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El diafragma és una part de l'objectiu que limita el raig de llum que penetra en la càmera.
Funciona com l'iris de l'ull humà, obrint o tancant per permetre que entri més o menys
llum segons sigui necessari.
Lo obert que hi ha el diafragma és el que s'anomena obertura de diafragma.
L'obertura de diafragma es mesura en números f. El salt d'un valor al següent es denomina pas.
L'escala de números f típica és la següent, encara que no mostra totes les possibilitats, ja que els
diferents passos depenen del disseny de l'objectiu:
Aquesta funcionalitat sovint marcarà les zones excessivament clares (cremades), així com les zones
excessivament fosques.

La relació entre els números f és que per cada pas la lluminositat es duplica o es divideix per dos si 
l'augmentem o la reduïm respectivament. Així F11 té el  doble de lluminositat que F16 i  la meitat que 
f8.
És fàcil embolicar-se amb els números i l'obertura. La forma més fàcil de recordar és que el menor 
número f és la major obertura i el  major nombre f és la menor obertura. Com podeu veure són 
conceptes 
inversos.
En funció del programa utilitzat en la càmera l'obertura de diafragma s'ajusta automàticament o
pot ajustar-se de forma manual.
Cada objectiu té una obertura de diafragma màxima. Si són objectius amb distància focal  fixa 
l'obertura
màxima és fixa, per zooms l'obertura màxima pot canviar segons varia la distància focal o pot ser fixa,
depenent del disseny de l'objectiu. L'obertura de diafragma màxima ve indicada en els objectius.
Per fi vas a entendre què signifiquen aquests numerets.
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L'obturador és una cortineta que s'obre en el moment de disparar i limita el temps que el raig de llum
penetra a la càmera i arriba al sensor digital. El temps que la llum està arribant al sensor digital és el
que es diu temps d'exposició. És el mateix que dir que el temps d'exposició és el temps que està
fent-se la foto.
L'obturador és un mecanisme molt precís i ràpid que permet limitar l'exposició a temps molt petits.
Depenent de la càmera els temps d'exposició varien des de segons (per a condicions de llum molt
dolentes) a mil.lèsimes de segon (per a fotografies molt ràpides). Els temps més usuals, en segons, 
són:
... 4, 2, 1, 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 15, 1 / 30, 1 / 60, 1 / 125, 1 / 250, 1 / 500, 1 / 1000, 1 / 2000 ...
En mode manual hi ha un mode anomenat bulb en el qual la foto s'exposa mentre es mantingui 
premut el
botó disparador. En l'apartat de modes de la càmera veurem quin ús podem donar-li a aquest mode.

Aproximadament podem fer-nos una idea del temps d'exposició que necessitem per congelar
el moviment amb aquesta taula:
Temps d'exposició i velocitat d'exposició són el mateix
En fotografia s'utilitzen tots dos termes, però signifiquen el mateix, només que l'ordre de magnitud 
està invertit. Així, reduir el temps d'exposició és el mateix que augmentar la velocitat i i a l'inrevés. 
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Trepidació i moviment

La trepidació és l'efecte que es produeix quan una foto surt moguda per un temps d'exposició
massa llarg o per no controlar el moviment de la càmera.
En fer una foto hem de tenir en compte el moviment dels objectes per decidir entre un temps
d'exposició o un altre. Els següents elements poden influir en la trepidació o el moviment dels 
objectes:
El moviment de la càmera en fer la foto
El moviment dels objectes a la foto
La quantitat de llum ambiental: Com més gran sigui la quantitat de llum més fàcil serà utilitzar un 
temps de exposició baix i així evitar una foto moguda.
L'objectiu que s'està utilitzant: Com més gran és la distància focal (zoom) major és la probabilitat de
trepidació (foto moguda).

