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ARGAZKIGINTZA DIGITALA
1. Kapitulua Argazkigintzaren oinarrizkoak
AURKIKUNTZA
Gizakia bazeraman mende ugari errealitatearen irudi iraunkorren bila Joseph-Nicéphore Niépce1
(1765-1833) zientzialari frantziarrak lehenengo irudiak lortu zituenean (XIX. mendearen hasieran).
Lehenengo irudi finko hauek lortu baino lehen, orain dela bi mila urte baino gehiago (Grezia
Klasikoan edo Mesopotamian, gaurko Siria eta Iraken, adibidez), gure aurrekoek bazekiten jadanik
benetako irudien proiekzioak beste azal batean ikusten eta kopiatzen (ganbera iluna):

Aristotelesek eta Euclidesek Grezia Klasikoan, edo Alhacen jakintsuak (965-1038)
Mesopotamian (gaurko Iraken), besteak beste, gertakari hau oparo ikasi eta dokumentatu izan
zuten, Errenazimentuan zientzialari eta artista pilok (Leonardo da Vinci, Vermeer …) irudiak
marrazteko (kopiatzeko, hain zuzen ere) teknika hau erabili eta ikasi baino lehen.
Argazkigintzaren aurkikuntza ez zen posible izan Industria Iraultza eta bere aurrerapen teknikoak
ailegatu arte. Haien medioz, azkenean argazkigintzaren benetako aurkikuntza lortu zen:
errealitatea betirako harrapatzea…denbora gelditzea .
Niépce
(1816)
eta
Daguerre
Frantziarrek gizakiaren amets zahar
hau lortu zuten lehenak izan ziren.
Orain arte kontserbatu den argazkirik
zaharrena
Joseph-Nicéphore
Niépceren
Graseko
ikuspegia
lehiotik da (1826), eskuinean ikusten
duguna.
Bere Mahaia jantzita
argazkia aurrekoa da, baina originala
XX. mendearen hasieran galdu zen.
Nahiz eta gaurko irudien prozesaketa
oso erraza izan, lehenengo argazki
hauek ikerketa sakonen eta luzeen
emaitza dira, eta lortzeko heliografia izeneko prozesu unagarri eta nekeza erabili behar zen. Hau
erabilita, beira edo metalezko plaka batean argazki bakar bat lortzen zen (positibo zuzena, hau
da, negatiborik gabe). Hau lortzeko, plaka material sentikor batekin igurtzi behar zen eta kamera
ilun batean argitu. Azkenik, prozesu kimiko baten bidez, irudia finkatzen zen.
Espainian egindako lehen argazkia, 1839an Bartzelonan, daguerrotipo bat zen. Nahiz eta gaur
egun originala ez kontserbatu, baudakagu berriago bat leku eta teknika berdina erabiliz. Argazki
hau Ramón Alabernek 1848 urtean egin zuen eta hurrengo orrialdean ikusten dugu.

1

http://www.niepce.com/home-es.html
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Niépcek bere lehenengo argazkia egiteko 8 ordu behar izan bazituen, goiko irudi hau lortzeko 20
minutu behar izan ziren.
1835 urtean Henry Fox-Talbot britaniarrak negatibo-positibo prozesaketa asmatu zuen,
calotipo izenekoa. Tratamendu honen bidez posible zen irudi baten kopia bat baino gehiago
lortzea, eta ez hori bakarrik: daguerrotiporekin konparatuz denbora gutxiago behar izaten zuen eta
merkeagoa zen, tonuen kalitatea eta argazkiaren araztasuna okerragoak izan arren.
Pertsona bat (zapata-garbitzaile baten bezeroa) ondo ikusten den lehenengo argazkia Boulevard
du Temple izenekoa da. Louis Daguerrek Pariseko hiribide honetan egin zuen 1838 urtean eta 10
minututako esposizioa behar izan zuen. Erabili zuen metodoa (daguerrotipo) beratzat patentatu
zuen bere bazkide Niépce (egiazko asmatzailea) hil eta gero:

Argazkian ikusten den moduan, kale jendetsu honetan zapata-garbitzailea eta bezeroa besterik ez
dira ikusten, haiek denboraldi honetan mugitu ez ziren bakarrak izateagatik.
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ARGAZKIGINTZA
Handik aurrera argazkigintza material sentikor batean eta argiaren bidez irudi bat finkatzen
duen teknika da. Material sentikorra negatiboa bada, argazkigintza analogikoari buruz hitz egiten
dugu eta sentsore digitala bada argazkigintza digitalari buruz:
Kamera analogikoa

Kamera digitala
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Irudi analogikoaren euskarria plastikozko argazkipelikula bat da, karrete batean jarrita dago eta soilik
fotograma zehatz batzuk ditu. Distirarik gabeko
aurpegia, karretearen beheko aldean, emultsioa da,
hau da, material sentikorra.

Goiko irudiaren euskarria sentsore digital bat da.
Sentsore honek, puntu sentikorrez (píxelak) beteta,
irudia harrapatzen du eta gero kamerak irudi hori
txartelan gordetzen du.

Argazki-pelikulak (negatiboa) bakarrik irudi ezkutuak
gordetzen ditu eta hauek ikusteko errebelatu behar dira.

Sentsore/taula honen pixelen kopurua irudiaren
bereizmena da, kasu honetan 100 pixeletakoa
(10X10).

Gaur egungo argazkigintza digitalari esker, batez ere irudiak sortzea erosoa eta merkea delako,
arte honek izugarrizko hazkundea eduki du azken urteotan. Gainera, gaur egun argazkiak
harrapatzeko ez ditugu soilik argazki-kamerak erabiltzen, baizik eta beste gailu elektronikoak ere
(telefono mugikorrak, tabletak, ordenagailuak, dronak, mota desberdinetako eskanerrak...). Hauen
ezaugarriak eta bereizmenak, gainera, gero eta hobeak dira egunez egun.

