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RESUM 

La	 càmera	 pinhole	 per	molt	 senzilla	 que	 sembli	 no	 deixa	 de	 sorprendre’ns.	 En	
aquest	treball	expliquem	la	formació	de	les	imatges	a	través	de	diferents	càmeres	
pinhole,	començant	per	la	més	senzilla	de	totes	fins	arribar	a	les	càmeres	digitals.	
Hem	realitzat	fotografies	amb	tres	càmeres	pinhole	diferents,	la	càmera	analògica	
de	fusta,	la	càmera	analògica	Praktica	i	la	càmera	digital	Fujifilm	X-T10.		
Amb	 les	 dues	 primeres	 càmeres	 obtenim	 imatges	 en	 negatiu	 que	 ha	 calgut	
positivar	digitalment.	Amb	la	de	fusta	hem	utilitzat	com	a	material	fotosensible	
paper	 fotogràfic	 i	 amb	 la	 Praktica	 hem	 utilitzat	 pel·lícula	 fotogràfica.	 Amb	 la	
càmera	digital	obtenim	directament	la	imatge	digitalitzada	i	per	tant	el	procés	per	
obtindré	 la	 imatge	 no	 requereix	 tant	 de	 temps,	 encara	 que	 la	 gran	 majoria	
d’imatges	necessiten	d’alguna	millora	amb	el	Adobe	Photoshop	CS6.	
Per	 entendre	 correctament	 la	 formació	 de	 les	 imatges	 a	 través	 de	 la	 càmera	
pinhole,	hem	explicat	les	característiques	bàsiques	del	funcionament	d’aquesta.	
S’han	 explicat	 de	 manera	 detallada	 els	 fonaments	 òptics	 relacionats	 amb	 la	
formació	de	les	imatges:	el	camp	angular,	la	nitidesa	i	l’exposició	de	la	imatge.	
En	aquest	treball	també	hem	pogut	comparar	la	resolució	d’una	càmera	normal	
amb	una	càmera	pinhole,	amb	l’ajuda	del	test	de	barres,	el	test	de	la	vora	inclinada	
i	les	corbes	MTF,	donant	un	resultat	determinant.	
Una	 sèrie	 escollida	de	 totes	 les	 imatges	obtingudes	 es	presenten	 al	 final	 de	 la	
memòria.	
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RESUMEN 

La	cámara	pinhole	por	muy	sencilla	que	parezca	no	deja	de	sorprendernos.	En	este	
trabajo	explicamos	la	formación	de	las	imágenes	a	través	de	diferentes	cámaras	
pinhole,	 empezando	 por	 la	 más	 sencilla	 de	 todas	 hasta	 llegar	 a	 las	 cámaras	
digitales.	 Hemos	 realizado	 fotografías	 con	 tres	 cámaras	 pinhole	 diferentes,	 la	
cámara	 analógica	 de	 madera,	 la	 cámara	 analógica	 Praktica	 i	 la	 cámara	 digital	
Fujifilm	X-T10.		
Con	 las	 dos	 primeras	 cámaras	 obtenemos	 imágenes	 en	 negativo	 que	 ha	 sido	
necesario	positivar	digitalmente.	Con	 la	de	madera	he	utilizado	 como	material	
fotosensible	papel	fotográfico	y	con	la	Praktica	he	utilizado	película	fotográfica.	
Con	la	cámara	digital	obtenemos	directamente	la	imagen	digitalizada,	es	por	eso	
que	 el	 proceso	 no	 requiere	 tanto	 tiempo,	 aunque	 que	 la	 gran	mayoría	 de	 las	
imágenes	necesiten	de	alguna	mejora	con	el	Adobe	Photoshop.	
Para	entender	correctamente	la	formación	de	les	imágenes	a	través	de	la	cámara	
pinhole,	he	explicado	 las	características	básicas	del	 funcionamiento	de	esta.	Se	
han	explicado	de	manera	detallada	los	fundamentos	ópticos	relacionados	con	la	
formación	 de	 las	 imágenes:	 el	 campo	 angular,	 la	 nitidez	 y	 la	 exposición	 de	 la	
imagen.	
Con	este	trabajo	también	he	podido	comparar	la	resolución	de	una	cámara	normal	
con	 una	 cámara	 pinhole,	 con	 la	 ayuda	 del	 test	 de	 barras,	 el	 test	 de	 la	 barra	
inclinada	y	las	curvas	MTF,	dándonos	un	resultado	determinante.	
Una	serie	escogida	de	todas	 las	 imágenes	obtenidas	se	presenten	al	 final	de	 la	
memoria.	
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SUMMARY 

The	pinhole	camera,	however	simple	it	may	seem,	never	ceases	to	amaze	us.	In	
this	work	we	explain	the	formation	of	images	through	different	pinhole	cameras,	
starting	with	the	simplest	of	all	until	we	get	to	digital	cameras.	We	have	taken	
pictures	 with	 three	 different	 pinhole	 cameras,	 the	 analog	 wood	 camera,	 the	
Praktica	analog	camera	and	the	Fufijilm	X-T10	digital	camera.	
With	the	first	two	cameras	we	get	negative	images	that	have	been	necessary	to	
be	 converted	 to	 positive	 by	 digital	 way.	 With	 the	 wood	 camera	 I	 have	 used	
photographic	paper	as	a	photosensitive	material	and	with	Praktica	camera	I	have	
used	photographic	 film.	With	 the	digital	 camera	we	obtain	 the	digitized	 image	
directly,	 that	 is	 why	 the	 process	 doesn’t	 require	 a	 lot	 of	 time,	 although	most	
images	need	some	improvement	with	Adobe	Photoshop.	
To	understand	correctly	the	formation	of	the	images	through	the	pinhole	camera,	
I	 have	 explained	 the	 basic	 characteristics	 of	 the	 operation	 of	 this.	 The	 optical	
fundamentals	 related	 to	 the	 formation	 of	 the	 images	 have	 been	 explained	 in	
detail:	the	angular	field,	the	sharpness	and	the	exposure	of	the	image.	
With	this	work	I	have	also	been	able	to	compare	the	resolution	of	a	normal	camera	
with	a	pinhole	camera,	with	the	help	of	the	bar	test,	the	slash	test	and	the	MTF	
curves,	giving	us	a	decisive	result.	
A	chosen	series	of	all	of	images	are	presented	at	the	end	of	the	memory.	
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SUMMARY 

The pinhole camera is a hermetically closed device to the light that is used to capture 

images. This camera acts as a dark camera because the light that passes through the 

hole called pinhole creates an mirror image on the screen or sensor where the 

photosensitive material is located. This hole acts as an objective and the screen or 

sensor, where the photosensitive material is located, is responsible for capturing the 

image. 

This type of camera results in images that don’t experience distortion and have a big 

depth of field. The image is created by a superposition of spots that correspond point 

by point with the scene we have photographed.                                           

As we have commented previously, the pinhole camera only needs a very small hole 

(pinhole) to create an image, this explains why we can observe pinhole images in 

nature. These images can be created for example through the leaves of the trees, in 

case that the leaves are together and create small holes between them. The image that 

is created on the ground through the leaves, is the image of the sun. 

In this work we talk in depth about the pinhole camera, describing all the 

components that form it: the body, the pinhole, the shutter, the photosensitive 

material (which can be analog or digital) and the viewer (which can be direct or 

indirect viewer). 

We make a small incision in the history of pinhole camera where we talk about the 

annotations of Aristotle and Euclid on the formation of images. And also, how 

Leonardo Da Vinci talks about the formation of images through a hole or pinhole in 

the Codex Atlanticus. 

We also remember that the application of the pinhole in astronomy in that time was 

very extensive ("De radio astronomic et geometrico liber" by Gemma Frisius). 

The pinhole cameras pass to be photographic cameras in the moment that Niepce 

manages to capture and preserve the image (1816). 

 

In another section we describe the different types of pinhole camera according to their 

geometry and to their sensitive support.  
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Regarding the geometry of the cameras, we differentiate between Parallelepipedic, 

cylindrical and Panoramic cameras.  And for the sensitive supports can be analogue 

cameras (photographic paper or film) or digital cameras (digital sensor). 

In our case, in this work we have used three different cameras. The first one is the 

wooden pinhole camera in which we have used photographic paper as photosensitive 

material to create the images, the second one is the analogue camera Praktica in 

which we have used photographic film as photosensitive material to creat the images 

and the lass one is the digital pinhole camera Fujifilm X-T10 in which we have a 

integrated sensor in the camera as photosensitive material which is responsible for 

capturing the image.	

As we have previously commented the photosensitive material used in this work was 

both, analogue and digital. On analogue we have used both, the photographic paper 

and photographic film. 	

These analog material has needed a developing process with which we got it 

negative images. Later these images must be convert to a positive in order to see 

the real picture of the scene.  

There are several methods to get the positive of a photograph, and it depends on 

the photosensitive material we will use one or the other. There are two types of 

positives: the analog and the digital.  

• Analogue positive: There are two types of analogue positives, the 

amplification or projection method and the contact method. The amplification 

method we couldn’t do it because we didn’t have the necessary material. 

The method that we used was the contact method, used to make positive 

the photographs made with photographic paper. 