Com evitar les fotos mogudes?
Una fotografia no té perquè ser perfectament estàtica.
El fotògraf pot voler obtenir una sensació de moviment en certes preses a base d'augmentar
el temps d'exposició i així deixar zones de la foto mogudes.
En qualsevol cas per evitar fotos mogudes (bé per trepidació o per moviment d'algun objecte de
l'escena) s'ha de reduir el temps d'exposició i per això pot ser necessari modificar altres
paràmetres:
Obertura de diafragma: Obrint el  diafragma arriba més llum al  sensor i es redueix el temps 
d'exposició.
Sensibilitat: Augmentant la sensibilitat es redueix el temps d'exposició encara que augmenta el nivell 
de soroll.
Reduint el moviment de la càmera: Utilitzar un trípode o recolzar-se en una paret, una barana o
Utilitzant objectius o càmeres amb estabilitzador d'imatge. També utilitzar objectius lluminosos que
permetin obrir el diafragma més, o càmeres que tinguin sensibilitats altes. El problema és que totes 
aquestes prestacions es paguen.
Aportant il·luminació artificial: Flash, focus, reflectors, encendre una llum ...
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Els sensors de les càmeres poden treballar a diferents sensibilitats.
D'aquesta manera, a major sensibilitat, major quantitat de llum són capaços de captar.
La sensibilitat és un paràmetre més que pots configurar a la teva càmera en cada foto que dispares.
La sensibilitat es mesura segons l'estàndard ISO, en el qual com més gran és el nombre més gran 
és la sensibilitat.
Són sensibilitats típiques 100, 200, 400, 800, 1600. En cada un d'aquests salts s'obté el doble de 
sensibilitat. Així, una càmera en ISO 200 té el doble de sensibilitat que una presa a ISO 100.
Moltes càmeres permeten a més utilitzar valors intermedis com 600 o 1200.
Per desgràcia no tot són avantatges en augmentar la sensibilitat de la nostra càmera.
En fer-ho estem perdent definició i augmenta el nivell de soroll.
El soroll són uns punts de colors que van apareixent, especialment en les zones fosques.
En aquestes fotos podem veure com afecta la sensibilitat del sensor al nivell de soroll.
Segons augmentem la sensibilitat augmenta al mateix temps el nivell de soroll.
Resumint, a menor sensibilitat major qualitat d'imatge ja major sensibilitat pitjor qualitat d'imatge.

Quina és la sensibilitat que he de triar en fer una foto?
Això dependrà sempre de la quantitat de llum que hi hagi, però sempre mira de triar la menor 
sensibilitat possible, i així obtindràs més qualitat.
Utilitza sensibilitats altes per a condicions molt baixes de llum.
Com a guia molt bàsica:
Per fotografies a l'aire lliure amb bastant llum o per a subjectes estàtics, es pot utilitzar una 
sensibilitat ISO 100. Aquesta proporciona la màxima definició. També es recomana per a fotografies 
nocturnes amb temps d'exposició molt llarg.
Per a un ús mixt es recomana una sensibilitat ISO 200, que és un punt intermedi entre definició i
velocitat.
Per condicions de llum dolenta, per exemple interiors, es recomana utilitzar almenys una sensibilitat
ISO400. També són recomanables per a objectius amb poca lluminositat, teleobjectius i per congelar
el moviment de subjectes molt ràpids. En el cas d'aquesta foto nocturna es va utilitzar ISO400 per 
aconseguir congelar el moviment dels llaços (augmentar la velocitat d'exposició) en condicions de 
llum força pobres.
A partir de ISO 400 quan estiguis més a les fosques, però tingues en compte que a partir d'aquí la 
pèrdua de qualitat és notòria.
La qüestió és sempre intentar triar la sensibilitat més baixa possible en cada foto.
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El fotòmetre és un instrument per mesurar la llum existent en una escena i que s'utilitza per calcular
l'exposició correcta d'aquesta. Totes les càmeres disposen d'un fotòmetre intern que mesura la llum
reflexada en l'escena. Aquest fotòmetre permet a la càmera calcular una exposició correcta.
No obstant això el fotòmetre de la càmera no és el més exacte, i per cert tipus de fotografia s'utilitzen
fotòmetres de mà o fotòmetres externs. Amb ells podem mesurar la llum de forma més exacta.
Podem dividir els fotòmetres en dues en funció del mètode que s'utilitza per mesurar la llum:
 
De llum reflexada: Mesura la llum que es reflexa en les superfícies. Fent un retrat amb aquest mètode
apuntaríem amb el fotòmetre cap a la cara delsubjecte i mesurariem la llum reflexada en aquesta.

