
La idea d'aquests apunts és fer un petit repàs d'alguns conceptes tècnics però sense aprofundir-hi 
massa, ja que, per si sol, cada un dels temes que hi apereixen permeten dedicar-hi tant de temps 
com volguem. Si n'hi ha algun que us interessi busqueu llibres o feu una cerca per internet i de ben 
segur que trobareu molta informació.

 Alguns conceptes tècnics relacionats amb la fotografia digital

Sensors

Les càmeres fotogràfiques actuals, (parlem de les digitals), han substituït el rodet de 
pel·lícula per un sistema de captació d'imatges i emmagatzemament de tipus digital.
L'element que “captura” la imatge l'anomenem sensor.

D'aquest element n'hi ha de 2 tipus, l'anomenat CCD i el CMOS. Constantment la 
tecnologia va evolucionant i hi ha una millora en les característiques i prestacions dels 
mateixos, el que fa molt difícil decantar-se per un o altre tipus.

Aquest sensor està format per tot un seguit de diminuts elements que són els que 
converteixen la llum que els hi incideix en valors elèctrics, i que convenientment 
processats al final es converteixen en la imatge a la que han estat exposats. 

Recordem que les imatges anomenades “electròniques” solen composar-se per 
3 colors bàsics que són el vermell, el verd i el blau (RGB).

Analitzant les característiques de l'ull humà podem veure que té una major sensibilitat 
al color Verd (G), en segon lloc al Vermell (R) i finalment al color Blau (B).

Els elements que formen un sensor, en un principi no són sensibles a cap color 
determinat. Per a registrar el nivell d'informació de cada color, repartim el nombre 
d'elements que formen el sensor en parts sensibles a cada un dels colors principals.

Es posa al davant de cada cèl·lula individual un filtre per a registrar el nivell d'aquell 
color.
La distribució no és equitativa, és prioritza el color verd, ja que com hem comentat 
abans l'ull humà és més sensible a aquest color.

Aquesta disposició més estàndard s'anomena Filtre de Bayer, però també podem trobar 
alguna altra disposició en algun altre fabricant de sensors.
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 Formats de sensors (relació d'aspecte)

En els diferents tipus de càmeres fotogràfiques digitals hi solem trobar habitualment 2 
formats més extesos. En els models de gamma més elevada o més moderns hi ha la 
tendència a utilitzar al format de 3/2, o sigui 3 parts d'amplada per 2 parts d'alçada.

En alguns models més antics o principalment càmeres compactes és més habitual trobar 
el format 4/3, o sigui 4 parts d'amplada per 3 d'alçada.

També podem veure algunes càmeres que contemplen el format 16/9, però ja no és tan 
usual. De fet estan més encarades a prendre fotografies en l'entorn domèstic, i el seu 
destí final sigui veure-les per el televisor o pantalles d'ordinador, que habitualment 
tenen el format 16/9.

            Mida dels sensors i bits de profunditat 
     
Com hem comentat anteriorment, els sensors tenen característiques que poden arribar a
ser molt complexes.

Què vol dir píxel?. Doncs vol dir Picture Element (element d’imatge) però els
anglosaxons, molt aficionats a les contraccions de les paraules l’han reduït a
pix = Picture (imatge)  el = element.

                 
Visualització dels píxels en una imatge (*)

Podrem observar que cada un dels píxels d’aquesta imatge té un únic color, i per a  la 
definició d’aquest color utilitzem els nivells presents d’informació  R, G i B que el 
composen.

Sensors de tants o quants megapixels. El nombre de pixels únicament indica la quantitat 
de punts diferenciats d'informació que ens pot entregar un sensor.

Amb això vull dir que, per exemple, un sensor de 12 megapixels ens podria donar una 
quantitat d'informació diferenciada de 12 milions d'elements.
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Com podríem agrupar aquests 12 milions d'elements sensors?.

Posem per exemple que decidim el format 4/3. Doncs podríem distribuir 4000 d'aquests 
elements en sentit horitzontal, i en sentit vertical 3000 files d'aquests 4000 elements, i 
en format 3/2 podríem parlar de 4288 pixels d'amplada i de 2848 d'alçada, (mides 
extretes d'una imatge de la càmera D90 a 12Mpx.).

Si multipliquem aquests valors el resultat ens dóna aproximadament els 12 megapixels 
dels que parlem.

Què passa quan volem utilitzar fotografies que han estat obtingudes amb diferents 
relacions d'aspecte 3/2 i 4/3 ?.

Primer hem de saber quin serà el format majoritari. Si decidim que és el 3/2, ens 
trobarem que a igual amplada, l'alçada de les fotografies de 4/3 és superior.