• Digital positive: We used with photographs made it with photographic paper 

has been through a scanner. For the photographic, a photograph of the 

retro-illuminated negative was taken with the Fujifilm X-T10 camera. We can 

see this in the Figure 2. 
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After that we use to improve the images with Adobe Photoshop CS6, with the 

photographs made it with photographic paper it hasn’t been always necessary, but 

with the photographs made it with photographic film it has been necessary each 

one of them. 

In case of digital camera, the sensor (CMOS) is the photosensitive material, which 

is integrated into the digital camera (Fujifilm X-T10). The sensor is responsible for 

capturing light from the scene to be photographed, the forms and processes 

images. With this camera the picture we get is already positive, we only use, in 

some cases, the Adobe Photoshop CS6 to improve the image. 

So, we have a conclusion here. It is faster to take pictures with the digital pinhole 

camera, which is something expected. But not only because you can take a picture 

and have it in the moment, it’s because in digital camera you don’t need a 

development process to get the negative of a photo then turn it into a positive one. 

 

It’s also important to talk about the optical pinhole camera. As I commented 

previously, in the pinhole camera the images are created by superposition of spots. 

To find the shape and size of these spots we have to take into account the 

geometric model of light and the undulatory model of light. We take into account 

the undulatory model because the geometric model can’t explain the diffraction 

phenomenon that happens due to the small size of the pinhole. 

It is also important to keep in mind the importance of correct exposure time, because if 

we don’t get the correct light measurement, then all the work done will not be useful.  

In order to get the correct exposure time, the sunny day rule is helpful to calculating the 

correct exposure time according to the lighting conditions which is located the scene to 

be photographed.  

For example, if we apply the sunny day rule assuming we have these conditions: 

• S1= 100 // S2= 6 ISO. 

• t1= 1/100 // t2=?? (exposure time we are searching). 

• N1=16 // N2= 240. 

We obtain 38 seconds as the “correct” exposure time (t2).  
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Anyway, we have made three photos of the same scene with different exposure times, 

to ensure a good final result. Finally, we choose the best photo of the three and write 

down the actual correct exposure time. 

Another section of this work talks about the resolution of the cameras. In this section 

we make a comparison of the sharpness between the digital camera with a dioptric 

objective and the digital camera with a pinhole objective. We obtain this comparison by 

taking photos of two different test: the USAF 1951 1X test and the inclined edge test, 

from these test the MTF curves are obtained. The graphic of the MTF curves give the 

necessary information to be able to compare the sharpness of the images made. 

We reached an expected conclusion, the digital pinhole camera has less sharpness 

than the digital camera with dioptric objective, since the latter is capable of solving 

smaller details. 

Finally, are each pinhole cameras we used to carry out work. We give them all the 

specifications. We place a small selection of the images made with different cameras, 

in this selection is also included the negative of each photo with the respective positive 

improved with Adobe Photoshop CS6 if it has been necessary. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La càmera estenopeica o pinhole fou una tècnica antiga molt utilitzada en l’àmbit de la 

fotografia, tot i la seva antiguitat encara és practicada tant per fotògrafs professionals com 

per aficionats a la fotografia. 

 

És una càmera fotogràfica sense lent, és a dir, que no s’empra cap sistema diòptric. La 

càmera pinhole consta d’un objectiu en forma de forat de dimensions molt petites. Que 

rep el nom d’estenop o pinhole, l’altre element es la  pantalla o sensor (en forma de 

material fotosensible), situada al seu darrera. És el lloc on es forma la imatge i queda 

registrada. Aquesta imatge es configura gràcies a la llum que entra a través del pinhole i 

que captura el material fotosensible. 

 

Tot i ser un dispositiu molt simple i senzill les imatges formades amb la càmera 

estenopeica o pinhole presenten avantatges respecte les formades amb càmeres que 

disposen d’objectius clàssics, sobretot quan la resolució no és important. Aquesta sèrie 

d’avantatges són els següents: que no experimenta distorsió, la gran profunditat de camp 

i l’ample camp angular que ens pot proporcionar la càmera. 

 

Aquest treball, que tracta sobre la fotografia amb càmera pinhole, està dividit en dotze 

apartats. Començaré fent una explicació bàsica de com es formen les imatges amb aquest 

tipus de càmeres i les avantatges que tenen. Parlaré també sobre la tècnica basada amb 

forats estenopeics utilitzada a l’optometria, que ens permet descartar la causa de visió 

borrosa d’un pacient. Veurem els components que donen forma a la càmera pinhole i faré 

una breu pinzellada a l’historia d’aquesta. Exposaré les diferents varietats de càmeres 

que es poden trobar dins del món del pinhole, quins són els diferents materials 

fotosensibles que hem utilitzat al llarg d’aquest treball, i tota la part òptica de la càmera. 

Parlaré de la qualitat de la imatge obtinguda amb aquesta càmera, comparant les imatges 

obtingudes amb la càmera pinhole amb d’altres obtingudes amb diferents càmeres digitals 

(càmera de mòbil i la càmera digital compacta) amb un objectiu diòptric clàssic. 

 

Per acabar, es mostraran algunes imatges de cadascuna de les càmeres utilitzades amb 

els diferents materials fotosensibles empleats, les seves característiques, el seu procés 

de revelat i resultats obtinguts. 
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2.FORMACIÓ DE LA IMATGE AMB UN PINHOLE 

1.1 Característiques bàsiques 

La càmera pinhole consta d’un objectiu en forma de forat (pinhole), i una pantalla o 

sensor, situada al costat oposat del pinhole, on es forma i es registra la imatge. Les 

característiques principals de les imatges formades amb pinhole són la seva gran 

profunditat de camp, el que significa que en la mateixa fotografia s’observin amb la 

mateixa nitidesa els objectes que estan a prop o els que estan lluny, un grau raonable 

de resolució i que no experimenta distorsió. 

Les fotografies que obtenim amb la càmera pinhole es creen sobre la base de la 

propagació rectilínia de la llum. El pinhole permet el pas d’un cert nombre de raigs, 

que segueixen la seva trajectòria fins que es troben el pla de projecció on produeixen 

la imatge invertida de l’objecte, fruit de la superposició de la taca de cada punt objecte 

projectat en el pla imatge. La mida de la imatge que es forma, ve donada per aquesta 

relació (figures 1 (a) i 1 (b)): 

                                                             
  𝑦  ′

𝑦
=  

  𝑎  ′

𝑎
                                                                                         (1) 

La imatge focal és invertida respecte de l’objecte. Aquest fenomen és degut a que els 

rajos passen per l’orifici de forma creuada, formant així una imatge totalment inversa 

plasmada en el material fotosensible com es veu en la figura 1 (a). 

 

Figura 1: Formació de la imatge amb un pinhole. (a) Esquema de formació de la imatge. 

(b)  La imatge com a superposició de taques de llum.
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Cada raig que prové d'un punt concret en l'escena  passa a través del pinhole fins arribar 

als diferents punts de la pantalla o sensor on formaran conjuntament la imatge. Així doncs, 

s'entén que la formació de la imatge realitzada amb una càmera pinhole és per 

superposició de taques tal com veiem en la figura 1 (b). Això és el que provoca que la 

imatge que obtenim estigui lleugerament desenfocada. En cas que el pinhole o forat tingui 

qualsevol altre forma que no sigui rodona, com pot ser un triangle, un quadrat, etc. Llavors 

la forma de la imatge, formada per la superposició de taques, vindrà donada per la forma 

del pinhole tal i com es pot veure en la figura 2. 

 

Figura 2: Formació de la imatge segons la forma geomètrica del pinhole.  

 

Segons l’esquema de la figura 1 sembla que com més petit sigui el pinhole menys 

desenfocada quedarà la imatge. No obstant això, en fer-se molt petit el pinhole, es posa 

de manifest el comportament ondulatori de la llum, i per tant, per diàmetres de pinhole 

petits hem de tindre en compte el fenomen de la difracció (Figura 3), que fa que la mida 

de la taca es faci més gran de l’esperat. 

 

Figura 3: Fenomen de la difracció de la llum. 
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2.2 Necessitat d’una  pantalla. 

En el  cas de no tindre pantalla la imatge no es formaria ja que no quedaria registrada, 

es per això que la càmera pinhole necessita d’una pantalla. Sabem que la imatge es 

forma per superposició de taques tal i com hem vist en les figures anteriors, per obtenir-

les es necessita que els raigs de llum que projecta el pinhole incideixin sobre una 

pantalla o sensor (material fotosensible). La figura 4 mostra un pinhole sense pantalla, 

en el seu lloc hi ha l'observador que només veu aquells raigs de llum que surten d'uns 

pocs punts de l'objecte i arriben a l'ull després de travessar el pinhole, per tant només 

veu un petit tros de l'objecte. 

 

Figura 4: Sistema pinhole sense pantalla o sensor. 

 

A la figura 5 s'observa un sistema pinhole amb pantalla, lloc on es forma la imatge per 

superposició de taques gràcies als raigs que han passat a través del pinhole fins arribar 

a la pantalla. Degut a la capacitat difusora de la pantalla, aquesta torna a emetre els 

raigs de llum que li arriben en totes direccions. És per això, que l'observador podrà 

veure la imatge sigui quina sigui la seva posició. 