De llum incident: Mesura la llum que incideix sobre elfotòmetre. Fent un retrat amb aquest mètode
posaríem el fotòmetre al costat de la cara del subjecte i apuntaríem cap al costat oposat per
mesurar la llum que incideix a la cara.

Sistema TTL 
Per mesurar la llum reflexada les càmeres DSLR actuals
disposen d'un sistema de mesura anomenat TTL (Through The Lens). Com indica el nom
aquest sistema utilitza la llum que travessa l'objectiu per fer el mesurament de llum reflexada. 
Consta d'un sensor que és capaç de mesurar la llum de les diferents parts de l'escena.
Per això divideix en enquadrament per zones (típicament 16, 21, 35, 63 depenent del model) i 
en funció de la manera de mesurament li aplica uns percentatges o altres a cada zona.
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Evaluativa 
Aquest mètode mesura la llum de tot l'enquadrament. Per tant totes les zones tenen un percentatge 
sobre el  càlcul final  de la exposició. Útil  en fotografies que tenen un rang de lluminositat similar a tota 
l'escena.
El fan servir els modes automàtics de totes les càmeres i és el més habitual.

Avaluativa parcial
Aquest mètode mesura només part de l'enquadrament.
Per tant les zones més properes al centre tenen major percentatge sobre el càlcul final de l'exposició.
És útil per a retrat o situacions on tenim un subjecte clar i que ocupa gran part de l'enquadrament.

Central i puntual. 
Aquest mètode tanca més encara el mesurament sobre l'enquadrament.
Per tant, les zones del centre tenen el major percentatge sobre el càlcul final de l'exposició.
Depenent del model de càmera es disposarà de mesurament puntual real, que mesura sobre 
un 1-2% de tota l’escena al centre de la imatge, o una zona central, que mesura sobre un 8-9% 
de tota l'escena en el centre de la imatge.
És ideal per retrat, bodegó i fer contrallums i especialment útil per a mesurar un objecte amb una 
lluminositat diferent a la resta de l'escena.
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La distància focal d'una lent és la distància entre el centre òptic de la lent i el focus (o punt focal).
El focus és el punt on es concentren els raigs de llum.
En un objectiu la distància focal és la distància entre el diafragma d'aquest i el focus.
Els objectius de les càmeres tenen una distància focal fixa o variable, depenent del tipus d'objectiu.
En variar la distància focal aconseguim un menor o major apropament. És el que habitualment 
anomenem zoom.
En el següent exemple veiem una foto feta des del mateix lloc variant la distància focal del nostre
objectiu. Podem veure com a mesura que augmentem la distància focal augmentem també 
l'apropament.
Però la distància focal no afecta únicament a l'apropament. També modifica la perspectiva de la foto.

