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 DECÀLEG DE L’OPERADOR DE CÀMERA 
 Cal tenir presents unes normes bàsiques a l’hora d’utilitzar una càmera: 
 1.-En la mesura que sigui possible, i si les necessitats del guió no indiquen el contrari, la 
 càmera s’ha de fixar -”trincar”- a un trípode. Anivelleu correctament la càmera en el 
 trípode, a poder ser amb un nivell de bombolla (”fer bola”). 
 2.-Un pla fix sempre és susceptible de ser muntat. Cal ser econòmic doncs amb els 
 moviments de càmera. Panoràmiques i travellings només s’han de fer quan estan 
 plenament justificats i assajant sempre el moviment. 
 3.-El recurs al zoom acostuma a ser poc afortunat. Un zoom només ens amplia la 
 imatge, no respecta les perspectives i falseja la relació de mides entre els objectes. Si 
 no està ben utilitzat, proporciona una imatge pobra i ordinària. 
 4.-És imperdonable no ser curós amb el focus. Una imatge mal enfocada és inservible. 
 Heu de pre-enfocar a tele i tornar a obrir el zoom per a garantir l’enfocament de les 
 imatges. 
 5.-Si heu d’utilitzar la càmera a mà, feu-ho sempre amb la distància focal més curta. 
 Evitareu una vibració excessiva de la imatge i disposareu de molta més profunditat de 
 camp (focus). Vigileu especialment les línies verticals i horitzontals. Sovint, l’operador 
 inexpert no s’hi fixa massa en el moment de l’enregistrament i s’adona de l’error quan 
 revisa les imatges. 
 6.-Tot i que el diafragma -iris- automàtic sol solventar de forma digna moltes situacions, 
 quan fem un moviment de càmera entre dos llocs amb una diferència notable de nivell 
 de llum és bo de fer-ho amb l’iris posat en manual. Enquadreu l’objecte que vulgueu 
 que quedi ben exposat i moveu la palanca de l’iris a manual. A partir d’aquí, no es 
 produirà cap fenòmen estrany amb la llum quan moveu la càmera. No us oblideu, en 
 acabat, de tornar la palanca al modus AUTO. 
 7.-Al gravar hem de tenir la precaució de comptar uns 5 segons entre que premem el 
 botó d’enregistrament -REC- i el començament de l’acció. Quan aquesta acció acabi, 
 també hem de comptar 5 segons abans d’aturar la gravació. Aquesta precaució és molt 
 important ja que quan munteu aquests plans disposareu de més fexibilitat a l’hora 
 d’editar-los. 
 8.-Encara que no disposeu de material d’il·luminació professional, quan treballeu amb 
 nivells de llum baixos procureu que els personatges o objectes importants de l’acció 
 s’ubiquin prop de fonts de llum. No n’hi ha prou amb que les coses es vegin, cal que es 
 vegin el més bé possible. 
 9.-Quan es grava no es parla. Encara que, a priori, no penseu en utilitzar el so directe, 
 no està de més -és de franc!- enregistrar el so ambient. Molt sovint ens ajudarà en el 
 moment de l’edició, sigui com a so de referència o sigui perquè descobrim que no hi ha 
 res més natural que el so pres en el moment de l’enregistrament. A més, el silenci de 
 l’equip ajuda a concentrar-se en l’acció en el moment de la gravació, sobretot si 
 treballem amb actors. 
 10.-Quan utilitzeu la càmera a mà es pot fer en moltes posicions diferents. En el cas de 
 gravar nens, per exemple, és molt aconsellable fer-ho a la seva altura. També quan 
 gravem personatges asseguts cal evitar, en general, els plans picats. Habitualment, 
 enquadrarem els personatges a nivell dels seus ulls. 
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 Descripció 
 El JVC GY-HM180E és un camascopi compacte pensat per a producció televisiva. Pot 
 lliurar imatges en 2K HD o 4K UHD i enregistra el material audiovisual en targetes SD en 
 format MP4 o AVCHD. Disposa, també, d’entrades professionals de so XLR. 

 Targeta SD 
 1.-Obriu la tapa. 
 2.-Introduïu la targeta amb l’osca cap amunt tal com es veu a la il·lustració. 
 3.-Tanqueu la tapa. 

 Introducció de la bateria i engegada de la càmera 
 1.-Cal posar la bateria col·locant-la al seu lloc i exercint pressió cap a l’esquerra fins que 
 se senti un clic (1). 
 2.-Premeu el botó verd central de l’interruptor de posada en marxa i poseu-lo en ON 
 (2). 
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 Extracció de la bateria 
 1.-Comproveu que l’interruptor de posada en marxa (1) està en OFF. 
 2.-Premeu el botó “Release Batt.” (2) i extraieu la bateria. 

