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Durant els anys noranta, la Diputació de Girona va sentir la necessitat de potenciar la 
preservació de la memòria històrica fotogràfica i audiovisual de les comarques gironines i va 
decidir crear el seu propi arxiu. L’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, 
és encara avui dia un dels escassos equipaments específics de tot l’Estat espanyol dedicats 
a la recollida, el tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge. 

La guia que teniu a les mans és un pas més en la vocació de servei del centre, que re-
gularment organitza activitats i actuacions de formació i assessorament tècnic no només 
a la demarcació de Girona, sinó també arreu de Catalunya o fins i tot a l’estranger. S’hi 
especifiquen les pautes més adients en els processos de digitalització de material fotogrà-
fic, amb la voluntat de facilitar la tasca a arxius, museus, centres o equipaments culturals 
que es dediquen a gestionar la documentació fotogràfica.

Cada imatge és un petit bocí de la nostra història, una part del nostre patrimoni, que 
ens proporciona informació sobre un passatge passat i ens ajuda a interpretar la realitat 
actual. Per aquest motiu, les bones pràctiques són imprescindibles per disposar de fons 
fotogràfics de qualitat, que afavoreixin la generació de nou coneixement i continguts entre 
els ciutadans. Encara hi ha mancances i falta de consens entre els mateixos professionals 
d’aquest àmbit i, en aquest sentit, la pretensió d’aquest volum és intentar uniformitzar els 
protocols d’actuació perquè tothom camini cap a la mateixa direcció. 

Tot plegat ha de contribuir a treballar en la pervivència i difusió del patrimoni fotogrà-
fic, que implica també la conservació del nostre patrimoni cultural.

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresident de la Diputació de Girona
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En aquesta guia es descriuen tots els aspectes relacionats amb les bones pràctiques en 
els processos de digitalització de material fotogràfic. Aquests processos es basen, princi-
palment, en la digitalització amb càmera fotogràfica, tot i que també es preveuen aspectes 
que cal tenir en compte en cas d’utilitzar un escàner. L’objectiu és establir les pautes ne-
cessàries per assolir uns nivells de qualitat d’imatge que permetin la reproducció correcta 
dels originals, incloent-hi negatius de qualsevol format, en color i en blanc i negre, diapo-
sitives, còpies sobre paper o altres suports opacs, autocroms i qualsevol original fotogràfic 
compost per una imatge fixa sobre un suport pla.

Les eines i els processos descrits en aquesta guia poden conduir a l’obtenció de reproduc-
cions de preservació. Tot i això, segons els materials a digitalitzar, en alguns casos caldrà fer 
anàlisis de qualitat d’imatge més detallades per poder dissenyar processos que garanteixin 
l’obtenció de còpies de preservació mitjançat mesures objectives.

Per tant, aquesta guia de digitalització inclou:
 ∙ La descripció dels atributs de la qualitat d’imatge i les indicacions per fer-ne valo-

racions visuals, que permeten garantir el compliment d’uns mínims acceptables de 
qualitat.

 ∙ Les característiques d’equipament necessàries, segons els materials a digitalitzar, així 
com els elements que s’han de tenir en compte per muntar l’estació de digitalització.

 ∙ Els aspectes tècnics que cal tenir en compte per establir els ajustaments d’il·lumina-
ció, captació i tractament de les imatges.

 ∙ Les característiques tècniques de l’arxiu màster i alguns principis bàsics per a la seva 
conservació.

Contràriament, aquest document no inclou qüestions sobre:
 ∙ Definició dels objectius del projecte de digitalització.
 ∙ Selecció i preparació dels materials a digitalitzar.
 ∙ Aspectes legals.
 ∙ Digitalització d’imatges en moviment.
 ∙ Sistemes objectius de mesura de la qualitat de la imatge que requereixin coneixements 

i eines concretes per a valoracions més tècniques i específiques.

1. INTRODUCCIÓ
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2.1. Atributs de la qualitat d’imatge

En els processos de digitalització, la qualitat de la imatge es mesura en funció del nivell 
de semblança entre l’original reproduït i la imatge digital obtinguda. Així doncs, és possi-
ble (i molt convenient) valorar la qualitat de les reproduccions sobre la base de paràmetres 
objectius i deixar de banda les valoracions subjectives.

Tenint en compte aquestes premisses, s’estableixen una sèrie d’atributs de les imatges 
que afecten, d’una manera o d’una altra, l’avaluació de la qualitat. Aquests atributs poden 
ser mesurats i avaluats de forma objectiva i són fàcilment distingibles en una avaluació 
visual subjectiva:

 ∙ To: contrast macroscòpic o reproducció de la intensitat (lluminositat).
 ∙ Resolució: capacitat de reproducció de detalls fins.
 ∙ Nitidesa: contrast microscòpic o contrast en la reproducció de vores.
 ∙ Soroll i artefactes: presència d’informació falsa (no present en l’original).
 ∙ Color: reproducció de la lluminositat, to i saturació.

2. DIGITALITZACIÓ I 
QUALITAT DE LA IMATGE

2.1.1. To

El to fa referència a la reproducció correcta dels diferents nivells de lluminositat de l’es-
cena o del material original en el cas de la digitalització. Hi ha dos aspectes principals que 
afecten la qualitat de la imatge relacionada amb el to:

 ∙ La transició de luminància: és la relació entre les lluminositats de l’original i les llu-
minositats de la imatge resultant. Es pot avaluar a partir de l’anàlisi de l’histograma 
i, de forma més rigorosa, es pot mesurar mitjançant la funció de conversió optoelec-
trònica (OECF, opto electronic conversion function).

∙∙ El rang dinàmic: fa referència al rang de lluminositats que el sistema de captació és 
capaç de reproduir en una sola presa. S’obté a partir de l’OECF i és important deter-
minar-lo per poder avaluar si serà possible reproduir tot el rang de lluminositats de 
l’original amb l’equipament de captació de què es disposa.

Figura 1. 
Imatges d’una mateixa escena amb 
diferent reproducció del to i els 
histogrames respectius. A dalt a l’es-
querra, la imatge amb una reproduc-
ció del to correcta; a dalt a la dreta, 
una imatge sobreexposada; a sota 
a la dreta, una imatge subexposada; 
a sota a l’esquerra, una imatge amb 
problemes de rang dinàmic, en què 
no ha estat possible reproduir tot el 
rang de lluminositats de l’escena.

índex
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2.1.2. Resolució 

La resolució és la capacitat que té un sistema per reproduir els detalls petits. La mida 
dels fotoreceptors del sensor pot afectar la capacitat de reproducció d’aquests detalls, però 
les limitacions òptiques de l’objectiu també poden limitar la resolució final del sistema de 
captació. Cal tenir en compte, per tant, el límit de resolució del sensor i el poder de reso-
lució de l’objectiu.

· Límit de resolució del sensor
El límit de resolució del sensor ve determinat per la grandària del fotoreceptor del sensor 
(pitch) i es mesura en unitats de freqüència (cicles/píxel). A aquest límit de resolució tam-
bé se’l denomina freqüència de Nyquist; aquesta freqüència és sempre de 0,5 cicles/píxel.
Un cicle és el mateix que un parell de línies. Si es considera que el més petit que pot 
resoldre el sensor són dues línies cada dos píxels (un parell de línies per dos píxels), 
això és el mateix que parlar de 0,5 parells de línies per píxel.

· Poder de resolució de l’objectiu
El poder de resolució de l’objectiu es mesura en parells de línies per mil·límetre (lp/
mm) i està limitat pel fenomen de la difracció i per les aberracions òptiques.

· Difracció de la llum
La difracció és deguda a la presència d’una obertura amb límits físics (el diafragma 
en el cas dels sistemes òptics de captació d’imatges) i, per tant, és sempre present 
i depèn del nivell d’obertura del diafragma. Com més tancat estigui el diafragma, 
menor poder de resolució tindrà el sistema.

· Aberracions òptiques
La majoria d’aberracions depenen de l’obertura del diafragma; com més oberts són 
els diafragmes, més evidents són les aberracions i en major grau afecten la imatge. 
Per evitar la presència d’aberracions és recomanable tancar el diafragma, però si els 
diafragmes estan molt tancats es noten els efectes de la difracció. També és impor-
tant tenir en compte que la qualitat d’un objectiu afecta de manera directa la pre-
sència d’aberracions, així com el fet que sigui un objectiu de distància focal fixa o un 
objectiu amb zoom (amb més probabilitat d’aberracions).

Figura 2. 
Esquema explicatiu del límit de reso-
lució del sensor. En (a) la freqüència 
és més baixa que el límit de resolució 
del sensor i es pot reproduir correcta-
ment; en (b) la freqüència de les línies a 
reproduir coincideix amb la freqüència 
de Nyquist; en (c) la freqüència de les 
línies a reproduir és massa alta per ser 
reproduïda correctament.

índex
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2.1.3. Nitidesa 

Dos sistemes poden proporcionar la mateixa resolució però una nitidesa diferent. A me-
sura que la freqüència de l’objecte representat augmenta (és a dir, el nivell de detall), la imat-
ge proporcionada pel sistema òptic perd contrast. Per tant, dos sistemes òptics que propor-
cionin la mateixa resolució però amb un contrast diferent proporcionen diferents nivells de 
nitidesa (figura 3). La nitidesa és, per tant, la relació entre la resolució i el contrast, i es me-
sura mitjançant l’obtenció de la funció de transferència de la modulació (MTF) del sistema.

2.1.4. Soroll i artefactes 

La presència d’informació falsa en una imatge és el que es coneix com a presència d’ar-
tefactes. Quan els artefactes tenen forma de senyal aleatori de freqüència molt alta, es parla 
de soroll. El soroll sol ser provocat pel sensor, ja sigui perquè s’ha captat la imatge amb 
una ISO molt elevada o per un temps d’exposició molt llarg. En qualsevol dels dos casos, 
la causa principal és la falta de llum.

Altres tipus d’artefactes són els produïts per una compressió JPEG excessiva, i es pre-
senten en forma de blocs de 8 x 8 píxels i en forma de taques d’informació falsa en zones 
de vores; o els halos, que apareixen a les vores contrastades quan s’aplica una màscara 
d’enfocament excessiva durant el processament. També el fenomen d’aliàsing es conside-
ra un tipus d’artefacte i està provocat pels problemes de discretització de les freqüències 
altes, pròximes a la freqüència de Nyquist. L’aliàsing se sol presentar en forma de moaré 
(figura 4).

Figura 3. 
Dues imatges de patrons de línies 
reproduïts amb la mateixa resolució (el 
límit és l’indicat amb la fletxa vermella) 
però amb nitidesa diferent.

Figura 4. 
Diferents exemples de l’aparició de 
l’efecte moaré, a causa del feno-
men d’aliàsing en la reproducció de 
freqüències properes a la freqüència 
de Nyquist.

índex
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2.1.5. Color

En el context de la digitalització, una reproducció incorrecta del color pot donar lloc 
a la percepció d’una pèrdua de qualitat important. Les diferències de color es mesuren 
mitjançant el valor ΔE, que es calcula a partir dels valors de color Lab de l’original i de la 
seva reproducció digital.

Els atributs de la qualitat d’imatge poden ser modificats o alterats pels diferents ele-
ments que intervenen en el procés de captació i processament de la imatge: font de llum, 
objectiu, sensor, eines de processament i optimització aplicades. En la taula 1 es mostren 
les relacions entre els atributs i els elements dels quals depenen.

