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Càmeres ultracompactes

CLASSE 1

Són cámeres digitals de tamany molt reduït, en les quals destaca la portabilitat i  la facilitat de 
funcionament. Caben a la butxaca i pesen tan poc que ni tan sols te n’adones que les portes. 
Són petites i, per tant, el tamany del seu sensor també ho és. És la principal desavantatge.
Encara que cada vegada permeten més ajustaments, amb aquest tipus de càmeres la creatividad és 
una mica limitada.
Tot i que algunes porten un visor, aquest sol ser més aviat simbòlic, i s'enquadra utilitzant la pantalla.

En aquesta classe comentarem quin tipus de càmeres i  materials fotogràfics són millors per arribar a 
uns resultats de qualitat mínims.
També comentarem el programari i hardward necessaris per al control de les nostres imatges.

Càmeres compactes

És la típica càmera digital destinada al gran públic. Té una òptica i un tamany mitjans i, una excel·lent 
relació qualitat preu..
A diferència de les ultracompactes, el sensor d’aquest tipus de càmeres és lleugerament superior, 
la qual cosa suposa un agument en la nitidesa i qualitat de les fotografies, així com en la possibilitat 
d’obtenir ampliacions més grans sense perdre qualitat.
Tenen més funcionalitats que les ultracompactes. 
Les lents són de més qualitat.

Càmeres d'òptiques intercanviables sense mirall

A mig camí entre les compactes i les rèflex, a poc a poc van guanyant terreny a l'aparador.
Fabricants com Sony, Panasonic, Olympus o Samsung han mogut fitxa en la direcció de combinar 
sensors comparables als empleats en models SLR i sistemes d'òptiques intercanviables amb mides 
extremadament compactes per al cos.
El millor:
> Excel lent ergonomia i grandària
> Òptiques intercanviables
> Qualitat d'imatge a ISO alta
> Qualitat de construcció
> Pantalla d'alta qualitat abatible
> Flash modular inclòs
> Vídeo d'alta qualitat i focus continu 
amb botó d'enregistrament directe
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El pitjor:
> La pantalla es veu malament a plena llum del sol
> L'estabilització depèn dels objectius encara 
que ja començan a sortir amb el cos estabilitazat
> Autonomia de la bateria millorable
> Sense visor electrònic integrat

Càmeres format mitjà

Tenen un sensor molt més gran que les DSLR.
Són càmeres dedicades únicament a l’àmbit professional i científic on la clau és poder realitzar 
ampliacions realment grans. Fora d’aquest tipus de fotografia no té sentit una càmera d’aquestes 
característiques.
Per això tots els seus components i accessoris són de la màxima qualitat i precisió, de la mateixa
manera que els seus preus són molt molt alts.
No hi ha un tipus de càmera perfecta, sinó una càmera adequada a les necessitats de cadascun.
No obstant, la càmera DSLR sol ser la idònia per l’aficionat interessat en controlar què fa amb la seva
càmera en fer fotos i vol ser creatiu en les seves fotos.
Si  bé la majoria dels temes seran vàlids per a tots els tipus de càmeres, el  curs està més aviat 
orientat
a les càmeres DSLR
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Es tracta de càmeres digitals en les quals el visor mostra la imatge obtinguda a través de l’objectiu. 
Aquesta és la definició acadèmica. D’una manera una mica més informal, les càmeres reflex, 
típicament són models de gamma alta, d’un cert volum i òptica intercanviable. Són les càmeres
digitals més professionals (i cares). Permeten multitut de controls de tipus manual.
El tamany del sensor és notablement més gran que en les càmeres compactes. Per tant, la nitidesa
i qualitat de les fotografies és clarament superior.

Càmeres DSRL Reflex

Marques a part i oblidant els megapixels, les diferències clau per millorar com a fotògraf que pot 
aportar una càmera reflex davant una compacta digital amb controls manuals són les següents:

El visor. No hi ha millor manera de composar una foto que veure perfectament la composició que 
s’està fent. I per descomptat, no hi ha millor manera de veure aquesta composició que a través del 
visor d’una reflex. El problema de mirar a través de la pantalla LCD d’una càmera normalment ve 
donat pels reflexos provocats per la incidència de la llum damunt l’ LCD, possibles ratllades i  brutícia 
que es va acumulant a la pantalla, i el  tamany i la resolució que ofereix. En el visor “es veu” el que 
s’està  fotografiant. A la pantalla, moltes vegades només s’intueix.

L’ergonomia. No hi ha res més incòmode que no disposar d'una bona posició per fer fotos.
I no hi ha res que (normalment) es cuidi  més en una reflex que la seva ergonomia. La posició de les 
mans i la cara a l’hora de fotografiar resulta molt més còmoda que en una compacta digital, en la que 
s’han de fer fotos sostenint la càmera a certa distància de la cara per poder mirar a través del LCD la 
composició que s’està fent.

La latència. En cert tipus de fotografies el que preval és la velocitat de resposta. Podríem definir
el procés de fotografiar com una seqüencia de tres passos: enquadrament, enfocament i tret .
L’enquadrament s’aconsegueix a través dels dos primers punts comentats, visor i ergonomia.
L’enfocament automàtic s’aconsegueix a través de l’objectiu o una combinació de l’electrònica del cos 
de la càmera i  l’objectiu, i la velocitat de resposta en el tret l’ofereix el cos de la càmera. I per 
descomptat, he notat molt la diferència en aquesta velocitat de resposta en el tret amb el  canvi  de 
càmera.