En modificar la distància focal, com hem vist, modifiquem el camp de visió.
Així, en augmentar-la ens acostem i al reduir-la ens allunyem.
Això comporta que es modifiqui la proporció que els objectes ocupen a la foto.
Igualment passarà amb el fons. D'aquesta manera, quan ens acostem amb el zoom a un objecte,
també estem acostant-nos al fons. Aquest efecte modifica la perspectiva dels objectes i podem
veure-ho perfectament.
L'efecte és com si el fons s'acostés. Ho podem veure també en aquesta foto de flors, que han estat
preses a diferents distàncies de la flor, fent que ocupi el mateix a la foto, i modificant la
distància focal. Fixeu-vos com el camp de visió es redueix i el fons sembla apropar-se.
La foto a 28 mm es va fer a uns 35 cm de la flor, mentre que la foto a 300mm es va fer a diversos 
metres. 
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Aquest és sens dubte un dels temes més importants de tot el curs.
Aquest tema marcarà un abans i un després. Potser repeteixi diverses vegades el mateix amb 
altres paraules (o fins i tot amb les mateixes), però és que si entens això, a partir d'aquest moment 
seràs capaç de fixar els conceptes per sempre.
Comencem ...
Quan fas una foto la llum hi és. És una quantitat de llum concreta que el  fotòmetre de la nostra 
càmera és capaç de mesurar.
Per fer la foto hem d'ajustar la nostra càmera de manera que siguem capaços de captar aquesta llum.
L'exposició d'una foto és l'equilibri entre l'obertura de diafragma, el temps d'exposició i la
sensibilitat del sensor per captar correctament la llum existent que el fotòmetre ha mesurat.
Vaig a repassar la frase anterior per recalcar.
La càmera mesura quanta llum hi gràcies al fotòmetre.
Amb aquesta mesura ajustem quanta llum deixem passar per l'objectiu amb l'obertura de diafragma.
Ajustem el temps que la llum estarà aconseguint el sensor amb el temps d'exposició.
I ajustem quina quantitat de llum és capaç d'absorbir el sensor ajustant la seva sensibilitat.
Aquests són els 3 elements que influeixen en aconseguir que la càmera capti la llum existent.
L'obertura de diafragma, el temps d'exposició i la sensibilitat es compensen entre si.
Si en la mateixa foto alteres un d'ells, l'altre es veurà afectat.
Si la càmera capta la llum existent fidelment direm que la presa està exposada.
En cas d'haver captat menys llum que la real direm que està subexposada i quedarà fosca.
En el cas contrari, la foto estarà sobreexposada i quedarà clara.
L'exposició és doncs una combinació de l'obertura de diafragma, el temps d'exposició i la
sensibilitat del sensor. Si alterem un d'aquests tres, això afectarà els altres paràmetres.
La quantitat de llum (a no ser que fem servir un flash o focus) no varia, aleshores:
Si augmentem l'obertura de diagrama i volem que la foto surti exposada igual haurem de
reduir el temps d'exposició o la sensibilitat. Amb paraules planeres, en obrir el diafragma entra més
llum al sensor, per tant haurem de reduir el temps que la llum està assolint el sensor o la
sensibilitat d'aquest.
Si augmentem el temps d'exposició, per captar la mateixa quantitat de llum reduirem l'obertura
de diafragma o la sensibilitat. Amb paraules planeres, en augmentar el temps d'exposició la llum està
aconseguint més temps el sensor, llavors haurem de deixar passar menys llum o bé baixar la
sensibilitat del sensor.
Si augmentem la sensibilitat,Compensar l’exposició
En els programes automàtics i semiautomàtics, la càmera fa càlculs sempre per obtenir el que
ella entén que és una imatge correctament exposada. Però si el resultat final no correspon amb el
que el fotògraf entén per correctament exposada s'ha d'utilitzar la compensació. Així subexposarà
per fer-la més fosca o sobreexposarà per fer-la més clara.
Si després de tirar una foto veus que queda massa clara o fosca, repeteix de nou per si la càmera
ha mesurat malament la llum. Si es repeteix el problema compensa l'exposició. A la foto d'exemple 
la presa va quedar massa clara i la glacera no oferia detall. Compensant l'exposició amb -0,66 
passos la foto va quedar correctament exposada i la glacera ja oferia més detall. reduirem l'obertura 
de diafragma o el temps d'exposició.
Una vegada més, amb paraules planeres, si el sensor és capaç de captar més llum perquè és més 
sensible a aquesta, haurem de deixar passar menys llum o deixar que passi durant menys temps.

Compensar l’exposició
En els programes automàtics i semiautomàtics, la càmera fa càlculs sempre per obtenir el que
ella entén que és una imatge correctament exposada. Però si el resultat final no correspon amb el
que el fotògraf entén per correctament exposada s'ha d'utilitzar la compensació. Així subexposarà
per fer-la més fosca o sobreexposarà per fer-la més clara.
Si després de tirar una foto veus que queda massa clara o fosca, repeteix de nou per si la càmera
ha mesurat malament la l lum. Si es repeteix el problema compensa l 'exposició. 
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A la foto d'exemple la presa va quedar massa clara i la glacera no oferia detall.
Compensant l'exposició amb -0,66 passos la foto va quedar correctament exposada i la glacera ja 
oferia més detall. 
NOTA: Compte en utilitzar la compensació de l'exposició, perquè la càmera es quedarà configurada 
tal com la vas deixar en l'última fotografia i si t'oblides d'ajustar de nou a zero pot arruïnar les altres 
fotos que facis. Sempre, com a rutina, acostuma't a tornar la càmera als paràmetres normals.