 

Figura 5: Sistema pinhole amb pantalla o sensor. 
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Com ja he esmentat amb anterioritat, la pantalla pot esser un pel·lícula o bé paper 

fotogràfic, tal i com es veu en les figures 6 i 7. Per a les càmeres digitals és el sensor  

CCD o CMOS (figura 8). 

 

 

Figura 6: Material 

fotosensible (pel·lícula). 

 

 

Figura 7: Material 

fotosensible (paper 

fotogràfic). 

 

 

Figura 8: Sensor d'una 

càmera digital. 

 

 

3. FORMACIÓ DE LA IMATGE MITJANÇANT UN/VARIS PINHOLE. IMATGES 

PINHOLE A LA NATURA. 

Quan el nombre de pinhols és múltiple, les imatges també són múltiples i el seu número 

coincideix amb el número de pinhols tal i com veiem a la figura 9. 

Figura 9: Formació d’imatges múltiples generades per varis pinhole. 

Comentar també la formació d’imatges pinhole a la natura. Es tracta d’imatges múltiples 

del Sol sobre la Terra. Els raigs del Sol passen a través dels petits espais que es formen, 

per exemple, entre les fulles dels arbres. Aquests espais funcionen com varis pinhole i 

d'aquesta manera obtenim múltiples imatges del Sol quan la llum passa a través d'ells 

(figura 10). 

Cal esmentar que el pinhole s’utilitza molt pels amants de l’astronomia des de fa molts 

anys. Cal dir que la primera imatge formada per un pinhole fou publicada l’any 1544, pel 

físic i matemàtic Gemma Frisius. Es tracta de la imatge d’un eclipsi solar formada a 

traves d’una càmera fosca, aquesta imatge es va publicar en un llibre on s’observa el 

funcionament de la càmera pinhole (“De radio astronomico et geometrico liber, 1545”). 
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Figura 10: El sol forma imatges a través dels múltiples pinhole que formen les fulles 

dels arbres. 

 

 

Figura 11: Imatges d’un eclipsi solar formades sobre del terra pels múltiples 

pinhole que generen les fulles dels arbres (foto: Merlin Passow). 

 

4.EL PINHOLE EN OPTOMETRIA. 

El pinhole també es pot utilitzar per tal de millorar la nitidesa d'una imatge que es troba 

desenfocada, ja que el fet de anteposar-lo a l'ull provoca una reducció de la taca de 

desenfoc (figura 12). 

 

Figura 12: Reducció de la taca de desenfoc gràcies al forat estenopeic (pinhole 

optomètric). 
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A l'optometria ens trobem casos en els quals un desenfoc pot ser produït per un defecte 

refractiu o per alguna patologia. El forat estenopeic ens ajuda a descartar quina és la 

causa del desenfoc de cada pacient. 

El forat estenopeic consta d’un disc opac amb un o més forats a través dels quals el 

pacient ha de mirar. Aquest és utilitzat pels oftalmòlegs i optometristes per mesurar 

l’agudesa visual, ja que ens aporta força informació de la capacitat visual de cada 

pacient. 

A l’utilitzar el forat estenopeic els raigs de llum que entren al sistema ocular tenen molt 

poca obertura i això fa que la mida de la taca  imatge disminueixi, i augmenti també la 

profunditat de focus. 

El procediment que es segueix per mesurar l’agudesa visual d’un pacient és el següent: 

Mesurem quina és la visió de lluny (AV) del pacient monocularment, i posteriorment 

l’agudesa visual binocular. Per fer-ho utilitzem els optotips de visió de llunyana amb els 

test de lletres, números o símbols, l’elecció del tipus de test més adequat segons el 

pacient és fonamental. 

1. Un cop mesurada l’agudesa visual sense correcció, realitzarem la 

retinoscopia (prova objectiva) i a continuació el subjectiu (prova 

subjectiva) per tal de determinar el valor refractiu del pacient. 

2. Un cop graduat el pacient si veiem que la seva agudesa visual és 

insuficient i no augmenta amb la millor refracció, és quan hem de 

realitzar la prova amb el disc estenopeic. Per realitzar-la, col·loquem el 

disc estenopeic a pocs mil·límetres del pacient i li demanem que miri 

l’optotip a través d’un dels forats del disc. 

 

Figura 13: Pinhole Optomètric. 
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Podem obtindré dues respostes al realitzar la prova amb el forat estenopeic: 

• Quan l’agudesa visual millora amb el forat estenopeic es tracta d’un defecte 

de la graduació. 

• Quan l’agudesa visual no millora tot i utilitzant el forat estenopeic es quan es 

tracta d’alguna patologia ocular. 

5.LA CÀMERA PINHOLE. 

La càmera pinhole o estenopeica és un aparell fotogràfic que no disposa, com hem 

esmentat anteriorment, d’un objectiu en forma de lent. 

5.1 Components. 

5.1.1.El cos de la càmera o la carcassa. 

El cos o carcassa és pròpiament la cambra fosca, al seu interior s’hi col·loca el material 

fotosensible. L’interior del cos està pintat de negre per evitar possibles reflexos quan 

la llum entra pel pinhole. Aquest cos pot esser de varies formes i mides, i d’això en 

depèn el camp angular de la càmera pinhole. 

El material en càmeres comercials sol ser plàstic o fusta, i aquestes porten el pinhole 

integrat. Aquelles realitzades "artesanalment" solen ser de cartró, metall o fusta. 

 

 

5.1.2.El pinhole. 

És el que funciona com objectiu (en les càmeres digitals l’objectiu és el conjunt de 

lents que formen l’òptica de la càmera), per tant és el forat per on entra la llum, el que 

s’encarrega de restringir l’entrada de llum a la càmera i determinarà la nitidesa de la 

imatge. 

 

Cada punt de l’objecte reflecteix de forma difusa la llum que rep, la càmera pinhole a 

través del forat selecciona un feix molt estret de llum, de manera que la resta de raigs 

són refusats. 

 

 
Figura 14: Cos de fusta 

 
Figura 15: Cos de cartró 
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És la part fonamental d’una càmera pinhole, de la seva mida depèn la qualitat de la 

fotografia. En general quan més petit sigui el forat la imatge tindrà una millor resolució, 

ja que el cercle projectat serà més petit. Però també hem de tindre en compte que si és 

extremadament petit pot produir-se molta difracció, cosa que afectaria a la nitidesa de 

la imatge en projectar un cercle més gran. 

És recomanable que el pinhole tingui una forma circular i es formi en un material el 

més prim possible a fi d’evitar l’efecte de vinyetejat. 

 

 
Figura 16: El pinhole. 

5.1.3.L’obturador. 

És el mecanisme que permet que entri llum a l’interior de la càmera en destapar el 

pinhole. Aquest pot ser mecànic, que s'obre i es tanca a través d'un disparador (temps 

exposició molt curts) o senzillament una làmina de material opac en el cas del pinhole 

(temps exposició llargs). 

A l'hora de realitzar una fotografia, trauríem l'obturador el temps d'exposició que sigui 

necessari per que es formi la imatge (segons els càlculs previs). Un cop transcorregut 

aquest temps d'exposició, tornarem a col·locar l'obturador per tapar el pinhole i impedir 

que entri més llum de la necessària. 

 

 

Figura 17: Diferents tipus d’obturadors en càmeres pinhole. 
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5.1.4.El material fotosensible. 

Els materials fotosensibles reaccionen a la llum quan han rebut suficient energia 

d’aquesta. No tots els materials són igual de sensibles; per aconseguir un certa 

fotosensibilització és necessari que al material fotosensible hi arribi una quantitat de llum 

determinada. Quan parlem de diferencies de sensibilitat entre els diferents materials, es 

perquè per obtenir el mateix valor tonal, necessiten diferent quantitat de llum. Si una 

material és menys sensible indica que es necessària més llum per aconseguir el mateix 

resultat; per avaluar quantitativament la sensibilitat d’un material s’utilitza el sistema ISO. 

 

Els números menors representen un temps d'exposició efectiu més gran, i pel contrari 

aquells valors de sensibilitat més elevats mostren que per valors petits de temps 

d'exposició el material es sensibilitza. 

 

El material fotosensible es troba a l’interior de la càmera pinhole, és per tant l’encarregat 

de registrar i fixar la imatge. Tenim variïs models de material fotosensible separats en 

dos grans grups, el digital (sensor electrònic) i l’analògic (pel·lícula i paper fotogràfic). 

 

5.1.4.1Digital. 

En les càmeres digitals, el material fotosensible és un sensor format per 

milions de cel·les fotosensibles, cada una d'elles de mida microscòpica. 

Quan parlem de megapíxels, aquests es corresponen amb els milions de píxels 

(cel·les) que formen part del sensor de la nostra càmera. Per exemple, una 

càmera de 12Mpx té 12 milions de cel·les fotosensibles. 

 

 

                       Figura 18: Material fotosensible (sensor) d'una càmera digital. 

 

Quan realitzem una fotografia, cada píxel del sensor analitza la llum que li arriba. 

Cada cel·la converteix la llum en electricitat. Els píxels només poden detectar la 

intensitat de la llum i no el color. Els sensors inclouen filtres que descomponen 

la llum en tres components: vermell, verd i blau. D’aquesta manera obtenim les 
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imatges en color  i amb la intensitat adequada per a cada escena.  

 

 

Figura 19: Funcionament de cada píxel. 