KAMERA DIGITALA
Argazki-kamera digitala sentsorean sartzen den argitasuna menderatzen duen tresna da,
horrela, irudiaren harrapaketa doi (“molda”) dezakegu. Nahiz eta gaurko kamerek izugarrizko
tresna bereziak eduki, haien oinarrizko osagaiak ez dira hainbeste eta egia esateko bai kamera
digitaletan bai kamera analogikoetan berberak dira.
Gaur egun badago argazki-kamera mota asko eta marka guztiek eredu eta sorta ezberdinak
dituzte: trinkoak (dena modu automatikoan edo programa mugatuekin lan egiteko); bitartekoak
(bridges, semi-reflexak, evil … edo kamera konpakta aurreratuak), gauza asko gure kabuz
prestatzeko, edo reflex eta ispilurik gabeko kamerak, dena nahi dugun moduan ahal izateko.
Erdi-mailako kamera konkretu bat aukeratzean, zenbat eta doitzeko aukera gehiago eman, orduan
eta hobe. Hala ere, beste ezaugarriak ez dira izango reflex edo ispilurik gabeko batek dituenak
(sentsorearen neurria edo objektiboen aukerak, adibidez), baina horrelako makinak beti aukera
onak izango dira argazkigintza ikasteko eta argazki onak egiteko.
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Kamera reflex digitala
Eskuliburu hau kamera reflex digitalak (DSLR), ispilurik gabekoak eta erdiko kamerak (brigde,
semi-reflex, evil…) - zeinen oinarrizko elementuak kamera trinkoetan ere badauden - erabiltzen
dituenei zuzenduta dago.
Kamera reklex jasotzen du izen hau bere goiko aldean pentaprixma
bat (goian ikusten den konkorra) daukalako. Tresna honen bost
ispiluen eginkizuna, irudia, aldaketarik gabe, bisorean ateratzea da.
Erabiltzen ditugu horrelako makinak haien bidez edozein ahokadura
eta tresna modu manualean doi dezakegulako, objektibo ugari
erabil ditzakegulako, sentsorearen neurria handiagoa delako, eta
automatismo gehiago dituztelako

Kamera digitalaren funtsezko osagaiak
Zenbat eta hobeto ezagutu gure kamera, orduan eta argazki hobeak egingo ditugu:

Dial orokorra
Ezagutu
behar
dugun
lehenengo
elementua dial orokorra da, lan egiteko
modua aukeratzeko:

Lan egiteko modurik errazena automatikoa
da (hemen goian gezi berdeek seinalatu
dute kamera Nikon batean, ezkerraldean,
eta kamera Canon batean, eskubitan).

LCD Pantaila eta Bisorea
Argazkia egin baino lehen, irudia prestatzeko eta bere balioak ikusteko, eszena begiratu ahal dugu
bai atzekaldeko LCD pantailan baita pentaprixmaren bisorean ere.

Sakatzeko Kliskagailua
Behin argazkia enkoadratuta, kliskagailua erabiltzen dugu (goiko kameraren modeluan gezi
urdinak seinalatzen duena) eszena fokatzeko eta argazkia egiteko. Prozesu hau bi pausotan
egiten da:
✔ 1. pausoa. Kliskagailua erdiraino sakatzen dugu irudia enfokatzeko.
✔ 2. pausoa. Kliskagailua guztiz sakatzen dugu argazkia egiteko.
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Hartualdi bat egindakoan, argazkia LCD pantailan ikus dezakegu erreprodukzio botoia sakatzen
badugu (normalean bere ikurra hirukia/gezia da: ►):

Objektiboa
Objektiboa irudiaren argia kameraren sentsorean isladatzen duen aurreko lentea da. Lente hau
distantzia fokal askotarikoa bada (zooma), bi eraztun ezberdinak izango ditu:
✔ Eraztun bat barruan, distantzia fokala
aldatzeko eta irudia hurbildu
edo
urruntzeko.
✔ Beste eraztun bat, gehienetan kanpoan
eta estuagoa, irudia fokatzeko. Hau
erabiltzeko objektiboaren MF erlaitza M
posizioan izan behar da (fokatze manuala)
eta argitasunaren egoera oso iluna bada
(gaueko edo barruko egoeratan, adibidez),
derrigorrez modu honetaz baliatu behar
gara enfokatzeko.
Objektiboak distantzia fokal bakarra badauka,
lehenengo eraztuna besterik ez du.
Eskuliburu honen hirugarren kapituluan objektiboa sakonago ikasiko dugu.