En aquest cas, l'única opció que ens queda és retallar la imatge. Per fer-ho podem 
utilitzar algun programari que ho faci per lots (totes a la vegada) però, correm el risc de
retallar la fotografia en el lloc menys adequat.

Si volem que el resultat sigui el més estètic possible, ho haurem de fer fotografia per 
fotografia.

     

Format 3/2 amb fotografies de 4/3

Fotografia format 3/2:  800X533
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Format 4/3: 800X600

La mida d'amplada de les fotografies és la mateixa: 800px. Però veiem que l'alçada no és
la mateixa.
Llavors si la de volem incloure en una seqüència de fotografies de format 3/2, haurem 
de retallar-la en sentit vertical (veieu les zones grises a eliminar), però hem de tenir 
cura que estèticament sigui agradable.

Imatge en 4/3 retallada per a convertir-la a 3/2
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Una vegada retallada, (no redimensionada), ja la podem incloure dins la sèrie de 
fotografies de format 3/2.

Si en comptes de retallar-la, variéssim les mides amb un programa d'edició gràfica, la 
relació d'aspecte la imatge se'ns podria distorsionar notablement.

Aquesta imatge està comprimida en sentit vertical

Ja que a vegades amb imatges aquest concepte no és prou evident, seguidament ho 
veurem amb una imatge que conté un cercle.
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Imatge amb la relació d'aspecte correcte, (observar els quadrats de la retícula)

Imatge “comprimida” en sentit vertical, (observar la forma del cercle)
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Mida dels elements que composen el sensor

Trobem sensors de 6 megapixels de diferents mides físiques, exemple Nikon D40, 
format APS-C: 23,7X15,5 mm. i Kodak EasyShare C613 també de 6 megapixels però 
amb un sensor d'una mida: 5,74X4,30 mm.  

Què pot suggerir això?, no son 6 megapixels els dos?,  quines diferències hi podem 
observar?. 

En quant a quantitat d'elements d'informació podríem dir que són equivalents però, la 
qualitat d'imatge no és la mateixa.

Deixant apart que un sensor pugui ser de més qualitat que l'altre, una de les principals 
diferències és la mida que tenen els elements captadors (fotosensors), això influeix 
decisivament en el soroll que podem observar en una fotografia quan la prenem a nivells
baixos d'il·luminació.

Si fem una comparació entre la mida dels sensors podem veure que la quantitat de 
fotons, i que en darrera instància és el que el sensor converteix en senyal elèctric, està 
directament relacionat amb el número de fotons que recull per unitat de temps.

 

Mida més gran, més quantitat de fotons, per tant més energia convertida en senyal 
elèctric i en darrera instància tenim una imatge amb menor nivell de soroll.

Si la quantitat “d'aigua” (fotons) que recollim l'enviem al conversor de llum a senyal 
elèctric, és evident que el sensor de mida més gran ens entregarà més energia, ja que 
per igual espai de temps recullirem més fotons. 
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En aquesta  imatge podem veure un exemple del que hem explicat.

La diferència en quant a soroll a la imatge és molt evident.

La mesura que compara les mides i la quantitat de fotosensors que hi trobem en un 
sensor d'una càmera digital s'anomena densitat de pixels (en aquest cas, a nivell 
d'explicació, acceptem que 1 fotosensor és igual a 1 pixel).

Apart de la mida del sensor, una altre característica important és la “profunditat” de 
bits del sensor. Això vol dir el marge de nivells que l'element (pixel) pot discernir.
M'explicaré, parlant una mica dels bits.

En tecnologia digital el valor que pot prendre una informació (estats diferents), es 
redueix a 2 possibilitats, el 0 i l'1 (0 = absència i 1 = presència).

Per exemple per mostrar el valor 37 amb únicament dues possibilitats ho hem de fer de 
la següent manera, i en blocs de 8 possibilitats (anomenat byte) que és com se sol 
agrupar en informàtica els valors digitals:

Comencem a comptar des de la dreta cap a la esquerra, i la posició determina el valor:
     
                     
        Valor              128       64        32         16         8          4          2         1

                   bit8     bit 7     bit 6     bit 5     bit 4     bit 3     bit 2     bit 1

        Presència         0          0          1           0          0          1          0         1
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Aquesta combinació de 8 possibilitats ens permet arribar fins a un valor de 256 nivells
diferents, 8 zeros equival a: 0 i 8 uns al valor de 255.

El sensors de millors prestacions poden oferir profunditats de 10, 12, 14 i més bits.

Un sensor de 12 bits (Nikon D90 per exemple) ens ofereix fins a 2048 diferents 
gradacions, en comparació a un sensor de 8 bit que únicament ens en pot oferir 256.

