιακά 



φίλτρα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία λήψης της ακολουθίας φωτογραφιών για το  Diamond Ring. Το 
σύνθημα «Βγάλτε φίλτρα» δόθηκε από το συντονιστή της ομάδας με ηχηρή αναγγελία 15 δευτερόλεπτα πρίν 
την αναμενόμενη επαφή  C2, και έτσι  ξεκινήσαμε όλοι  ταυτόχρονα τη διαδικασία λήψεων του Diamond 
Ring, των χαντρων Baily, του στέματος, κλπ. Κατά το τέλος της ολικής φάσης, μετά το δεύτερο Diamond 
Ring, δόθηκε το σύνθημα «Βάλτε φίλτρα» και συνεχίσαμε με τη φωτογράφηση της μερικής φάσης.

Verkh-Tula     10:44:15.7 Krupskoy     10:44:21.2 Leninskoye              10:44:24.8
Borovoye       10:44:35.2 Sosnovka     10:44:44.4 7 km SE Sosnovka      10:44:51.1

Πίνακας  1:  Οι  χρόνοι  για  τη  στιγμή  της  δεύτερης  επαφής,  για  προεπιλεγμένους  πιθανούς  τόπους  
παρατήρησης.

Φωτ. 4:  Το μονοπάτι σκιάς της έκλειψης, από το Βόρειο Καναδά ως και την Κίνα.  



Πίνακας 2: Πλήρη στοιχεία για την τελική θέση παρατήρησης, οικισμός Borovoye.
Local Circumstances Calculator (v1.0.4)
Πηγή: http://xjubier.free.fr, © Xavier M. Jubier, 1991-2009



Εξοπλισμός για οπτική παρατήρηση, φωτογράφησης και βιντεοσκόπισης ηλιακών εκλείψεων
Για την οπτική παρατήρηση μιας έκλειψης δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πολύπλοκος εξοπλισμός. Το κυριότερο 
είναι η προμήθεια των κατάλληλων ηλιακών φίλτρων για το χρονικό διάστημα έως την ολικότητα και μετά  
από αυτήν. Ο συνηθέστερος τρόπος για απλή παρατήρηση των εκλείψεών είναι με κιάλια ή απευθείας με τα 
μάτια φορώντας πάντα τα ειδικά γυαλιά..  Για τα κιάλια καλό θα ήτανε να υπάρχει και τρίποδο, ώστε η  
παρατήρηση να γίνεται ευκολότερα. Η παρατήρηση είναι δυνατή χωρίς φίλτρα μόνο κατά την διάρκεια της 
ολικότητας. Παρατήρηση του φαινόμενου μπορεί να γίνει και με μικρά κυρίως διοπτρικά τηλεσκόπια από 60 
ως 110 mm (Φωτ. 5).