L’enfoc. En principi no tindria perquè ser una millora específica de les càmeres reflex, però la 
veritat és que entre la millora de la qualitat i la capacitat que atorga el visor per veure el resultat, 
m’atreveixo a dir que, en línies generals i llevat d’excepcions, l’enfocament és exacte. S’ha acabat fer 
retrats per veure més tard que havia enfocat a la paret del fons. Ara enfoco als ulls, i sempre encerto.
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No penso entrar en les guerres de marques i no us en recomanaré cap.
Parteixo d’una base molt simple: tots els fabricants fan bones càmeres reflex, o dit d’una altra 
manera, mentre que per a les càmeres digitals compactes comencen a proliferar marques blanques 
que fabriquen càmeres de baix cost amb una qualitat més que dubtosa, no hi ha fabricants (encara) 
de segona línia de càmeres reflex digitals.

El  que si has de tenir en compte a l’hora de triar la marca és que per a certes marques  (ara si ho dic, 
son 
Canon i Nikon) és més fàcil aconseguir accessoris per complementar el teu equip de segona mà o de 
tercers fabricants que per a altres marques com ara Pentax, Olympus o Sony, per citar-ne algunes.

Si no et planteges ampliar el teu equip en un futur amb material de segona mà o no entra en els teus 
plans utilitzar accessoris no originals compatibles amb la teva càmera, això no et suposarà un 
problema, però si pel contrari vols ampliar el teu equip en un futur, has de saber que el mercat 
d’accessoris i càmeres de segona mà és més ampli per a les principals marques.

Càmeres DSRL Reflex

El sensor de les càmeres fotogràfiques es composa de milions de petits semiconductors de silici, 
els quals capten els fotons (elements que componen la llum, l’electricitat). A major intensitat 
de llum, més càrrega elèctrica existirà.
Aquests fotons desprenen electrons dins del sensor, els quals es transformaran en una sèrie 
de valors digitals creant un píxel. Per tant cada cèl·lula que desprengui el sensor d’imatge es 
correspon a un píxel o punt. El sensor fa les vegades de pel·lícula a la fotografia digital.
El resultat del sensor, ja traduïts a format binari, es guarda a la targeta de memòria en forma de 
fitxers d’imatge.
Les dues tecnologies més populars del mercat  de sensors son CCD i CMOS.

Sensor
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Un megapíxel és un milió de píxels o punts. 
La resolució dels sensors es mesura en megapíxels. Són el nombre de punts o píxels que contindrà
una imatge produïda per un sensor.
Per exemple si una imatge té una mida de 3888 punts de llarg i 2592 d'alt, la resolució del
sensor serà la multiplicació de dos, és a dir 3888 x 2592 = 10077696 píxels = 10,1 megapíxels.
Podem dir sense por d'equivocar-nos que com més megapíxels més mida tindrà el fitxer
d'imatge que obtenim. Amb aquesta figura podem fer-nos una idea de la diferència en densitat
entre uns sensors i altres d'algunes càmeres del mercat.

Llavors sembla que com més megapíxels millor no?. Bé és cert que com més megapixels
major serà la resolució del sensor però és la resolució del sensor la que limita la qualitat de les fotos?
Habitualment no. Les lents solen estar molt per sota de la resolució del sensor i per tant si el que
busques és qualitat i nitidesa és més important tenir unes bones lents de tenir un bon sensor.
També influeix la grandària física del sensor. Aquí ruc gran. No té res a veure el sensor de 10
megapíxels d'una càmera compacta que pesa ben petit, amb la mida d'un sensor de
10 megapíxels d'una càmera DSLR professional.

Que és un megapixel

Mida de sensor
La mida universal d'un fotograma de
pel lícula per càmeres rèflex o SLR és de
35mm de llarg
(la diagonal és de 43mm). Heretat de
aquest format estandarditzat a principis
del segle XX, els sensors
de fotograma complet tenen
aproximadament aquesta mesura. Però,
la majoria de les càmeres DSLR
no disposen d'un sensor d'aquesta mida,
sinó més petit, per això es produeix una
pèrdua o retallada en
el camp de visió dels sensors més
petits. Aquest format de sensor es diu
APS. Els sensors de
35mm es diuen Full Frame o de fotograma
complet.

Mida de sensor
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A la imatge anterior podem veure la retallada d'un sensor APS sobre un sensor full frame de 35mm.
Això afecta a la distància focal  dels nostres objectius, ja que en patir les imatges una retallada sobre 
la imatge, les distàncies focals que tenen no són a efectes pràctics les que podem veure a les nostres 
fotos.
Cada sensor té el  que anomenem un factor d'equivalència per a poder convertir les distàncies focals 
de nostres objectius a les distàncies focals efectives. Així, multiplicant per aquest factor 
d'equivalència obtenim la distància focal real de la foto. 
Exemple: 
La 1DS Mark III de Cànon és full frame, de manera que el seu factor d'equivalència és 1. Així un 
objectiu de 50mm és en efecte 50mm.
Si utilitzem el mateix objectiu en la 1D Mark III (la 1D normal, no la 1Ds), que té un factor de
equivalència de 1,3, aquests 50mm equivaldrien a 50 x 1,3 = 65mm.
El mateix objectiu en la 450, que té un factor d'equivalència de 1,6, equivaldria a 50 x 1,6 = 80 mm.
De la mateixa manera un objectiu 17-50mm equivaldria a un 27-80mm tradicional.
I què és millor? ¿APS o Full Frame? Doncs un cop més depèn de per què ho utilitzem. Si utilitzem
la càmera per a fotografia d'interiorisme probablement preferim tenir un sensor full frame que em
permeti utilitzar un ull de peix de 12mm reals que no es converteixen en 20mm. I igualment si 
utilitzem la càmera per a fotografia d'esport preferiríem un sensor APS, on un teleobjectiu 300mm es
converteix en un 480mm al  mateix preu i  amb menys pes. Això sí, compte en comprar objectius, que 
no tots valen per full frame.
No tots els sensors tenen les mateixes proporcions entre l'alt i l'ample. D'aquesta manera hi ha
fabricants que utilitzen format de 4:3, altres de 3:2 i altres (encara que és menys comú) de 16:9, 
cadascun d'ells més apaïsats. 