Atributs de la 
qualitat d’imatge

Font de 
llum Objectiu Sensor Eines de 

processament
Format de 

l’arxiu
To x x x
Color x x x x
Resolució x x x
Nitidesa x x x x
Artefactes x x x x

Taula 1. Relacions entre els atributs de la qualitat d’imatge i els elements que interve-
nen en el procés de captació i processament.

Atributs de la 
qualitat d’imatge

To

Color

Resolució

Nitidesa

Artefactes

Font de llum Objectiu Sensor Eines de 
processament

Format 
de l’arxiu

Taula 1. 
Relacions entre els atributs de la 
qualitat d’imatge i els elements que 
intervenen en el procés de captació i 
processament.

2.2. Finalitats de la digitalització

La digitalització és un procés mitjançant el qual un material original no digital és re-
produït per mitjans de captació d’imatge digital amb la finalitat de ser preservat, analitzat 
i/o difós.

Els processos de digitalització de materials fotogràfics es poden portar a terme mitjan-
çant un escàner o una càmera fotogràfica. En ambdós casos, és important controlar tots 
els paràmetres del procés per tal que l’arxiu digital obtingut sigui al màxim de fidel a l’ori-
ginal. Aquests paràmetres inclouen la il·luminació, les característiques de l’equipament de 
captació, els ajustaments i el calibratge, així com el processament aplicat a les imatges un 
cop han estat captades.

Sigui quina sigui la finalitat del projecte de digitalització, val la pena centrar els esfor-
ços a obtenir unes reproduccions al màxim de semblants a l’original. D’aquesta manera, 
les imatges digitals obtingudes es podran reservar per a altres usos futurs. Això implica la 
configuració d’un sistema de captació i processament que introdueixi el mínim de pèrdues 
i/o modificacions sobre el contingut de l’objecte original. Cal tenir en compte, doncs, els 
aspectes següents:

 ∙ Reproduir el més petit detall present en el material original: cal conèixer les caracte-
rístiques de l’objecte digitalitzat i la resolució a què arriba el sistema de captació. S’ha 
de poder reproduir el detall més petit amb prou nitidesa com per ser identificat sobre 
la imatge digital.

 ∙ Reproduir els tons correctament: obtenir el mateix contrast i no perdre informació en 
les altes llums ni en les ombres. 

 ∙ Obtenir una reproducció del color al màxim de fidel.
 ∙ Artefactes: no introduir informació o elements a la imatge que no siguin presents en 

l’objecte original.

Les indicacions i recomanacions que es desenvolupen a continuació estan orientades a 
garantir el compliment dels principis esmentats.

índex
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A l’hora de plantejar un projecte de digitalització, la selecció de l’equipament i el procés 
a seguir estan condicionats al nivell de qualitat d’imatge que calgui assolir. Aquest nivell de 
qualitat podria dependre de la finalitat de la digitalització però, tenint en compte la quanti-
tat de temps i recursos que impliquen aquests tipus de projectes, el criteri hauria de basar-se 
sempre, generalment, en l’assoliment d’una reproducció al màxim de fidel a l’original. És a 
dir, tendir, en la mesura del que sigui possible, a la còpia de preservació. En aquest context, 
la qualitat d’imatge a assolir depèn, només, de les característiques de l’objecte a digitalitzar.

El nivell de detall dels originals, així com el seu rang de lluminositats, pot variar en funció 
del tipus de material fotogràfic que s’hagi de reproduir. Per tant, els requeriments de l’equi-
pament i els ajustaments de captació i processament, relacionats amb la resolució i el rang 
dinàmic, s’han de determinar a partir de les característiques de l’objecte que cal digitalitzar. 
En aquest sentit, es poden establir diferents tipus d’originals a partir dels quals s’han de de-
terminar les característiques mínimes necessàries d’alguns elements de l’equipament de cap-
tació (apartat 4.2). Aquests tipus es classifiquen en funció de la resolució i del rang dinàmic, 
per separat. A la taula 2, es presenta la tipologia segons els requeriments de resolució, que 
depenen de la resolució màxima del mateix material i del seu format. A la taula 3, es mostra la 
tipologia segons el rang dinàmic, és a dir, segons el rang de lluminositats, o contrast màxim, 
a què pot donar lloc cada un dels materials.

3. CLASSIFICACIÓ D’ORIGINALS   
SEGONS ELS REQUERIMENTS 
PER A LA DIGITALITZACIÓ

Tipus de material fotogràfic

Tipus de material fotogràfic

Pel·lícula posterior a 1970:

Diapositives

· Format gran (4 x 5 in) ++++

++++

· Format mig (6 x 6 cm)

Negatius b/n i color posteriors a 1940

+++

+++

++

+

· Format 35 mm

Translúcids negatius i positius anteriors a 1940

++

++

+Còpia sobre paper

Negatius i positius translúcids anteriors a 1970

Còpia sobre paper

Requeriment 
de resolució

Requeriment 
de rang dinàmic

Taula 2. 
Tipus de material fotogràfic segons 
resolució, de més (++++) a menys (+).

Taula 3.
Tipus de material fotogràfic segons el 
rang dinàmic, de més (++++) a menys (+).

índex
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4.1. Font de llum 

En processos de digitalització amb càmera, les fonts de llum utilitzades, així com la 
seva disposició respecte de l’original, tenen implicació directa en els atributs de la imatge 
final, sobretot pel que fa a la reproducció del to (lluminositats i contrastos), del color i de 
les textures.

Els dos tipus de fonts de llum més recomanables en el moment actual són les torxes de 
flaix i els panells o torxes de llum LED. En el cas d’utilitzar flaix, són necessàries diferents 
lluminàries segons calgui il·luminar materials opacs o translúcids; torxes autònomes amb 
finestra difusora (o similar) per a il·luminació reflectida, i un generador connectat a una 
caixa difusora (tipus flash box) per a il·luminació transmesa. En aquest segon cas, també 
pot arribar a ser viable la construcció d’una caixa difusora a mida, que permeti la inte-
gració d’un flaix de reportatge com a font de llum. A la figura 5 es mostra un exemple de 
les lluminàries esmentades.

En cas d’optar per fonts de llum LED, una de les alternatives més recomanades és la 
utilització de panells amb superfície difusora, que es poden disposar tant per a il·lumina-
ció reflectida (materials opacs) com per a il·luminació transmesa (materials translúcids). 
A la figura 6 es mostra un exemple d’aquest tipus de panells.

Tant per a flaix i LED, com per a possibles sistemes d’il·luminació que puguin aparèi-
xer en un futur, les característiques tècniques que han de complir són les que s’especifi-
quen a continuació.

4. REQUERIMENTS DE 
L’EQUIPAMENT DE DIGITALITZACIÓ

Figura 6.
Exemple de panell LED, adaptable a 
il·luminació reflectida (en posició vertical) 
i a il·luminació transmesa (en posició 
horitzontal).

Figura 5.
Tipus de lluminàries amb font de llum de 
flaix, segons el material que s’hagi de 
reproduir: torxa amb finestra difusora, 
per a materials opacs (a), i caixa de llum 
rígida, per a materials translúcids (b), que 
cal connectar a un generador de flaix.

a) b)

índex
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4.1.1. Rang d’intensitats

La intensitat de llum emesa per la font ha de ser suficient per realitzar la captació amb 
diafragmes intermedis (entre f/5.6 i f/11) i temps d’obturació no més llargs d’1/30 s. Tam-
poc és convenient treballar amb intensitats gaire elevades, que requereixin l’ús de filtres 
de densitat neutra o l’ajustament de diafragmes massa tancats. Indicativament, es poden 
establir els rangs següents:

4.1.2. Corba de distribució espectral

La font de llum ha de tenir una corba de distribució espectral similar a la de l’il·lu-
minat estàndard D65, i ha de ser constant en el temps (cal evitar, per tant, fonts de llum 
fluorescents). Si la informació tècnica no incorpora la corba de distribució espectral, cal 
verificar que l’índex de reproducció del color (CRI) sigui superior a 90, i la temperatura 
de color, propera als 6.500ºK.

També cal evitar fonts de llum amb alta emissivitat en les franges UV i IR, ja que 
aquestes radiacions poden malmetre el material original; l’UV, per la seva freqüència 
elevada, i l’IR, pel fet que genera molta calor. En aquest sentit, tant el flaix com la llum de 
LED són una bona opció.

4.1.3. Qualitat de la llum

 ∙ Llum transmesa: es recomana que la superfície emissora de llum sigui al màxim de 
difosa possible. Això redueix el contrast de l’original i evita, per tant, problemes de 
rang dinàmic en la captació. A més, es redueix la visibilitat de taques de pols, mar-
ques i ratllades. 

 ∙ Llum reflectida: en general, per a materials opacs sense textura (o per a aquells la 
textura dels quals no es vol reproduir), la il·luminació pot consistir en dues fonts de 
llum amb finestra difusora. Per a materials amb textura i no especulars (no brillants) 
es pot optar per fonts de llum més directes, consistents en una torxa sense difusors.

Tipus de font 
de llum

LED 2.000 - 4.000 lux (mesurat a 1 m) 1.000 - 2.000 lux (mesurat a 1 m)

Flaix Mín. 500 WS 400 - 1.000 WS

TranslúcidsOpacs
Taula 4.
Rangs d’intensitat lumínica recomanada 
per a fonts de llum LED (en unitats de 
luminància o lux) i per a flaix (en unitats 
de potència o WS).

L’ús d’una font de llum en la qual es pugui modular la intensitat resulta molt recomanable 
perquè es pot regular segons les característiques del material i les condicions de captació.

Per a fonts de llum contínua (LED o similars), cal que la intensitat d’emissió sigui cons-
tant en el temps, i és recomanable determinar quin és el temps d’estabilització de l’emissió 
a partir del moment en què s’engega la lluminària en fred.

índex
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4.2. Característiques del sensor

En processos de digitalització amb càmera, les característiques del sensor són un fac-
tor clau per assolir els nivells de resolució i rang dinàmic requerits. 

4.2.1. Resolució

La resolució depèn de l’objectiu (apartat 4.3) i del sensor, del qual cal establir la mida 
màxima del fotoreceptor (pitch) i el format mínim necessaris per resoldre els detalls més 
petits que pugui tenir el material original. Cal tenir en compte, doncs, la resolució del ma-
terial fotogràfic a reproduir, així com el seu format. Com a guia, a la taula 5 es relacionen 
els diferents tipus de materials fotogràfics (segons resolució i format) amb els requeriments 
mínims de format i pitch del sensor. En el cas de la pel·lícula de format gran, posterior a 
1970, és recomanable la digitalització amb escàner d’alta resolució, donat que en el mo-
ment actual no hi ha sensors amb prou resolució per garantir la reproducció correcta dels 
detalls més petits. En cas de no disposar d’escàner, caldria reproduir cada imatge a partir de 
diverses captacions sectorials d’aquesta i la posterior unió mitjançant tècniques de stitching 
o unió d’imatges.
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Es requereix un escàner d’alta resolució

12 EV

++++

++++

++

0,005

0,005

0,008

53 x 40 mm

10 EV

9 EV

8 EV

36 x 24 mm

36 x 24 mm

+++

+++

++

+

++

+

Pitch màx.
(mm/píxel)

Format mín.
sensor

Rang dinàmic 
del sensor

Requeriment
de resolució

Requeriment 
de rang dinàmic

Tipus de material fotogràfic

Tipus de material fotogràfic

Taula 5.
Requeriments tècnics del sensor (format 
i pitch), segons el tipus de material 
fotogràfic, classificat en funció dels 
requeriments de resolució.