És important que el sensor sigui gran i que també ho siguin els píxels que el 

constitueixen, d’aquesta manera es captarà més llum i s’evitarà el soroll de la 

càmera. 

5.1.4.2 Analògic. 

Aquest material conté una o varies capes de emulsió en forma d’halurs 

d’argent que reaccionen al contacte amb la llum formant una imatge. Els 

materials fotosensibles més comuns són les pel·lícules i el paper fotogràfic.  

En aquest treball els materials analògics emprats han estat el paper fotogràfic 

ortocromàtic i la pel·lícula pancromàtica.  

La figura 20 (a) mostra la sensibilitat espectral de la pel·lícula pancromàtica. En 

ser sensible per a tot el rang visible cal manipular-la en la complerta obscuritat.  

La figura 20 (b) mostra la sensibilitat espectral de la pel·lícula ortocromàtica. 

Degut a que la seva sensibilitat espectral no passa de la llum groga pot 

manipular-se al laboratori amb llum vermella.  

 

(a) 
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(b) 

Figura 20: Respostes espectrals de: (a) Material ortocromàtic. Paper 

ILDFORD Multigrade IV RC. Font: Fabricant. (b) 

Material Pancromàtic. Pel·lícula ILFORD FP Plus 125. Font: Fabricant. 

 

 

 

 

 
Figura 21: (a) Pel·lícula fotogràfica que hem utilitzat en aquesta 

memòria. (b) Paper fotogràfic utilitzat en aquesta memòria. 

 
 

5.1.5.El visor. 

El visor és el sistema que ens permet enquadrar el camp visual que es pretén que englobi 

la imatge, per tant, és el que serveix al fotògraf per previsualitzar, exacta o 

aproximadament, la relació motiu/entorn que abasteix l’objectiu de la càmera. 

 

5.1.5.1 Visor directe (esportiu). 

Amb la càmera estenopeica és complicat enquadrar la imatge, ja que el visor no 

es troba incorporat a ella. Podríem seguir el mètode de les càmeres antigues, 

utilitzant una làmina de vidre esmerilat just abans de realitzar la fotografia. 

L’inconvenient és la poca llum que arriba i que no és possible canviar el material 

fotosensible per la pantalla esmerilada abans de realitzar la fotografia.  

Així neix el visor directe o esportiu, una làmina de cartró en forma de finestra amb 

la mida del material fotosensible empleat. Col·locant aquesta làmina a la distància 

(a) (b) 
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focal de la càmera i mirant a través d’ella podrem visualitzar l’enquadrament de la 

imatge. 

 

Figura 22: Visor directe o esportiu. 

 

5.1.5.2 Visor indirecte (càmera del mòbil). 

El visor indirecte és una altra opció vàlida, utilitzarem la càmera del mòbil per 

enquadrar la imatge, que ens ajudarà a veure que és el que fotografiarem.  

La figura 23 (a) mostra l’enquadrament de l’escena a través del mòbil i la figura 23 

(b) el resultat obtingut. El camp que es veu a través del mòbil i la imatge obtinguda 

són gairebé iguals. 

  

 

 

Figura 23: (a) Visió de l’escena a través del mòbil. (b) Imatge obtinguda amb la càmera 

pinhole. 

 

(a) (b) 
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Figura 24: Making of de la fotografia anterior amb la càmera pinhole de fusta. 

 

5.2 Breu història i evolució de la càmera pinhole. 

La aparició de la fotografia i la seva posterior evolució han anat lligades a dues tècniques 

completament independents però que, complementades, donen lloc al registre fotogràfic: 

La captura de la imatge, és a dir, la captació de la llum que reflecteixen els objectes, i de 

la fixació per diversos medis per aconseguir un registre permanent. 

 

Es troben escrits d’Aristòtil i Euclides on es descriu la formació d’aquestes imatges a 

través d’un forat.  

Aristòtil (400-300 a.C.) afirmava que si es practicava un petit orifici sobre sobre la paret 

d’una habitació fosca, un feix lluminós dibuixaria sobre la paret oposada la imatge 

invertida de l’exterior. Va utilitzar un artefacte, que projectava en una caixa una imatge 

invertida, per capturar la imatge d’eclipsis. 

 

Una de les paradoxes de la història de la fotografia va tindre lloc al segle VI d.C., quan el 

arab Adb-el-Kamir va descobrir una emulsió fotosensible, encara que mai la va aplicar a 

la càmera fosca perquè no tenia coneixement sobre ella. 

 

No va ser fins la meitat del segle XV quan es va tornar a tindre noticies sobre la càmera 

fosca. 

Al Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci es van descriure els principis de la formació de 

les imatges a través d’un forat: 
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“ Dic que si en front d'un edifici o qualsevol espai obert il·luminat pel sol hi ha un 

habitatge i a la façana que no es troba en front del sol s'hi practica una obertura 

petita i rodona, tots els objectes il·luminats projectaran les seves imatges per 

aquest orifici, i seran visibles a l'interior de l'habitatge, sobre la paret oposada, que 

haurà de ser blanca, i allí estaran invertits; i si es fan obertures similars en diversos 

llocs de la mateixa paret, s'obtindran idèntics resultats en cada cas. D'on s'infereix 

que les imatges dels objectes il·luminats estan en tota aquesta paret i tots en cada 

minúscula part d'ella. La raó és que aquest orifici ha d'admetre una mica de llum en 

el ja esmentat habitatge, i la llum admesa per ell es deriva d'un o molts cossos 

lluminosos. Si aquests són de formes i colors diversos, els raigs que formen les 

imatges seran també de diverses formes i colors, com també ho seran les 

representacions a la paret “. 

 

Leonardo da Vinci és qui redescobreix el seu funcionament i li adjudica una utilitat 

pràctica, fet que provoca que se li atorgui el crèdit del seu descobriment. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) i Alberto Durero (1471-1528) van utilitzar la càmera fosca 

per dibuixar objectes que es reflectien en ella. És a partir d’aquest moment que s’utilitza 

com a eina auxiliar del dibuix i la pintura.  

A l’any 1544 apareix el primer esquema de formació d’imatges per un pinhole en un llibre. 

És tracta del llibre on s’observa el funcionament de la càmera pinhole (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Il·lustració del llibre “De radio astronomico et geometrico liber” de Gemma 

Frisius. 

 

L’aplicació de la càmera fosca en astronomia era força extensa en aquell temps. Kepler 

també va utilitzar la càmera fosca per tal de fer observacions astronòmiques. És el primer 

en donar el terme càmera fosca com a a tal a aquest dispositiu. 

A l’any 1568 Daniele Barbero di Padua planteja la substitució de l’estenop per una lent 

simple ja que això donarà més lluminositat a la imatge que estem observant. Aquest nou 

dispositiu serà la “càmera obscura”. 
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És a finals del segle XVII que s’inventa una taula de dibuix portàtil seguint el principi de la 

càmera obscura. Es tracta d’una capsa de fusta i el seu costat davanter estava tancat per 

una lent, l’artista dirigia aquesta capsa cap allà on volia i copiava la imatge fotografiada 

sobre una cartolina semitransparent, gràcies a un vidre situat a la part superior que 

redreçava la imatge (aquesta inicialment està invertida). Aquesta tècnica es va fer molt 

popular per a artistes pintors.  

 

 

Figura 26: Primera descripció il·lustrada que es troba en els 

manuscrits de Leonardo da Vinci (s.XV). 

 

 

Figura 27: Artista dibuixant amb una càmera obscura. 

Finalment a l’any 1816 les càmeres pinhole passen a ser càmeres fotogràfiques, ja que 

Niepce descobreix la manera de fixar una imatge i els principis per crear un negatiu. 

 



19 

 

 

· Fotografia amb càmera pinhole · 

6.TIPUS DE CÀMERES. 

6.1 Càmeres segons la seva geometria. 

Tenim diferents càmeres pinhole segons la seva forma, poden ser càmeres 

paral·lelepipèdiques o cilíndriques i de materials diversos. Aquestes són les formes més 

comuns, però també podem trobar d’altres amb formes menys comunes, com ho és la 

panoràmica. 

6.1.1 Paral·lelepipèdiques 

Són aquelles càmeres que presenten sis cares, les quals són paral·leles i iguals dos a dos. 

Generalment, les cares d’aquestes càmeres solen ser de forma rectangular o quadrada.  

 

 

Figura 28: Càmeres pinhole paral·lelepipèdiques: Al costat esquerra són parets 

quadrades i al dret parets rectangulars. 

 

6.1.2 Cilíndriques 

Són aquelles càmeres que presenten una forma cilíndrica. Gràcies a la seva disposició 

geomètrica podem obtenir imatges amb una perspectiva diferent a les obtingudes amb 

càmeres paral·lelepipèdiques. 

 

 

Figura 29: Càmeres pinhole cilíndriques. 
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6.1.3 Panoràmiques. 

La forma panoràmica és un exemple dels altres tipus de formes que hi poden haver.  

Aquesta és una forma de càmera poc comuna, i el seu funcionament s’explica de la següent 

manera: La pantalla (material fotosensible) és cilíndrica i el pinhole es troba situat al centre 

de la circumferència que conforma el cilindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Càmeres segons el seu suport sensible. 

