
Taller d’estudi
Conceptes bàsics



Llei de l’invers al quadrat

La intensitat de la llum és inversament proporcional al quadrat de la distància 
entre l’objecte al que arriba i la font de llum.

INTENSITAT NOMINAL METRES INTENSITAT REAL VARIACIÓ

100% 1 100% 1,00

100% 2 25% 4,00

100% 3 11% 2,25

100% 4 6% 1,78

100% 5 4% 1,56



Tipus de llum

Llum dura

Apropant +

Allunyant -

Llum difosa

Modificada amb elements interposats



Zones

Llum especular

Llums altes

Transició

Ombres

Ombres projectades

al subjecte

al fons



Fonts de llum

Contínua

Flash



Elements

Torxes, flashos, bombetes, focus.

Modificadors 

Reflectors

Fons

Transmissors



APUNT ESPECIAL MIRRORLESS

Les càmeres rèflex tenen visor òptic.

La visualització en temps real es independent als ajustaments de la càmera.

Les càmeres sense mirall, EVIL o mirrorless tenen visor electrònic. 

La visualització en temps real es modifica segons els ajustaments de la càmera 
(diafragma, velocitat i ISO) i permet previsualitzar la imatge abans de disparar.

Per operar en estudi amb flash, aquesta previsualització s’ha de desactivar..



Configuració de la càmera - Flash d’interior amb fons fix

Medicio: Matricial, puntual, ponderada al centre. No afecta al resultat

Exposició: Manual

Velocitat: Entre 1/200 i 1/250 i es deixa fixa.

ISO: El nominal de la càmera = el més baix possible

Diafragma: Varia segons intensitat de llum i modelat del subjecte



Configuració de la càmera - Flash d’exterior amb fons obert

Medicio: Matricial, puntual, ponderada al centre. No afecta al resultat

Exposició: Manual

Velocitat: Entre 1/60 i 1/250, varia en funció del fons

ISO: El nominal de la càmera = el més baix possible

Diafragma: Varia segons intensitat de llum i modelat del subjecte



Configuració de la càmera - Llum contínua

Medicio: Matricial, puntual, ponderada al centre. 

Exposició: P, A o M

Velocitat: Entre 1/60 i 1/250

ISO: El nominal de la càmera = el més baix possible

Diafragma: Varia segons la profunditat de camp que vulguem