Taula 6.
Requeriments de rang dinàmic del 
sensor, segons el tipus de material 
fotogràfic (classificat en funció dels 
requeriments de rang dinàmic).

Pel·lícula posterior a 1970:

Diapositives

Negatius i positius translúcids anteriors a 1970

Còpia sobre paper

· Format gran (4 x 5 in)

· Format mig (6 x 6 cm)

Negatius b/n i color posteriors a 1940

Translúcids negatius i positius anteriors a 1940

Còpia sobre paper

· Format 35 mm

4.2.2. Rang dinàmic

A la taula 6 s’indica el rang dinàmic mínim requerit pel sistema de captació (sensor), 
segons les característiques de contrast dels diferents materials fotogràfics. El rang dinà-
mic s’expressa en valors d’exposició (EV), tenint en compte que 1 EV equival a 0,3 uni-
tats de densitat òptica en els materials fotogràfics analògics.
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4.3. Característiques del sistema òptic

L’objectiu és un altre dels elements clau per assolir la qualitat d’imatge necessària en 
un projecte de digitalització. Cal tenir en compte diversos aspectes a l’hora de seleccio-
nar-lo, i també cal caracteritzar-ne el rendiment òptim.

4.3.1. Característiques de l’objectiu

Quant a les característiques, es recomana utilitzar:

 ∙ Objectius de distància focal fixa: acostumen a tenir millor rendiment que els objectius 
de distància focal variable (zoom), ja que resulta més fàcil corregir les aberracions òp-
tiques per a una estructura de lents fixa i simètrica.

 ∙ Objectius de qualitat, ben corregits respecte a les aberracions.
 ∙ Distàncies focals entre 50 i 100 mm. Els objectius de distància focal més curta de 50 

mm acostumen a provocar més distorsions a la imatge i impliquen distàncies entre la 
càmera i l’objecte molt curtes, la qual cosa dificulta la il·luminació correcta. Per altra 
banda, els de distància focal més llarga impliquen la necessitat d’utilitzar estatius amb 
columnes molt altes per a la reproducció d’originals més grans. 

Per seleccionar el focus més adequat cal tenir en compte el format més gran a digitalitzar 
i la longitud de la columna de l’estatiu de reproducció. A partir d’aquí, es poden determinar 
els augments de treball per al format més gran i la distància necessària entre l’original i el 
sensor de la càmera. A la taula 7 es mostren les relacions entre el format del sensor, l’altura 
de la columna, la distància focal i el format màxim reproduïble per als formats de sensor 
esmentats a l’apartat 4.2 i les altures de columna més habituals.
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10036 x 24 (FF)

36 x 24 (FF)

100

50

50

100

50

50

100

100

100

120

120

100

120

100

120

36 x 24 (FF)

36 x 24 (FF)

53 x 40

53 x 40

53 x 40

53 x 40

Distància focal
(mm)

Altura columna
(cm)

Format sensor 
(mm)

Màx. format 
original (cm)

51,4 x 34,3

32,7 x 21,8

75,7 x 57,1

100 x 75,5

37,9 x 28,6

48,2 x 36,4

25,7 x 17,1

68 x 45,4

Taula 7.
Taula de relacions entre el format 
del sensor (full frame i 53 x 40 mm), 
l’altura de la columna (les dues més 
habituals), la distància focal (50 i 100 
mm) i el màxim format de l’original a 
reproduir.
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4.3.2. Aberracions òptiques

Un cop adquirit l’objectiu, cal comprovar la presència d’aberracions en diafragmes oberts, 
fotografiant un test similar al que es mostra a la figura 7. Normalment, es presenten per a 
obertures més grans de f/5.6, tot i que depèn de la qualitat de l’objectiu. Les aberracions òp-
tiques que poden ser detectades visualment amb certa facilitat són:

 ∙ Aberració cromàtica: se sol presentar a les zones de la imatge allunyades del cen-
tre i es mostra en forma d’halos de color en les vores molt contrastades. A la figura 
8 es mostra un exemple d’aberració cromàtica lateral, present en una imatge del test 
d’aberracions de la figura 7.

 ∙ Aberracions residuals: resulten de la combinació de diverses aberracions que afecten, 
principalment, les zones allunyades del centre de la imatge. La seva presència provoca 
pèrdues de nitidesa en les zones allunyades del centre de la imatge (figura 9).
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Figura 7.
Exemple de test tipus per a l’avaluació 
visual d’aberracions òptiques.

Figura 9.
Retalls ampliats de la zona central (a) 
i la cantonada d’una imatge (b) del 
test d’aberracions, captada amb un 
objectiu que presenta aberracions 
residuals. Es pot observar com la 
zona central de la imatge és més 
nítida que la zona de la vora, on les 
aberracions són més evidents.

Figura 8.
Retall ampliat de la vora d’una imatge 
del test d’aberracions, captada amb 
un objectiu que presenta aberració 
cromàtica.

a) b)
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4.3.3. Objectius macro

La reproducció d’originals relativament petits requereix la utilització d’un objectiu macro 
en cas que es vulgui aprofitar tota l’àrea del sensor per assolir la màxima resolució possible.

Els objectius macro presenten dues diferències rellevants respecte dels que no ho són:
 ∙ Helicoidal d’enfocament més llarg, que permet captar imatges a distàncies properes a 

l’objectiu. És a dir, reproduir nítidament objectes petits.
 ∙ Correcció d’aberracions per a augments de treball superiors a m = 0,1. Per tant, mi-

llor rendiment, quant a qualitat d’imatge, en la captació d’objectes petits.

Així doncs, en funció del format del material a digitalitzar, l’ús d’un objectiu macro 
pot ser necessari, recomanable o opcional, tal com es mostra a la taula 8, mentre que amb 
un objectiu que no ho sigui hi ha formats no reproduïbles si es volen enquadrar en tot el 
camp de visió que abasta el sensor.

Cal tenir en compte, també, la possibilitat d’utilitzar anells d’extensió per poder assolir 
augments de treball més elevats (per a captació de formats petits). De tota manera, no és 
recomanable utilitzar-los amb objectius que no siguin macro, ja que la pèrdua de qualitat 
en aquests casos acostuma a ser molt evident.

Rang de formats de l’original

Entre 36 x 24 mm i 13 x 18 cm Necessari

Entre 13 x 18 cm i 18 x 24 cm

Superior a 18 x 24 cm

Recomanable

Opcional

Objectiu macro
Taula 8.
Requeriment d’ús d’un objectiu 
macro segons el format de l’original.

índex
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4.4. Programari per al processament del RAW 

Un dels grans avantatges de la digitalització amb càmera és la possibilitat de captar 
arxius en format RAW, la qual cosa permet un major control dels paràmetres de proces-
sament de la imatge. El processament del RAW requereix un programari específic, que 
sigui capaç de descodificar la informació RAW del model de càmera amb què s’han cap-
tat les imatges. Actualment, els dos programes més utilitzats són Adobe Camera RAW 
(plugin de Photoshop) i Capture One, de l’empresa Phase One. Ambdós poden processar 
imatges captades per qualsevol càmera i proporcionen les eines d’ajustament necessàries 
en un treball de digitalització.

De tota manera, existeixen altres programes de processament RAW més minoritaris 
que poden ser igualment útils. Alguns d’aquests són els programes específics per proces-
sar les imatges RAW que ofereixen algunes marques de càmeres per als seus models. Però 
també es poden trobar, cada cop més, opcions gratuïtes que poden resultar útils.

En qualsevol cas, per processar correctament l’arxiu RAW en projectes de digitalitza-
ció, cal que el programa utilitzat incorpori les eines següents:

 ∙ Possibilitat d’ajustar el balanç de blancs mitjançant dues opcions possibles: introduc-
ció manual de la temperatura de color i càlcul automàtic a partir d’un clic sobre una 
zona de la imatge.

 ∙ Selecció i/o edició de la corba de transició de luminància, amb opció de seleccionar o 
fixar una corba lineal.

 ∙ Ajustaments d’histograma o de corbes.
 ∙ Possibilitat de gestionar eines de millora de la imatge com la màscara d’enfocament 

o la reducció de soroll.
 ∙ Eines de gestió del color, amb la possibilitat d’importar i aplicar perfils ICC creats de 

forma específica i de convertir a espais de color estàndard.
 ∙ Opcions d’exportació: format TIFF, selecció de la profunditat de bits (entre 8 i 16), 

selecció de l’espai de color de sortida, exportació per lots, etc.
 ∙ Possibilitat d’aplicar ajustaments predefinits per l’usuari.

És molt recomanable que les imatges es puguin captar directament des del mateix 
programa, connectat a la càmera. D’aquesta manera es poden establir els paràmetres 
d’exposició òptims amb els ajustos de processament ja aplicats. Això facilita que el procés 
sigui molt més eficient.

4.5. Altre material accessori

El control de la il·luminació i la captació correcta de les imatges requereixen alguns 
elements accessoris en l’estació de digitalització:

 ∙ Màscara negra i opaca com a marc, al voltant de l’original. En la digitalització de mate-
rials translúcids, la màscara ha de tapar tota la superfície emissora de llum no ocupada 
pel material a digitalitzar. D’aquesta manera, s’evita la presència de llum paràsita en la 
imatge.

 ∙ Vidre per cobrir i aplanar originals poc rígids, tant opacs com translúcids. Ha de tenir 
un tractament antireflectant i ser al màxim de transparent i neutre.

 ∙ Sistema de disparament (activació de l’obturació) extern a la càmera. Pot activar-se 
mitjançant el mateix programa de captació i processament RAW o mitjançant un sis-
tema de disparador extern a la càmera (o trigger).

 ∙ Calibrador de pantalla per a una visualització correcta dels tons i colors.
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4.6. Requeriments per a la digitalització amb escàner

La digitalització amb escàner té menys prestacions que la digitalització amb càmera, 
sobretot pel que fa al control de la il·luminació, les opcions de captació en format RAW 
i, en conseqüència, les opcions d’optimització de la imatge durant el processament. Tot 
i així, per a alguns materials i fluxos de treball, l’escàner també pot ser una opció vàlida.

A part de poder-se adaptar als formats d’originals que calgui reproduir, hi ha altres 
requeriments tècnics que cal tenir en compte a l’hora d’escollir l’equipament.

4.6.1. Resolució

A la taula 9 es mostren els requeriments de resolució òptica mínima per als diferents 
tipus de materials fotogràfics segons les seves característiques de resolució. Cal esmentar 
que, en aquest cas, són els formats petits els que acostumen a requerir resolucions òpti-
ques més elevades, ja que, a diferència de la digitalització amb càmera, els augments de 
treball sempre són els mateixos (relació 1:1 respecte de l’original).

També és important tenir en compte que quan en aquest apartat es parla de resolució 
òptica es fa referència a la resolució nominal de l’escàner i, per tant, a la que proporciona 
una millor qualitat d’imatge quant a nitidesa.
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3.000

2.000

4.000

2.000

600

+++
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+

Mínima resolució 
òptica (PPI)

Requeriment
de resolució

Tipus de material fotogràfic

Pel·lícula posterior a 1970:

Negatius i positius translúcids anteriors a 1970

Còpia sobre paper

· Format gran (4 x 5 in)

· Format mig (6 x 6 cm)

· Format 35 mm

Taula 9.
Requeriments de resolució òptica de 
l’escàner (en PPI), segons el tipus de 
material fotogràfic (classificat en funció 
dels requeriments de resolució).

