
IL·LUMINACIÓ AMB FLAIX

TEÒRICA i ...   PRÀCTIQUES, PRÀCTIQUES, PRÀCTIQUES



EL FLAIX

• Llum artificial

• Llum de breu durada

• Llum blanca de 5.500ºK

• Llum dura i directe



´





• Quant utilitzem diafragmes més 
tancats a la càmera.

• Quant la distància entre el flaix 
i el subjecte sigui més gran.

• Quant utilitzem ISO més baixes 
a la nostra càmera.

• Obrim el diafragma de la 
càmera.

• Augmentem la ISO de la 
càmera.

• Augmentem la potència del 
flaix.

A efectes d’exposició, necessitarem més 
potència de flaix:

Un flaix és capaç d’il·luminar 
correctament una major distància si:



POTÈNCIA DEL FLAIX

• Ve determinada per el Nº Guia. 

• La majoria de fabricants l’han integrat al nom del model (Nikon no).

• Major Nº Guia = major potència de flaix.

• Per calcular-ho, ISO 100 posició tele.

• No és vàlid per calcular-ho, quant posem  accessoris de difusió.

• Nº Guia / f = distància òptima d’exposició

• Nº Guia / distància òptima d’exposició = f   (diafragma)



PROPAGACIÓ DE LA LLUM DEL FLAIX

• La intensitat de la llum que rep un motiu a il·luminar és inversament 
proporcional al quadrat de la seva distància.

Intensitat= 1/x2  

1m 1/12 = 1

2m 1/22 = 1/4

4m 1/42 = 1/16

8m 1/82  = 1/64

L’àrea il·luminada per un flaix, és quatre vegades més gran cada vegada 
que es duplica la distància, però al mateix temps, la intensitat de la llum 
és quatre vegades menor. 



COBERTURA DE LA LLUM DEL FLAIX







COBERTURA D’IL·LUMINACIÓ

1. Zoom del flaix a 24mm

2. Zoom del flaix a 50mm

3. Zoom del flaix a 80mm

4. Zoom del flaix a 100mm

Ej. Posició zoom del flaix
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COBERTURA DE LA LLUM

Allunyem la font de llum per dispersar-la i l’acostem per concentrar-la.



COBERTURA DE LA LLUM

Posició zoom angular per dispersar-la o zoom tele per concentrar-la.

Modificador de la llum per dispersar: teles, difusors, paraigües, finestres...
Per concentrar-la: cons, nius d’abella...





SINCRONITZACIÓ DEL FLAIX

Sincronització a la primera cortineta.

El flaix dispara en el moment just que l’obturador s’obre completament.

Sistema més habitual.

Sincronització a la segona cortineta.

El flaix dispara just abans que l’obturador comenci a tancar-se.

S’ha de combinar amb velocitats lentes.

La velocitat lenta registra el moviment.

El flaix congela el subjecte al darrer moment.



FLAIX I VELOCITAT DE SINCRONITZACIÓ

1.- Velocitat de sincronització: 100
Diafragma a f11
Distància del flaix: 2m
Potència del flaix 1/1

2.- Velocitat de sincronització: 1”
Diafragma a f11
Distància del flaix: 2m
Potència del flaix 1/1



DISTÀNCIA DEL FLAIX AMB EL MOTIU

1.- Velocitat de sincronització: 100
Diafragma a f16
Distància del flaix: 2m
Potència del flaix 1/1

2.- Velocitat de sincronització: 100
Diafragma a f16
Distància del flaix: 1m
Potència del flaix 1/4

3.- Velocitat de sincronització: 100
Diafragma a f16
Distància del flaix: 0,5m
Potència del flaix 1/16



• Augmentar la grandària de la 
font de llum respecte al 
subjecte.

• Acostar la font de llum al 
subjecte per tal d’augmentar-ne 
la grandària relativa.

• Reduir la grandària de la font 
de llum respecte al subjecte.

• Allunyar la font de llum del 
subjecte per tal de disminuir-ne 
la grandària relativa.

Per obtenir una llum suau: Per obtenir una llum dura:
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EL RELLOTGE DE MILLERSON

És el mètode per identificar la posició d’un focus per il·luminar.