Com veiem la diferència és molt notable. No cal dir que totes aquestes diferències entre
sensors son les que determinen el seu preu, i en conseqüència una part molt important 
del preu de la càmera.

Evidentment el marge dinàmic i el nivell de soroll entre altres coses ens determinen el 
resultat final de la imatge.

RAW o JPEG?

Tots sabem, o almenys ens han recomanat que en la mesura del possible, disparem en 
RAW. No totes les càmeres permeten aquest format. El trobem a partir d'un determinat 
nivell de qualitat de les càmeres.

En anglès RAW ve a significar en cru, (sense manipular).

El format RAW es correspon a obtenir un arxiu d'imatge, teòricament tal i com s'extreu 
del sensor, sense cap correcció, modificació ni compressió. 

Si observem el “pes” d'aquests arxius, podem veure que és bastant elevat, ja parlem 
d'uns quants megabytes, i en això hi tindrà una relació directe el número de pixels del 
sensor.

També segurament els sensors ja disposaran d'una profunditat de bits superior als 8 
(1 byte), i això ja ens representarà treballar en blocs de 2 bytes (16 bits), que a la 
vegada suposa manegar un volum de dades superior.

Hi ha diferents formats d'imatge RAW, depenent de les diferents marques. 
NEF per Nikon, CRW, CR2 per Canon, RW2 per Panasonic, RAF per Fujifilm, etc.

Podem trobar-nos que hi hagi programari d'edició gràfica que no sàpiga o no pugui 
“descodificar” algun dels diversos formats RAW que existeixen.

Per a intentar estandaritzar una mica aquesta dispersió de formats, s'està tendint a la 
popularització de l'estàndard DNG (Digital Negative), crec que Adobe és un dels 
impulsors d'aquest estàndard.

Tornant a la recomanació d'utilitzar majoritàriament el format RAW en les nostres 
fotografies, podem fàcilment veure que l'arxiu amb el que treballem ens ofereix un 
nivell molt més ampli de matisos, degut a que les imatges contenen més valors que no 
pas els 255 valors que tenim amb 8 bits, i conseqüentment podem obtenir un “revelat” 
molt millor.
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No oblidem que una vegada convertim la nostra fotografia a format estàndard JPEG, 
això vol dir a 8 bits, el marge ens quedarà dràsticament reduït a únicament 256 nivells 
per color.

La definició del format JPEG, que és el que majoritàriament utilitzem per a intercanvi, 
contempla que únicament disposem de 8 bits per color, o sigui 256 valors per el color 
verd, 256 valors per el vermell i 256 valors per el blau, ( 8X3=24 bit), el que ens dóna un
màxim de 16.581.375 colors diferents.

Les sigles JPEG corresponen a Joint Photographic Experts Group, un organisme que es va 
crear per a estandaritzar un mètode de intercanvi d'imatges fotogràfiques.

Aquest sistema està dotat de tot una sèrie de mecanismes que permeten reduir 
dràsticament la mida dels arxius fotogràfics en comparació al format RAW, utilitzant tot 
una sèrie de complexes processos.

El punt de partida d'utilitzar únicament 8 bits, d’entrada ja minimitza el pes de l'arxiu, 
una altra tècnica que utilitza per a reduir la mida és la compressió de les dades.

Imaginem una fotografia en RAW de 100 pixels d'amplada.
Comencem a definir l'arxiu:

Pixel número 1, valor = XXX, Pixel número 2, valor = XXX, i així fins al pixel número 100. 
Això requereix molta informació per a definir l’arxiu.

En JPEG s'avalua si hi ha diferències notables entre pixels pròxims.

Imaginem una fotografia d'un cel blau en un dia clar. 

Hi ha moltes probabilitats que aquests 100 pixels siguin iguals o molt similars entre ells, 
llavors el mecanisme analitza la sèrie d'informació i veu que del pixel 1 al pixel 100 la 
informació es gairebé igual, llavors defineix l'arxiu reduint molt la seva definició. 
En comptes de dir pixel 1, valor = XXX, pixel 2, valor = XXX, i així fins al 100, diu del 
pixel 1 al 100 el valor és = XXX. 
Així acaba i es redueix el volum d'informació necessari per a definir l’arxiu.

A la plegada si hi ha diferències entre pixels, el llindar que discrimina aquestes 
diferències es pot variar i es pot trobar un compromís entre la qualitat de la imatge i la 
mida de l'arxiu. 

Us sóna el valor que hi ha al Photoshop que va del 1 al 12 quan es guarda una fotografia 
en JPEG?, o altres programaris gràfics ens demana quin valor de qualitat volem en 
guardar la imatge, i que sol ser en valors de tant per cent?.

Doncs aquest número està relacionat amb això i altres processos més complexes que 
avui no veurem.
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Aquesta fotografia te un pes de 92 KB.