4.6.2. Rang dinàmic

A la taula 10 s’indiquen els requeriments de rang dinàmic mínim per als diferents tipus 
de materials, segons el seu rang de lluminositat. En el cas dels escàners, el rang dinàmic 
s’expressa en densitat òptica màxima reproduïble.

Tipus de material fotogràfic

Diapositives ++++ 4

Negatius b/n i color posteriors a 1940 +++ 3,5

+ 2,5

Translúcids negatius i positius anteriors a 1940 ++ 3

Còpia sobre paper

Requeriment 
de rang dinàmic

Rang dinàmic
(Dmax )

Taula 10.
Requeriments de rang dinàmic de 
l’escàner (en densitat òptica màxima 
o Dmax ), segons el tipus de material 
fotogràfic (classificat en funció dels 
requeriments de rang dinàmic).
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4.6.3. Característiques del programari d’escaneig

El programari utilitzat per gestionar els ajustaments d’escaneig i el processament d’op-
timització de la imatge hauria d’incorporar les opcions següents:

 ∙ Idealment, possibilitat de captació d’imatges en format RAW.
 ∙ Indicació de la resolució òptica nominal de l’escàner.
 ∙ Aplicació de la corba de transició de luminància lineal.
 ∙ Desactivació d’eines automàtiques de millora de la nitidesa.
 ∙ Ajustament personalitzat de les eines de millora de la nitidesa.
 ∙ Eines de gestió del color, amb possibilitat d’importació i aplicació de perfils ICC.
 ∙ Opcions d’exportació: format TIFF, selecció de la profunditat de bits (entre 8 i 16), 

selecció de l’espai de color de sortida, exportació per lots, etc.
 ∙ Possibilitat d’aplicar ajustaments predefinits per l’usuari.

índex
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5.1. Disposició de les fonts de llum i comprovació 

d’uniformitat: llum reflectida i llum transmesa

Per tal de garantir la il·luminació correcta del material a digitalitzar, les fonts de llum 
han d’estar disposades tal com es descriu a continuació:

 ∙ Llum transmesa: l’original a digitalitzar se situa just al damunt de la superfície emis-
sora de llum (font de llum difosa) en contacte amb aquesta. Si cal utilitzar filtres de 
densitat neutra per reduir lluminositat (només en casos en què sigui necessari), s’han 
de col·locar entre la font de llum i l’original. Cal posar especial cura a evitar la presèn-
cia de brutícia en aquestes superfícies.
Per prevenir reflexos no desitjats, és important evitar la presència d’objectes metàl·lics 
i/o brillants en les zones pròximes a l’estació de digitalització. És convenient cobrir o 
pintar de negre les parts metàl·liques de l’estatiu de reproducció i els elements reflec-
tants que pugui haver-hi al sostre i a les parets properes.

 ∙ Llum reflectida: en general, per a materials opacs sense textura (o per a aquells la 
textura dels quals no es vol reproduir), la il·luminació pot consistir en dues fonts de 
llum col·locades a ambdós costats de la taula de digitalització i a uns 45º. Totes dues 
han d’estar a la mateixa distància i ajustades a la mateixa intensitat.
En el cas que els originals siguin especulars (amb una superfície brillant o de mate-
rials amb suport de vidre), les lluminàries han de situar-se fora del grup d’angles de 
reflexió que determina la relació entre les dimensions de l’objecte i la posició relativa 
de l’objectiu de captació. En cas que, tot i així, es produeixin reflexos no desitjats, és 
recomanable utilitzar un filtre polaritzador davant de l’objectiu.

5. MUNTATGE I DISPOSICIÓ DELS 
EQUIPAMENTS DE DIGITALITZACIÓ 

Figura 10.
Exemple de disposició de panells 
LED en una estació de digitalització 
amb configuració d’il·luminació per a 
materials opacs.
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La disposició de les fonts de llum (en el cas de la il·luminació reflectida) o la superfície 
d’emissió de llum (en el cas de font de llum per transmitància) han de garantir una uni-
formitat de la intensitat lumínica que no impliqui variacions superiors a 10 unitats RGB 
en tota l’àrea corresponent al format del material a digitalitzar. Per tal de comprovar-ho 
es pot seguir el procediment següent:

 ∙ Llum transmesa: fotografiar la superfície de la font de llum, exposant per a un valor 
de gris entre 230 i 245 i enquadrant tota l’àrea corresponent al format de l’original. 
Mesurar la mitjana de valors RGB a diferents punts de la imatge obtinguda o aplicar, 
mitjançant eines de processament d’imatge, un llindar de 10 valors RGB.

 ∙ Llum reflectida: fotografiar una superfície blanca, exposant per a un valor de gris 
entre 230 i 245 i enquadrant tota l’àrea corresponent al format de l’original. Mesurar 
la mitjana de valors RGB a diferents punts de la imatge obtinguda o aplicar un llindar 
de 10 valors RGB.

En tots els casos, cal evitar la presència d’altres fonts de llum, alienes a l’estació de digi-
talització, que puguin interferir en la il·luminació correcta dels originals.

5.2. Disposició de la càmera

La utilització d’un estatiu de reproducció facilita la posició de la càmera i permet orientar-la 
de manera que el sensor sigui paral·lel a la superfície plana de l’original a digitalitzar. Aquest 
paral·lelisme és necessari per evitar distorsions en la forma de l’original i el seu contingut, així 
com per garantir una nitidesa uniforme en tota la imatge. 

Un cop s’ha situat la càmera en el suport de l’estatiu, es pot valorar el nivell de paral·lelisme 
de diferents maneres:

 ∙ Mitjançant la utilització de dos nivells (integrats a l’estatiu o externs), col·locats tant a 
la superfície on reposarà l’original, com a la part del darrere de la càmera (assegurant 
que recolza sobre una superfície plana i paral·lela al sensor).

 ∙ Disposant una superfície plana amb una quadrícula dibuixada, en l’àrea on se situarà 
l’original. La posició de la càmera s’obté observant a través del visor o captant una 
imatge, de manera que les línies de la quadrícula siguin paral·leles entre elles i respecte 
dels quatre costats del format de la imatge.

A l’apartat 10 d’aquesta guia s’indica com detectar una mala posició de la càmera.
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5.3. Disposició del material a digitalitzar

La disposició de l’original a digitalitzar sobre la superfície de suport ha de permetre’n la 
reproducció de la forma més fidel possible i evitar la presència de distorsions, llum paràsita 
i artefactes aliens al mateix material. És per això que cal tenir en compte les indicacions 
següents:

 ∙ Col·locar l’original al màxim de pla sobre la superfície de suport. Si no és del tot pla 
(per deformacions del mateix material), cal posar-hi un vidre a sobre que l’aplani (fi-
gura 11), sempre que això no impliqui un risc de trencament o un augment de la de-
formació.

 ∙ Disposar una màscara negra i opaca com a marc al voltant de l’original. En la repro-
ducció d’originals translúcids, la màscara hauria d’ocupar tota la superfície emissora 
de llum (figura 12).

 ∙ Verificar que l’original està ben orientat respecte del format del sensor, amb l’eix ho-
ritzontal en un angle de 0º respecte de l’eix horitzontal del sensor. Cal evitar les cor-
reccions posteriors d’orientació mitjançant eines de processament, ja que la rotació 
d’una imatge digital implica l’aplicació d’algoritmes d’interpolació, que poden alterar 
el contingut de la imatge.
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Figura 11.
Disposició de fonts de llum i d’un 
original opac cobert amb vidre, en una 
estació de digitalització amb càmera i 
il·luminació reflectida.

Figura 12.
Disposició d’un original translúcid 
sobre la font de llum, amb màscara 
opaca i negra cobrint la resta de la 
superfície emissora de llum.
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índex

6.1. Enquadrament

Un cop disposat l’original sobre la taula de reproduccions, cal ajustar l’altura de la cà-
mera per enquadrar tot el format de l’original dins del camp de visió. És recomanable que 
l’original ocupi pràcticament tota l’àrea captada per la càmera, però deixant un marge d’uns 
quants píxels com a marc per a possibles operacions de retall durant el processament.

6.2. Enfocament

L’enfocament de la imatge és una de les operacions més crítiques del procés de digi-
talització i cal realitzar-la amb cura. És recomanable ajustar-lo amb la primera imatge i 
fixar-lo per no haver d’enfocar en cada una de les captacions. Tot i així, cal realitzar com-
provacions cada cert temps, en funció de la robustesa de l’objectiu i l’estabilitat de l’helicoi-
dal d’enfocament quan la càmera està en posició vertical. Per fixar l’enfocament correcte, 
es recomana seguir les passes següents:

 ∙ Disposar sobre la taula de reproduccions una imatge que contingui informació suficient 
(textures, detalls, vores, etc.) per valorar el nivell d’enfocament de forma correcta. 

 ∙ Ajustar la intensitat de la llum per tal que el sistema d’autofocus de la càmera pugui 
funcionar correctament. En el cas de treballar amb flaix, cal comptar amb un sistema 
de llum contínua per realitzar aquesta operació. La llum de modelat que incorporen 
moltes torxes de flaix pot servir si és prou intensa.

 ∙ Trobar el pla d’enfocament correcte per obtenir la màxima nitidesa possible amb el 
sistema òptic utilitzat. Si s’ha comprovat prèviament que el sistema d’autofocus de la 
càmera funciona correctament, és recomanable utilitzar aquesta opció. Si no, també 
es pot realitzar de forma totalment manual (si l’operador de càmera està prou entre-
nat i té prou agudesa visual), o amb enfocament manual i la indicació de l’assistent 
d’enfocament que incorpora la càmera.

Cal revisar i/o modificar l’enfocament en les situacions següents:

 ∙ A l’inici de cada sessió.
 ∙ Quan, degut a algun moviment o petit cop en algun dels elements de l’estació de digi-

talització, s’hagi pogut modificar la posició de l’objectiu, de l’helicoidal d’enfocament 
o de la superfície on recolza l’original.

 ∙ Quan els materials a digitalitzar tenen gruixos diferents.
 ∙ Quan s’incorpora la utilització d’un vidre per cobrir l’original.
 ∙ Quan es col·loquen o es treuen filtres de densitat neutra per sota del material a digitalitzar.
 ∙ Quan s’observa una pèrdua de nitidesa en les imatges obtingudes.

6. AJUSTAMENTS DE CAPTACIÓ 
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6.3. Criteris per establir l’exposició correcta

Cal ajustar els paràmetres d’exposició per tal de garantir que les lluminositats de l’origi-
nal es reprodueixen correctament. El criteri que s’ha d’aplicar en processos de digitalitza-
ció és el d’exposar per la zona de màxima lluminositat, i la forma d’aplicar-lo és la següent:

 ∙ Per a materials opacs, es pot ajustar sempre la mateixa exposició, mentre es mantin-
gui la mateixa intensitat de llum incidint sobre l’original. En aquest cas, és recoma-
nable utilitzar una carta de color opaca (tipus ColorChecker o IT8.7/2) i trobar els 
ajustaments d’exposició per tal que, en la imatge obtinguda, el pegat blanc d’aquesta 
tingui un valor de gris al voltant de 230.

 ∙ Per a materials translúcids, els paràmetres d’exposició òptims depenen del tipus de su-
port i d’emulsió, ja que determinen la transmitància del conjunt. En aquests casos, la 
zona més transparent (base més vel) hauria de tenir un valor de gris al voltant de 250.

Els ajustaments de captació que cal realitzar per establir l’exposició correcta poden ser 
diversos i estan sotmesos a una sèrie de restriccions que permeten controlar altres aspec-
tes relacionats amb la qualitat de la imatge, com la nitidesa o la presència de soroll. Així, 
els paràmetres per modificar són els que es mostren a la taula 11.