Visor
La imatge projectada en el sensor per l'objectiu aquesta cap per avall i invertida lateralment.
El visor rèflex utilitza un mirall per tornar cap per amunt i un pentaprisma (bloc de vidre de cinc
cares, tres d'elles platejades) o un pentaespejo, per corregir la inversió lateral. Per tant el fotògraf
contempla l'escena en la seva posició real. En el moment del tret el mirall s'aixeca i deixa passar la
llum al sensor.
Aquest és el tipus de visor que porten les càmeres DSLR, també anomenades rèflex per aquesta raó. 
 

El processador digital en una càmera és l'equivalent al microprocessador d'un ordinador.
Cada fabricant té el seu propi: Cànon el DIGIC III, Panasonic munta en les seves càmeres
el Venus Engine, Olympus l'True Pic III, Nikon l i Sony posa en les seves càmeres el BIONZ.
Cadascun d'ells té els seus pros i contres.
En el seu interior s'interpreten les dades recollides pel sensor i es crea la imatge final que podem 
veure. El fet que els colors o les llums estiguin millor o pitjor representats i siguin més o menys 
fidels a la realitat, és degut en gran part a aquest element encarregat de realitzar l'exposició 
correcta i de construir la imatge. La rapidesa de funcionament de la càmera està molt relacionada 
amb el processador.

El processador
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Si per alguna cosa s'han fet populars les càmeres digitals ha estat per la immediatesa a l'hora 
de visualitzar la fotografia presa i la possibilitat d'eliminar en el cas que no ens agradi. La pantalla 
TFT situada a la part posterior de la càmera és l'encarregada de mostrar el resultat de la presa. 
Aquest element també juga un paper important a l'hora de triar la càmera, ja que tenim TFTS de 
tots els mides i resolucions. Les primeres càmeres utilitzaven TFT de 1.5 polzades i tot just 61.000 
píxels; les actuals poden arribar fins a les 3 polzades i els 901.600 píxels.

Si ens decantem per una TFT amb molta resolució hi ha una relació directa entre resolució i
consum elèctric. Com més resolució es veu molt millor la pantalla però es consumeix molta més
bateria.. 

Pantalla

Com subjectar la càmera
La càmera sempre penjada.
Si pots, recolza't en parets, baranes, arbres ... Això farà que el teu cos estigui molt més ferm.
Pots donar suport al braç o al colze i així evitaràs el moviment de la càmera.
També pots augmentar l'estabilitat del teu cos fent un trípode amb ell.
Per fer-ho flexiona la cama esquerra i dóna suport-hi el colze esquerre i dóna suport a la cama dreta
completa (genoll i peu) a terra. D'aquesta manera et convertiràs en un trípode humà.
Prova-ho i veuràs com et mous molt menys. La física no enganya, 3 punts millor que 2. 
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L'empunyadura és un accessori que s'acobla a la càmera utilitzant l'habitacle de la bateria i la rosca
del trípode.
L'empunyadura té diverses funcions:
Permet fer fotografies verticals sense haver de girar els braços, ja que replica els botons de la 
càmera,
fent-utilitzable en vertical. És molt útil en retrats.
Conté almenys 2 bateries i en alguns models permet fins i tot utilitzar piles normals. Molt útil
en viatges on pot haver endolls diferents i on pots quedar-te sense bateries. És un "salvavides".
En càmeres amb el cos petit el fa més gran i pesat. Això ajuda a que sigui més estable i
ergonòmic.