Horquillado o bracketing 
El bracketing és una funcionalitat que permet tirar fins a 3 fotos seguides, en què la càmera va
variant els paràmetres automàticament per obtenir una foto subexposada, una altra exposada i 
una altra sobreexposada segons el mesurament de la càmera.
Aquest mètode s'utilitza en condicions difícils i sobretot variables d'il luminació, on no hi haurà
possibilitats de repetir una presa. En condicions normals no sol utilitzar-se, ja que si pots repetir
la presa corregiràs la decisió després de veure el resultat a la pantalla. Tot i així, està bé veure al 
manual com s'utilitza i fer un parell de proves. 

En teatres o similars cal tenir en compte el mesurament puntual.
Una lectura matricial ens sortirà "cremada" la zona important de l'escena.



10

Exposició

CLASSE 3

En zones de neu, un excés de llum també pot fer-nos una mala lectura.
Una lectura matricial ens sortirà fosca.

Llum i contrast

Quan en fotografia es parla de contrast, s'està fent referència a la diferència que existeix 
entre la il·luminació de les diferents parts de l'escena. Les escenes o motius a fotografiar 
es poden resumir en tres grans situacions possibles: alt contrast, baix contrast i contrast normal.

Així, una escena molt contrastada és la que té parts molt il·luminades (altes llums) i parts 
d'ombra profunda (ombres). En aquests casos extrems, llums i ombres, poden quedar fora de la
capacitat de registre del suport utilitzat, ja sigui químic o digital.

Per contra, una escena de baix contrast és aquella en què existeix poca diferència entre les zones 
més i menys il·luminades. Les escenes de baix contrast no necessàriament comporten fotografies
amb problemes tècnics. Per exemple, un paisatge nevat al sol de migdia pot tenir molta llum i ser 
poc contrastat si no hi ha ombres. Si l'exposició és correcta, la neu es representarà com a
blanc il·luminat sense més problemes.

Finalment, una escena de contrast normal és aquella que es pot reproduir de manera que les llums 
i les ombres es representen amb detall. El concepte de contrast pot ser descrit de manera molt
més tècnica, però aquestes primeres indicacions han de ser suficients per poder començar a 
experimentar amb la llum i el contrast de les escenes.

Un dels aspectes que millor ha de dominar el fotògraf és el control de la llum.
Una llum favorable potencia la fotografia, mentre que una llum poc adequada pot espatllar una presa.
Ens hem de saber adaptar a les diferents condicions de la llum ambiental, ja sigui aquesta natural 
o artificial
Cal tenir en compte:
El contrast del motiu
L'hora de la presa
Estació de l'any la climatologia

Llum



11

Exposició

CLASSE 3

Llum i climatologia
Entre els aficionats hi ha una tendència generalitzada a prendre fotografies durant els dies 
assolellats. Els dies plujosos, ennuvolats, ventosos o, fins i tot, amb boira són situacions 
excel·lents per fotografiar els motius amb una llum especial. Aquestes situacions són una
excel·lent oportunitat per plasmar en les fotografies els motius amb un aspecte diferent, 
menys tòpic i inusual.
En condicions climatològiques adverses s'ha de tenir la precaució de protegir la càmera 
del fred intens i la humitat, però això no impedeix la captura d'imatges.

(CONSELL: L'ajust de dia ennuvolat (Cloudy) resulta també molt útil en preses de retrat realitzades 
en ombra, ja que els tons de pell apareixen més càlids i amb aspecte bronzejat.)

Els dies plujosos o amb boira ofereixen una visibilitat reduïda, això comporta que s'hagin de 
descartar els plans generals i, si és possible, la inclusió del cel dins de l'enquadrament. Les preses 
properes, o situar algun element en primer terme, facilita l'obtenció de fotografies diferents i 
allunyades de les imatges tòpiques de paisatges. Aprofita aquestes condicions de llum per a 
realitzar plans molt curts o fins i tot practicar la fotomacrografia.
Els dies ennuvolats són també una excel·lent oportunitat per a la realització de preses de retrat. 
La llum del sol, difosa pels núvols, proporciona una il·luminació suau sobre el rostre del model. 
La llum difosa permet expressions més relaxades que quan els raigs del sol incideixen 
directament sobre el model.