índex

La intensitat de la font de llum s’ha d’ajustar en funció de la necessitat, que està con-
dicionada per les restriccions dels altres paràmetres d’exposició:

 ∙ Temps d’obturació. Quan es treballa amb flaix, cal fixar-lo a la velocitat de sincro-
nització. Amb llum contínua, en canvi, es pot ajustar segons la necessitat, descartant 
temps massa llargs (superiors a 1/30 s), per evitar la pèrdua de nitidesa per moviment 
o trepidació.

 ∙ Diafragma. Cal evitar, per una banda, diafragmes massa oberts, associats a l’apari-
ció d’aberracions òptiques i, a més, caracteritzats per la poca profunditat de camp i la 
dificultat de trobar el punt d’enfocament òptim. Per altra banda, els diafragmes massa 
tancats estan associats a l’aparició del fenomen de difracció, que provoca importants 
pèrdues de nitidesa en tota la imatge. Per tant, cal conèixer el diafragma òptim del 
sistema de captació (normalment al voltant de f/8) i treballar amb aquest diafragma o 
els immediats en un rang d’un pas de diafragma –EV– per sobre i per sota. 

 ∙ ISO. Es recomana treballar amb l’ISO nominal de la càmera (100 o 200, segons el 
model) i no augmentar la sensibilitat per sobre d’aquests valors, per tal d’evitar l’apa-
rició de soroll en les imatges.

Paràmetres per 
control d’exposició

Intensitat de la font de llum Segons necessitat, minimitzant 
l’ús de filtres ND

Segons necessitat

Temps d’obturació Fix a la velocitat de sincronització No més llarg d’1/30 s

100-200 100-200

Diafragma Diafragma òptim ±1EV Diafragma òptim ±1EV

ISO

Il·luminació 
amb flaix

Il·luminació amb 
llum contínua

Taula 11.
Ajustaments recomanats per als 
diferents paràmetres de control 
d’exposició.
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El processament de l’arxiu RAW per a l’optimització de les imatges s’ha de realitzar en 
funció de criteris objectius, basats en les característiques del material original i de l’equi-
pament de captació. Per tant, es poden establir paràmetres preestablerts de processament 
per a cada tipus de material i per a les diferents configuracions de l’estació de digitalització. 
Així es pot evitar, en gran mesura, haver de processar cada imatge de forma individual i 
sota criteris subjectius.

7.1. Característiques de l’arxiu RAW de partida

Les imatges obtingudes amb la càmera s’han de captar en format RAW per tal de con-
trolar els paràmetres bàsics d’interpolació i processament de la informació captada.

Segons el model de càmera utilitzat, es pot escollir entre diferents opcions de RAW, 
normalment en funció de la mida de la imatge que es genera des de la càmera. En general, 
és recomanable captar el RAW en la resolució (o mida de la imatge) que es correspongui 
amb la mida en píxels del sensor.

7.2. Corba de transició de luminància

La corba de transició de luminància és la que aplica el programa de processament RAW 
per configurar el contrast de la imatge. Aquesta corba estableix la relació entre les lluminosi-
tats captades per la càmera i les que finalment tindrà la imatge. La seva finalitat és, normal-
ment, aconseguir com a resultat final una imatge més contrastada i atractiva que la que ha 
captat el sensor. És per això que les corbes que solen aplicar per defecte els programes de pro-
cessament RAW donen lloc a imatges amb una reproducció dels tons diferent de l’original. 

En els processos de digitalització, la captació i optimització de les imatges no s’ha de 
basar en criteris estètics, sinó en l’obtenció d’una reproducció de l’original amb la màxima 
fidelitat possible. És per això que, per tal de garantir la reproducció correcta de les llumi-
nositats i el contrast, la corba de transició de luminància aplicada ha de ser al màxim de 
lineal per tal que els resultats siguin òptims quant a:

 ∙ Una relació correcta entre els tons de la imatge i les lluminositats de l’original.
 ∙ El rang dinàmic, que sol ser més ampli quan s’aplica una corba lineal.
 ∙ La reproducció del color, ja que la reproducció correcta de les lluminositats està direc-

tament relacionada amb la reproducció correcta del color.

índex7. PROCESSAMENT DE 
L’ARXIU RAW DE CÀMERA 

Tot i que la majoria de programes de processament RAW incorporen l’opció d’aplicar 
una corba lineal, és recomanable analitzar els efectes de les diferents corbes aplicables mit-
jançant mesures objectives.

En tot cas, serà en fases posteriors del processament quan, de forma controlada i sota 
un criteri objectiu i unitari, es podrà ajustar el contrast de les imatges mitjançant l’expan-
sió de l’histograma.
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índex13 a.
Imatge processada amb corba lineal, 
mitjançant el programa d’obertura 
del RAW.

13 b.
Imatge processada amb una corba de 
contrast (en aquest cas, la predefinida 
com a film standard, mitjançant el 
programa d’obertura del RAW.

Figura 13.
Diferències en una imatge 
processada amb corba lineal (13 a) 
i corba no lineal (13 b).
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7.3. Balanç de blancs

Cal ajustar el balanç de blancs per evitar la presència de dominants de color que afec-
tin la reproducció correcta del color. La forma més precisa de fer-ho és aplicant l’eina de 
balanç de blancs del programa de processament RAW sobre la imatge d’un objecte gris 
neutre. Es recomana que aquest objecte sigui una carta de color (tipus ColorChecker o 
IT8.7) i que el balanç de blancs es faci sobre el pegat de color gris més neutre, que es pot 
determinar a partir dels valors Lab que es proporcionen juntament amb la carta de color.

Per tant, el procediment és el següent:
 ∙ Fotografiar una carta de color sota les condicions de llum amb què s’il·luminaran els 

originals a reproduir.
 ∙ Determinar el pegat de color gris sobre el qual s’ha de realitzar el balanç de blancs. A 

partir de les dades colorimètriques que acompanyen la carta de color, buscar el pegat 
amb uns valors colorimètrics a i b (del sistema Lab) que més s’acostin a zero.

 ∙ Clicar sobre el pegat seleccionat amb l’eina de balanç de blancs del programa de pro-
cessament RAW.

Cal tenir en compte que el balanç de blancs depèn de diversos factors i, per tant, cal 
ajustar-lo de nou quan es modifiqui alguna de les condicions de captació següents:

 ∙ Llum reflectida o llum transmesa.
 ∙ Tipus de font de llum.
 ∙ Intensitat de la font de llum.
 ∙ Temperatura de color de la font de llum.
 ∙ Utilització de vidre per cobrir l’original. Encara que no tingui una dominant de color 

evident, sol introduir canvis en el color de la llum que arriben a l’original.

7.4. Gestió del color

Per assolir un bon nivell de precisió en la reproducció del color, és necessari gestionar 
correctament el color. En els processos de digitalització, això implica la creació d’un perfil 
ICC per a les condicions específiques de captació. Per tant, cal crear un perfil ICC espe-
cífic per a les diferents condicions relacionades amb els aspectes següents:

 ∙ Llum reflectida o llum transmesa.
 ∙ Tipus de font de llum.
 ∙ Corba de transició de luminància aplicada (es recomana que sempre sigui la lineal).
 ∙ Utilització de vidre per cobrir l’original. Encara que no tingui una dominant de color 

evident, sol introduir canvis en el color de la llum que arriben al material a digitalitzar.

En el procés d’obertura i optimització de les imatges s’apliquen dos perfils ICC:

 ∙ Perfil ICC de càmera, creat específicament per a les condicions de captació. S’assigna 
a la imatge en el moment de captar-la o obrir-la amb el programa de processament 
RAW.

 ∙ Espai de color estàndard (perfil ICC estàndard), que converteix des del perfil ICC 
d’entrada, en el moment d’exportar o processar les imatges al format d’arxiu màster. 
En general, es recomana que aquest espai de color estàndard sigui AdobeRGB.

El perfil ICC de càmera es crea mitjançant l’ús d’una carta de color (tipus ColorChecker 
o IT8.7) i d’un programa de creació de perfils ICC. La precisió del perfil ICC creat s’avalua 
mitjançant l’aplicació d’aquest a una imatge de la carta de color i el càlcul de la diferència de 
color (ΔE) respecte dels valors colorimètrics de la carta de color original. 

índex
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El procés que s’ha de seguir és el següent:

 ∙ Captació de la carta de color sota les mateixes condicions d’il·luminació que s’apliquen 
als originals.

 ∙ Ajustament del balanç de blancs sobre la imatge obtinguda de la carta de color.
 ∙ Exportació de la imatge de la carta de color, amb els ajustaments de processament d’imat-

ge (corba de transició de luminància, balanç de blancs, etc.) que s’apliquen durant el pro-
cés de digitalització. En aquest cas, la imatge exportada no s’ha de convertir a cap espai 
de color estàndard.

 ∙ Creació del perfil ICC, mitjançant la imatge de la carta de color i l’ús d’un programa 
de creació de perfils ICC fiable.

 ∙ Importació del perfil ICC creat al programa de processament RAW.
 ∙ Comprovació del resultat sobre la imatge de la carta de color, mesurant els valors Lab 

per calcular la diferència de color (ΔE).
 ∙ Aplicació del perfil ICC creat a totes les imatges que es captin i processin sota les ma-

teixes condicions d’il·luminació i ajustaments de processament.

En cas de treballar amb el programa de processament Adobe Camera RAW, el tipus 
de perfil que s’aplica no és l’estàndard ICC, sinó que es tracta d’un format de perfil espe-
cífic d’Adobe, que només és interpretable per Adobe Camera RAW i Lightroom. Això té 
algunes implicacions que cal tenir en compte:

 ∙ Actualment només hi ha una programa disponible per crear perfils de color per Adobe 
Camera RAW. És el DNG Profile Editor.

 ∙ Només és possible crear els perfils de color amb la carta de color ColorChecker de 24 
pegats. Això comporta que només sigui possible crear perfils per a materials opacs (la 
ColorChecker no està disponible en material translúcid) i que el nivell de precisió en la 
reproducció del color no pot ser el mateix que amb una carta de color amb més pegats.

 ∙ És imprescindible convertir la imatge a un espai de color estàndard (des del mateix 
Adobe Camera RAW), per tal que aquesta sigui interpretada correctament per qual-
sevol altre programa d’edició o de visualització d’imatges.

Finalment, com a criteri general, es considera que la reproducció del color és correcta 
quan la mitjana de la diferència de color entre els pegats de la carta de color original i els 
de la seva imatge (amb perfil ICC aplicat) és inferior a ΔE = 4.

La ΔE es calcula a partir de l’expressió: ∆E = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

índex
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7.5. Eines de millora de la nitidesa

Les imatges captades amb mitjans digitals requereixen sempre l’aplicació d’eines de 
processament per millorar la nitidesa. L’eina més utilitzada, en la majoria de programes 
de processament RAW, és la màscara d’enfocament, tot i que es poden aplicar altres eines 
que permeten assolir el mateix resultat.