 Pantalla LCD 
 La pantalla articulable (LCD) permet veure el que esteu enregistrant, revisar el material 
 gravat a la targeta SD i interactuar amb tots els paràmetres de càmera. 
 La quantitat d’informació (OSD) que surt en pantalla la podeu filtrar amb el botó 
 DISPLAY. 

 Filtres de densitat neutra (ND) 
 Els filtres de densitat neutra s’utilitzen quan hi ha molta llum perquè permeten 
 treballar amb valors de diafragma (iris) no massa tancats i amb velocitats d’obturació 
 (shutter) baixes, que és el que pertoca si voleu obtenir una imatge amb bona qualitat 
 cinemàtica (de moviment). 

 Gravant en interiors o exteriors amb poca llum, heu de comprovar sempre que 
 l’interruptor dels filtres ND estigui en OFF, sinó, la càmera lliurarà unes imatges molt 
 fosques o amb molt de soroll. 
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 Focus 
 El focus es pot controlar manualment girant el seu anell o automàticament activant 
 l’interruptor AF/MF. 

 Zoom 
 El zoom es controla indistintament amb la palanca que hi ha a la part superior del 
 mànec de la càmera, amb la palanca situada a la caixa de servos o amb l’anella de zoom 
 situada a l’objectiu. 
 La seva velocitat es pot programar amb l’interruptor de velocitat del zoom (ZOOM 
 L/M/H) situat també a la part superior del mànec. 
 Amb W (Wide) anem a gran angular i amb T (Telephoto) anem a Tele. 
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 Ajustaments de la imatge manuals i automàtics 
 Els quatre paràmetres que permeten ajustar la imatge de la càmera -el diafragma (iris), 
 el guany (gain/ISO), l’obturació (shutter) i el balanç de blancs (WB)- els podeu controlar 
 manualment mitjançant els corresponents controls a la part inferior esquerra de la 
 càmera 

 Tanmateix, si activeu el botó  FULL AUTO  , els quatre  paràmetres esmentats passaran a 
 funcionar automàticament pel que no us haureu de preocupar d’ajustar-los. 
 A la pantalla LCD de la càmera i al visor us apareixerà, a la part inferior, la lletra M o A 
 en funció de si esteu treballant en manual o en automàtic. 

 So 
 La càmera grava so de 24 bits/48Khz amb dues entrades de so XLR (estàndards 
 professionals) situades al mànec. 

 Les entrades d’àudio (AUDIO INPUT) les heu d’ajustar en funció del so que hi 
 connecteu. Per a microfonia professional (la que hi ha disponible a la facultat), heu de 
 seleccionar MIC+48V (micròfons de condensador) o MIC pels micròfons de mà. Per a la 
 resta de micròfons, heu de seleccionar MIC i per a qualsevol altra font de so com taules 
 de mescla, amplificadors, racks de so de sales de premsa,... heu de seleccionar LINE. 

 Si graveu amb el micròfon de càmera i un altre micròfon extern, com un micro de 
 solapa o un micro de perxa, us caldrà que cada entrada de so vagi a una pista 
 independent per tal de mantenir els dos senyals separats pel que haureu de comprovar 
 que el selector CH-2 estigui a INPUT2. 
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 Podeu triar de regular el nivell d’entrada del so de manera manual o automàtica per a 
 cada canal a través dels interruptors AUTO MANU de cada entrada. Si ho feu 
 manualment, heu de procurar que els mesuradors de nivell d’àudio que apareixen a la 
 pantalla LCD no superin els -2dB. 
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 Sempre que enregistreu so, heu de comprovar que el senyal entra clar i sense 
 interferències a través de l’ús d’auriculars. 

 Gravació 
 En funció de com agafeu la càmera, podeu utilitzar un botó o altre per activar la 
 gravació. Si la palanca del botó de gravació superior (REC) està en HOLD, el botó queda 
 bloquejat. 
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 Reproducció 
 Per a revisar les imatges enregistrades, heu de prémer durant uns segons el botó 
 MODE per a que la càmera entri en mode reproducció. 
 Podeu gestionar els clips gravats a la targeta SD amb els controls de l’esquerra de la 
 pantalla LCD. 

 A “Manuals i equips” de la  web d’equipaments  , trobareu el manual complet de la 
 càmera. 

 http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/ 
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