Hi ha dos tipus d'objectius: els objectius de focal fixa (una única distància focal) i els objectius de
focal variable, més coneguts com a objectius zoom.
Les focals es presenten en mm. Així, quan veiem un objectiu identificat com 50mm, sabrem
que tenim davant un objectiu de focal fixa de 50 mm. Els objectius de focal variable s'identifiquen
amb la menor i major distància focal que cobreixen. Així, quan ens trobem amb un objectiu identificat
com 18-70, hem de saber que estem davant d'una lent la menor distància focal  és 18 mm i  la seva 
major distància focal és 70 mm.
Dit això, convé explicar que, davant el que la majoria puguin pensar, els millors objectius són els de
focal fixa. Això es justifica per la major qualitat òptica i, per tant, d'imatge aconseguida. La seva 
explicació és que els cristalls que es troben dins d'un objectiu de focal fixa es troben també "fixos",
mentre que un objectiu de tipus zoom basa el seu funcionament en l'allargament i  escurçament del 
tub que conté els vidres de l'objectiu, modificant amb això la distància entre aquests cristalls per a les
diferents focals cobertes.
Tècnicament és complex mantenir una òptima qualitat d'imatge en les diferents posicions
corresponents amb les distàncies focals cobertes per un objectiu tipus zoom, però òbviament, per al
usuari final és infinitament més còmode portar un únic objectiu (zoom) de portar a sobre diversos
objectius de focal fixa.
El segon indicador que identifica una lent és la seva obertura màxima. En al cas dels objectius zoom,
aquesta obertura màxima pot variar en funció de la distància focal que estiguem aplicant. Així, podem
trobar-nos amb un objectiu identificat amb una obertura (nombre f) 2.8, on 08/02 és la màxima 
obertura
que permet al diafragma de la lent, o bé 2.8-4.5, on la màxima obertura és 2.8 o 4.5, en funció de la
distància focal utilitzada. Lògicament, els objectius de focal fixa tindran també un valor fix d'obertura
màxima del diafragma.
Simplement ressenyar que un objectiu es considera millor com més lluminós sigui (més gran sigui 
l'obertura màxima que permeti), encara que la qualitat de l'objectiu depèn d'una altra sèrie de factors, 
de manera que no podem dir que un objectiu és millor que un altre simplement perquè sigui 
Tot i que es tendeix a assimilar la classificació dels objectius per la seva distància focal, el cert és 
que la classificació es fa realment per l'angle visual que s'aconsegueix amb un determinat objectiu.
Però com aquests angles visuals s'aconsegueixen amb determinades distàncies focals, es trasllada 
aquesta classificació a les distàncies focals.
També cal ressaltar que les distàncies focals es refereixen a càmeres de rodet de 35mm.
En fotografia digital, pels diferents mides del sensor, parlem d’un concepte denominat
multiplicador de distància focal, amb al qual s'aconsegueix conèixer l'equivalència entre objectius.
Així, podeu trobar moltes vegades comentaris del tipus "aquest objectiu és un 18-55 (equivalent
en aquesta càmera a un 28-80) ". S'està parlant d'un objectiu amb focals mínima i màxima 18 i 55 en
una càmera amb un multiplicador de distància focal  1.5. Encara que al  resultat de la multiplicació no 
és
exacte, s'equipara a focals estàndard properes, com són 18 i 80.

Objectius

Empunyadura o grips
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Un cop explicat això, podem parlar de quatre tipus d'objectius:

 • Ull de peix (Fish Eye)
 • Gran Angular
 • Objetivo Normal
 • Teleobjetiu

Pel que hem explicat, acostumen a referir-nos als objectius utilitzant la seva distància focal, fent
la classificació en base a la fotografia de 35 mm de la següent manera: distàncies focals de 5 a 17 
mm per als ulls de peix, entre 18 i 35 mm els grans angulars, entre 36 i 55 mm els objectius normals,
i a partir dels 80, teleobjectius.

Són objectius amb un angle visual extrem, de 180 graus o més. Per la seva gran distorsió, 
transformen l'escena en una imatge circular, semblant a la produïda en mirar a través de la  mira 
d'una porta.

Objectius ull de peix

Objectius Gran angular
Són objectius amb un angle de visió inferior a l'ull de peix, però superior als normals. Es consideren
grans angulars els que proporcionen un angle visual comprès entre els 60 i els 180 graus.
En 35 mm, la distància focal varia des dels 18 als 35 mm. Amb ells, els objectes propers a la càmera
apareixen molt grans en relació amb els objectes més allunyats i amb una forta distorsió en 
perspectiva, tant més gran com més es desplacen fora de l'eix òptic.
Els seus usos principals són:
Reportatges, per poder abastar al conjunt del subjecte quan es treballa en espais reduïts:
interior d'habitacions, cotxes, etc.
Exagerar la perspectiva dels objectes. Aquesta deformació és tant més gran com més ens
apropem.
Aconseguir una major profunditat de camp.
En macrofotografia, s'utilitzen invertits per aconseguir la màxima ampliació quan es treballa
amb manxes d'extensió.



10

CLASSE 1

Són els que cobreixen un angle visual 
comprès entre els 43 i  56 graus, el  que 
s'aproxima força al  camp visual de l'ull humà 
immòbil. Vénen a ser un terme mig entre els 
grans angulars i els teleobjectius.
La distància focal  d'aquests objectius es 
correspon en càmeres rèflex de 35 mm a la 
franja entre els
40 i 55 mm.

Objectius normals

Objectius Tele
Es consideren teleobjectius aquelles òptiques amb un angle visual menor de 31 graus. La seva 
principal característica és la de formar a la càmera imatges grans d'objectes allunyats. Les seves 
distàncies focals són sempre més grans que les dels objectius normals. En 35 mm van dels 
80 mm en endavant.

Dins dels teleobjectius se sol fer la següent subclassificació:

 •  teleobjectius curts, quan van dels 80 i 135 mm de focal;
 •  teleobjectius normals, entre els 135 i 240 mm,
 •  superteleobjetivos, entre els 240 i 500 mm
 •  ultratelefotos, més enllà dels 500 mm.

Hi ha a uns accessoris coneguts com aconvertidors, teleconvertidores o duplicadors de focal, que
s'intercalen entre un objectiu i el cos de la càmera per modificar la distància focal de l'objectiu. Així,
un convertidor 2X, unit a un teleobjectiu de 100 mm, el converteix en un objectiu de 200 mm. 
S'utilitzen per augmentar la focal de forma econòmica, disminuint una mica la qualitat i lluminositat 
de la imatge.

Els teleobjectius solen utilitzar-se per:

 • Fotografiar a distància quan no podem apropar-nos al motiu 
(Natura, reportatge, Esports, etc.)
 • Retrats de primer pla (135 a 150 mm)
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En general, es diu macrofotografia a aquella on el 
subjecte és igual o més petit que la mida 
del film o el sensor electrònic. 
Es denominen objectius o lents macro aquells 
especialment dissenyats per enfocar 
correctament  a una distància molt petita, a 
magnificacions generalment de 1:1 (o mida natural) 
sense requerir equipament addicional. 
Qualsevol objectiu macro ha d’estar preparat per a 
realitzar un enfocament sobre un objecte al 
50% de la seva mida real  amb una ampliació del factor 
0,5, com a mínim. 
Són ideals per a realitzar fotografies de prop flors, 
insectes i tota mena d'objectes amb detalls.