Φωτ. 5: Προετοιμασία εξοπλισμού ενόψει της έκλειψης 

Πέρα  από  την  οπτική  παρατήρηση,  στόχος  αρκετών  από  τους  ερασιτέχνες  αστρονόμους  είναι   η 
φωτογράφηση  και  η  βιντεοσκόπηση  του  φαινόμενου.  O εξοπλισμός  που  είναι  απαραίτητος  για  την 
φωτογράφηση ποικίλει. Ο ελάχιστός εξοπλισμός για την φωτογράφηση είναι μία απλή φωτογραφική μηχανή 
και ένα τρίποδο (Φωτ. 6). Ανάλογα και με τον φακό που θα χρησιμοποιηθεί, μπορούν να ληφθούν αρκετά 
καλές φωτογραφίες. Όσον αφορά το φακό, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι η μεγέθυνση που μπορεί να 
κάνει. Εάν θέλουμε να κάνουμε φωτογράφηση του ηλιακού στέμματος θα χρειαστούμε τηλεφακό εστιακής 
απόστασης 300 mm – 700 mm. Μεγαλύτερες μεγεθύνεις δεν συνιστώνται – εφόσον θέλουμε να έχουμε στο 
κάδρο μας όλο το στέμμα, με έκταση 2-3 ηλιακές διαμέτρους. Στον πίνακα 3 αναγράφονται οι διάφοροι 
συνδυασμοί  οπτικού  πεδίου  που  αποτυπώνεται  σε  ψηφιακές  λήψεις  με  DSLR το  μέγεθος  του ηλιακού 
δίσκου που αντιστοιχούν σε διάφορου εστιακού μήκους φακούς (ευρυγώνιοι φακοί ως και τηλεφακοί). Εάν 
ο σκοπός της φωτογράφησης είναι να βγει μία σειρά φωτογραφιών από την πρώτη έως την τέταρτη επαφή, 
θα χρειαστεί στήριξη με ηλιοστάτη, ώστε ο χειριστής να μην χρειάζεται, πέραν των άλλων ρυθμίσεων που 
έχει να κάνει, να κεντράρει συνεχώς το κάδρο του, κυρίως κατά τα λίγα λεπτά της ολικότητας. 
Εκτός από την χρήση τηλεφακών, για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται διοπτρικά τηλεσκόπια από 
70-110  χιλ.  και  εστιακό  μήκος  από  500-700  χιλ.  Οι  χρόνοι  έκθεσης,  η  ταχύτητα  διαφράγματος  και  η 
ευαισθησία στο φως (ISO) διαφέρουν ανάλογα το θέμα της φωτογράφησης. Τα θέματα είναι:
α)  Μερική έκλειψη με τη χρήση ηλιακού φίλτρου: Όλο το χρονικό διάστημα από την πρώτη επαφή της  
Σελήνης με τον Ήλιο έως και 15 δευτερόλεπτα πριν την ολικότητα, και το ανάστροφο ( από 3η έως 4η επαφή)
β)   Διαμαντένιο δακτυλίδι (Diamond ring): Δεκαπέντε δευτερόλεπτα πριν την πλήρη κάλυψη του ηλιακού 
δίσκου  από  τη  Σελήνη  (έναρξη  ολικής  φάσης)  η  τελευταία  αναλαμπή  του  ηλιακού  φωτός  φωτοβολεί 
απαστράπτουσα σαν διαμαντόπετρα σε ένα δακτυλίδι. Εξ ου και η ονομασία διαμαντένιο δακτυλίδι.
γ)  Χάντρες του Μπέϊλυ (Baileys beads): Δευτερόλεπτα πριν την ολικότητα και λίγο πριν το φως του ήλιου 
σβήσει μόνιμα για  τα επόμενα λεπτά της ολικότητας, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις τελευταίες ακτίνες 
ηλίου, καθώς αυτές περνούν μέσα από τις κοιλάδες της Σελήνης, σχηματίζοντας κάτι που μοιάζει με χάντρες 
κομπολογιού, που πρώτος παρατήρησε ο Francis Baily το 1836.
δ)  Χρωμόσφαιρα  & προεξοχές:  Κατά  τη  διάρκεια  της  ολικής  φάσης  μπορεί  κανείς  να  διακρίνει  στην 
περιφέρεια  του  Ήλιου  προεξοχές  και  μία  κοκκινωπή  χρωμόσφαιρα. Λεπτές  κόκκινες  προεξοχές 
ξεπηδούν από την επιφάνεια του ηλίου σαν πύρινες γλώσσες.
ε) Ηλιακό στέμμα από 0,1 – 4 ηλιακές διαμέτρους:  Στο κέντρο του ουρανού, και στο σημείο που ήταν 
ο ήλιος, δεσπόζει τώρα το ηλιακό στέμμα, το οποίο εκτείνεται ακόμα και σε απόσταση 4 ηλιακών 
ακτίνων. 
Για  την  φωτογράφιση  των  ανωτέρω  φαινομένων  χρειάζεται  ο  σωστός  υπολογισμός  εκθέσεων 
αναλόγως  το  φαινόμενο  που  μας  ενδιαφέρει.   Ο  πίνακας  4  δίδει  τις  ανάλογες  τιμές  για 
φωτογράφηση με DSLR (Πηγή: http://www.mreclipse.com/SEphoto/SEphoto.html).

http://el.wikipedia.org/wiki/1836


ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΡΙΠΟΔΟ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (EQ MOUNT)

ΕΣΤΙΑΚΟ ΜΗΚΟΣ 200mm ΕΣΤΙΑΚΟ ΜΗΚΟΣ 400mm
ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ f/2,8   &   f/11 ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ f/5,6   &   f/22

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Χ 0,66 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Χ 0,66
ISO 200 ISO 200

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΕΚΘΕΣΗ  (  sec  )  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΕΚΘΕΣΗ  (  sec  )  

ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ
(ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ND5) 1/400  @  f/11 ΜΕΡΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ

(ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ND5) 1/100  @  f/22

BAILEYS BEADS  & 
DIAMOND RING 1/3200  @  f/11 BAILEYS BEADS  & 

DIAMOND RING 1/800  @  f/22

ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ 1/1600  @  f/11 ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑ 1/400  @  f/22
ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ 1/800  @  f/11 ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ 1/200  @  f/22