6.2.1 Paper/Pel·lícula 

Segons els suport sensible de les càmeres, aquestes poden dividir-se en dos grans grups: 

les analògiques i les digitals.  

Les càmeres analògiques són aquelles en les quals el material fotosensible (suport sensible) 

pot esser el paper fotogràfic o la pel·lícula. Aquest suport sensible enregistra una imatge 

que, per ser vista, és necessari realitzar un procés de revelat mitjançant diferents compostos 

químics.  

Les càmeres digitals al contrari que les analògiques, són aquelles que enregistren les 

imatges a través d’un dispositiu electrònic. L’avantatge que tenen és ben clar, que no 

necessiten d’un procés de revelat. Un cop realitzada la imatge, aquesta es pot veure a la 

pantalla de la càmera. Per millorar-la caldrà un post-processat amb un programa de 

tractament d’imatges (Adobe Photoshop CS6). 

 

6.2.1.1 Revelat i positivat 

Per tal d’obtenir la imatge registrada pel material fotosensible, sigui paper o 

pel·lícula, haurem de revelar. Com hem esmentat anteriorment, el material 

fotosensible enregistra la imatge, però sense revelat no es fa possible la seva 

visibilitat. 

En aquest procés de revelat, utilitzem 3 components químics: Revelador, atur i 

fixador, en aquest ordre. 

Figura 30: Càmeres pinhole  
Panoràmiques 
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Realitzarem tres dissolucions amb les quantitats indicades pel proveïdor, la 

fotografia quedarà en remull el temps indicat també pel proveïdor. 

Un cop finalitzat el procés de revelat, obtenim la imatge en negatiu. Aquesta després 

s’ha de positivar per tal de veure la imatge real. 

 

 

Figura 31: Elements necessaris pel revelat fotogràfic. 

 

 

Figura 32: Procediment de revelatge del paper fotogràfic. 

 

 

 

 

Figura 33: (a) Negatiu en paper fotogràfic. (b) Positiu en paper fotogràfic.  

(a) (b) 
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6.2.1.1.1 Positivat analògic 

El positivat pot ser analògic i digital. Tenim dos tipus de positivat analògic, el 

mètode d’amplificació o projecció i el positivat per contacte.  

 

Amb la pel·lícula haurem de realitzar el mètode d’amplificació. Aquest 

mètode consisteix en col·locar a l’ampliadora la imatge en negatiu, i la llum 

que prové de l’amplificadora passarà a través d’ell fins a una lent que projecta 

la imatge del negatiu ampliat sobre el material sensible del positivat. Aquest 

mètode no l’hem pogut realitzar degut a que no disposem d’ampliadora. 

 

El mètode per contacte si que l’hem realitzat amb algunes fotografies 

realitzades amb paper fotogràfic. Aquest consisteix en col·locar el negatiu en 

contacte amb un paper fotogràfic “nou” ( no utilitzat prèviament per realitzar 

cap fotografia), i exposant aquest a la llum durant un temps determinat. 

D’aquesta manera, el paper, reaccionarà i s’enfosquirà més en les zones que 

ha incidit més la llum i menys en las que el negatiu sigui més fosc. Així 

aconseguim que sobre el paper quedi exactament la imatge “contraria” a la 

que tenim en el negatiu obtenint el positiu. 

La figura 34 mostra esquemàticament aquest procediment: 

 

 

Figura 34: Esquema del positivat analògic (mètode per contacte). 
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Figura 35: (a) Negatiu d’una imatge / (b) Positiu obtingut pel mètode de 

contacte. 

 

Per realitzar un positivat correcte haurem de determinar el temps que han 

d’estar el negatiu i el paper fotogràfic en contacte i exposats a la llum. 

Per determinar-lo el que vam realitzar va ser el següent: 

1. Col·locar-ho tot igual com si anéssim a realitzar el positivat i amb un 

objecte opac (vam utilitzar una cartolina) tapar tota la fotografia excepte 

un petit tros d’aquesta.  

2. El següent pas, és deixar un segon la llum encesa i apagar-la. D’aquesta 

manera només rep llum el tros que no està tapat.  

3. Amb la llum apagada, mourem la cartolina deixant menys tros de 

fotografia tapada. Obrirem la llum 2 segons, d’aquesta manera el primer 

tros haurà estat exposat 3 segons i el segon 2 segons. Seguirem així fent 

sals de 2 seg. fins que ens ho permeti la mida del paper. 

 

Figura 36: Procés de determinació del temps d’exposició a la llum pel 

positivat. 

(a) (b) 
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L’inconvenient que té aquest mètode en comparació al mètode 

d’amplificació, és que el positiu que obtenim serà de la mateixa mida que el 

negatiu. Si tenim un negatiu de 35 mm, que sol ser el més comú, el positiu 

en paper serà molt petit, el que vol dir que no ho utilitzarem en aquest cas. 

 
6.2.1.1.2 Positivat digital 

El positivat digital que hem realitzat en el cas del negatiu en paper ha estat 

per mitjà d’un escàner. Com més resolució tingui l’escàner obtindrem imatges 

més nítides i aconseguirem que no és perdin els detalls. Un cop tinguem les 

imatges escanejades i les tinguem a l’ordinador, només faltarà positivar. 

 

Figura 37: Negatiu d’una imatge escanejat. 

En canvi, quan el negatiu que tenim és pel·lícula la digitalització s’ha fet 

realitzant una foto del negatiu retroil·luminat amb una càmera digital (Fujifilm 

X-T10). La figura 36 mostra el dispositiu de captació. 

 

Figura 38: Procés de digitalització d’una pel·lícula fotogràfica, mitjançant 

una càmera fotogràfica. 
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Per processar les imatges hem utilitzat el programa Adobe Photoshop CS6. 

Amb aquest programa també s’ha retallat, ajustat les corbes i l’exposició per 

tal d’obtenir el millor resultat possible.  

 

6.2.2 Sensor digital CCD/CMOS 

El CCD o CMOS és el sensor de la càmera digital fotogràfica. 

El sensor CCD és composa d’unes cel·les fotoelèctriques encarregades de enregistrar la 

imatge. La resolució de la càmera digital ve donada pel nombre de cel·les, i aquest nombre 

és el que s’expressa en píxels. Sabent això podem dir que com més píxels tingui el sensor 

de la càmera major serà la resolució (nitidesa) de les imatges.  

 

La diferencia entre aquests dos sensor és la sensibilitat a la llum que té cada sensor. A més 

a més el sensor CCD treballa amb una cobertura de colors primaris (RGB) i per tant té un 

rang més ampli en quant a les tonalitats en les fotografies. El sensor CMOS té menys 

sensibilitat a la llum que el sensor CCD. 

 

7. ÒPTICA DE LA CÀMERA PINHOLE. 

Com hem esmentat amb anterioritat, en la càmera pinhole, la formació de la imatge es basa 

en la superposició de les taques de llum que projecta el pinhole en una pantalla. Per tal de 

trobar la forma i mida d’aquestes taques tindrem en compte, en primer lloc, el model més 

senzill de la llum que és el que deriva de l’òptica geomètrica. Encara que aquest model no 

pot explicar el fenomen de la difracció que es produeix quan l’obertura del pinhole es fa 

extremadament petita, i per aquest motiu és que també tenim en compte el model ondulatori 

de la llum. 

 

7.1 Model geomètric de formació de la imatge. 

Segons aquest model geomètric, la mida de la taca imatge ig  que forma un objecte puntual 

O, situat a la distancià a d’un pinhole de diàmetre p en una pantalla situada a la distància 

a’ del pinhole, val (figura 39):  

ig  = p ( 1 +
𝐚′

𝐚
 )                                                                (1) 
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Figura 39: Model geomètric: a)Formació de la taca imatge amb un pinhole.  

b) Mostra la forma i mida de la taca imatge. 

 

En el cas d’un objecte situat lluny de la càmera a a’, llavors resulta que ig  = p. 

 

7.2 Model ondulatori de formació de la imatge. 

Segons el model geomètric esmentat anteriorment, la mida de la taca imatge disminuirà en 

fer-se més petit el diàmetre del pinhole i, d’aquesta manera, la nitidesa de la imatge 

augmentarà. Però el que no te en compte el model geomètric és el fenomen de la difracció 

de la llum, que té lloc quan el forat és molt petit (com un pinhole). El fenomen de la difracció 

ens diu que malgrat que el diàmetre del pinhole disminueixi, la mida de la taca es fa més 

gran.  

 

 

Figura 40: Model ondulatori: a) Formació de la taca imatge amb un pinhole. 

b) Forma i mida de la taca imatge per un objecte en posició llunyana. 
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En el cas que es compleixi la condició en la que a’ p
2 /  tindrem difracció de Fraunhofer 

on el diàmetre de la taca de difracció id  d’una obertura circular s’expressa analíticament 

amb la següent fórmula:  

id  = 
2,44 λ  ƒ′

øp ( 1+ |m|)
                                                                               (1) 

On m és l’augment laterlal que es defineix com: 

                                                                        m = 
𝑦′

𝑦
 = 

𝑎′

𝑎
                                                                    (2) 

Quan l’objecte es troba a una distància molt allunyada, llavors s’utilitza l’expressió següent, 

que és la que farem servir en la majoria de casos: 

                                                                                       id  = 
2,44 λ  ƒ′

øp 
                                                                                   (3)               

La figura 41 mostra la formació de la imatge gràcies a la superposició de taques de difracció. 