Ara inclourem a la fotografia zones més àmplies i més homogènies:

Ara el pes de la fotografia s'ha reduït fins a 65 KB.
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    Eliminant parts diferenciades de la fotografia es redueix encara més: 22 KB.

Si la imatge és gairebé uniforme el “pes” de la fotografia cau moltíssim: 

Aquesta imatge “pesa” únicament 7 KB. Degut a que la imatge és molt uniforme.

 
Aquest és el mateix cel, fotografiat amb la mateixa càmera, els mateixos valors a la 
càmera i els mateixos valors de processat al programa gràfic que he utilitzat (Irfanview),
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Quina mida té una fotografia? 

Estrictament parlant una fotografia digital no té una mida física. El que si té són punts 
diferenciats d'informació : els pixels.

Llavors quan volem passar aquesta fotografia a paper és quan apareixen els problemes.

Una impressió en qualitat fotogràfica acceptable la podem considerar entre 240 i 300 
p.p.p. punts per polzada, (en anglès d.p.i – dots per inch).

Aquí hi entren una mica les matemàtiques més bàsiques. 

Una polzada equival a 2,54 cm.

Si tenim una fotografia de 3000 pixels d'amplada i 2000 pixels d'alçada i la volem 
imprimir a 300 p.p.p. : 3000 px.  / 300 px/polzada X 2,54 cm/polzada = 25,4 cm. 
d'amplada.  Llavors, 2000 px. / 300 px/polzada X 2,54 cm/polzada = 16,9 cm. d'alçada.

Si ho imprimim a 100 p.p.p. aquests valors canvien a = 76,2 cm. d'amplada i 50,8 cm 
d'alçada.

Mides a 300 p.p.p. = 25,4 cm d'ample x 16,9 d'alt
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Mides a 100 p.p.p. = 76,2 cm d'ample x 50,8 cm d'alt

No cal dir que una impressió a pocs punts per polzada ofereix una baixa qualitat visual.

Amb això podem veure que aquesta fotografia impresa a 300 p.p.p. tindria una mida que
hauriem de valorar si és suficientment gran per al nostre propòsit.

En cas que no ho fos, la situació ideal seria partir d'una imatge amb un nombre superior 
de pixels “propis”.

En cas que no fos possible hauriem de variar la seva mida i aquí si que començaríem a 
tenir problemes.

Tant si augmentem o disminuïm la mida de la fotografia dins el camp de l'edició 
fotogràfica cal anar molt en compte amb la manera que ho fem.

Hi ha dos conceptes. La Redimensió o el Remostrejat.

Imaginem la redimensió:

Tenim una fotografia de 2000 pixels d'amplada i la volem reduir a 1000 pixels d'amplada.
Si traiem un de cada 2 pixels, ens passarà la mida de 2000 px a 1000 px. i ja haurem 
aconseguit la mida que ens calia. Ara caldrà analitzar si la qualitat de la imatge ens 
satisfà. 

Si volem augmentar la mida de 1000 px. d'amplada a 2000 px. Podem repetir cada pixel.
Així la mida ens augmentarà.
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Aquest sistema si bé és matemàticament correcte, ens afecta molt la qualitat de la 
imatge.

Ja tenim la imatge el doble de gran, però si ens fixem amb els contorns d'aquesta imatge
els té molts “bruscos”.

S'aconsella utilitzar el mètode del Remostrejat

On els valors intermedis s'obtenen utilitzant uns mètodes (algorismes) complicats i n'hi 
ha diversos. Podem trobar que alguns ens donin millor resultat en algun cas i d'altres 
siguin més adients en uns altres casos.
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Sempre que haguem de variar la mida d'una imatge valorarem el tipus de procés que ens
doni millor resultat.

Utilitzarem algun dels mètodes que ens ofereixen: 

Unes proves pràctiques ens mostraran el que ens sigui més útil.

En tots aquests processos, com en la captura d'imatges el millor és no haver de fer 
massa modificacions, ja que quan menys manipulem les imatges, probablement millor 
serà el resultat.

Us convido a que vosaltres mateixos experimenteu tot això i de ben segur que alguna 
cosa treureu de profit.

Aquests apunts han format part d'una xerrada de l'Il·lumina't de l'Associació Fotogràfica
Jaume Oller de Granollers.

Per a aquest document s'ha utilitzat informació de:

Wikipedia, Roger N. Clark www.clarkvision.com, Canon, Nikon. (*) Julie Waterhouse 
Photography i material propi.

Programari de codi obert i/o gratuit: LibreOffice, Irfanview i PhotoScape

                                                                                                   www.llamp.org - AFJO

http://www.clarkvision.com/

