
Apunts sobre la mida d'una fotografia i la relació d'aspecte del sensor d'imatge en una càmera digital.

La nostra intenció és parlar d'aquests conceptes de la forma més planera possible, deixarem per a una 
altra ocasió entrar més en detall en els temes tècnics.

Relació entre diferents mides de sensors



Imaginem-nos que quan fem una fotografia, és com si veiéssim les coses a través d'una finestra. La 
forma d'aquesta finestra (format del sensor de la càmera), determinarà l'aspecte que tindrà la imatge
que veurem, i serà una una de les característiques que acompanyaran sempre a la fotografia, a no 
ser que nosaltres amb un programa d’edició gràfica ho modifiquem.



   Imatge base sobre la que treballarem

Per a poder capturar tota la informació que composa una imatge, aquesta «finestra» està plena de 
petits elements diferenciats que s'encarreguen de «veure» quina llum els hi arriba. En aquest cas 
cada quadrat representaria els fotosensors que composen el sensor de la nostra càmera.

    Retícula fotosensors



Format de sensors

         

                     Sensor format 3/2

Veiem que en sentit horitzontal tenim una part més de sensors (3) que en sentit vertical (2), aquesta 
relació entre amplada i alçada és de 1,5, i ens donaria una imatge més apaïsada que un sensor de 
format 4/3.

            

                    Sensor format 4/3

Veiem que en sentit horitzontal tenim una part més de sensors (4) que en sentit vertical (3), aquesta 
relació entre amplada i alçada és de 1,33, i ens ofereix una imatge més quadrada.

Dins el camp amateur i professional estandard, el format més habitual és el 3:2, on trobem moltes de
les càmeres Nikon, Canon, Fujifilm, etc.
En els formats de càmeres Micro 4:3 i amb les càmeres compactes trobem diferents formats de 
sensor.



Què veuen els fotosensors?

            Informació captada per dos fotosensors, un situat al costat de l'altre (simulació)

Aquesta informació una vegada processada formaria part de l'element més petit que defineix la 
fotografia, al que anomenarem pixel (picture element).
No entrarem en més detalls, ja que és un tema complex i ens ocuparia massa temps.
(filtre Bayer, densitat de pixels, profunditat de bits, mida del fotosensor, etc.).

Una vegada obtinguda la imatge tindrem tants elements diferenciats d'informació com ens pugui 
entregar el nostre sensors (aquí parlariem dels megapixels), i a la vegada aquesta informació estaria 
totalment relacionada amb la relació d'aspecte del sensors de la càmera. (normalment 3/2 o 4/3).

Quan treballem amb arxius fotogràfics digitals, ho fem dins el món informàtic, i en aquest camp, la 
unitat d'informació més petita és el pixel, que és on trobem la informació de color i/o lluminositat 
del component més petit d'una fotografia digital. Hem de tenir en compte que en informàtica 
majoritàriament s'assumeix que els pixels són «quadrats», o sigui, tenen la mateixa mida d'amplada 
que d'alçada.

Com seria un sensor de format 3/2 de 6 megapixels?

                      Sensor de 6 megapixels



Doncs estaria format en sentit horitzontal per 3000 elements, i en sentit vertical per 2000 files de 
3000 elements cada una. La multiplicació d'aquests valors ens donaria els 6.000.000 d’elements (6 
Mpx) de què parlem.

Una vegada processada tota aquesta informació, obtindriem una arxiu informàtic que una vegada 
obert per un programari de visualització i/o edició fotogràfica ens reflectiria sobre la pantalla del 
monitor la informació recollida per cada un dels elements que formen el sensor de la càmera inclòs 
la relació d’aspecte del sensor. (Aquesta explicació és a nivell de concepte).

Cal observar que parlem per exemple de 3000 pixels en sentit horitzontal, i ens semblen pocs, doncs,
us convido a avariguar els pixels en sentit horitzontal que tenen els monitors que utilitzem a casa, 
veureu que normalment no hi arriben, i d’això en parlarem un altra dia.

Quina mida té una fotografia digital?

Estrictament parlant una fotografia digital no té una mida física. El que si té són punts diferenciats 
d'informació : els píxels. Establirem la relació que 1 píxel és igual a 1 punt.

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).

Quan veiem les característiques dels arxius fotogràfics, entre altres dades, veiem la seva mida en píxels. 

Aquests píxels són els que determinen els diferents «components» de la imatge.
Imaginem-nos una línia horitzontal de 3000 píxels. Si la volguéssim imprimir, quina mida ocuparia al 
paper?. Doncs dependria del número de punts diferenciats (píxels) que li configuréssim a la impressora.

Si posem 300 dpi (ppp – punts per polzada), ens ocuparia en el paper 10 polzades. Com que cada polzada 
equival a 2,54 cm. Fent els càlculs serien 25,4 cm.

En canvi si posem 100 dpi (ppp), ens ocuparia 30 polzades, que una vegada convertit a cm. ens 
donaria 76,2 cm.

El programari d'edició gràfica ens permet, entre moltíssimes altres coses, poder variar la mida de les 
fotografies per a la seva impressió.

Per a variar la mida de les fotografies tenim dos conceptes. La Redimensió i el Remostrejat.

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.

Aquest sistema si bé és matemàticament correcte, ens afecta molt la qualitat de la imatge.

Tot seguit veurem una representació gràfica d'una línia diagonal que s'ha repetit cada pixel per a 
obtenir una imatge el doble de gran.



Però si ens fixem amb els contorns d'aquesta imatge són 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.

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: 

(Opcions de mostra del programari gratuït Irfanview)

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

Moltes gràcies.
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