Objectius macro
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Hi ha altres elements que formen part de les nomenclatures dels objectius i que aconseguiran
tornar-nos bojos. Sobretot perquè cada fabricant utilitza les seves pròpies sigles per referir-se a 
sistemes semblants als dels seus competidors.
Per això, moltes vegades haurem de recórrer a informació del propi fabricant per a entendre que és
el que ens està volent dir. Però com a referència, algunes de les informacions que podreu trobar
en un objectiu, a més del nom del fabricant i el número de sèrie en algunes ocasions, és el següent:

Asfèrica: És un tipus de lent en la que la superfície de curvatura no és esfèrica, per tal d'eliminar
l'aberració esfèrica. Mitjançant un sol element asférico s'aconsegueix reemplaçar a diversos esfèrics, 
el  que simplifica el disseny de l'objectiu, que normalment està format per diversos cristalls al seu 
interior.

Apocromàtic: És un tipus de lent corregida per a que la longitud d'onda dels tres colors
primaris es trobin en un mateix pla focal. Destinats a corregir les aberracions cromàtiques.

Ultrasònic o hipersònic. Són objectius que utilitzen un motor especial per a aconseguir un 
enfocament més ràpid al convencional. Cada fabricant té patentada la seva pròpia tecnologia i utilitza 
diferents sigles per referir-s'hi: SSM a Sony, USM a Nikon, HSM a Sigma, ...

Lent Estabilitzada (IS a Canon, VR en Nikon, US en Sigma, ...)

A més, apareixeran sigles que identifiquen el tipus d'enfocament (manual, automàtic) i la família de
objectius dins del fabricant (el que donarà major o menor compatibilitat dins de la marca a l'hora
d'utilitzar l'objectiu amb una determinada càmera). Els fabricants també utilitzen sigles específiques
per referir-se a tipus d'objectius dedicats exclusivament a fotografia digital.

Objectius conceptes

Multiplicadors, extensors i lents d’apropament 
Multiplicadors 
Un multiplicador és un accessori que s'interposa entre l'objectiu i el cos de la càmera amb el 
fi de multiplicar la distància focal de la lent. Aquest accessori té un factor de multiplicació, que 
multiplicant amb la distància focal de l'objectiu ens donarà la distància focal total. 
Així, si fem servir un multiplicador 1,4 X amb un objectiu fix de 50mm obtindrem una distància 
focal real de 1,4 x 50 = 70mm. Aquest concepte no té res a veure amb el de factor de retallada 
del sensor. 
El multiplicador té lents i redueix la quantitat de llum que arriba a la càmera considerablement. 
Abans de comprar un (s) multiplicador (s) assegura't que siguin compatibles amb el cos de la 
càmera i els objectius i que funcionin correctament les funcions de autoenfocament i si s'escau de 
l’estabilitzador d'imatge. 
Un multiplicador no és una alternativa realista a un objectiu de major distància focal, ja que 
redueixen la llum captada i fan el autofocus pràcticament impossible excepte en objectius d'alta 
gamma.

Multiplicadors
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Un tub d'extensió és un accessori que s'interposa entre el cos de la càmera i l'objectiu amb el
fi  de reduir la distància mínima d'enfocament de la lent. Encara que siguin semblants no té res a 
veure amb un multiplicador. L'objectiu del tub d'extensió en lloc d'augmentar la distància focal (el 
zoom) és reduir la distància mínima a partir de la qual es pot enfocar. Per això el  seu ús és 
principalment per a la fotografia macro.
Els tubs d'extensió poden acoplar-se els uns als altres per tal  de reduir encara més la distància 
mínimad'enfocament.
També redueixen la lluminositat i més encara com més s'agrupin, per això no és bo abusar-ne.
Utilitzant aquest tipus de tubs no es pot enfocar a infinit perquè al mateix temps que redueix la 
distància  mínima d'enfocament també redueix la distància màxima d'enfocament.
Abans de comprar un (s) multiplicador (s) assegura't que siguin compatibles amb el cos de la teva 
càmera i els teus objectius i que funcionin correctament les funcions de autoenfoque i si s'escau de 
estabilitzador d'imatge.
Igual que els multiplicadors, els tubs d'extensió poden ser útils, però un objectiu específic macro
sempre tindrà molta més qualitat que un objectiu normal amb tubs d'extensió. El motiu és que els
objectius macro donen força més profunditat de camp, que és crítica en la fotografia macro.

Tubs d’extensió

Les lents d'aproximació són una altra opció barata per 
reduir la distància mínima d'enfocament. 
La funció al  cap i a la fi és la mateixa que els tubs 
d'extensió, encara que aquestes són més barates. 
També donen força menor qualitat, ja que deformen la 
imatge molt més que els tubs en 
quan ens allunyem del  centre de la imatge i 
proporcionen fins i tot menys profunditat de camp que 
els tubs d'extensió. 
Les lents d'aproximació són filtres que s'enrosquen a 
l'extrem de l'objectiu. 
Igual que els tubs, es poden combinar diverses lents.

