
LA CÀMERA FOTOGRÀFICA I L'ULL HUMÀ 
 
 
La càmera fotogràfica i l'ull humà tenen nombroses similituds. Podem dir que la càmera 
bàsicament utilitza el mateix mecanisme que els nostres òrgans de visió i fins i tot podem 
relacionar algunes parts d'aquesta amb les de l'ull. 
 
La llum arriba a l'ull a través de la còrnia i la pupil·la. L'iris varia la seva obertura, es 
contrau o s'arronsa, i així controla la intensitat de llum que entra. El cristal·lí és la lent que 
serveix per a formar una imatge nítida, enfoca els raig que entren a través de la pupil·la. 
Els raig arribaran a la retina que reaccionarà i convertirà aquesta reacció en impulsos 
nerviosos que el nervi òptic portarà fins al cervell. Llavors percebrem la imatge. A la 
cambra, la llum arriba a través de l'objectiu. Per a graduar la quantitat de llum que entra 
dins d'aquest hi ha el diafragma (iris de l'ull). A dins l'objectiu hi ha una lent o un conjunt 
de lents (cristal·lí de l'ull) que enfocaran els raigs. Aquests finalment arribaran a la 
superfície de la pel·lícula on el material sensible reaccionarà transformant la superfície de 
la mateixa (la retina de l'ull). Tant la lent de l'ull com la de la cambra (l'objectiu) poden 
graduar-se i enfocar-se a diferents distàncies, i ambdues formen una petita imatge 
invertida, una a sobre la retina l'altre a sobre la pel·lícula o, en el cas de les càmeres 
digitals sobre la pantalla sensible. En ambdós casos la imatge entra i, com que ha de 
passar per un forat més petit (pupil·la o diafragma) i convergir en un punt (per l'acció de 
les lents o el cristal·lí) la imatge arriba invertida a la retina o a la pel·lícula. 
 
 

                       
 
 
Diferències d'ambdós aparells 
 
Visió selectiva: la visió humana està controlada en part per l'ull i en part pel cervell, cosa que 
permet veure el que interessa prescindint de la resta d'informació, la càmera no pot i ho capta tot. 
 

L'enfocament: l'ull quasi mai produeix una imatge desenfocada, si estem llegint i a continuació 
alcem la vista en direcció a una finestra, per exemple, no es produeix cap alteració d'imatge, pel 
contrari si no es tracta d'una càmera d'enfoc automàtic aquesta s'ha d'enfocar cada vegada que 
enquadrem quelcom diferent. 
 

Bidimensionalitat: La cambra redueix una escena tridimensional a una imatge de dues 
dimensions. La imatge que es crea al fons de l'ull és també bidimensional, però el cervell, gràcies 
a la informació que aporten els dos ulls des de dos punts de vista diferents, la sintetitza. 
 

Angle de visió: l'ull té un sol angle de visió, només podem veure un espai determinat. Segons el 
tipus d'objectiu la càmera pot tenir angles de visió més amples o més estrets. 
 

Efectes òptics: a través de jocs entre lents les càmeres poden aconseguir determinats efectes, 
com corregir determinades perspectives, augmentar el tamany d'objectes propers, etc. 