 

 

Figura 41: Formació de la imatge per superposició de taques de difracció. 

 

7.3 Mida òptima del pinhole. 

La mida òptima del pinhole s’obtindrà quan les taques degudes a la teoria geomètrica i a la 

difracció coincideixin, és a dir, igualant el diàmetre que dona el model geomètric i el 

ondulatori. D’aquesta manera si igualem les equacions (1) i (2) tenim que el diàmetre del 

pinhole òptim ΦPO val: 

po = √2,44 λ ƒ′                                                                   (1) 

 

8. QUALITAT DE LA CÀMERA. 

Quan parlem de qualitat de la càmera hem de tenir en compte els seus components bàsics: 

la lent de l’objectiu, el sensor i els diferents dispositius electrònics.  Per mesurar la qualitat 

de la càmera es poden utilitzar diferents indicadors com ara la reproducció del color, la 

gamma tonal, la nitidesa... 
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En aquest treball el paràmetre de qualitat que analitzarem serà la nitidesa de la imatge. 

El que nosaltres anomenem nitidesa és una combinació de la resolució (el detall més petit 

que podem captar) i el contrast de la imatge (la claredat amb la que aquests detalls es poden 

observar). Resolució i contrast estan relacionats de manera que quan un augmenta l’altre 

disminueix.  

 

8.1 Mesura de la resolució d’una càmera mitjançant el test de barres. 

Per mesurar la resolució de la càmera s’ha utilitzat el test de barres USAF 1951 1X que es 

mostra en la figura 42.  

 

Figura 42: Fotografia del test de barres USAF 1951 1X realitzada amb càmera digital i 

objectiu. 

 

8.1.1 Comparació entre la resolució de la càmera pinhole i la càmera normal. 

Es evident que la càmera amb objectiu diòptric resolt molt més que la càmera pinhole. A 

continuació establim una relació entre elles. 

 

La figura 43 mostra dues imatges, situades a la mateixa distancia, obtingudes amb la 

càmera Fujifilm X-T10. La figura 43 (a) s’ha obtingut amb un objectiu zoom amb una focal 

f’= mm i la figura 43 (b) amb un objectiu pinhole de p= 0,30 mm, N= f/144 i focal f’= 40mm.  

El camp imatge és el mateix per totes dues fotografies. S’observa que la càmera amb 

objectiu diòptric resolt fins el grup 2 element 3 mentre que la càmera amb objectiu 

pinhole només arriba al grup 0 element 4. 
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Figura 43: Fotografia del test de barres obtinguda amb objectiu diòptric (a) i objectiu 

pinhole (b). 

 

8.2 Mesura de la nitidesa d’una càmera mitjançant el test de la vora inclinada. 

La MTF o funció de transferència de la modulació és una eina matemàtica que relaciona el 

contrast amb la resolució d’una càmera. Es basa en la capacitat de resoldre o diferenciar 

línies a una determinada freqüència espacial. Les freqüències espacials baixes equivalen a 

repeticions molt separades a l’espai (línies molt separades), i les freqüències altes equivalen 

a repeticions més comprimides (línies molt juntes). En les càmeres digitals existeix un límit 

a partir del qual ja no es poden distingir més detalls, aquest s’anomena freqüència de 

Nyquist. Aquesta freqüència correspon a  
1𝑝𝑙

2 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠
 . 

 

Figura 44: Conjunt de línies amb variació sinodal. 

 

Hem realitzat un anàlisis MTF (Modulation Transfer Function) per tal de mesurar la resolució 

de les nostres càmeres, aquest anàlisis l’hem fet a partir del test de la vora inclinada. Per 

això hem utilitzat el plug-in SE_MTF_2xNyquist.jar de l’aplicació ImageJ. 

(a) (b) 

https://imagej.nih.gov/ij/plugins/se-mtf/SE_MTF_2xNyquist.jar
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8.2.1 Resolució i diàmetre del pinhole. 

Es van realitzar diverses fotografies del test de la vora inclinada amb una càmera digital i un 

objectiu diòptric, variant el diafragma d’apertura de la càmera. Es va observar que en anar 

tancant el diafragma d’apertura la nitidesa disminuïa. És a dir, que a mesura que ens 

“apropem” a l’obertura del pinhole (ja que hem anat disminuït el diàmetre d’apertura) la 

nitidesa, tal com cabia esperar, és pitjor. 

Per tant, a la vista dels resultats, es pot dir que la càmera pinhole té pitjor nitidesa que una 

càmera amb l’objectiu diòptric. 

 

La figura 45 mostra les imatges del test de la vora inclinada capturada a dues obertures 

diferents. La imatge de la figura 45 (a) està capturada, amb la càmera digital Fujifilm X-T10 

amb el zoom 16-50 mm a la focal de 47 mm, a f/22 i la imatge de la figura 45 (b) a f/5,6. 

 

 

 

 

Figura 45: Test de la vora inclinada. (a) Imatge per a f/22. (b) Imatge per a f/5,6. 

 

La figura 46 mostra les gràfiques MTF de les dues imatges anteriors. S’observa que hi ha 

una caiguda més gran en la primera imatge (f/22) que en la última imatge (f/5,6). Això 

significa que la nitidesa per f/5,6 és més gran que per f/22. 

 

 

 

 

              Figura 46: Corbes MTF. (a) Imatge per a f/22. (b) Imatge per a f/5,6. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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8.2.2 Comparació entre la MTF de la càmera pinhole i la càmera normal. 

Si realitzem la gràfica MTF de la imatge amb objectiu (sistema amb lents) i a la imatge amb 

el pinhole s’observa la gran diferencia que hi ha entre les dues corbes. 

La figura 47 (a) mostra el test de la vora inclinada capturat per l’objectiu diòptric de la càmera 

Fujifilm X-T10 a la focal f’= 50 mm i amb l’obertura f/5,6. La figura 47 (b) mostra la seva 

MTF. 

La figura 47 (c) mostra el test de la vora inclinada capturat per un objectiu pinhole de focal 

f’= 0,3 mm i f/167. La figura 47 (d) mostra la seva MTF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Comparació entre la MTF de la càmera pinhole i la càmera normal amb el test 

de la vora inclinada. 

 

La caiguda de la MTF pel cas del pinhole és dràstica arribant a una resolució aproximada 

de 8 pl/mm en front de les 100 pl/mm de l’objectiu diòptric. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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9. PROFUNDITAT DE CAMP. 

Es defineix com a profunditat de camp (PC) o com l’interval de distàncies axials que es 

troben situades a l’espai objecte i que apareixen enfocades en la imatge obtinguda. La 

profunditat de camp augmentarà quan el diàmetre del diafragma d’obertura del sistema òptic 

disminueixi. 

 

Per tant, en la càmera pinhole com el diàmetre del diafragma d’obertura és molt petit dona 

lloc a una gran profunditat de camp. Això farà que obtinguem una imatge que tindrà enfocats 

tant els objectes que estan molt a prop de la càmera (distància 𝑎2), com els que es troben 

més allunyats, a l’infinit (distància 𝑎1). 

 

Figura 48: Esquema de la profunditat de camp en una càmera pinhole. 

 

 

Figura 49: Fotografies realitzades amb càmera digital. A l’esquerra amb pinhole, a la dreta 

amb objectiu. 
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Figura 50: Fotografies realitzades amb càmera digital. A l’esquerra amb objectiu, a la dreta 

amb pinhole. 

 

 

Figura 51: A l’esquerra fotografia realitzada amb iphone 7, a la dreta fotografia realitzada 

amb càmera pinhole de fusta. 

 

10. CAMP ANGULAR. 

És defineix el camp angular (2 𝜔) com el camp angular objecte que pot captar el sensor de 

la nostra càmera. D’acord amb la figura 52 el camp angular es troba a partir de: 

 

tan 𝜔 = 
𝑟

ƒ′
 = 

𝑑

2ƒ′
                                                                            (1) 

2 𝜔 = 2𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑑

2ƒ′
)                                                                             (2) 
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On la r i la d són la semi diagonal i la diagonal del sensor respectivament. 

 

Figura 52: Camp angular i mida del sensor. 

 

La següent taula, mostra la petita classificació dels camps angulars d’una càmera en grans 

angulars, normals i teleobjectius. 

GRANS ANGULARS 2 𝜔 ≥ 53° 

NORMALS 2 𝜔≈ 53° 

TELEOBJECTIUS 2 𝜔 < 53° 

 

 

Figura 53: Classificació de les càmeres segons el seu camp angular (2𝜔). 

 

10.1 Vinyetejat. 

El vinyetejat és el nom que reben les variacions d’il·luminació i balanç cromàtic amb simetria 

radial, traduint-se en vores més fosques. Aquest efecte involuntari es fa visible sobre tot a 

les cantonades de la imatge, amb una pèrdua quasi total de la informació (ombreig). 

Aquest vinyetejat pot ser degut a diversos factors: 

- Vinyetejat òptic: Es tracta d’un enfosquiment continu, va des del centre cap a les 

vores de la imatge. On la part central de la fotografia té una il·luminació més intensa 
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i a mesura que ens apropem a les vores es va enfosquin fins tornar-se negre (perdem 

la informació). El vinyetejat es pronuncia més quan el diafragma es troba en màxima 

apertura i pot evitar-se tancant diafragma.  