Suposem que, la figura que volem il·luminar està situada al centre de 
dues esferes de rellotge, una horitzontal i l’altre vertical que divideix la 
figura en dues meitats simètriques laterals (no davant-darrera)
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ORIENTACIÓ DEL RELLOTGE HORIZONTAL   (H)

• La figura està al mig,

• La càmera, al 6 , frontal.

• Les 12 a l’esquena de la figura. El fons.

• Les 3, a l’espatlla esquerra.

• Les 6 davant.

• Les 9 a l’espatlla dreta.
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ORIENTACIÓ DEL RELLOTGE VERTICAL  (V)

• Les 12, a dalt.

• Les 3 al davant.

• Les 6 a baix.

• Les 9 a l’esquena. El fons.

Qualsevol focus, s’anomena per la posició que ocupa als dos rellotges.

Ej: Un focus situat a ¾ a l’esquerra i alt podria ser un 4H1V.  A les 4 en horitzontal i a la 1 en vertical. 



DIRECCIONS DE LA LLUM
HI HAN TRES NIVELLS

• Llum alta  1 – 2V

• Llum mitja  3V

• Llum baixa   4 – 6V



• Frontal 6 - 7H

• Tres quarts esquerra 4 – 5H

• Lateral esquerra  3H

• Tres quarts esquerra darrera  1 – 2H

• Darrera   12H

• Tres quarts dreta  8 – 9H

• Tres quarts dreta darrera 10 – 11H

• Lateral dreta  9H 

DIRECCIONS DE LA LLUM
CADA  NIVELL TE VUIT FOCUS



DIRECCIONS DE LA LLUM
LES 27 DIRECCIONS DE LA LLUM

Cadascun d’aquests 8 focus pot tindre 3 alçades: baixa, mitja, alta.  

8 focus x 3 nivells son 24 direccions, més dues direccions verticals, i la 
llum difuminada que ve de totes direccions, total 27 direccions de la 
llum.

• Zenital  12V

• Arran de terra  6V

• Difusa
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LES LLUMS DEL ROSTRE
Divisió del rostre. Quatre àrees verticals.  Tres horitzontals.

• Galta dreta. Tot el lateral fins al pòmul i la templa.

• Mitja careta dreta. Des de on s’acaba la galta fins l’eix de simetria 
frontal.

• Mitja careta esquerra.

• Galta dreta

• Front. Des de els cabells fins a les celles.

• Ulls. Des de les celles fins la base del nas.

• Mentó. De la base del nas fins a la barbeta.



ELS NOMS DE LA LLUM
La tradició del retrat ens ha deixat els següents noms per la llum.
Aquests noms no corresponen a tipus d’il·luminació, són posicions dels focus.

• PARAMOUNT, BUTTERFLIE.  Llum frontal. Dibuixa l’ombra de la punta 
del nas just a sota seu, amb forma de papallona.

• LOOP.  La ¾ que dibuixa l’ombra del nas damunt la galta. Els ¾ 
il·luminen les dues caretes i una galta, tres quartes parts.

• REMBRANDT. La ¾ que deixa l’ombra del nas caient en diagonal a 
sobre del llavi i s’uneix a l’ombra de la galta més allunyada del focus, 
pintant la taca de llum triangular sota l’ull. El triangle Rembrandt.

• KICKER. La ¾ darrera que il·lumina sobre la galta, sense ni tan sols 
arribar a la punta del nas.

• CONTRALLUM. La llum del darrera que il·lumina d’esquena.



PARAMOUNT

• El seu nom ve del tipus d’il·luminació emprat pels fotògrafs que 
retrataven a les actrius i actors de la Paramount.

• Llum frontal,  també dita butterflie, és una posició de la llum principal. 
Il·lumina el rostre però no les galtes.

• És la llum que ens aporta més informació del subjecte, per això les 
fotos de carnet, passaport... són amb llum frontal.

• L’absència d’ombres, fa que no sigui gaire adient pels volums i 
textures, però si és lleugerament zenital adquireix un aspecte més 
tridimensional.



• La posició paramount molt baixa il·lumina les parts baixes del rostre i 
ombreja les altes, donant-nos una imatge irreal com les emprades en 
el cine de terror.

• A l’alçada de la cara (frontal) fa que aquesta sembli més gran i rodona 
del que és. No marca les formes i deixa la cara plana.

• El focus massa alt produeix molt de relleu però envelleix el rostre; 
ombres a sota les parpelles i despenja visualment la pell de la cara.

