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Soovitused tööks kaameraga 

 Ära kunagi suuna kaamera objektiivi otse päikesele või mõnele muule heleda valguse 

allikale. See kahjustab pikapeale kaamera CCD-d. 

 Kaamerat tuleb liigutada väga sujuvalt ja aeglaselt. 

 Kasuta statiivi, et vähendada värisemist. 

 Väldi pikki zoome, need on tüliks kasvõi näiteks kompressioonalgoritmile. Kaks eraldi 

võtet, üks suures teine väikses plaanis on parem kui üks pikk zoomiga võte. 

Zoomi kasutamist on nimetatud ka amatööri tunnuseks. 

 Kui võimalik, lase kaadris vaid vajalikel asjadel liikuda. Kõik, mis ei pea ilmtingimata 

liikuma, võiks paigal püsida. 

 Kuna kaamera ei tea, millise objekti järgi te soovite kaadrit teravustada, siis tuleks 

enamasti kasutada käsitsi teravustamist (manual focus). Automaatne teravustamine on 

omal kohal, kui pole aega teravustada või objektid on pidevas liikumises. 

 Paku suuruste hindamiseks võrdlusmaterjali. Et vaatajad saaksid hinnata kaadrisse jäänud 

objektide mõõtmeid, tuleks katsuda kaadrisse jätta ka mõni objekt, mille suurus on kõigile 

enam-vähem teada ja mõistetav (näiteks inimene). 

 Objektide sättimine kaadri keskele rõhutab stabiilsust kuid on igav. Asümmeetriline 

paigutus lisab põnevust. 

 Kui kaadris on palju vertikaalseid ja horisontaalseid jooni, siis paistab see igav. Pildi 

atraktiivsemaks muutmiseks tuleks otsida mingi nurga alla jääv salvestuskoht või 

kaamerat kallutada! 

 Kadreeri inimesi korralikult! 

 Alusta salvestamist enne vajaliku tegevuse algust ning lõpeta pisut peale selle lõppu! 

Üleliigse materjali saab alati hiljem eemaldada! 

 Salvesta alati rohkem musta materjali, kui just ilmtingimata vaja on! 

 Kasuta alati parimat kättesaadavat tehnikat ja parimat linti! 

Filmitud tegelikult õpikeskkondade grupitöö jaoks ja monteeritud Movie Makeriga. Põhiline 

tarkusetera seisneb selles, et filmida tuleb võimalikult mitme kaameraga ja oluliselt kauem, 

kui teoreetiliselt vaja. Antud juhul on filmitud ühe kaameraga kahe nurga alt, lisaks veel 

samal ajal veebikaameraga arvutiekraani kohalt ja tehtud on screencast. Ühe nurga alt 

filmides jäävad monteerimisel ebaloomulikud üleminekud. Peale selle ei pruugi mingi oluline 

detail iga nurga alt paista. Storyboard (loojoonis) tuleb kindlasti ennem valmis teha. 

Valgustus 

Kaameratöö puhul on oluline ka valgustus. Tavainimestele on tavaliselt kättesaadav vaid üks 

lamp ning sageli on see kaamera külge kinnitatud. Selline kombinatsioon annab kehva  

tulemuse sest valgustus on objektiiviga samal joonel, kipub objekte üle valgustama ja lisaks 

on see filmitavatele inimestele vägagi häiriv. 

Tulemust saab oluliselt parandada, kui lamp kaamera teljelt eemaldada. Madalat lage saab 

kasutada reflektorina, et valgust hajutada. Seejuures tuleb jälgida millise nurga all valgus 

objektidele langeb. Liiga terava nurga all langev valgus tekitab inimese silmade ümber varje 

ning teisi sarnaseid nähtuseid. Valgust võib peegeldada ka tagaseina kaudu lakke ja sealt edasi 

filmitavatele objektidele. 

Abiks on ka käeshoitavad reflektorid. Kodusel teel saab reflektoreid valmistada plakatite 

tagumisest, valgest poolest ja tinapaberist (fooliumist). Foolium annab eredama peegelduse, 

valge läikpaber aga pehme valgusega peegelduse. 
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Ühe lambiga saab luua ka mõningaid efekte: 

 valgustades objekti eestpoolt, ülevalt loob naturaalse efekti; 

 valgus eestpoolt, alt on ebanormaalne, vihjab ohule või salapärasusele; 

 valgus küljelt loob kontrastide kaudu dramaatilise efekti; 

 tagantpoolt valgustamine loob sürrealistliku efekti. 