La construcció de l’objectiu i la disposició de las lents amb relació a l’angle 

d’incidència de la llum també pot donar lloc al vinyatejat òptic. 

- Vinyetejat mecànic: Aquest es produeix per un bloqueig de la llum produït per algun 

objecte mal col·locat o per l’ús excessiu de filtres. 

 

Els raigs de llum que passen a través del pinhole tenen una certa inclinació, segons l’angle 

d’incidència de la llum. Per tant, la il·luminació que captarà el material fotosensible de la 

càmera a la vora serà inferior que la que captarà el centre (vinyetejat òptic). La variació de 

la il·luminació E de la imatge ve donada per:  

𝐸  =  𝐸0  cos4 𝜃                                                                            (1) 

 

On 𝐸 és la il·luminació per la inclinació 𝜃 , i E0 és la il·luminació del centre de la imatge. 

 

10.1.1 Exemples. 

 

Figura 54: Vinyetejat mecànic.                             Figura 55: Vinyetejat òptic. 

 

 

Figura 56: Vinyatejat òptic. 
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11. EXPOSICIÓ. 

Quan fem una fotografia hem de ser conscients de la llum que tenim a l’escena que volem 

fotografiar, és una quantitat de llum concreta que el fotòmetre de la nostra càmera és capaç 

de mesurar. Per fer la fotografia haurem d’ajustar la nostra càmera per tal de poder captar-

la. 

 

La exposició d’una fotografia és l’equilibri entre l’apertura de diafragma, el temps d’exposició 

i la sensibilitat del sensor per captar correctament la llum existent que el fotòmetre ha 

mesurat.  És a dir, el fotòmetre de la càmera mesura quanta llum hi ha, amb aquesta ajustem 

quanta llum deixem passar per l’objectiu amb l’apertura del diafragma, també el temps que 

la llum estarà arribant al sensor amb el temps d’exposició i ajustem la quantitat de llum que 

és capaç d’absorbir el sensor ajustant la seva sensibilitat. 

Per tant, és important capturar la quantitat de llum adequada per tal de que la imatge no 

quedi fosca per un dèficit de llum (subexposada) o bé quedi cremada per un excés de llum 

(sobreexposada).  

 

L’exposició s’expressa amb la següent equació: 

H = K 
𝑡

𝑁2                                                                               (1) 

 

On t és el temps que el sensor es troba exposat a la llum, N el nombre de diafragma de la 

càmera i K una constant de proporcionalitat. 

 

Com que en la fotografia pinhole el nombre de diafragma (N) sempre és el mateix, el 

paràmetre que cal ajustar és el temps d’exposició (t). Aquest temps es controla segons la 

velocitat en que s’obre i es tanca l’obturador de la càmera fotogràfica. 

En el nostre cas, el temps d’exposició utilitzat per captar les fotografies ha estat el temps 

que hem deixat el pinhole obert per després tancar-lo, segons les característiques de 

l’escena i las de les càmeres utilitzades. 

Quan no es disposa d’un fotòmetre per mesurar l’exposició  es pot utilitzar la regla del Sunny 

Day.  

Aquesta diu el següent: per un dia assolellat i amb una apertura de f/16, el temps 

d’exposició és igual a la inversa del valor de l’ISO del sensor de la càmera. D’aquesta 

manera hem pogut determinar el temps d’exposició d’algunes fotografies que es 

mostren en aquest treball. Tenint en compte que el fotòmetre no arriba als valors de 

nombre de diafragma tant grans com els de les càmeres pinhole i tampoc a valors d’ISO 

tant baixos. Els temps d’exposició es determinen a partir de la següent formula:  

𝑆1 𝑡1

𝑁1
2  = 

𝑆2 𝑡2

𝑁2
2                                                           (1) 
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Apliquem la formula anterior en el cas de no disposar de fotòmetre en un dia assolellat: 

SUNNY DAY:                                                  CÀMERA PINHOLE: 

- 𝑆1 = 100 ISO                                         -  𝑆2 = 6 ISO (paper fotogràfic) 

- 𝑡1= 1/100                                             -  𝑡2 = ? 

- 𝑁1= 16 = f/16                                         -  𝑁2= 240 = f/240 

 

Tenim tots els valors, i la nostra incògnita és el temps d’exposició necessària per realitzar la 

fotografia pinhole. Aplicant la formula dona com a resultat un temps d’exposició de 38 

segons. 

 

11.1 Diferents maneres de mesurar l’exposició. 

Pot esser que la càmera amb la que realitzem la fotografia porti integrat el fotòmetre. Però 

hi ha càmeres que no disposen de fotòmetre, i que per tant és necessari un fotòmetre 

manual. 

11.1.1 Fotòmetre TTL acoblat a la càmera. 

El fotòmetre és aquella part de la càmera que s’encarrega de mesurar la quantitat 

de llum i dir-li a aquesta quina velocitat i diafragma és la recomanable, per disparar 

en funció dels ajustos que s’hagin col·locat a la càmera.  

La majoria de les càmeres disposen d’un fotòmetre del tipus TTL (Throught The 

Lens) el qual mesura només la llum reflectida de l’escena que volem fotografiar. El 

sistema compte amb diversos modes per tal de fer aquestes mesures amb major 

precisió, i obtindré una exposició adequada en les imatges. Els modes de mesura 

són els següents: 

 

- Matricial o Evolutiva : Fa una mesura general de l’escena, i la divideix en 

una quadricula per mesurar la informació de cada quadrat. És útil quan la 

lluminositat és similar en tota l’escena. 

- Ponderada al centre : És un tipus de mesura que dona més importància a 

la informació que arriba des del centre de l’escena, mesurant la lluminositat 

en el centre i realitzant un promig de la resta.  

- Puntual : Aquest mode s’utilitza per mesurar una part específica del motiu o 

de l’escena. Molt útil per mesurar un objecte amb una lluminositat diferent a 

la resta de l’escena. 

 

Figura 57: Icones dels modes de mesura del sistema TTL. 
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11.1.2 Fotòmetre manual. 

Aquest fotòmetre és un dispositiu independent de la càmera, el qual permet donar-

nos informació sobre la quantitat de llum que hi ha en una escena determinada. El 

fotòmetre enlloc de donar-nos el valor en lux o candeles ho fa donant-nos un valor 

d’apertura i/o velocitat d’obturació.  

Per tant, nosaltres haurem de prendre aquest valor ajustant la nostra càmera en els 

valors d’apertura, temps d’exposició i sensibilitat adequats. 

 

Existeixen dos tipus de fotòmetres, els que mesuren la llum reflectida i els que 

mesuren la llum incident a l’escena. La llum reflectida és aquella que al arriba al 

fotòmetre després de reflectir-se de forma difusa en l’escena .La llum incident és 

aquella que incideix en l’escena. 

  

 

Figura 58: Esquema de la llum incident i llum reflectida. 

 

Els fotòmetres manuals donen la possibilitat de mesura ambdós tipus de llum, la 

incident i la reflectida. En la següent fotografia es mostra un fotòmetre manual: 

 

 

Figura 59: Fotòmetre manual. 
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12. IMATGES OBTINGUDES AMB LES DIFERENTS CÀMERES. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS. 

En aquest apartat s’explicaran les característiques principals de les càmeres que hem 

utilitzat per realitzar aquest treball.  

Es mostraran les imatges obtingudes amb les diferents càmeres, explicant també les 

característiques de cada imatge. 

Les càmeres utilitzades són les següents: 

1. La càmera pinhole de fusta. 

2. La càmera Praktica. 

3. La càmera Fujifilm X-T10. 

 

12.1 Càmera pinhole de fusta. 

 

Figura 60: Càmera pinhole de fusta. 

Característiques:  

- Cos de la càmera: Caixa de fusta 

- Sensor: Paper fotogràfic (ILD FORD MGIV multigrade IV RC de luxe. 

- Sensibilitat: 6 ISO 

- Mida del sensor: 150 x 100 mm 

- Camp angular 2 ω = 84˚ 

- N = 250 

- f’ = 100 mm 

- p = 0,4 mm  

Amb aquesta càmera obtenim  el negatiu de la imatge d’amunt d’un paper fotogràfic i 

obtenim el positiu a partir de l’escaneig i el processament digital del negatiu. Una altra 

tècnica per obtenir el positiu és mitjançant la tècnica del positivat per contacte, com ja s’ha 

explicat anteriorment. 
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Figura 61: Temps d’exposició: t = 1’ 

 (a) Negatiu / (b) Positiu 

 

 

 

 

Figura 62: Temps d’exposició: t = 1’ 

 (a) Negatiu / (b) Positiu 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 63: Temps d’exposició: t = 30‘’ 

 (a) Negatiu / (b) Positiu 

 

  

 

 

Figura 64: Temps d’exposició: t = 1’ 

 (a) Negatiu / (b) Positiu 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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12.2 Càmera Praktica. 

    

Figura 65: Càmera Praktica. 

 

Característiques: 

- Cos de la càmera: Càmera reflex analògica 24x36 mm. 

- Sensor: Pel·lícula fotogràfica ILFORD FP4 plus. 

- Sensibilitat: 125 ISO. 