• A una alçada menor que la massa alta però més alta que la frontal ens 
dóna un modelat de les faccions i dibuixa un rostre més agradable.

• Modifiquem lleugerament la posició del focus que en comptes de les 
6H el situem a les 5 ½H o a les 6 ½H. L’ombra de la punta del nas no 
queda exactament al mig sinó que es desplaça uns mil·límetres cap al 
costat sense sortir de la base.



• Farem servir la paramount si volem fer un retrat afavoridor. No totes 
les cares queden bé amb llums laterals i tres quarts, però totes 
queden bé amb una paramount ven col·locada.

• Si voleu un retrat per presentar-ho com vell, lleig, malalt, cansat... El 
focus paramount molt alt; o enfront dels ulls per perdre modelat i 
engreixar la cara.

Situar el focus “correctament”. Ej.

• Situa el focus principal davant de la cara, fixa’t que l’ombra del nas no 
surti per cap costat.

• Apuja el focus fins que la brillantor dels ulls desapareix.

• Baixa el focus fins que torni a aparèixer la brillantor als ulls. 
Funciona molt bé tant en llum dura com suau. Quan el focus te molt embolcall dones més tons a les galtes,    si 
en te menys, les galtes queden més fosques i el rostre te molta més intensitat expressiva.
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LES “TRES QUARTS”

• El focus principal il·lumina tres quartes parts de la cara: la careta
(dividim el rostre en dues meitats) i una de les galtes.

• La llum tres quarts és ideal pel retrat clàssic, ens mostra volum i
textura, preservant l’aspecte natural del subjecte.

• Dues possibilitats de il·luminar tenen nom propi: la LOOP o llum de
llaç i la llum REMBRANDT.



• La llum de llaç projecta l’ombra del nas ben perfilada i definida
damunt de la galta. Si la llum és massa baixa l’ombra puja per la galta,
si és massa lateral l’ombra es fa llarga i lletja. La lògica, seria, ombra
curteta i cap a baix.

• El llaç apareix més fàcilment quan fem servir llum dura.

• En la llum Rembrandt, l’ombra del nas es fon amb l’ombra de la galta
però deixa una taca (el característic triangle Rembrandt) de llum sota
l’ull del costat estret.

El costat més il·luminat de la cara li diem costat ample i el costat amb la galta amb
més ombra, el costat estret
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LATERAL
• La llum lateral la situarem a les 3H o a les 9H.

• Una llum lateral pot amagar algunes zones, per això, és molt utilitzada 
en els nus artístics. En els retrats és arriscada i dramàtica, però molt 
comú en la il·luminació de bodegons. 

• Parteix el rostre amb dos, il·lumina només la meitat del subjecte.  La 
llum lateral és rasant al rostre per això remarca les textures i les 
imperfeccions i aquest potser el principal problema.

• Per millorar-ho avancem una mica el focus; més cap a les 4H que a les 
3H. Convé vigilar especialment l’angle interior de l’ull, les bosses dels 
ulls i els pòmuls.



KICKER

• La kicker és un contrallum una mica lateral que dibuixa amb llum la 
galta, entre la 1H i les 2H o entre les 10H i les 11H.

• Les llums kicker o de retall no estan pensades per il·luminar, sinó més 
aviat per crear efectes 

• Una bona il·luminació kicker no arriba a il·luminar el nas.

• Aquesta llum es fa servir principalment com llum de reforç per 
modular les formes.

• Com és una llum de contrallum hem de protegir la càmera dels 
reflexos, amb parasol o bé amb pantalles, banderes...



TRES QUARTS + KICKER

• És comú el combinar una llum de ¾ amb una llum kicker al costat
oposat per tal de generar un esquema d’il·luminació més complert,
agradable i interessant. De 9H a 11H + 3H a 5H o bé, de 7H a 9H +
1H a 3H.



CONTRALLUM
• La contra és la posició en que el focus se situa entre les 11H i la 1H.

• Contra de manta. Dibuixa una manta de llum al cap i les espatlles però
no cau per sobre del pit.

• Contra sil·luetadora. La llum dibuixa una línia de llum al voltant del
cos. La fem servir per dibuixar les formes i per separar la figura del
fons, també en escenes fosques per mostrar la figura. La farem amb
un focus que la figura tapa.