El contrast segons l'època de l'any i l'hora
Les característiques de la llum solar de l'hivern són diferents de les de l'estiu. Aquesta variació fa que 
el contrast de les escenes es modifiqui en funció de la llum que rep, tant per l'època de l'any com per 
la hora del dia.
El fet que el recorregut del sol sigui més baix durant l'hivern, provoca ombres més allargades i una 
il·luminació més contrastada. Es a dir, una major diferència entre les parts il·luminades i les ombres.
Aquestes condicions solen ser aprofitades per fer paisatge, ja que la llum rasant destaca les textures
i afavoreix la representació visual del volum.
Per contra, molts fotògrafs prefereixen la primavera i la tardor per les seves fotografies de paisatge, 
per ser en elles quan es produeixen les situacions de llum menys extremes.
A l'estiu el sol descriu una trajectòria més alta. Al migdia es troba en el seu zenit i les ombres gairebé
desapareixen sota el motiu.
Això comporta que, per exemple, un paisatge fotografiat al migdia ofereixi uns resultats poc 
interessants, ja que la llum zenital tendeix a aplanar l'escena.
Un retrat en aquesta mateixa situació tampoc és molt recomanable, ja que la llum zenital comporta 
que els ulls del  model  quedin en ombra, el  nas projecta una desagradable ombra sobre el  llavi 
superior i el coll també queda en ombra.
Pel que fa a l'hora del dia, la llum del matí sol ser més neta que la de la tarda, especialment a
l'estiu, pel fet que durant la nit la humitat diposita les partícules de pols a terra.
Cap al tard l'atmosfera sol estar més carregada de pols i amb una visibilitat llunyana més reduïda.
Amb els aspectes relacionats amb la llum resulta difícil determinar quina és la millor il·luminació per 
a una determinada fotografia.
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Per explicar què és l'ajustament de blancs primer he de dir que cada font de llum té una 
"temperatura" diferent. 
No es refereix a la temperatura com a el grau de calor que desprèn, sinó el grau de "calidesa" de la 
llum que projecta.
Així, una bombeta tradicional de tungstè fa que les fotos quedin vermelloses i càlides, els llums 
fluorescents fan que les fotos quedin amb tons verds i la llum de flaix és blanquinosa.
L'ajust o balanç de blancs és una funcionalitat de les càmeres digitals que permet corregir els colors 
d'una foto en funció d' les condicions de llum en què s'ha pres. No és el  mateix fer fotos a plena llum 
del dia, que amb il·luminació artificial o amb flash.
La correcció es produeix en el moment de disparar per a fotos en format JPG o es podrà modificar 
posteriorment si la foto està en format RAW.
A la imatge inferior es mostra el  menú d'ajust de blancs en una càmera Canon Eos 400D, que ens 
permet triar entre mode automàtic, dia assolellat, zones en ombra, dia ennuvolat, llum de tungstè, 
llum fluorescent, flash i  manera personalitzat.  Aquests són els modes d'ajustament de blancs més 
habituals en tots els fabricants. 