Lents d’aproximació

Utilitza el para-sol de l'objectiu sempre que puguis. T'ajudarà a eliminar reflexos molestos.
Generalment els objectius donen el seu major grau de qualitat i de nitidesa en obertures de 
diafragma intermèdies (f8, F11). Tracta d'evitar les obertures dels extrems, ja que és on es 
produeix major distorsió.
Primer s'ajusta la distància focal i després s'enfoca. Si enfoques primer, en canviar la distància focal
perdries l'enfocament.
Si utilitzes un teleobjectiu, assegura't que el temps d'exposició és prou baix per no tenir trepidació. 
Utilitza un trípode o un monopeu sempre que puguis.
L'objectiu sempre amb la seva tapa per evitar la pols i les ratllades
Protegeix tots els teus objectius amb un filtre UV o Skylight enroscats en el seu extrem. Aquest 
tipus de filtres no afecten la qualitat de les fotos ni suposa una pèrdua de llum. No obstant això li 
pot salvar la vida al teu objectiu i fa la neteja més fàcil, ja que es poden desenroscar i rentar amb 
aigua i sabó neutre.
Abans de comprar un objectiu comprova si serveix per a una càmera full frame (fotograma complet).
Actualment només les càmeres professionals compten amb sensors de fotograma complet, però
possiblement aviat comencem a veure aquesta tecnologia en càmeres d'aficionat. Si no tenim això
en compte en comprar una càmera full  frame hauríem de tornar a comprar de nou totes les nostres 
lents.

A tenir en compte
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En utilitzar un filtre polaritzador es redueixen i fins i tot s'eliminen reflexos en superfícies-valgui la
redundància- reflectants, excepte aquells provinents del metall. Aquests filtres porten un doble 
cercle: un d'ells és fix, mentre que l'altre gira i fa girar el pla de polarització. D'aquesta manera, 
es pot aconseguir, depenent de la qualitat del filtre, la completa eliminació dels reflexes. Hi ha 
dos tipus de filtre polaritzador, el circular i el lineal, ambdós compleixen la mateixa funció, encara 
que els resultats siguin millors per a unes situacions amb un que amb un altre. Els recomanables 
per a objectius autofocus són els circulars.

Filtres polaritzadors

El filtre bàsic que tot usuari d'una càmera amb rosca per a filtres ha de comprar és l'UV o Skylight.
Aquest filtre redueix la tonalitat blava d'escenes fotografiades en dies ennuvolats o en l'ombra.
També ajuda a reduir el to blau en preses d'escenes distants i en fotografies aèries.
No obstant això, la seva funció principal és la de protegir la lent.
Aquests filtres tenen un preu reduït i seran la primera, i única, línia de defensa entre ratllades,
cops i l'objectiu de la càmera.

Filtres UV
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Els filtres degradats de densitat neutra s'han utilitzat sempre per fotografiar paisatges.
El filtre està dividit en dues parts (una fosca i una altra clara) que es fusionen gradualment.
La finalitat dels Filtres de Degradats de Densitat Neutra (ND) és facilitar l'equilibri de
les exposicions entre dues zones de la imatge.
Per exemple, en situacions en què el cel és molt més lluminós que el sòl, la part
més fosca del filtre redueix aquest excés de llum permetent el registre de tots els detalls.
Hi ha diverses gradacions.

Filtres degradats

Els filtres de densitat neutra-filtres ND-serveixen per reduir la quantitat de llum que arriba a la càmera.
Usant-los amb encert aconseguim que aquelles situacions en què la càmera demana un alt número f
o una elevada velocitat d'obturació-o ambdues coses-acceptin un diafragma obert o una velocitat
lenta.
Amb una mica d'ull fotogràfic i un joc d'aquests filtres-solen oferir-se en paquets amb reducció
de mig a quatre diafragmes-podrem controlar el "moviment de la presa" i la profunditat de camp
gairebé a voluntat.

Filtres ND
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En moltes ocasions la llum natural no és suficient o voldrem utilitzar llum addicional per crear efectes
concrets. Per això tenim dos tipus d'il luminació artificial que podem aportar: flaix o llum contínua.
El flaix és una espurna de llum puntual que il.lumina l'escena durant un instant. 
Al mercat podem trobar els següents tipus de flaixos:
 Flaix integrat en la càmera: és el menys potent de tots i és bastant poc pràctic. Una de les seves
majors limitacions és que dispara des de la mateixa posició que la càmera i en no poder dirigir-lo cap
una destinació concreta sempre dispararà frontalment respecte al subjecte.
El resultat sol ser un "flashazo", amb una llum molt dura i poc afavoridora. Encara que les càmeres
rèflex actuals permeten controlar la seva intensitat no és un tipus de flaix recomanable per a fins 
creatius. Les seves principals funcions són les de treure't d'un mal pas en cas de necessitar més 
llum o també la de omplir amb una mica de llum les zones fosques d'una imatge. Això últim es diu 
flaix de farciment, i la seva funció és donar detall a les zones que queden més en ombra a la imatge.

Flaix

En aquest exemple, en estar sota un para-sol, amb una diferència d'il luminació molt gran respecte
al fons, aquest queda sobreexposat perquè ella quedi correctament exposada. No obstant això, en 
utilitzar el flaix s'ha pogut subexposar la càmera i així el fons ha quedat correctament exposat i el 
subjecte surt correctament il.luminat amb el flaix. En aquest cas es va utilitzar el flaix incorporat a 
la càmera.