- Mida del sensor: 24x36 mm. 

- Camp angular 2 ω = 57°. 

- N = 144. 

- f’ = 40. 

- p =  0,28. 

Amb aquesta càmera també obtenim el negatiu de la imatge. Per obtindre el positiu podem 

fer-ho mitjançant el mètode de l’amplificació  o digitalitzant la fotografia. En aquest treball 

hem digitalitzat la fotografia i efectuat un post-processat amb Photoshop. 

La figura 66 (a) mostra el negatiu obtingut amb la càmera anterior i la figura 66 (b) mostra 

el seu aspecte final desprès d’un positivat digital i un post-processat. 

 

 

 

Figura 66: Temps d’exposició: t = 6’’ (a) Negatiu / (b) Positiu. 

 

La figura 67 (a) mostra el negatiu obtingut amb la càmera reflex analògica i la figura 67 (b) 

mostra el seu aspecte final desprès d’un positivat digital i un post-processat. 

(a) (b) 
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Figura 67: Temps d’exposició: t = 3’ 

 (a) Negatiu / (b) Positiu 

 

La figura 68 (a) mostra el negatiu obtingut amb la càmera reflex analògica i la figura 68 (b) 

mostra el seu aspecte final desprès d’un positivat digital i un post-processat. 

 

 

Figura 68: Temps d’exposició: 4’ 

 (a) Negatiu / (b) Positiu 

 

La figura 69 mostra la fotografia d’una escena realitzada amb la càmera analògica Praktica 

amb objectiu diòptric. En concret un objectiu de focal f’= 50 mm mentre que la figura 70 està 

realitzada amb pinhole. A efectes de comparació podem veure que el camp de la figura 69 

és una mica més petit que el de la figura 70 degut a la diferència de focals.  

Destacar també la diferencia del temps d’exposició. En el cas de l’objectiu diòptric, en 

capturar molta més llum el temps d’exposició és molt més petit ( 1/500 en front de 4 segons). 

Finalment es pot veure la diferent nitidesa entre ambdues imatges. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 69: Temps d’exposició: t = 1/500 

(a) Negatiu / (b) Positiu 
 

 

 

 

 

Figura 70: Temps d’exposició: t = 4’’ 

 (a) Negatiu / (b) Positiu 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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12.3 Càmera digital Fujifilm X-T10. 

 

Figura 71: Càmera digital Fujifilm X-T10. 

 

Característiques: 

- Cos de la càmera: Càmera digital amb visor electrònic. 

- Sensor: CMOS 

- Sensibilitat: Variable entre 100 i 12000 ISO. 

- Mida del sensor: 23,6 x 15,6 mm 

- Camp angular 2 ω= 59° 

- N = 16 

- f’ = 25 mm 

- p = 0,3 mm 

 

A continuació es mostren un seguit d’imatges realitzades amb aquesta càmera. Cada imatge s’ha 

realitzat amb dos objectius diferents, un és el Fujifilm amb focal f’= 25 mm i l’altre el pinhole. 

En els peus de les figures es mostren els respectius temps d’exposició. 

 

 

 

Figura 72: (a) Amb objectiu diòptric (temps d’exposició = 1/100 seg) 

(b) Amb objectiu pinhole (temps d’exposició = 2 seg). 

(a) (b) 
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Figura 73: (a) Amb objectiu diòptric (temps d’exposició = 1/40 seg) 

(b) Amb objectiu pinhole (temps d’exposició = 1 seg). 

 

 

Figura 74: (a) Amb objectiu diòptric (temps d’exposició = 0,6 seg) 

(b) Amb objectiu pinhole (temps d’exposició = 30 seg). 

 

 

Figura 75: (a) Amb objectiu diòptric (temps d’exposició = 1/6 seg ) 

(b) Amb objectiu pinhole (temps d’exposició = 4 seg). 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 76: (a) Amb objectiu diòptric (temps d’exposició = 1/80 seg) 

(b) Amb objectiu pinhole (temps d’exposició = 1 seg). 

 

 

Figura 77: (a) Amb objectiu diòptric (temps d’exposició = 1/8 seg) 

(b) Amb objectiu pinhole (temps d’exposició = 2,5 seg). 

 

 

Figura 78: (a) Amb objectiu diòptric (temps d’exposició = 1/1000 seg) 

(b) Amb objectiu pinhole (temps d’exposició = 1/15 seg). 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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13.  CONCLUSIONS: 

La fotografia pinhole és un mètode senzill de materialització d’una imatge en un suport 

sensible. Ara bé, obtenir una bona fotografia no és immediat. En primer lloc cal fer una 

correcta mesura de la llum que incideix en l’escena i, seguidament, cal materialitzar la 

imatge. Aquest últim pas pot ser directe en una càmera digital o laboriós en una càmera 

analògica. 

En aquest treball s’han fet fotografies pinhole amb tres càmeres diferents, dues 

d’analògiques i una de digital. Una de les càmeres analògiques ha estat una càmera 

Praktica TL 2000 amb un objectiu pinhole de = 0,28 mm i f/144 amb negatiu de pel·lícula 

de 24x36 mm. L’altre càmera analògica era una càmera de fusta amb un objectiu de = 0,4 

mm i f/250 amb suport sensible de paper fotogràfic de mida 10x15 cm.La càmera digital ha 

esta una càmera Fujifilm X-T10 amb un objectiu pinhole de = 0,3 mm i f/167 amb sensor 

de mida APS (23,6 mm x 15,6 mm). 

S’han caracteritzat les diferents càmeres en quan a obertura, diafragma, camp angular i 

sensor. 

Obtenir una fotografia pinhole analògica és molt més complexa que en el cas digital ja que 

no tenim la immediatesa que ens té acostumats la imatge digital. Per començar cal mesurar 

la llum manualment i, a més, la imatge final s’obté després d’un procés de revelat, positivat 

i post-processat. 

Per la mesura de la llum s’ha utilitzat un fotòmetre manual Sekonic Flashmate L-308S. En 

casos de no disposar d’aquest fotòmetre s’ha utilitzat el mateix fotòmetre de la càmera 

Fujifilm X-T10 i, a vegades s’ha utilitzat la regla de “Sunny day”. Els temps d’exposició en 

suport paper, degut a la seva baixa sensibilitat, han anat des de 30 segons fins a 2 minuts. 

En el suports de pel·lícula i en suport digital degut a que la sensibilitat és molt més alta els 

temps d’exposició han variat des de dècimes de segon fins a pocs segons. 

Un cop determinat el temps d’exposició i per obtenir la imatge millor exposada s’ha realitzat 

un braketing, és a dir, tres fotografies de la mateixa escena amb tres temps d’exposició 

diferents. La primera amb el temps d’exposició que ens indicava el fotòmetre i les altres dos 

subexposades o sobreexposades un salt de diafragma (exposició meitat i doble).  En el cas 

de la càmera pràctica s’ha comparat la imatge pinhole obtinguda amb la que s’obté amb 

aquesta mateixa càmera i un objectiu diòptric d’aproximadament la mateixa focal 

El procés del revelatge de la imatge s’ha fet en els suports de pel·lícula i de paper seguint 

les instruccions dels fabricants del material fotogràfic. El positivat ha estat diferent segons 

els suports. 

Pel cas del paper s’ha utilitzat dos mètodes diferents de positivat. El primer mètode 



49 

 

 

· Fotografia amb càmera pinhole · 

consisteix en escanejar la imatge amb un escàner comercial i mitjançant un programa de 

processament de la imatge, que en el nostre cas ha estat el Photoshop, procedir a la seva 

inversió i millora mitjançant diferents ajustament. L’altre mètode de positivat ha estat per 

transil·luminació del negatiu en contacte amb un altre paper fotogràfic verge. El temps 

d’exposició correcte s’ha trobat desprès de la realització de diferents proves. La imatge final 

s’ha obtingut desprès d’un nou revelatge del paper impressionat. 

En el cas de la pel·lícula el positivat s’ha realitzat mitjançant la seva digitalització amb la 

càmera fotogràfica Nikon D70 amb l’objectiu macro Nikkor AF-S 40mm f2.8G Micro DX. 

Posteriorment s’ha procedit a una inversió de la imatge i la corresponent millora amb 

Photoshop. 

Per altra banda obtenir una fotografia pinhole amb una càmera digital és molt més senzill. 

La fotografia és immediata i es pot veure per la seva pantalla. En el cas de que l’exposició 

no sigui correcta és molt fàcil canviar els paràmetres de configuració per trobar el valor 

correcte.  

Com a paràmetre de qualitat de les imatges obtingues s’ha utilitzat la mesura de la nitidesa 

de la imatge. Per ser més directe i fàcil d’implementar només hem mesurat nitideses en la 

càmera digital. La mesura de la nitidesa s’ha efectuat mitjançant el test de la vora inclinada 

que permet obtenir la Funció de Transferència de la Modulació (MTF) del sistema objectiu-

càmera. Hem comparat la nitidesa de la imatge pel cas d’un objectiu pinhole i un objectiu 

diòptric obtenint mesures quantitatives que mostren la caiguda de la MTF en augmentar la 

freqüència de l’escena. Hem comprovat el baix valor de la freqüència límit pel cas del pinhole 

en front de la càmera amb objectiu diòptric. 
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