Fotometroa
Gailu hau makinaren barruan dagoenez ez dugu ikusten, baina, zalantzarik gabe, kameraren
osagai garrantzienetako bat da eszenaren argitasuna neurtzen duelako, horrela, erabili behar
diren balio teknikoak mugatzeko.
Nahitaezkoa da jakitea kliskagailua erdiraino sakatzen duguenan, bi gauza egiten ditugula:
enfokatzen dugu eta eszenaren argitasuna neurtzen dugu (esposizioa). Modu automatikoan
lan egiten ari garenean, kamerak neurketa hau zuzenean erabiltzen du (enfokatzean, bai pantailan
bai bisorean erakusten dena). Argi dagoenez, enfokatzen dugun puntuaren argitasuna eragina
izango du argazki osoaren argitasunean.
Beste modu bat erabiltzen badugu (P, S, A, Tv, Av…) eta hurrengo orrialdeetan ikasiko dugunez,
esposiziaren balio hauek alda ditzakegu beste emaitz-luminikoaren bila, egoeraren edo gure
nahien arabera: argitasun orokorra zuzentzeko, eszena nahita iluntzeko, eszena nahita argitzeko,
edo aldeen artean argia orekatzeko...
Eskuliburu honen 10. orrialdean esposimetroa ikasiko dugu. Fotometroaren indikatibo honi esker,
argitasunaren maila zein den jakin dezakegu argazkia egin baino lehen. Honen bidez, funtsezko
balioak aldatzen baditugu (batez ere itxigailua eta zabalera), esposizio zuzena lortu ahal izango
dugu. Hala ere, beste hirugarren faktore bat kontutan izan behar dugu: ISO sentsibilitatea (15.
orrialdean aztertuko dugu).
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ESPOSIZIO ZUZENA
Hau guztia jakinda, argazkigintzaren punturik garrantzitsu zail eta labainenaren aurrean aurkitzen
gara: irudia luminikoki ondo izatea, bere esposizioa zuzena izatea. Argazkigintzaz ezer ez
jakin gabe, lehenengo unean gure sentiduentzat argazki bat atsegina izateko, argitasun maila
zuzena eduki behar du.
Argazki bat ikustean denok igartzen dugu argiegia edo ilunegia den ala ez, gure ikusmena
ezerosoa eta desatsegina sentiarazten duelako, hain zuzen ere.
Orokorrean irudietan bi arazo hauek aurki ditzakegu:
✔ Argazkian argitasun gehiegi dagoenean, hau da, argiegia edo erreta dagoenean
(“sobreexpuesta” gaztelaniaz):

✔ Argazkian argi gutxi dagoenean, hau da, ilunegia denean (“subexpuesta” gastelaniaz):

Beste batzuetan arazo hauek irudiaren leku kontretuetan besterik ez dira ikusten (goiko irudian
gertatzen den moduan, zerua egiazko argitasuna du eta). Hemendik aurrera baliabide eta metodo
ezberdinak erabiliko ditugu, argitasunaren egoeraren arabera, argia neurtzeko.
Hori lortu ahal izateko teknika berezi batzuk ikasi behar ditugu, bai argia ondo neurtzeko (modu bat
edo bestea erabiliz egoeraren arabera) bai argazkien argitasunaren akatsak zuzentzeko.
Argazkigintza digitalean postprodukzio programa bat (Photoshop, Gimp, Lightroom, gure
kamerarekin jasotzen dugun softwarea…) akats luminikoak zuzentzeko oso gailu gomendagarria
da. Agerikoa da, arlo hau ia-ia derrigorrezkoa dela gaurko argazkigintzan, dena den, kameran
bertan gure argazkiak zenbat eta hoberen atera, orduan eta lan gutxiago egin beharko dugu
beranduago. Azken finean, hori da gure kameraren jatorrizko eginkizuna.
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ESPOSIZIOAREN KONTROLA
Egoeraren arabera argitasun egokiena (esposizio zuzena) lortzeko, kamerak dituen funtsezko
tresnak hauxeak dira:

ITXIGAILUA (OBTURADOREA)
Gailu honek, sakatzeko kliskagailua sakatutakoan, sentsorean sartzen den argiaren denboratartea mugatzen du, hau da, esposizio-denbora edo abiadura. Balio hau segundotan neurtzen
du:
Erdiko
abiadurak

Abiadura motelak

Abiadura azkarrak

Bulb
30’’

15’’

8’’

4’’

2’

1’

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125

1/250

1/500

1/1000

…

Guk geuk abiadura alda dezakegu motelagoa edo azkarragoa izateko eta aldaketa bakoitzean
bikoitza edo erdia izateko, goiko irudian ikusten den moduan. Horrela, abiadura segundo bat baldin
bada, hurrengo abiadura motelagoa segundo erdia izango da ( ½ ) eta hurrengo abiadura
bizkorragoa 2 segundo.
Argi dagoenez, itxigailuaren abiadura edo pauso bakoitza erabili ondoren argitasunaren bikoitza
edo erdia sartzen da, eta horrela hurrenez hurren. Honek, zalantzarik gabe, irudiaren
argitasunari eragiten dio. Nolanahi ere, sormen eta arte arloan izugarrizko garrantzia du,
mugimenduarekin lan egiteko balio duelako:
✔ Abiadura motelek (1/15 eta motelagoak) mugimendua
erakusten digute. Tripodea edo horrelako gailu bat
erabiltzen ez badugu kameraren mugimendua ere
igarriko da.
Argitsuak baldin badira, denbora-tarte honetan
mugimenduan dauden elementuen desplazamendua
ikusten da.
Kamera gehienetan abiadurarik motelena, behintzat zuzenean aukeratzeko, 30 segundokoa
da, baina B (Bulb) posizioa erabiltzen badugu edozein denbora aukera dezakegu askatasun
osoz. Dena den, halakoak hautatzen baditugu komenigarria da kanpoko kliskagailu bat
erabiltzea, edo kamera batzuen menu berezien medioz.
✔ Abiadura azkarrek (segundo-ehunenak edo milarenak)
mugimenduak izozten dituzte.
Itxigailuaren abiadura mugitzen den elementuarena
baino azkarragoa bada, ondo izozten dugu. Irudi
honetan, adibidez, 1/500 abiadura erabili genuen
zaldiaren mugimendua gelditzeko.
Gaurko kamera guztiek programa automatikoak ekartzen dituzte (kirola, makro, erretratuak
egiteko…) dial orokorrean edo menuetan. Kirol programa erabiliz gero, adibidez, esposiziodenbora oso azkarra izango da, mugimendua gelditzeko.
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DIAFRAGMA
Itxigailuarekin batera lan egiteko, argazki bat egiterakoan, diafragma tresnak objektiboaren
zuloaren zabalera xedatzen du:

Diafragmaren neurri-unitatea f zenbakia da. Honen arabera, diametro bakoitzaren neurriak eskala
batean adierazten dira. Zabalera bat edo bestea aukeratzen badugu, hurrengoekin konparatuz,
sartzen den argitasun kopurua erdia edo bikoitza izango da, irudian ikusten denez.
Argi dagoenez, f/11 zabalera erabili beharrean, f/8 irekitzen badugu, argitasun bikoitza lortuko
dugu, eta f/16 zabaltzen badugu argitasun erdia, eta abar.
Itxigailuarekin gertatzen den bezala, zabaleraren erabilerak ere ondorio artistikoa du (hurrengo
kapituluan ikasiko dugu).
Dena den, zerbait aurrera dezakegu: argazki bat egiterakoan elementu bat enfokatzen badugu,
elementu honen garbitasuna lortzen dugu, baina gune zabalago bat enfokatzen dugu aldi berean
(bai aurrean bai atzean). Gune honi eremu-sakonera deitzen diogu eta batez ere diafragmaren
bidez kontrolatzen dugu.
Zabalera handiagoa bada (f zenbakia txikiagoa),
eremu-sakonera estuagoa izango da.

Zabalera estuagoa bada (f zenbakia handiagoa),
eremu-sakonera zabalagoa izango da.

Aurreko irudietan ikusten denez, nahiz eta bietan lehenengo yogurra enfokatu, lehenengoan
bakarrik yogur hau ikusten dugu argi (f 5.6). Bigarrenean, aldiz, ia-ia plano guztiak argi eta garbi
ikusten dira (f 16), baita atzekaldeko horma ere.

ITXIGAILU / DIAFRAGMA ERLAZIOA
Hitz batez, zabalera/abiadura erlazioak objektibotik sentsorera iristen den argitasuna zehazten
du.
Denok dakigunez, egoera luminikoak erabat ezberdinak dira. Adibidez, eguerdi eguzkitsu batean
edo arrasti euritsu batean argazki bat atzemateko esposizioa aproposa izateko balioak zeharo
aldatuko dira.
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Kameraren modu automatikoa aukeratzen badugu, fotometroak eszenaren argitasuna neurtzen du
eta esposizio zuzenaren bila balio egoki batzuk (obturazio-abiadura eta diafragma) erabiliko ditu
(luminikoki posible baldin bada, erdikoak) argazkia ateratzeko.
Hala ere, eta erraz ondoriozta dezakegu, diafragma/itxigailu konbinazio ezberdinek argitasun
kopuru berbera lor dezakete. Adibidez, argi-kopuru bera lortzeko, diafragma bat irekitzen badugu
(hau da, argi bikoitza sartzen da), esposizio denbora murriztu beharko dugu. Horrela egoera
orekatuko dugu (kasu honetan obturazio-abiadura erdia izateko), eta abar. Diafragama/itxigailu
erlazio honi elkarrekikotasun-legea deitzen diogu:

Goiko hiru konbinazio hauek luminikoki baliokideak dira, baina lortuko ditugun irudiak ez dira
berdinak izango. Aurretik esan dugunez, itxigailuak eta diafragmak ondorio artistiko desberdinak
hornitzen dituzte gure argazkietan. Ikastaro honetan zehar praktika ugari egingo ditugu efekto
hauek egiaztatzeko.
Kameraren modo P-a (automatiko programatua) aukeratuz gero, konbinazio hauek alda ditzakegu
automatiko hutsean ez bezala (beste gauzen artean).

TOMAREN ESPOSIZIO BALIOAK
Argazkia egin ondoren: Irudia ikustea (►)
Erreprodukzio botoia (►) sakatzean egin ditugun argazkiak LCD pantailan ikusten ditugu. Merezi
du jakiteak pantaila honetan agertzen diren ikurren esanahia. Beste alde batetik, posible da bera
konfiguratzea, argibide gehiago edo gutxiago erakusteko.
Kameraren markaren arabera ikusten diren argibideak aldatzeko botoia ezberdina da. Kamera
batzuetan DISP edo INFO hitza duen botoi bat oso argi agertzen da, eta bakarrik sakatu behar
dugu behin eta berriro argibidea konmutatzeko. Hala ere, beste kameratan, adibidez Nikonetan,
beheko edota goiko geziak erabili behar ditugu eta gainera balio gehienak menuan aktibatu behar
ditugu ikusgai izateko.
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Irudiaren ondoan LCD pantailan argertzen diren argibideen artean importantenak diaframa eta
abiaduraren balioak dira. Gaurko kamera reflex guztietan konfiguratu ahal ditugu balio hauek, eta
posible baldin bada merezi du histograma ikustea, oso lagungarria delako (hurrengo orrialdean
ikusiko dugu). ISO sentsibilitatea, zuri balantzea eta beste datu batzuk ere ikusten baditugu, askoz
hobeto.
Hurrengo irudietan kamera Sony bateko erreprodukzio pantailaren formatu ezberdinak ikusten
ditugu. Itxigailua eta diafragma goiko bi irudietan agertzen dira. Dena den, hauetako batean
argibide gehiago ikusten dira, haien artean histograma:

Azken irudi honetan argazkia besterik ez da ikusten:

Argazkia egin aurretik: Esposimetroa
Zorionez gure gaurko kamerek ez dituzte erakusten esposizioaren balioak argazkia egin eta gero
bakarrik, baita irudia atera aurretik ere. Disparadorea erdiraino sakatzean, argazkia
enfokatzerakoan, LCD pantailan agertzen dira (modu Automatikoa, P edo lehentasunetan: S/TV,
A/Av). Modu Manuala aukeratuz gero, bai bisorean bai LCD pantailan, diafragma eta abiadura
balioekin batera esposimetro eskala ikusten dugu:

Eskala honen erdiko puntuak (gezi berdeak seinalatzen duena) esposizioa zuzena adierazten du.
Ezkerreko – ikurrak argi gutxiko aldea adierazten du (esposimetroaren marka erditik zenbat
eta urrunago egon ezkerraldean, orduan eta ilunagoa izango da argazkia) eta eskubiko + ikurrak
argi handiko gunea adierazten du.
Gure diafragma eta obturadorearen aldaketek argitasuna orekatuko dute, esposimetroaren marka
erdira ailegatu arte esposizio zuzenaren bila.
Gaurko kamera pilok, esposimetroaz gain, histograma ere erakusten digute, argazkia egin
aurretik balioak aldatu ahal izateko.
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HISTOGRAMA
Irudi baten argitasuna adierazteko erabiltzen dugun tresna histograma da. Grafiko honetan,
x ardatzean tonu eta koloreak irudikatzen dira eta y ardatzean tonu bakoitzaren kantitateak
(zenbat pixel) islatzen dira:

Ezkerreko beltzatik (0 balioa, hau da, koloreen gabezia) eskuineko zurira arte (255 balioa), grisa
erdialdean izanda, x ardatzean 256 tonalitate ezberdinak dauzkagu. Grafikoaren erdian agertzen
den masa beltza (erdiko gezi berdeak seinalatzen duena) irudiaren pixel guztien pilaketa da.
Honetan tontorrak baldin badira, honek esan nahi du tonu edo kolore konkreto batzuk nagusitzen
direla.
Grafikoan pixel gehienak eskubiko aldean
kokatzen badira, irudia funtsean argia dela
esan nahi du. Berriz, ondoko histograman
ikusten dugun moduan, pixel-multzoa
nagusiki ezkerreko aldean (beltzatik hurbil)
baldin bada, argazkia funtsean iluna
izango da:
Hurrengo irudian argazki kromatikoki aberats baten aurrean gaude. Pixel-multzoak tarte dinamiko
osoa betetzen du: histograma honetan denetarik daukagu (beltzak eta zuriak ere bai) nahiz eta
zeruko urdin ezberdinen tontorrak nagusitu:

Irudi tratamendurako programa guztietan (erostean gure kamerak ekartzen duena, Photoshop
aplikazio profesionala, Gimp…) histograma-mailak doitu ahal ditugu irudiaren argitasuna
aztertzeko edota aldatzeko.
Gaurko kamera batzuek ere, horrelako zuzenketak egin ditzakete, nire ustez. Hori oso
gomendagarria izan ez arren. Hirugarren kapituluan sakonago ikasiko dugu histograma.
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DIAFRAGMA ETA ITXIGAILUA DOITZEA
Diafragma eta itxigailuaren elkarrekikotasun-legea eta esposizio zuzenaren ideia jakinda
teknika ezberdinak ikasi behar ditugu esposizioaren parametroak menperatzeko eta irudien
argitasuna modu aske batean doitzeko. Kameraren dial orokorrak posibilitate anitz ematen digu
hau lortzeko:

ITXIGAILUAREN LEHENTASUNA (Tv edo S modua, kameraren arabera)

Bere izenak esaten duen bezala, modu honek
obturazio abiadurari lehentasuna ematen dio.
Horrela, guk manualki nahi dugun abiadura
aukeratu behar dugu (kontrol diala erabiliz).
Guk hori egitekotan, zenbat irekitzen behar den
diafragma, kameraren fotometroari dagokio.
Argi dagoenez, lehentasun hori oso baliagarria da
gure eszenetan zerbait mugitzen denean
(mugimenduak gelditzeko edo ikusteko), hau da,
abiaduraren
efektuak
bilatzen
baditugu.
Horrelako adibide batzuk jadanik 7. orrialdean
ikusi ditugu.
Beste kasuetan, bi ondorio hauekin elkarrekin lan egin nahi dugu, aldi berean mugimendua eta
gelditasuna ikusteko (mugimenduaren kontrasteak erakusteko), beheko argazkian ikusten denez:
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DIAFRAGMAREN LEHENTASUNA (Av edo A modua, kameraren arabera)
Modu hau aurrekoa bezalakoa da, nahiz eta guk kasu honetan diafragmaren zabalera doitu. Hori
aldatuta, kameraren fotometroak abiadura asmatu behar du argitasuna ondo izateko (esposizio
zuzenaren bila).

Aukera hau erabiltzen dugu argazkian fokatuta agertzen diren elementuak zehazteko (nahiz eta
plano ezberdinetan izan, kameratik hurbilago edo urrunago). Zortzigarren orrialdean ikusi dugunez,
argazkilaritzan dena aratz eta garbi (fokatuta) erakusten den alde honi eremu-sakonera esaten
diogu eta batez ere diafragmaren bidez menperatzen da, zabalago edo estuago bat aukeratuz.
Erretratu bat egitean adibidez, normalean pertsona isolatu nahi dugu, bera bakarrik argi izateko
eta beste planoak lauso agertzeko. Hurrengo irudietan eszena berbera daukagu eta leku berean
fokatu dugu (erdiko puntuan, hain zuzen ere), kasu honetan erdiko planoa ere badela:

Ezkerreko irudian diafragma itxi bat erabili genuenez (f 22), ia-ia plano guztiak, goitik behera, argi
agertzen dira. Eskuineko bertsioan, aitzitik, diafragma oso irekia aukeratu genuenez (f 4) eremusakonera nabariki murrizten da eta bakarrik fokatu dugun puntua eta honen ondoan oso hurbil
dauden planoak garbi ikusten dira.