Balanç de blancs

La llum artificial
Per llum artificial s'entén tota aquella font produïda per l'ésser humà. En la societat actual l'ésser 
humà passa una gran quantitat d'hores il·luminat per la llum artificial.
Molt pocs llocs de treball en interiors disposen de llum natural.
Les bombetes i, especialment, els fluorescents són habituals en l'entorn de treball de milions d'
éssers humans. La fotografia digital ha resolt l'etern problema de les dominants de color, produïdes
per les fonts de llum artificial, que es donen en la fotografia química quan no s'utilitza flash. Mitjançant 
un ajustament electrònic es poden corregir les dominants i obtenir imatges amb un equilibri de color 
semblant al que proporciona la llum solar.
Equilibri del color en la llum natural
A primer cop de vista es pot apreciar que la llum té una coloració diferent al llarg del dia.
Les primeres i darreres hores del dia ofereixen una llum més càlida, és a dir, produeix fotografies amb 
una dominant de color que tendeix cap a l'ataronjat, especialment a la posta del sol.
Aquestes dominants es deuen a la posició del sol respecte a la terra, i a la capa atmosfèrica que han 
de travessar els seus rajos. El terme tècnic que descriu el color de la llum es denomina:
La temperatura de color es mesura en graus Kelvin (º K) i, gairebé sempre, és la responsable de 
l'alteració del color en les fotografies.
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La distància focal (zoom)
A més distància focal (més zoom) menor profunditat de camp.
Com es veu en la imatge, la foto feta amb un zoom de 35 mm té una profunditat de camp major
que la foto feta amb un zoom de 100 mm.

La profunditat de camp és la distància per davant i per darrere del punt enfocat que apareix amb
nitidesa en una fotografia.
Aproximadament la distància nítida és el doble per darrere del punt enfocat que per davant.
Hi ha 3 elements que fan variar la profunditat de camp:

http://dryreading.com/camera/index.html

Mireu aquesta pagina per veure com funciona la profunditat de camp, es una web que us farà 
compendre els diagrames que venen a continuació.

L'obertura de diafragma
A major obertura de diafragma menor profunditat de camp.
Com es veu en la imatge, la foto feta a f/2.8 (major obertura de diafragma) té una profunditat de
camp menor.
Igualment, veiem que la foto feta a f/22 (menor obertura de diafragma) té una profunditat de
camp gran.

http://dryreading.com/camera/index.html
http://dryreading.com/camera/index.html
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Distància hiperfocal
La distància hiperfocal  és la distància d'enfocament en la qual s'aconsegueix la major profunditat de 
camp,estenent aquesta des de la meitat d'aquesta distància fins a l'infinit.
Enfocar en aquesta distància ens ajudarà a obtenir la màxima nitidesa en les nostres fotos, per 
exemple, de paisatges.
En el següent exemple, la distància hiperfocal que ens permetia obtenir la màxima profunditat de
camp i així deixar tot el més nítid possible era 6 metres. Així, ens situem a 6 metres del subjecte, el
l'enfoquem i obtenim la màxima profunditat de camp, que s'estén des de la meitat de la distància,
3 metres, fins a l'infinit.

La distància real entre la càmera i el punt enfocat.
Com menor és la distància al subjecte que s'enfoca menor és la profunditat de camp.
Com es veu en la imatge, la foto feta a 1.5 metres del subjecte té una profunditat de camp menor
que la foto feta a 4.5 metres.
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En el següent exemple el que hem fet ha estat mantenir la mateixa obertura de diafragma de f / 8 i 
anar variant el zoom, i veiem que la distància hiperfocal també varia.

35mm: Distància focal de 8,2 metres. Enfocant a 8,2 metres obtenim una imatge nítida
des de 4,1 metres fins a l'infinit.
50mm: Distància focal de 16,7 metres. Enfocant a 16,7 metres obtenim una imatge nítida
des de 8,35 metres fins a l'infinit.
100mm: Distància focal de 66,7 metres. Enfocant a 66,7 metres obtenim una imatge nítida
des de 33,35 metres fins a l'infinit.

En el següent exemple veiem com la distància hiperfocal (distància a la qual l'enfoquem) va 
disminuint segons disminueix l'obertura de diafragma. En l'exemple hem ajustat la lent a 35mm de 
distància hiperfocal i hem utilitzat una càmera amb un factor de retallada del sensor de 1.6. 
D'aquesta manera veiem com la distància hiperfocal varia amb l'obertura:
f / 2,8: Distància focal de 23,3 metres. Enfocant a 23,3 metres obtenim una imatge nítida des de
11,6 metres fins a l'infinit.
f / 8: Distància focal de 8,2 metres. Enfocant a 8,2 metres obtenim una imatge nítida des de
4,1 metres fins a l'infinit.
f/22: Distància focal de 3 metres. Enfocant a 3 metres obtenim una imatge nítida des de
1,5 metres fins a l'infinit.


