
EL DIAFRAGMA 
 
 
El diafragma és el dispositiu que regula la quantitat de llum que entra a la càmera. El 
diafragma pot tenir diferents obertures per a deixar passar més o menys llum. Antigament 
les càmeres tenien una plantilla perforada amb forats de diferents diàmetres, col·locada 
darrera la lent. La plantilla es feia girar segons si es volia un orifici molt gran o molt petit. 
Actualment s'empra el diafragma d'iris format per fines làmines d'acer muntades en un 
anell metàl·lic.Al girar l'anell, les plaques es desplacen simultàniament, tancant-se o 
obrint-se, determinant l'obertura del forat que ha de deixar passar la llum. Aquest de 
diafragma està ubicat dins l'objectiu i es regula manualment fent girar una anella del propi 
objectiu o electrònicament. 
 
 
L'obertura del diafragma té una numeració pròpia, expressada en números f utilitzada per 
a totes les càmeres. 
 
Els números "f" són l'expressió matemàtica de la relació entre l'obertura real i la longitud 
focal de l'objectiu. 
 
El número f representa la lluminositat màxima d'un objectiu, a partir d'aquí els altres 
números són fraccionaris, o sigui que com més gran sigui el número menys llum entrarà. 
 
L'escala utilitzada per a tots els objectius i que representa una disminució progressiva de 
la lluminositat. 
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LA VELOCITAT D'OBTURACIÓ 
 
 
L'obturador 
L'obturador és un mecanisme situat davant la pel·lícula o el censor fotosensible que 
impedeix que la llum, que entra per l'objectiu a través del diafragma, arribi a aquest dos 
elements. L'obturador només s'obre per deixar passar la llum en el moment que es prem 
el disparador i la velocitat amb què s'obre i es tanca vindrà determinada pel temps que 
sigui necessari que la llum afecti o bé a la pel·lícula o bé al censor. L'obturador controla el 
temps d'exposició. 



 
La velocitat d'obturació 
Parlem de velocitat d'obturació per referir-nos a la velocitat amb què l'obturador s'obre i es 
tanca. La velocitat permet dues coses: controlar el temps d'exposició; poder fer fotografies 
instantànies de cossos en moviment, utilitzant una velocitat alta per a capturar un instant 
molt petit de temps. 
 
 
 
Tipus d'obturadors 
Als inicis de la fotografia la tapa que cobria l'estenop o la lent feia la funció d'obturador. 
Els materials tenien poca sensibilitat i per tant els temps d'exposició eren molt llarg. El 
factor de velocitat era un factor no necessari en aquelles condicions. Quan s'havia esgotat 
del temps d'exposició es tapava l'estenop. A mesura que la sensibilitat del material 
augmentà i els temps d'exposició s'escurçaren fou necessari regular la velocitat. Tot 
aquest procés permeté capturar elements en moviment. 
 
Hi ha dues classes d'obturadors: 
 
-L'obturador central situat dins de l'objectiu, semblant al diafragma, anomenat també entre 
lents. Solen disposar d'obturadors d'aquest tipus les càmeres de format mig i gran format. 
 
-L'obturador de pla focal està compost per unes làmines o cortines situades davant de la 
pel·lícula o del censor.És el tipus d'obturador més usual en càmeres de petit format. 
 
 
 
Regulació de la velocitat d'obturació 
 
La velocitat d'obturació es regula per segons o per fraccions de segon. Més o menys totes 
les càmeres disposen d'unes velocitats semblants tot i que n'hi ha que estan limitades 
només per un cert interval. 
 
Els segons són indicats amb el símbol corresponent a aquesta unitat de mesura del temps 
i les fraccions de segon s'expressen només amb el número fraccionari: si és 1/2 de segon 
la càmera ens indicarà velocitat 2, si és una mil·lèsima part de segon 1''/1000 la velocitat 
vindrà indicada per 1000: 
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Algunes càmeres disposen també d'una posició d'obturador en Mode B que permet 
mantenir l'obturador obert fins que deixem de prémer el disparador. 
 
La velocitat d'obturació només es pot regular en algunes càmeres. En les altres funciona 
automàticament i l'estableix la pròpia càmera. En les càmeres réflex i les de mig i gran 
format hom pot regular-lo a través d'una rodeta o electrònicament a través de la pantalla. 
També es pot optar per la graduació automàtica de la velocitat. 



COMBINACIÓ DEL DIAFRAGMA I LA VELOCITAT D'OBTURACIÓ 
 
 
Tant amb el diafragma com amb la velocitat d'obturació regulem l'exposició de llum. Amb 
el primer regulem la quantitat, amb la segona el temps d'exposició. 
 
Quan volem realitzar una fotografia el fotòmetre mesura la quantitat de llum de l'escena i 
segons aquesta mesura la càmera ens indica que només pot entrar un determinat flux de 
llum per a fer una presa correcte. La manera de regular la llum aconseguir aquest flux és 
a través de l'obturador i el diafragma. Ambdós influeixen alhora en aquesta regulació i els 
podem combinar. Veiem-ne dos casos: 
 
 
-Si volem fer una fotografia d'un espai molt il.luminat podem triar a tancar molt el 
diafragma o emprar una velocitat ràpida. 
 
-Si volem fer una fotografia d'un element poc il.luminat i que està en moviment 
necessitarem una velocitat ràpida per a congelar el moviment. Això farà que el temps 
d'exposició sigui curt i per tant que ens falti llum per a l'exposició. Per a fer que entri més 
llum obrirem el diafragma. 
 
-Si contràriament, volem fer una fotografia amb un diafragma obert perquè ens interessa 
que hi hagi poca profunditat de camp, però resulta que l'escena és molt lluminosa, entrarà 
massa llum i per tant haurem d'equilibrar-la utilitzant una velocitat ràpida per a fer que el 
temps d'exposició sigui curt. 
 
 
 
Si suposem una exposició ideal en la qual el diafragma està a f8 i la velocitat a 125 si 
anem movent una de les dues mesures l'altra també haurà de variar: 
 
 
 

DIAFRAGMA f 2 f 4 f 5,6 f 8 f 11 f 16 f 22 
OBTURADOR 1000 500 250 125 60 30 15 

 