MODU AUTOMATIKOA PROGRAMATUA (P)
Modu hau azken semiautomatikoa da. Hasiera batean automatikoki lan egiten du, baina parametro
pilo doi ditzakegu, adibidez importantena (diafragma/abiaduraren konbinazioa). Berak balio hauek
aurkezten ditu baina kontrol gurpila mugituz gero elkarrekikotasun-legea erabiltzen da:
✔ Dial hau norabide batera mugitzen badugu abiadura azkarrago bat lortzen dugu eta
diafragma automatikoki pauso bat irekitzen da argitasuna berdintzeko.
✔ Beste norabiderantz mugitzen badugu abiadura motelagoa aukeratzen dugu eta diafragma
automatikoki pauso bat ixten da argitasuna orekatzeko.
P modua erabiliz gero, beranduago ikasiko ditugun beste ezaugarri interesgarri batzuk ere alda
ditzakegu: zuri-balantzea (BW), ISO sentsibilitatea (15. orrialdean), flasha ...
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MODU MANUALA (M)
Metodo hau nahi duguna egiteko erabateko askatasuna ematen digun bakarra da. Kamera reflexa
baldin badaukagu, merezi du hauxe ezagutzea eta erabiltzea. Hori bai, diafragama, abiadura, ISO
eta parametro guztiak gure kabuz eta manualki doitu behar ditugu. Abiadura eta diafragma
aldatzeko kamera batzuek, beheko irudiarena adibidez, bi gurpil ezberdinak dituzte: kontrol diala
eta atzeko gurpil gehigarri bat (batak abiadura eta besteak diafragma aldatzeko):

Gure kamerak soilik gurpil bat baldin badauka, bi balio funtsezko hauek aldatzeko kontrol diala
biratu behar dugu. Zuzenean aldatzean abiadura aukeratzen da, eta diafragma doitzeko, gurpila
mugitzen dugun bitartean beheko irudian agertzen den botoia (konpensazio botoia) sakatuta
mantendu behar da:

Modu manualean lan egiten dugunean nahitaezkoa da esposizio egoera esposimetroan edota
histograman behin eta berriro egiaztatzea. Diafragmaren zabalera, obturazio abiadura edo
ISO sentsibilitatea zuzenduz gero, esposimetroaren markak argitasunaren egoera erakusten digu.
Marka hau erdian dagonean, esposizio zuzena aurkitzen dugu:

Denboraren poderioz eta argazkiaz argazki, gure kamera egoera luminiko ezberdinetan erabiliko
dugu eta esposizio hoberen hori ez dela beti egokiena izango ulertuko dugu (bilatzen dugunaren
arabera edota enfokatu ditugun puntuen arabera).
Batzuetan irudirik onenak (bilatzen duguna) argitasun oreka ezberdin bat “eskatzen du” edo guk
geuk bertsio argiago edo ilunagoa nahiago dugu. Zenbat eta praktika gehiago egin, orduan eta
goizago ulertuko dugu hau.
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SENTSIBILITATEA (ISO balioak)
Diafragmaren zabalera/esposizio denbora bikotea ulertuta, batzuetan hirugarren parametro
bat erabili behar dugu esposizio zuzenaren aurrean era moldagarriago batean lan egiteko (aukera
luminiko gehiago edukitzeko): ISO sentsibilitatea.
Hitza nazioarteko arau batetik etortzen da (ISO hizkiek “Estandarizaziorako Nazioarteko
Erakundea”2 esan nahi dute). Arau hau argazkigintza analogikoaren garaikoa da eta argazkipelikularen benetako sentsibilitate fisiko guztiak nabarmentzeko balio zuen. Horrela, pelikula
bakoitzaren argitasun beharraren (argiarekiko sentikortasuna) arabera ISOk eskala bat ezarri
zuen. Eskala honen arabera 100 ISO sentsibilitate normala da.
Handik aurrera sentsibilitatea
bikoizten badugu (200, 400, 800,
1600...) balio berriak bi aldiz
sentikorragoak badira (argiaren
erdia behar dute), eta alderantziz.

ISO-igoeraren
abantailak.
Egoera batzuetan, nahiz eta argi gutxi izan (gauean, ilunpetan, barruko lekuetan…), nahi dugun
irudia ateratzeko abiadura azkarra edota diafragma itxia beharko ditugu. Irudia iluna gerta ez
dadin, ISO altuago bat izango da erantzuna.
Horrelako egoeratan, sentsibilitate handiago bat erabiliz sentsorea sentikorragoa izango da eta
posible izango da abiadura azkarrago bat (adibidez, 1/500, 1/125 erabili beharrean) edo diafragma
itxiago bat aukeratzea.

ISO-igoeraren eragozpenak.
ISOa igotzen dugunean, batez ere ISO balioak oso altuak badira (800 eta gorakoak), bi arazo
hauel lortzen ditugu:, argazkiaren kalitateak okerrera egingo du eta zarata digitalak irudia
zikinduko du, gehienbat gune ilunagoetan:
✔ Zarata digitala agertzen da (pixel-masa “zikina”, batez ere gune illunenetan).
✔ Irudiaren hein dinamikoa (tonuen aberastasuna) murrizten da (3. kapituluan gai hau
ikasten dugu).
Sentsibilitateak
(behetik gora)
25
50
100 (normala)