• La contra de cabell. És una llum col·locada alta una mica en diagonal,
entre les 12H i la 1H, o les 12H i les 11H, dirigida cap avall que dóna
detall al cabell. Hem de tindre en compte el color del cabell, cabell
més fosc necessitarem una major intensitat per obtenir un brillo
considerable.



LA LLUM ZENITAL   - LA LLUM NEGATIVA

• La llum zenital (de 12V a 2V) és la que estem més acostumats a veure, 
la majoria de les làmpades de casa i la llum del sol estan situades a 
sobre nostre.

• Resulta molt natural, però una llum zenital molt concentrada pot 
generar ombres molt pronunciades, un reflector pot ajudar a 
suavitzar-les.

• La llum negativa (de 4V a 6V) no és gaire habitual a la nostra vida 
quotidiana, en el retrat pot resultar incòmode i sinistre.

• La llum negativa combinada amb altres llums i en una intensitat més 
baixa pot ser molt útil per suavitzar ombres i defectes. 
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Esquemes d’il·luminació

Fons blanc que es converteix en gris clar per efectes de la il·luminació
1. Dos finestres difusores superposades a l’esquerra
2. Llum amb difusor per eliminar l’ombra de la model
3. Il·luminació del cabell
4. Reflector platejat proper a la model



Esquemes d’il·luminació

Fons blanc que es converteix en gris clar per efectes de la il·luminació

1.Dos finestres difusores superposades a l’esquerra. 

2. Llum amb difusor per eliminar l’ombra de la model

3. Reflector platejat proper a la model



Esquemes d’il·luminació

Fons blanc que es converteix en gris clar per efectes de la il·luminació

1.  Dos finestres difusores superposades a l’esquerra. 
2. Finestra difusora 
3. Llum amb difusor per eliminar l’ombra de la model



Esquemes d’il·luminació

Fons negra
1.Paraigües 150cm. a 2,7m. D’alçada. 
2. Pantalla foam blanca



Esquemes d’il·luminació

Fons Blanc
1. Dos finestres difusores superposades a l’esquerra. Valor: F11@ISO100
2 y 3. Llums amb viseres a 2,5 metres d’alçada. 
4. Reflector blanc proper de la model



Esquemes d’il·luminació

Fons blanc
1. Dos finestres difusores superposades a l’esquerra Valor: F8@ISO100
2 y 3. Llums amb viseres a 2,5 metres d’alçada. 
4. Reflector blanc proper de la model
5. Ventilador



Esquemes d’il·luminació

Fons negra

1. Llum amb plató reflector (Beauty dish). 



Esquemes d’il·luminació

Fons vermell amagat darrera biombo i una banyera
1-Finestra difusora. 
2-Finestra difusora. 3 y 4. Llum amb filtre vermell dirigides al fons
5. Cartulina
6. Biombo de paper blanc



Esquemes d’il·luminació

Fons blanc
Mirall al terra
1. Dos finestres difusores superposades a l’esquerra
2 y 3. Llums amb viseres a 2,5 metres d’alçada. 
4. Cartulina



Esquemes d’il·luminació

Fons amb textura 
Paraigues de paper
1. Finestra difusora
2. Llum de baixa potència darrera del paraigües



Esquemes d’il·luminació

Fons negra
1. Finestra difusora. 
2. Cartulina



Esquemes d’il·luminació

Fons negra
1. Finestra difusora. 
2. Llum amb viseres i panell d’abella de 20º
3. Reflector blanc



Esquemes d’il·luminació

Fons gris fosc
Full de metacrilat/plexiglass al terra
1. Finestra de llum elevada. 
2. Reflector platejat
3. Panell d’abella
4. Cartulina sota la llum



Esquemes d’il·luminació

Fons gris fosc, convertit a gris molt fosc
1. Finestra de llum a l’esquerra. 
2. Finestra de llum.
3. Llum alta amb viseres i panell d’abella de 20º al fons, baja intensitat.



Esquemes d’il·luminació

Fons blanc, model al terra 
1. Finestra de llum paralel·la al terra. 
2 y 3. Llums amb viseres a 2,5 metres d’alçada. 



Esquemes d’il·luminació

Fons blanc
1. Finestra de llum. 
2. Llum amb filtre vermell i viseres al terra. 