ΣΤΕΜΜΑ (0,1 ΗΛΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/3200  @ f/2,8 ΣΤΕΜΜΑ (0,1 ΗΛΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/800  @ f/5,6

ΣΤΕΜΜΑ (0,2 ΗΛΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/800  @ f/2,8 ΣΤΕΜΜΑ (0,2 ΗΛΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/200  @ f/5,6

ΣΤΕΜΜΑ (0,4 ΗΛΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/200  @ f/2,8 ΣΤΕΜΜΑ (0,4 ΗΛΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/50  @ f/5,6

ΣΤΕΜΜΑ (1 ΗΛΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/50  @ f/2,8 ΣΤΕΜΜΑ (1 ΗΛΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/15  @ f/5,6

ΣΤΕΜΜΑ (2 ΗΛΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/15  @ f/2,8 ΣΤΕΜΜΑ (2 ΗΛΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/4  @ f/5,6

ΣΤΕΜΜΑ (4 ΗΛΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/10  @ f/2,8 ΣΤΕΜΜΑ (4 ΗΛΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/3  @ f/5,6

ΣΤΕΜΜΑ (8 ΗΛΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1/3  @ f/2,8 ΣΤΕΜΜΑ (8 ΗΛΙΑΚΕΣ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ) 1  @ f/5,6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ  (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΜΥΛΩΝΑ)

Πίνακας 4: Υπολογισμός χρόνων έκθεσης για κάθε φαινόμενο, σε συνάρτηση με τον εστιακό λόγο, για σταθερό 
ISO 200.

Πίνακας 3: Αντιστοιχία μεταξύ εστιακής απόστασης, οπτικού πεδίου σε μοίρες και μεγέθους του ηλιακού δίσκου (η  
τελευταία στήλη προκύπτει από τη διαίρεση: εστιακό μήκος / 109)



Παράλληλα με τη φωτογράφηση κάναμε και βιντεοσκόπηση του φαινομένου. με 4 ψηφιακές βιντεοκάμερες. 
Κάθε μια κάμερα ήταν σε τρίποδα και εξοπλισμένη με ηλιακό φίλτρο. Πήραμε πλάνα κατά τη διάρκεια όλου 
του  φαινομένου,  τόσο  στην  μερική  όσο  και  στην  ολική  φάση  της  έκλειψης.,  τα  οποία  κατόπιν 
επεξεργαστήκαμε για τη δημιουργία διαφόρων βίντεο της έκλειψης. 

Φωτ: 6. Δείγμα εξοπλισμού.



Φωτογραφίες της Ολικής Έκλειψης Ηλίου

Cannon EOS 350 D – Bresser Skylux 70mm – ISO 200 – f/10 – Φωτογραφική σύνθεση φάσεων της έκλειψης
Αντώνης Φαρμακόπουλος. 

Diamond Ring. Nikon D70s – Sigma 70-200mm APO  
Kenko 2X – ISO 200 – f/22 – 1/800.  Βαγγέλης Τσάμης

Baileys  beads.  Nikon D70s –  Sigma 70-210mm  APO -  
ISO 200 – f/11 – 1/3200. 
Κίμωνας Παπαθανασόπουλος.



Στέμμα και πλανήτης Ερμής-Cannon EOS 350D-ISO 800 
- f/11 – 1/15. Γιώργος Σπιθούρης.

Στέμμα. Cannon 450D. Bresser Skylux 70mm 
ISO 200 – f/10 – 1/25. Ηλίας Χασιώτης.

Φωτογραφική σύνθεση της ολικής ηλιακής έκλειψης 1.8.08 Novosibirsk. Frank Ryan. 



Οι Ευθαλείς αμέσως μετά την έκλειψη.
Όρθιοι: Ηλίας Χασιώτης, Κυριακή Τηγάνη, Αντώνης Φαρμακόπουλος, Λεωνίδας Παπασωτηρίου, Μαρία 
Ξάμπλα, Κίμωνας Παπαθανασόπουλος, και Γιώργος Σπιθούρης.
Καθιστοί: Γιάννης Ευφραιμίδης, Βαγγέλης Τσάμης, Χριστίνα Νυκτερίδη, και Στέλλα Σούλτου.

Η έκλειψη στο Νοβοσιμπιρσκ της Σιβηρίας, την 1.8.08, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία ζωής για όλους μας, 
ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ μας και την αγάπη μας για την ερασιτεχνική αστρονομία και σφράγισε την 
απόφασή μας να οργανώσουμε το  επόμενο ταξίδι  μας  για  την Ολική Έκλειψη Ηλίου στις  22.7.09 στη 
Σαγκάη της Κίνας.