Eszena argi handikoa da

* Irudiaren kalitate hobea

Eszenan argi gutxi dago

* “Zarata” eskuratzen dugu eta
“hein dinamikoa”galtzen dugu

200
400
800
1600
…
2

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
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ESPOSIZIOAREN HIRUKIA
Ondorioz, esposizio zuzena lortzeko parametro hiru hauek baditugu, bata edo bestea aske
aldatzeko, beti elkarrekikotasun-arauak errespetatuz, hau da, bata aldatzen badugu (adibidez,
diafragma bat zabalduz) besteekin orekatzen behar dugu (kasu honetan, abiadura azkarrako bat
edo ISO baxuago bat aukeratuz)
Parametroen hirukote hau badiogu esposizioaren hirukia, eta balio bakoitzaren aldaketari esaten
diogu argi-pausoa:(gaztelaniaz: punto o paso de luz):

Adibide gisa, argazki ilunegia lortzen badugu, edonoiz errepikatu ahal dugu hiru funtsezko
faktoreak moldatuz. Horrela, hauetako aldaketa bat aukera dezakegu:

✔ Diafragma irekitzea (adibidez, f8, f11 erabili beharrean):

✔ Abiadura murriztea (adibidez, 1/125, 1/250 erabili beharrean):)

✔ Edo ISOa bikoiztea (800, 400 beharean, adibidez):
Hori bai, aukera bat edo bestea hartzerakoan ez dugu aldatzen bakarrik argitasuna, ikasi dugun
moduan:
✔ Abiadurak: mugimendua erakusten du edo izozten du.
✔ Zabalerak: sakonera aldatze du.
✔ ISO Sentsibilitateak: zarataren arazoak ematen ditu.
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ZURI BALANTZEA (WB)
Zuri balantzeak (WB edo white balance) gure kamerak hartzen dituzten koloreak mugatzen du.
Argitasunarekin gertatzen den bezala, kolorearen aldetik, normalean irudi zehatzak lortu nahi
ditugu. Hau da, argazki bat ateratzean, guk ikusten ditugun tonu zehatzak harrapatu nahi ditugu .
Hau lortzea, zuri balantzearen helburua da. Modu automatikoa erabiltzen badugu (AWB), zuri
balantzea bere kabuz saiatzen da argi-iturriaren mota antzematen koloreak zuzen biltzeko.
Arazoa sortzen da lortzen ez duenean, eskubiko irudian ikusten
dugun moduan. Argazki honetan balantze automatikoaren
erroreak tonu gainartzaile arrosa bat hartu du, elurraren zurizuria beharrean.
Hau gertatzen denean kamerari eskuz lagundu behar diogu zuri
balantzearen balio zehatza doitzen, argi-iturri egokia aukeratuz.
Hau eginda, bi gauza lortuko ditugu:
✔ Tonurik argiena benetako zuria izatea (hortik izena:
zuri balantzea) edo behintzak benetako tonua, beste
tonu bada, edozein kolore gainartzaile artifiziala lortu
gabe.
✔ Gainerako koloreak ere fidelak izatea, argazkia
kromatikoki guk ikusten dugun moduan harrapatzeko.

Zuri balantzea aldatzea
Gure kameratan zuri balantze egokia hautatzeko bakarrik ireki behar dugu zuri balantzearen (WB)
menua (batzuetan botoi zuzen batean daukagu, edota LCDko menuan talde orokorrean dago) eta
egoera kromatikoaren arabera zuzena aukeratu. Hurrengo taulan, adibidez, kameraren bateko
aukerak ikusten ditugu:

Adibidez, egun argitsu batean hondartzan bagara eta egin dugun irudiaren tonuak okerrak badira
(adibidez, unrdinxka, horiegiak…) eguzkiaren ikurra (“eguneko argia”) aukeratu behar dugu
berriro argazkia egiteko eta benetako koloreak harrapatzeko.
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Hurrengo adibidean, Gasteizko kale batean zerua erabat estalita zegoenean egindakoa, bi toma
ezberdiak ditugu:

Ezkerreko argazkia zuri balantze automatikoa erabiliz lortu dugu. Hauxe in situ ikusterakoan
konturatu gara zurixka tonu hori egiazkoa ez zenik eta erabaki dugu zuri balantzea eskuz doitzea
hodeiaren ikurra aukeratzen. Behin hori eginda, lortu dugun bigarren irudiaren kolorea guk ikusten
dugun bezalakoa izan da.
Dena den, argi-iturriaren arabera, batzuetan zuri balantzean ez daukagu aukera on bat kolorearen
arazoak konpontzeko eta irudia kromatikoki zuzen ateratzeko ikur hauen bidez (eguzkia, hodeia,
itzala, bonbila…). Kasu hauetan eskuko zuri balantzea aurkitu behar dugu, zerbait zuri-zuria
erabiliz eta azken aukera hori erabili.

Kolore tenperatura (Kelvin graduak)
Egoera kromatikoa bakoitza bere kolore temperatura zehatza du (hau da, kolore gainartzaile bat),
Kelvin gradutan neurtzen dena. Beheko kolore-eskalan, eguneko orduaren arabera, ikusten dugu
kolore tenperatura bakoitzaren graduak. Gaurko kamera batzuetan, zuri balantzea aldatzeko gradu
hauek erabil ditzakegu eta metodo hau oso baliagarria da, ikur normalak (hodeia eguzkia...) erabili
ordez, benetako koloreak hartzen ez baditugu. Aurreko orrialdean, adibidez, adierazten da egun
eguzkitsu baten argiaren tenperatura 5200 ºK gradukoa dela, baina azken finean, orduaren
arabera hau aldatzen da (5000 eta 5900 artean, hortze-hortze), eta egia esateko, modu
orokorrean, eguneko tenperatura 5500 ºK gradukoa dela kontuan hartzen dugu:

2000 K

3000 K

5000 K

Egunsentia
Ilunabarra
Urrezko ordua
Argi goriko
bonbila

5500 K

Eguzkitsu eguerdia

6200 K

Hodeitsua

Flasha

7000 K

Kanpoko
itzaletan

10000 K

16000 K

Zeru urdina
Ordu urdina

Eguneko argi zuria
Eguzkitsua, baina ez hain bizia
edo eztiki hodeitsua

Argi beroa

Argi hotza

Zuri balantzearen sormenezko erabilera
Ikasi dugun moduan, zuri balantzea erabiliz benetako kolorearen irudia lor dezakegu. Dena den,
batzuetan hori ez da guk nahi duguna, kolore gainartzailea nahita aldatzea baizik. Kasu hauetan
doitzen dugu zuri balantzea sormenezko erabilera baten bila eta kamerari iruzur egiten diogu
egoera honetan guk nahi ditugun tonuak lortzeko. Adibidez: egun argi batean zuri balantzeari
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agintzen badiogu egoera kromatikoa hotzagoa dela (itzala edo hodeiaren ikurra aukeratuz, esate
baterako) lortutako irudiak tonu beroak biziagotuko ditu gehiegizko tonu urdin teoriko hori
orekatzeko eta argazkia horixka-laranjatuagoa izango da. Alderantziz, egun hodeitsu batean
kamerari agintzen diogu zeru eguzkitsu baten aurrean gaudela, zuri balantzeak tonu urdina
gehitzen du eszenaren berotasuna murriztuz. Gure kamerak aurreko orrialdean agertzen den
kolore-eskala badauka, errazago eta aske urdin-horia oreka hori alda dezakegu.
Dena den, kolorearen arazoa argazkia egiterakoan kondondu ez badugu, beti daukagu geroko
edizioaren aukera irudi-tratamendu programa baten bidez (Gimp, Photoshop, edo gure kamera
erostean lortzen duguna, adibidez). Hau guztiek badauzkate tresna ezberdinak eta aproposak
kolorea aske zuzentzeko edota aldatzeko, adibidez histograma erabiliz, hurrengo adibidean egin
dugun moduan Gimp programaren bidez:

Kasu honetan histograman urdin kanaleko
erdiko puntua mugitu dugu urdin kolorearen
konplementariorantz
(horia),
tonuak
alderantzikatu.

Zuri balantzea pertsonalizatea
Orain arte ikasi dugu zer egin ahal dugun zuri balantze bata edo bestea aukeratzeko eta badakigu
ere sormenezko erabilera duela. Dena den, kamera batzuetan ez daukagu kolore-eskala hori eta
ikur-metodoa (hodeia, bonbila, itzala, fluoreszentea....) besterik ez dugu. Eta gainera batzuetan,
hauek erabiliz ez dugu lortzen kolorearen arazoa konpontzea (nahiz eta argi-iturri guztiak
aukeratu).
Egoera hauen aurrean badago aukera berezi bat (17. orrialdearen ikurren taulan, azkena:
“personalizado”) zuri balantzea erabat manualki sortzeko. Hau doitzeko eszena luminiko honetan
zerbait zuri-zuri bati argazkia atera. Behin hori eginda zuri balantzeari esan behar diogu (modu
“personalizado”aren bidez) irudi hori zuriaren eredua dela. Kameraren arabera agian alderantziz
egin behar dugu, hau da, lehenengo aukera hori hautatu eta gero argazkia egin. Dena den, gure
kameraren manualak argi irakatsiko digu honetaz.
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IKASTAROA ONDO USTIATZEKO AHOLKUAK
✔ Kamera egunero eta maiz erabili.
✔ Bilatu zure makinaren eskuliburua eta kontsultatu behar duzunean.
✔ Argazki bat egindakoan, honen balio tekniko orokorrak (diafragma, abiadura, BW..) eta
histogramaren argitasuna begiratu eta aztertu.
✔ Pentsatu eta saiatu ulertzen ea lortu duzun nahi zenuena.
✔ Modu manualari beldurra kendu eta erabiltzera ohitu.
✔ Hasi irudi errazak bilatzen.
✔ Argazkiak atera aurretik “kontzienteki begiratu”.
✔ Ikusten duguna mugitzen bada, obturazio abiadura izango da gakoa.
✔ Eremu-sakonera garrantzitsua bada, diafragma izango da gakoa.
✔ 1/15 abiadura edo motelagoa erabiltzen baduzu, kamara tripodea batean kokatu irudia
mugituta ez ateratzko (teleobjetiboa erabiliz gero, abiadura azkarrekin ere, tripode erabili).
✔ Ez arduratuko f zenbakietan pentsatzen, ezta milisegundoko frakzioetan ere, bakarrik lortu
nahi duzun horretan, irudi konkretuetan, okurritzen zaizkizunak edo “ikusten dituzunak”.
Argazkiak egiez, azkar ulertuko duzu nola egin ahal dituzun.

AZKENEKO OHARRAK
Eskuliburu honetan ez ditugu ikusiko egun kamera guztiek dauzkaten oinarrizko operazio sinple
eta unibertsalak, besteak beste:
✔ Bateria kargatzea.
✔ Irudiak ordenagailuan deskargatzea eta txartela hustea.
✔ Fotografikoak ez diren balioak konfiguratzea (data, wifi…).
✔ Oinarrizko arauak makina eta bateriak ondo tratatzeko ....

BIBLIOGRAFIA ETA IRUDIAK
Eskuliburu honetan agertzen diren irudiak eta grafikoak egilearenak dira, kopuru oso txiki bat izan
ezik, wikipediatik edo antzekoetatik aterata (eduki askeak), edo kamera batzuen eskuliburuetatik
(erreferentziak beti agertzen dira).
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