Tant la màscara d’enfocament com altres eines similars introdueixen millores de niti-
desa en la imatge si s’utilitzen correctament. Però poden implicar l’aparició d’artefactes, 
en forma d’halos blancs o negres a les vores contrastades, si s’apliquen amb massa inten-
sitat. És per això que cal determinar quins valors de millora de nitidesa s’han d’aplicar 
per optimitzar el resultat sense introduir artefactes no desitjats. Aquests valors depenen 
d’alguns aspectes relacionats amb les condicions de captació:

 ∙ Pitch del sensor utilitzat
 ∙ Objectiu utilitzat
 ∙ Diafragma aplicat en la captació
 ∙ Augments de treball (relació de mides entre l’original i el sensor)

7.6. Correcció de la distorsió i d’altres aberracions

Tot i que és recomanable treballar amb objectius i diafragmes que no comportin l’apa-
rició de distorsió i d’aberracions òptiques, en alguns casos en els quals apareixen de forma 
poc intensa, es poden aplicar eines de correcció durant el processament de les imatges.

Alguns dels programes de processament RAW que s’utilitzen actualment ja incorpo-
ren eines de correcció d’aberracions i de distorsió de forma automatitzada, i les corregei-
xen quan poden detectar l’objectiu utilitzat en la captació, a partir de les metadades EXIF 
de les imatges. De tota manera, és convenient comprovar la forma en què aquestes cor-
reccions s’estan aplicant i, en cas que el programa no ho estigui fent, valorar la possibilitat 
d’establir els ajustaments de correcció de forma manual.

En tot cas, no totes les aberracions es poden corregir mitjançant eines de processament. 
Les aberracions susceptibles de ser corregides, quan es presenten de forma poc intensa, són:

 ∙ Distorsions (de barril o de coixinet)
 ∙ Aberració cromàtica transversal
 ∙ Vinyetatge

7.7. Desactivació d’ajustaments predefinits

Pel que fa a altres eines i ajustaments incorporats al programa de processament RAW, 
és recomanable desactivar els que s’estiguin aplicant de forma automàtica i que no facin 
referència als paràmetres de processament esmentats en els apartats anteriors. Unes i altres 
depenen del programa de processament específic que s’utilitzi, però en general és recoma-
nable comprovar la presència d’accions automàtiques relacionades amb:

 ∙ La reducció del soroll
 ∙ La reducció del moaré
 ∙ Les eines redundants en la millora de la nitidesa
 ∙ Els ajustaments de contrast i lluminositat
 ∙ Etc.

índex
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En general, els principis de captació i processament que s’han d’aplicar en la digitalit-
zació amb escàner són els mateixos, o molt similars, que els utilitzats en la captació amb 
càmera. De tota manera, donat que els escàners presenten limitacions respecte del control 
d’alguns paràmetres, a continuació es relacionen algunes qüestions específiques que cal 
tenir en compte.

8.1. Selecció de la resolució òptima

Per assolir un rendiment òptim quant a la nitidesa de les imatges, és recomanable tre-
ballar amb resolucions d’escaneig que es corresponguin amb les resolucions nominals de 
l’escàner, les quals estan relacionades amb la seva resolució òptica.

També es recomana evitar l’ajustament d’eines de tipus zoom o similars, que impli-
quin l’aplicació d’algoritmes d’interpolació.

8.2. Control de la corba de transició de luminància

En general, s’ha d’aplicar el mateix criteri que en la digitalització amb càmera pel que 
fa a la corba de transició de luminància.

En el cas dels escàners, a més, cal comprovar que no s’estan aplicant altres ajustaments 
que interfereixin en la reproducció de les lluminositats i el contrast. És necessari, doncs, 
verificar que els paràmetres relacionats amb el contrast, la lluminositat, les altes i baixes 
llums, etc., estan desactivats o ajustats a valors que no impliquen modificacions en la re-
producció dels tons.

8.3. Gestió del color

Per tal de reproduir el color correctament, cal crear un perfil ICC específic per aplicar 
mitjançant el programa de gestió de l’escàner. En cas que no es captin les imatges en for-
mat RAW (situació més habitual quan es treballa amb escàner), és molt important que el 
perfil ICC creat es pugui assignar en el moment de la captació. 

Calen perfils ICC diferents segons si s’escanegen materials opacs o translúcids. En prin-
cipi, i donat que la font de llum és sempre la mateixa, no hi ha més elements relacionats en 
la captació que puguin afectar la reproducció del color.

Posteriorment, en el moment de generar l’arxiu màster, les imatges es converteixen a 
un espai de color estàndard, preferiblement AdobeRGB.

El perfil ICC específic de l’escàner es crea mitjançant l’ús d’una carta de color de tipus 
IT8.7 i d’un programa de creació de perfils ICC. La precisió del perfil ICC creat s’avalua 
mitjançant la seva aplicació a una imatge de la carta de color i el càlcul de la diferència de 
color (ΔE) respecte dels valors colorimètrics de la carta de color original. El procés que 
cal seguir és el següent:

índex8. CAPTACIÓ I PROCESSAMENT 
AMB ESCÀNER
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 ∙ Captació de la carta de color sota els mateixos paràmetres i ajustaments de captació 
que els utilitzats per als originals.

 ∙ Exportació de la imatge de la carta de color, amb els ajustaments de processament que 
s’apliquen durant el procés de digitalització. En aquest cas, la imatge exportada no s’ha 
de convertir a cap espai de color estàndard.

 ∙ Creació del perfil ICC, mitjançant la imatge de la carta de color i l’ús d’un programa 
de creació de perfils ICC fiable.

 ∙ Importació del perfil ICC creat al programa de gestió de l’escàner.
 ∙ Comprovació del resultat sobre la imatge de la carta de color, mesurant els valors Lab 

per calcular la diferència de color (ΔE).
 ∙ Aplicació del perfil ICC creat a totes les imatges que es captin i processin sota les ma-

teixes condicions d’il·luminació i ajustaments de processament.

Es considera que la reproducció del color és correcta quan la mitjana de la diferència 
de color entre els pegats de la carta de color original i els de la seva imatge (amb perfil 
ICC aplicat) és inferior a ΔE = 4.

La ΔE es calcula a partir de l’expressió: ∆E = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2

8.4. Eines de millora de la nitidesa

Les imatges captades amb mitjans digitals requereixen sempre l’aplicació d’eines de 
processament per millorar la nitidesa. Aquestes eines poden ser diverses i, en els progra-
mes de captació d’imatges amb escàner, és habitual que n’hi hagi de diferents que actuïn 
de forma redundant.

Totes elles introdueixen millores de nitidesa en la imatge si s’utilitzen correctament. Però 
poden implicar l’aparició d’artefactes, en forma d’halos blancs o negres a les vores contrasta-
des, si s’apliquen amb massa intensitat. És per això que cal determinar quins valors de millo-
ra de nitidesa s’han d’aplicar per optimitzar el resultat sense introduir artefactes no desitjats. 

8.5. Desactivació i/o control dels ajustaments 

predefinits

Pel que fa a altres eines i ajustaments incorporats al programa de captació, és recoma-
nable desactivar els que s’estiguin aplicant de forma automàtica i que no facin referència als 
paràmetres de processament esmentats en els apartats anteriors. Unes i altres depenen del 
programa de processament específic que s’utilitzi, però en general és recomanable compro-
var la presència d’accions automàtiques relacionades amb:

 ∙ Els filtres predefinits
 ∙ Les eines redundants en la millora de la nitidesa
 ∙ Els ajustaments de contrast i lluminositat
 ∙ Etc.

índex
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L’arxiu màster és el que s’obté a partir del processament i l’exportació de l’arxiu RAW 
original. S’arxiva com a imatge processada i definitiva i és vàlid per ser optimitzat, en fases 
posteriors, en funció de la sortida.

A continuació s’especifiquen les característiques d’aquest arxiu.

9.1. Profunditat de bits

En el moment de generar l’arxiu màster a partir del RAW, es pot optar per una pro-
funditat de 8 o 16 bits. En aquest cas, la decisió dependrà dels usos futurs als quals pugui 
estar sotmesa la imatge.

En general, per a imatges que no hagin de ser processades en fases posteriors, es pot 
optar per ajustar la profunditat a 8 bits, donat que és la utilitzada per la gran majoria de 
canals de sortida (pantalles, impressió, web, etc.).

En cas que s’hagi previst realitzar accions de processament posteriors sobre les imat-
ges, és recomanable arxivar-les a 16 bits.

9.2. Format de l’arxiu

El format de l’arxiu ha de ser preferiblement TIFF. En casos excepcionals  es pot pre-
veure l’arxiu en format JPEG, sempre que sigui amb el nivell de qualitat més alt (mínima 
compressió).

9.3. Espai de color

L’espai de color de l’arxiu màster ha de ser preferiblement AdobeRGB. També és pos-
sible utilitzar espais de color similars a AdobeRGB, com l’ECIRGBv2. De tota manera, 
cal tenir en compte que AdobeRGB és actualment el més estandarditzat.

9. CARACERÍSTIQUES DE L’ARXIU MÀSTER índex
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10.000 x 7.500

9.000 x 6.800

6.000 x 4.000

4.500 x 3.000

Mida d’imatge mínima (píxels)Tipus de material fotogràfic

Pel·lícula posterior a 1970:

Negatius i positius translúcids anteriors a 1970

Còpia sobre paper

· Format gran (4 x 5 in)

· Format mig (6 x 6 cm)

· Format 35 mm

Taula 12.
Mides d’imatge mínimes recomanades 
per als diferents tipus de materials 
fotogràfics, en funció dels requeriments 
de resolució.

9.4. Mida de la imatge

La mida de la imatge, en píxels, no s’ha de modificar respecte de l’obtinguda en la cap-
tació. Serà en operacions d’optimització posteriors (per exemple, adequació per a sortida 
en web) en què la mida de la imatge es podrà ajustar en funció dels requeriments de la 
sortida.

Sempre que no es modifiqui la quantitat de píxels de la imatge, la resolució assignada 
és irrellevant, mentre la imatge no hagi de ser reproduïda en un suport físic.

Com a orientació, a la taula 12 s’indiquen les mides d’imatge mínimes recomanades, 
en funció del requeriment de resolució del tipus de material fotogràfic.

índex
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Cal fer un control acurat de la qualitat d’imatge obtinguda en els processos de digita-
lització mitjançant mesures objectives de qualitat d’imatge. Per a aquest tipus de mesures 
s’utilitzen les imatges resultants de la captació de tests de referència i són útils per establir 
les condicions òptimes de captació, abans d’iniciar un projecte de digitalització.

De tota manera, un cop ajustats l’equipament i els paràmetres de captació i processa-
ment, es poden realitzar una sèrie de comprovacions visuals per tal de valorar si es com-
pleixen els requeriments mínims de qualitat. Aquestes valoracions es poden portar a terme 
sobre les imatges obtingudes a partir de la digitalització dels mateixos originals, i és reco-
manable repetir-les de forma periòdica, per comprovar que les condicions de captació són 
correctes al llarg del temps. 

És important tenir en compte que les imatges s’han de visualitzar en un monitor ca-
librat correctament i que cal ampliar-les al 100 % sobre la pantalla (reproducció píxel a 
píxel, sense interpolacions per adaptació a la mida del monitor).

 A continuació es descriuen les comprovacions visuals necessàries per validar els pro-
cessos de digitalització utilitzats.

10.1. Comprovació del grau de nitidesa

La nitidesa es pot veure afectada per diversos factors, la majoria controlables durant 
el procés de captació. 

Les comprovacions de nitidesa cal fer-les sobre elements de la imatge que se sap que 
en l’original són nítids. Això vol dir que no és recomanable fer comprovacions visuals de 
la nitidesa sobre zones que formen part de la mateixa imatge original, ja que aquesta no 
sempre està ben enfocada. Per tant, cal fer aquest tipus de valoracions sobre elements com 
ara ratllades i defectes del mateix material, text o inscripcions existents a les zones no ex-
posades de la pel·lícula (en el cas de diapositives i negatius sobre suport plàstic), marcs o 
elements adherits al suport original, etc.