Flaix extern portàtil: És un flaix addicional extern a la càmera. 
Aquest pot funcionar fix connectat a sòcol (”zapata”) de flaix de la 
càmera o bé separat del sòcol  i  disparat bé a través de cables o bé 
a través de sistemes sense fil. Això depèn del model de flaix i dels 
accessoris dels que es disposa per fer-ho disparar (cables PC-
Sync, emissors sense fil, etc).
Amb aquest tipus de flaix les possibilitats augmenten 
tremendament. Segons el  preu van incorporant cada vegada més 
característiques. No només la potència del  flaix és important, sinó  
altres característiques bàsiques com que permeti girar-se per dirigir 
la llum, que sigui capaç  de controlar altres flaixos inalàmbricament 
o rebre ordres d'un flaix mestre o cèl  lules emissores. A la  següent 
foto el  flaix no està disparat apuntant al  subjecte, sinó al sostre. 
Això es diu flaix rebotat, i  consisteix en disparar bé cap el sostre o 
bé cap a parets o superfícies planes que reflectiran la llum,  
quedant molt més difuminada.

Flaix extern
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A la següent foto el flaix no està disparat apuntant al subjecte, sinó al sostre. Això es diu flaix rebotat, 
i consisteix en disparar bé cap el sostre o bé cap a parets o superfícies planes que reflectiran la llum, 
quedant molt més difuminada.

Flaix

Si  el flaix és sense fils o disposem dels accessoris suficients com per fer-los sense fil llavors podem 
situar on vulguem i  jugar amb la llum de forma molt més creativa. Existeixen en el mercat kits 
d'emissor-receptor per convertir gairebé qualsevol  flaix en sense fil. N'hi ha de diferents preus i és 
molt important assegurar-se que el  kit és compatible amb el model de càmera o de flash. Si no és 
així, podries arribar a fregir la càmera o el flaix.

Flaix anular o d'anell: El flaix anular té forma d'anell i va acoplat a l'objectiu.
És un flaix utilitzat per disparar en distàncies molt curtes donant una llum difosa.
S'utilitza especialment en fotografia macro i també es pot utilitzar en retrat, encara que això és
menys habitual.
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Flaix d'estudi: Com el seu propi nom indica són flaixos indicats per disparar en estudi.
Les característiques que els fan especialment idonis per a això és que en no haver de ser portàtils
no tenen tantes limitacions en la seva construcció, especialment de mida. Així, solen ser més grans,
es connecten directament a la corrent, s'acoplen fàcilment a trípodes i permeten acoplar altres
accessoris d'il luminació com pantalles difusores o paraigües. Depenent del preu poden portar
llums de modelatge o no. Els llums de modelatge són bombetes halògenes que estan enceses
contínuament durant una sessió d'estudi. En sortir del flaix d'estudi et permeten preveure les ombres
que el flaix crearà en els rostres.

Flaix

Quan és necessari utilitzar el trípode?
Amb exposicions llargues: fotografia nocturna, efecte seda 
en aigua, tempestes ... en definitiva 
qualsevol foto on l'exposició sigui  prou alta com per trepidar 
la imatge.
En usar teleobjectius. Cal tenir en compte que un lleuger 
moviment a la cambra suposa un
moviment molt gran en el  subjecte enfocat a gran distància. 
Els teleobjectius requereixen en molts
casos utilitzar el trípode.
Quan es vol  fer diverses fotografies amb el mateix 
enquadrament.
En estudi, per comoditat, per no carregar amb la càmera.
Al  fer servir el  temporitzador. Quan el  fotògraf també surt a 
la foto.
És recomanable que el  trípode sigui  pesat i  estable per 
aconseguir que la càmera estigui completament
quieta. Es nota molt l'efecte de l'aire, per exemple, si  el 
trípode no és prou estable.
Tenint en compte que tots els trípodes són universals i  valen 
per a tot tipus de càmera val la
pena invertir en un bon trípode.
És un accessori  amb tres potes (tres punts de suport) que 
permet mantenir la càmera fotogràfica
completament estàtica.
El trípode consta de 3 parts.
Cos: Són les potes del trípode. Depenent de la seva 
geometria i construcció el trípode tindrà
una alçada mínima, una màxima i  pes màxim suportable. 
Amb el cos fem una primera col.locació
de la càmera, ja que ens determinarà l'alçada d'aquesta.

Tripode
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Sabata: És la peça de goma que va enroscada a la càmera o altres accessoris, que s'acopla a la 
ròtula
del trípode. Així no cal cargolar la càmera cada vegada que s'utilitza el trípode, sinó que es deixa la
sabata fixa en la càmera i l'acoplament de la càmera al trípode és molt més ràpid i còmode. Si es
fa servir un mateix trípode per a diverses càmeres diferents o per a altres accessoris, com flaixos, es
recomana tenir diverses sabates, una per a cada càmera o accessori.

El disparador és un accessori que reemplaça al disparador de la càmera en disparar.
Permet disparar sense moure la càmera i d'altra banda permet disparar remotament.
Bàsicament hi ha dos tipus de disparadors, els de cable i els remots.
Els primers són els més econòmics. Els més avançats permeten fins i tot programar l'hora de tret.
Quan utilitzar un disparador?
La majoria de les càmeres DSLR disposen  d’una manera d’obturador anomenat bulb. Aquest mètode 
s'utilitza en el programa manual  i  és relatiu al temps d'exposició. Utilitzant aquesta manera la 
fotografia estarà fent-se mentre el  disparador estigui premut. Els disparadors són imprescindibles per 
a utilitzar aquesta manera per dues raons, per no moure la càmera i perquè no se't quedi el  dit 
enganxat a aquesta  de per vida. La majoria d'aquests disparadors permeten bloquejar el disparador, 
de manera que no cal mantenir-se prement el botó constantment, ja que el disparador ho fa per 
nosaltres. Imagina't fer aquesta  foto nocturna durant 2 minuts i mig prement el botó
Però també utilitzarem el disparador en aquelles ocasions en les que ens interessi estar lluny de la
càmera, bé per aparèixer a la foto o bé per manipular els elements de l'escena.
Utilització de l'autodisparador de la càmera com a mètode alternatiu
Quan volem utilitzar un temps d'exposició llarg, però fora de la manera BULB la càmera serà capaç
de controlar per si mateixa i no serà necessari estar prement el botó constantment. Podem utilitzar
l'autodisparador de la càmera per disparar i així evitar moure la càmera.