Quan s’observa el nivell de nitidesa en diferents zones de la imatge obtinguda, es po-
den presentar diferents situacions:

 ∙ Desenfocament general de la imatge (de forma uniforme en tota la seva superfície), 
que pot ser degut a:

 ∙ Un enfocament incorrecte en el moment de captar la imatge. Cal revisar com s’ha 
determinat el punt d’enfocament (apartat 6.2) o si aquest ha variat per moviment 
de l’objectiu, canvi d’altura de l’original o altres modificacions en el procés.

 ∙ La presència de difracció per ús d’un diafragma massa tancat. Cal verificar si s’ha 
utilitzat un diafragma superior a f/11 i, en cas que sigui així, tornar a captar la 
imatge amb un diafragma no superior a aquest valor.

 ∙ La presència d’una aberració esfèrica en l’objectiu. Cal comprovar si l’objectiu és 
de tipus asfèric o si s’ha captat la imatge amb un diafragma massa obert.

10. VALIDACIÓ VISUAL DE PARÀMETRES 
MÍNIMS DE QUALITAT 
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14 a.
Reproducció nítida.

14 b.
Reproducció desenfocada.

14 c.
Ampliació al 100 % en pantalla 
d’un fragment de la imatge 14 a 
(reproducció nítida).

14 d.
Ampliació al 100 % en pantalla 
d’un fragment de la imatge 14 b 
(reproducció desenfocada).

Figura 14.
Sèrie d’imatges en què es comparen 
dues reproduccions d’un mateix origi-
nal, una de ben enfocada (14 a i 14 c) i 
una amb un cert desenfocament (14 b 
i 14 d). Quan la imatge s’amplia al 100 
%, s’observa una zona amb ratllades, 
taques, text afegit, etc. (14 c i 14 d), 
que presenten diferents nivells de 
nitidesa a les dues imatges.

b)
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 ∙ Desenfocament a les zones més allunyades del centre de la imatge, amb una distribu-
ció radial (figura 15). En aquest cas, és causat per la presència d’aberracions òptiques 
a l’objectiu i caldrà provar de realitzar la captació amb un diafragma més tancat (sense 
superar f/16). Si no, s’haurà d’utilitzar un objectiu de més qualitat.

15 a.
Reproducció amb desenfocament a 
les zones allunyades del centre degut 
a la presència d’aberracions òptiques.

15 b. 
Ampliació al 100 % en pantalla d’un 
fragment del centre de la imatge 15 a. 
S’observa un nivell de nitidesa accep-
table, ja que aquesta zona no ha estat 
afectada per les aberracions òptiques.

15 c. 
Ampliació al 100 % en pantalla d’un 
fragment de la cantonada inferior dreta 
de la primera imatge (15 a). S’observa 
un nivell de desenfocament més elevat 
que en el centre de la imatge (15 b), 
degut a la presència d’aberracions 
òptiques.
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15 d. 
Ampliació al 100 % en pantalla d’un 
fragment de la cantonada inferior dre-
ta d’una reproducció en la qual no hi 
ha presència d’aberracions òptiques. 
S’observa un nivell de nitidesa més 
elevat que en la imatge afectada per 
aberracions (15 c).

Figura 15. 
Sèrie d’imatges en les quals s’analitza 
la nitidesa de la zona central (15 b) i una 
zona extrema (15 c) d’una reproducció 
afectada per la presència d’aberracions 
òptiques.
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 ∙ Un costat de la imatge més desenfocat que el seu oposat (figura 16). Aquest fenomen 
és degut a una manca de paral·lelisme entre el sensor i la superfície de l’original. Cal, 
doncs, comprovar l’anivellament de la càmera.

16 a. 
Reproducció realitzada amb el pla 
del sensor de la càmera no paral·lel 
respecte del pla de l’original (càmera 
inclinada respecte del pla que es 
reprodueix).

16 b.
Ampliació al 100 % en pantalla d’un 
fragment del costat dret de la imatge 
15 a. S’observa un nivell de nitidesa 
acceptable.

16 c.
Ampliació al 100 % en pantalla d’un 
fragment del costat esquerre de la 
imatge 15 a. S’observa un nivell de 
nitidesa molt inferior al del costat dret 
de la imatge, amb un desenfocament 
més que evident (16 b).

Figura 16. 
Sèrie d’imatges en les quals s’analitza la 
nitidesa de dos costats oposats (16 b i 
16 c) i d’una reproducció realitzada amb 
el pla del sensor de la càmera inclinat 
respecte del pla del document original.
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10.2. Comprovació de la reproducció correcta del to

És difícil comprovar visualment si el to s’ha reproduït correctament, sobretot si es vol 
fer una valoració acurada. De tota manera, mitjançant les eines de mesura del valor de gris 
(disponibles en els programes de processament d’imatge) es poden realitzar unes compro-
vacions mínimes per garantir que el procés de captació no presenta problemes importants 
en aquest aspecte.

Mitjançant la valoració visual, l’anàlisi de l’histograma i la mesura del valor de gris de les 
zones més fosques i més lluminoses de la imatge, es poden detectar les situacions següents:

 ∙ En valoració visual, les zones allunyades del centre es perceben com a més fosques. 
Les causes poden ser:

 ∙ Presència de vinyetatge a causa de l’objectiu (figura 17). Cal provar de fer la cap-
tació amb un diafragma més tancat o ajustar l’eina de correcció de vinyetatge del 
programa de processament del RAW.

 ∙ Il·luminació poc uniforme. Cal comprovar la uniformitat de la font de llum, tal 
com es descriu a l’apartat 5.1.

 ∙ Les zones més lluminoses de la imatge tenen un valor de gris de 255, o l’histograma 
està ajustat a la dreta i arriba al valor 255. La causa és una sobreexposició de la imatge. 
Cal ajustar els paràmetres d’exposició, tal com es descriu a l’apartat 6.3.

Figura 17. 
Imatge en la qual s’observa un 
enfosquiment de les zones més 
allunyades del centre, degut a la pre-
sència d’un vinyetatge molt evident.

Figura 18. 
Imatge sobreexposada. L’histograma 
mostra píxels que arriben a un valor 
de gris de 255 (gràfic enganxat a la 
dreta) i, per tant, no contenen la infor-
mació real de l’original.
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 ∙ Les zones més fosques de la imatge tenen un valor de gris inferior a 10, o l’histograma 
està ajustat a l’esquerra i arriba al valor 0. En alguns casos, la imatge també es pot con-
siderar subexposada quan l’histograma està molt desplaçat a l’esquerra i deixa molt de 
marge per la banda dreta (figura 19). La causa és una subexposició de la imatge. Cal 
ajustar els paràmetres d’exposició, tal com es descriu a l’apartat 6.3.

Figura 19. 
Imatge subexposada. L’histograma 
està notablement desplaçat cap a 
l’esquerra i, tot i que no arriba als va-
lors pròxims a zero, queda molt marge 
entre la banda dreta de l’histograma i 
el límit superior de lluminositats. Donat 
que es tracta d’una imatge amb con-
tinguts de lluminositat elevada, es pot 
considerar que la reproducció està 
subexposada. 

Figura 20.
Imatge amb un problema de rang 
dinàmic. L’histograma ocupa tot l’am-
ple del rang de valors de gris i es perd 
informació tant a les altes com a les 
baixes llums. Aquesta situació es pot 
donar en la reproducció de diapositi-
ves d’alt contrast. 

 ∙ Les zones més lluminoses tenen un valor de gris de 255 i les més fosques, un d’inferior 
a 10, o l’histograma ocupa tot l’ample del gràfic i s’ajusta als dos límits (0 i 255). La 
causa és un problema de rang dinàmic, que pot ser provocat per:

 ∙ El sensor de la càmera no té prou rang dinàmic per captar tot el rang de llumino-
sitats de la imatge. Cal utilitzar un equipament amb millors presentacions quant 
a rang dinàmic o realitzar un procés HDR.

 ∙ S’està aplicant una corba de processament no lineal que augmenta el contrast de la 
imatge i redueix la capacitat de reproduir tot el rang de lluminositats. Cal compro-
var quina corba de transició de luminància s’està aplicant durant el processament 
del RAW.
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10.3. Detecció d’artefactes

En la majoria de casos, la presència d’artefactes es pot comprovar mitjançant una va-
loració visual. Els artefactes (o informació falsa) solen presentar-se de formes diferents, 
en funció de la causa:

 ∙ Soroll (figura 21): efecte granulat (variació aleatòria dels valors de gris), que sol ser 
visible en zones de color o to uniforme, de manera que és més evident en les zones 
fosques. La causa pot ser l’ús d’una sensibilitat ISO massa elevada durant la captació, 
o l’ús de temps d’exposició massa llargs. També pot aparèixer en intentar augmentar 
la lluminositat d’una imatge subexposada, mitjançant processament.

Figura 21. 
Imatge que presenta un nivell de soroll 
molt evident, que es mostra en forma 
de granulat acolorit molt visible.  
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 ∙ Efecte moaré: es pot presentar en zones de la imatge que contenen textures o estruc-
tures formades per la repetició periòdica d’elements molt petits o fins (per exemple: 
ratlles fines). Apareix per la presència, en el material original, d’estructures amb fre-
qüències similars a la freqüència de captació del sensor (si s’observa el moaré quan es 
visualitza la imatge ampliada al 100 % en pantalla). Per evitar el moaré és recomanable 
treballar amb diafragmes tancats (superiors a f/11 o f/16, en funció de la càmera), o 
modificar la distància entre la càmera i l’objecte.

Figura 22. 
Es presenten dues reproduccions 
d’un original que conté línies periòdi-
ques amb dues freqüències diferents. 
En la primera imatge (a) el contingut 
de l’original ha estat ben reproduït; en 
la segona (b) es pot observar un efec-
te moaré en el quadrant esquerre, que 
es manifesta en forma de línies aco-
lorides i periòdiques, amb trajectòries 
irregulars. Per evitar-lo, cal tancar el 
diafragma, tal com s’ha fet a la prime-
ra imatge (a).

a)

b)
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 ∙ Halos provocats per una aplicació massa intensa de les eines de millora de vores (fi-
gura 23). Per evitar-los cal graduar els ajustaments de la màscara d’enfocament a uns 
nivells en els quals s’observi una millora de la nitidesa, sense l’aparició d’halos blancs 
o negres en les vores contrastades de la imatge.

Figura 23. 
En la imatge superior s’ha aplicat 
una millora de vores (màscara d’en-
focament) excessiva. Els dos retalls 
inferiors corresponen a l’ampliació al 
100 % d’una zona de la imatge su-
perior en la qual s’observa l’aparició 
d’artefactes en forma d’halos més 
clars en vores contrastades (a) i l’am-
pliació al 100 % de la mateixa zona 
havent aplicat una millora de nitidesa 
(màscara d’enfocament) ben ajustada 
per evitar l’aparició dels artefactes en 
forma d’halo (b).

b)

a)
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 ∙ Artefactes deguts als algoritmes de compressió d’arxiu (figura 24): solen presentar-se 
en forma d’estructures quadriculades en tota la imatge o en forma de taques o granulat 
en zones properes a vores contrastades. La causa acostuma a ser l’aplicació d’un nivell 
de compressió JPEG massa elevat. 

a)

b)

Figura 24. Retall al 100 % en pantalla d’una imatge desada en format TIFF (a) i retall al 100 % 
en pantalla d’una imatge desada en format JPEG, aplicant una compressió molt elevada (b). Si 
s’observa atentament la segona imatge (b), es poden detectar artefactes en forma d’estructures 
quadrades en la zona del cel, taques de color (tant en el cel com en la vela del vaixell) i distorsió 
de vores en el vaixell i en les onades del mar.  