Tripode
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Ròtula: És la part del trípode amb la qual posem la càmera. Va enroscada a la part superior del 
trípode. 
Amb ella fem l'ajust molt més fi de la posició càmera en funció de l'enquadrament. Depenent de les 
necessitats del fotògraf i del tipus de fotografia utilitzem diferents tipus de ròtules. Si bé hi ha trípodes 
que inclouen la ròtula fixa en el  propi cos, és recomanable comprar trípodes amb ròtules 
intercanviables. 
Així, si sorgeix una nova necessitat no cal canviar tot el trípode, sinó comprar una ròtula nova 
simplement.
- 3D: Són les més recomanades quan es necessita fer algun moviment de la càmera en disparar,
mantenint algun dels plans fixos, per exemple en fer un escombrat d'un cotxe en circuit.
- De bola: Són els més recomanables per la seva comoditat d'ús quan el tipus de fotografia que es va 
a fer amb la càmera és estàtica, sense haver de moure-la en disparar.
- De joystick: S'utilitzen en les mateixes situacions que els de bola, tot i que aquest tipus de ròtules 
són una mica més grans. Són més còmodes que les altres d'ús i s'utilitzen sobretot en un ús molt 
intens en el qual es fan canvis constantment sobre l'enquadrament, per exemple en estudi. 

És un accessori d'una única pota que serveix per donar estabilitat i suportar el pes de la càmera i 
els objectius. Encara que no permet mantenir la càmera totalment quieta com el trípode, el 
monopeu redueix en gran quantitat la possibilitat de trepidar una imatge. Són molt més ràpids, 
còmodes i transportables que els trípodes. Com a curiositat, en els esdeveniments esportius 
amb espais reduïts reservats a fotògrafs, aquests no poden utilitzar trípode, ja que ocupen massa 
espai, i únicament poden utilitzar monopeu.

Tripode

El monopeu
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Sovint s'oblida la importància que té la targeta de memòria a la fotografia digital.
La targeta té dues característiques que heu de tenir en compte: la capacitat i la velocitat de gravació.
La capacitat s'expressa en Mb de memòria. Com més númerode Mb, més capacitat 
d'emmagatzemar 
imatges.
En cas d'haver de guardar moltes fotografies a la targeta, resulta més aconsellable disposar de 
diverses de capacitat intermèdia que una de gran capacitat. Les targetes, igual que els discos durs, 
també es fan malbé i poden donar problemes.
La velocitat de la targeta s'expressa mitjançant un número (4, 8,10 o 12) i  el signe de multiplicació 
(x).
La velocitat de transferència de les dades es mesura en quilobytes per segon.
Com més ràpida sigui la targeta menys temps empra a gravar les dades que li transmet la càmera.
Això comporta que el temps d'espera entre una presa i la següent -se redueix de forma notable.

¿SOBRETAULA O PORTÀTIL?
Els portàtils no són recomanables pel tipus de pantalla, les diverses inclinacions que pots posar
pot despistar en el contrast de les fotos.
Els de sobretaula han de tenir una configuració d'acord amb el tipus de programari que treballem.
Requisits mínims per a Ligthroom 3 i Photoshop CS5:

Windows
 • Processador Intel® Pentium® 4 o equivalent
 • Microsoft® Windows Vista® Home (32 i 64 bits) o Windows 7 (32 i 64 bits)
 • 2 GB de RAM
 • 1 GB d’espai disponible en el disc dur
 • Resolució de 1.024 x 768
 • Unitat de CD-ROM
Mac OS
 • Processador Intel
 • Mac OS X v10.5 o v10.6
 • 2 GB de RAM
 • 1 GB de espai disponible en el disc dur
 • Resolució de 1.024 x 768
 • Unitat de CD-ROM

Targetes de memoria

Ordinador

El tamany és un aspecte a tenir molt en compte a l'hora de triar un monitor, sobretot si no ens sobra
l'espai en el nostre escriptori. De 21 "a 27". Angle d' visió 170 º o més
La brillantor no és un aspecte que haguem de tenir molt en compte, ja que qualsevol monitor 
professional, per poc brillantor que faci, serà la suficient perquè quedi correctament calibrat.
El  contrast sí és una cosa que hem de tenir molt en compte, ja que com més gran sigui el  contrast 
del 
nostre monitor, podrem veure imatges amb diferències tonals acusades amb més fidelitat.
La resolució és un aspecte a tenir en compte, ja que com més resolució tingui el monitor, més
definició tindrà el nostre espai de treball.
Hem de tenir en compte que si no tenim una targeta gràfica potent, el nostre ordinador s’arrossegarà 
mostrant grans resolucions.
D'altra banda, sempre hem d'usar la resolució nativa del monitor, ja que d'una altra manera perdrem
moltíssima qualitat i definició a l'hora de representar les imatges.
Marques: Eizo, Nec, LaCie, Dell, Quat

Pantalla