Figura 24. 
Retall al 100 % en pantalla d’una imat-
ge desada en format TIFF (a) i retall 
al 100 % en pantalla d’una imatge 
desada en format JPEG, aplicant una 
compressió molt elevada (b). Si s’ob-
serva atentament la segona imatge 
(b), es poden detectar artefactes en 
forma d’estructures quadrades en 
la zona del cel, taques de color (tant 
en el cel com en la vela del vaixell) i 
distorsió de vores en el vaixell i en les 
onades del mar.  

b)

a)
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10.4. Comprovació del color

Per tal de fer una valoració acurada de la reproducció correcta del color, cal realitzar 
mesures de color sobre la imatge i comparar-les amb els valors colorimètrics d’un test amb 
colors coneguts.

La valoració visual de l’atribut de qualitat referent al color és molt complexa i fàcilment 
enganyosa, ja que depèn tant de la percepció del color per part de l’observador, com de 
les condicions de visualització. Tot i així, en cas de necessitar fer una comparació visual 
entre el color de l’original i el de la seva imatge, cal tenir en compte els aspectes següents:

 ∙ El contrast de la imatge i el nivell de saturació percebuts no són els mateixos quan es 
compara una imatge reproduïda en pantalla amb una imatge representada sobre su-
port paper. Això és degut al fet que la llum no actua de la mateixa manera en ambdós 
casos: llum emesa en oposició amb llum reflectida.

 ∙ La corba de distribució espectral de la font de llum sota la qual es visualitzen les imat-
ges hauria de ser igual o similar a la de l’il·luminat estàndard D65 (llum de dia).

 ∙ L’espai en què es realitza la valoració visual no hauria de contenir superfícies o ele-
ments de color. És recomanable un entorn gris neutre.

En cas que es pugui afirmar que el color no ha estat ben reproduït, les causes poden ser 
les següents:

 ∙ Si la imatge presenta un contrast diferent de l’original: no s’ha aplicat una corba de 
distribució de luminància lineal o el perfil ICC no s’ha creat i aplicat correctament.

 ∙ Si la imatge presenta una dominant de color diferent de l’original: no s’ha realitzat un 
balanç de blancs correcte o el perfil ICC no s’ha creat correctament. (figura 25)

 ∙ Alguns colors de la imatge no s’assemblen a l’original: el perfil ICC no s’ha creat i 
aplicat correctament, o el sistema de captació utilitzat no té un espai de color prou 
gran per reproduir els colors correctament (en el cas que això afecti colors saturats).

b)

a) Figura 25. 
Dues reproduccions del mateix origi-
nal amb diferents dominants de color. 
En aquest cas, la versió correcta serà 
aquella en la qual s’hagi aplicat un 
balanç de blancs establert a partir 
d’una superfície gris neutra. Resulta 
difícil poder valorar la dominant cor-
recta a partir d’una comparació visual 
entre l’original i la reproducció digital 
reproduïda sobre la pantalla.
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L’arxiu màster és el que conserva, de forma òptima, el màxim de característiques de la 
imatge, un cop captada i processada, segons els processos establerts en els apartats ante-
riors. Es tracta d’un arxiu que ha de ser al màxim de robust i estable en el temps, havent 
perdut el mínim de qualitat possible, des de la captura de la imatge. Així mateix,  també 
ha de permetre l’optimització per qualsevol tipus de sortida.

11.1. Formats

El format més utilitzat i recomanat per a arxius màster és el format TIFF, que pot apli-
car un sistema de compressió sense pèrdua i que és llegible per gran multitud de progra-
mes i aplicacions de visualització i edició d’imatges. A partir d’aquest format, les imatges 
es poden convertir a formats més comprimits (com JPEG o PNG), a fi d’obtenir còpies per 
a difusió en web, impressió, etc.

Quant a l’arxiu original en RAW, és molt recomanable desar-lo per a possibles versions 
millorades en un futur. Si el programa de processament del RAW ho permet, el format 
RAW òptim és el DNG, ja que permet desar les metadades de processament sense neces-
sitat d’un arxiu annex XMP.

 

11.2. Metadades

Respecte a les condicions de captació i processament, les metadades que cal incorpo-
rar a l’arxiu són les següents:

 ∙ Marca i model de la càmera
 ∙ Marca i model de l’objectiu
 ∙ Distància focal 
 ∙ Paràmetres d’exposició: ISO, velocitat i diafragma
 ∙ Font de llum utilitzada
 ∙ Paràmetres de processament del RAW: balanç de blancs, corba de transició de lumi-

nància, perfil ICC, màscara d’enfocament i altres ajustaments que siguin diferents dels 
que el programa aplica per defecte

Quant a les dades descriptives, cal incloure:

 ∙ Nom de l’arxiu
 ∙ Títol
 ∙ Data de l’original
 ∙ Volum i suport de l’original
 ∙ Autoria
 ∙ Descripció
 ∙ Dades geogràfiques: lloc, municipi, comarca, estat
 ∙ Responsable de la digitalització
 ∙ Data de la digitalització

11. EMMAGATZEMATGE 
D’ARXIUS MÀSTER 
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11.3. Repositoris, migracions, preservació

Pel que fa a la preservació digital, tot i que no és un dels objectes principals d’aquesta 
guia, es presenten alguns aspectes que cal tenir en compte en relació amb els repositoris, 
les migracions i els formats.

Els principals tipus existents de repositoris en el moment de redactar aquest document 
eren els servidors, els discos durs i el núvol. El més recomanable és usar combinadament 
diversos discos durs externs amb un servidor, idealment propi. Actualment, l’opció del 
núvol resulta la més insegura tenint en compte l’accés futur als arxius, fins i tot a mitjà 
termini, ja que pertanyen a empreses que no garanteixen la possibilitat de disposar dels 
arxius en futurs més o menys propers.

És important, també, fer còpies de seguretat i comprovar periòdicament si funcionen 
correctament els discos durs, així com tenir una certa previsió de l’obsolescència dels su-
ports digitals utilitzats per tal de planificar a temps les migracions a altres suports.

Per altra banda, en relació amb els formats d’arxiu, tot i que la perspectiva de pervi-
vència és més llarga que la dels suports d’emmagatzematge, cal preveure també la possi-
ble migració a formats actualitzats, en períodes de mitjà i llarg termini.
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5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.2

5.2

5.2

5.2

5.3

5.3

5.3

Vegeu apartat

Vegeu apartat

Per a objectes opacs

Per a objectes translúcids

Situar les dues fonts de llum en posició simètrica respecte de l’original.

Situar la font de llum sobre el suport de l’estatiu de reproducció.

Verificar la uniformitat de la intensitat lumínica sobre l’àrea ocupada pel format del material 
a digitalitzar.

Fixar la càmera a l’estatiu de reproducció i establir l’altura per abastar, dins del camp de visió, 
tota una àrea lleugerament superior al format a digitalitzar.

Fixar la càmera a l’estatiu de reproducció i establir l’altura per abastar, dins del camp de visió, 
tota una àrea lleugerament superior al format a digitalitzar.

Ajustar correctament l’anivellament de la càmera per garantir el paral·lelisme entre el sensor 
i la superfície del material a digitalitzar.

Ajustar correctament l’anivellament de la càmera per garantir el paral·lelisme entre el sensor 
i la superfície del material a digitalitzar.

Fixar les guies o elements de referència per garantir l’orientació correcta dels originals 
respecte del sensor.

Fixar les guies o elements de referència per garantir l’orientació correcta dels originals respecte 
del sensor.

Situar i fixar la màscara negra i opaca adequada al format dels originals a digitalitzar.

Comprovar que la intensitat i la temperatura de color de les dues fonts de llum és la mateixa.

Verificar que la intensitat i la temperatura de color de la font de llum és la desitjada.

Verificar que les fonts de llum són fora del grup d’angles del camp de visió de la càmera: 
comprovar que no es produeixen reflexions especulars sobre l’original quan s’observa des 
del punt de vista de la càmera.

Verificar la uniformitat de la intensitat lumínica sobre l’àrea ocupada pel format 
del material a digitalitzar.
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6.1

6.1

6.2

6.2

6.3

6.3

7.1

7.1

Vegeu apartat

Vegeu apartat

Per a objectes opacs

Per a objectes opacs

Situar l’original sobre el suport de l’estatiu de reproducció orientat correctament.

Situar l’original sobre la font de llum orientat correctament.

Comprovar l’ajustament de la càmera per a captació de format RAW.

Comprovar l’ajustament de la càmera per a captació de format RAW.

Ajustar l’enfocament per obtenir la màxima nitidesa que aporta el sistema.

Ajustar l’enfocament per obtenir la màxima nitidesa que aporta el sistema. Utilitzar, si cal, 
un material opac, pla, amb text o elements gràfics prou contrastats.

Ajustar els paràmetres d’exposició:
 ∙ ISO 100 o 200.
 ∙ Temps d’obturació:

 ∙ Velocitat de sincronització en cas de captació amb flaix.
 ∙ Temps d’obturació establert prèviament segons el blanc del test de color.

 ∙ Diafragma òptim del sistema.

Ajustar els paràmetres d’exposició:
 ∙ ISO 100 o 200.
 ∙ Diafragma òptim del sistema.
 ∙ Temps d’obturació:

 ∙ Velocitat de sincronització en cas de captació amb flaix.
 ∙ Temps d’obturació ajustat per obtenir un valor de gris immediatament inferior a 255  

en la zona més transparent del material.
 ∙ Intensitat de la font de llum (en cas de digitalització amb flaix) ajustada per obtenir un 

valor de gris immediatament inferior a 255 en la zona més transparent del material.

Annex A2
Llista de comprovació dels paràmetres 
i ajustaments de captació
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Annex A3
Llista de comprovació dels paràmetres 
de processament

7.1

7.7

9.4

7.2

7.4

7.3

7.5

7.6

Vegeu apartatPer a objectes opacs

Fixar el format de captació en RAW.

Desactivar altres ajustaments de processament.

Establir el perfil ICC de la càmera.

Establir el balanç de blancs.

Ajustar paràmetres de màscara d’enfocament segons valors establerts prèviament 
pel format del material i les condicions de captació.

Comprovar l’aplicació de correccions d’aberracions i distorsió (activar-les o desactivar-les en 
funció de les necessitats).

Ajustar la mida de la imatge a la resolució nominal del sensor.

Fixar la corba de transició de luminància lineal.
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Procedència de les imatges:
Figura 1: Bea Martínez 
Figura 5: Leinox, Hensel 
Figura 6: Velvet 
Figura 10: Bea Martínez 
Figura 11: Diego Fontalba 
Figura 12: Diego Fontalba 
Figura 13 a, 13 b, 14 a, 14 b, 14 c, 14 d, 15 a, 15 b, 
15 c, 15 d, 16 a, 16 b, 16 c, 19, 21, 23: Girona, 1920. 
Fons i col·lecció Emili Massanas i Burcet. INSPAI, 
Centre de la Imatge. 
Figura 17, 18, 24, 25: Torroella de Montgrí,  
1911- 1931. Fons i col·lecció Emili Massanas  
i Burcet. INSPAI, Centre de la Imatge.  
Figura 20: Matadepera, 1996. Fons Ernest Costa. 
INSPAI, Centre de la Imatge.
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