Ühe lambiga ei saa korralikult edasi anda ruumilisust, meeleolu ja kontrasti. 

Üks lihtsaim ja enimkasutatav valgustustehnika on "kolmepunkti valgustus" (three point 

lighting). See ei taga küll maailma parimat tulemust, kuid on heaks lähtekohaks. 

Kolmepunkti valgustuse korral saame juba rääkida perspektiivi rõhutamisest, puuduvad 

tumedad kohad, valgustatakse kõigist suundadest. 

Kuna kõik valgusallikad pole võrdsed, on tulemus huvitav ning tekib sügavuse tunne. 

Valgustuse elementideks on: 

 Esimene ja tähtsaim on key light, peamine valgusallikas, 

suunatud võtteobjektile. See on sageli otsene valgus, 

suunatud objektile kaamera suhtes 45 nurga all ning ta on 

pisut kõrgemal, kui kaamera. Key light võib olla ka 

peegelduv valgus, siin on sageli näha lampi vihmavarjuga 

või hajutatud (diffused), mille korral valgusti ette asetatakse 

matt, hajutav plaat. 

 Fill light on nagu nimi ütleb, kaadri nende osade valgusega 

"täitmiseks", mida key light ei valgusta. Fill light 

paigutatakse key light valgusallikaga võrreldes kaamerast 

teisele poole, kaamera ja objekti vahele tekkiva telje suhtes umbes 30 kraadise nurga all. 

Tavaliselt on see hajutatud (diffused) valgusallikas (sageli kasutatakse hajutamiseks 

"vihmavarju"), intensiivsusega 40% kuni 60% key light'i intensiivsusest.  

 Back light eraldab objekti taustast. See on otsese valguse allikas, paigutatud kõrgele ja 

tahapoole objekti. See valgus suunatakse küllaltki kitsalt objektile nii, et valgus kaamerani 

ei ulatuks. Back light kannab veel nimetusi separation light, rim light, hair light ja kicker 

(taha, kõrvale paigutatud valgusallikas). 

Kui valgusallikas on liiga madalal, siis võib tekkida nn halo-efekt (eriefektina võib see 

omal kohal olla). Kui valgusallikas on liiga kõrgel siis saavad key light poolt tekitatud 

varjupiirkonnad ülevalgustatud. Enamasti kasutatakse objekti suhtes 45 kraadise nurga all 

paigutatud valgusallikat. 

Valguse intensiivsus on umbes sama, mis key light puhul. Heledad  objektid, ka blondid 

inimesed, vajavad vähem tagant valgustamist, kui tumedad. Kasutades tagant 

valgustamisel kuni poolteist korda intensiivsemat valgusallikat, kui key light, tekib objekti 

piirjoontele justkui aura. 

 Kasutatakse veel ka bounce light'i, mis suunatakse nurga all taustale ja lastakse sealt 

objektile peegelduda. See võimaldab luua pehmemate varjudega, sujuvamate ja vähem 

kontrastsete värvidega võtet. Eriti hea on see kõrge peegeldusvõimega objektide korral 

nagu käekellad jms. 

Välisvõtetel on kasutada looduslik valgus, kuid see võib endaga ka raskusi kaasa tuua. 

 Pilvine ilm tekitab kõige vähem probleeme. Valgus on ühtlane, hajutatud. Pisut võib 

kasutada reflektorit ja koondada oma objektile veidi rohkem valgust. 

 Ere päikesevalgus tekitab hulga probleeme. Vastu päikest salvestamine võib rikkuda 

kaamerat. Tekivad suured kontrastid. 
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Selja tagant paistev päike annab paremaid tulemusi. Ideaaljuhul tuleks päikesevalgust 

kasutada naturaalse key light'ina. Kompenseerimaks tekkivaid tugevaid varje, tuleks 

kasutada reflektorit, mis toimiks fill light'ina. 

Kui päikesevalgus peegeldub otse kaamera läätsedele, siis tekib lens flare efekt, mis võib 

teinekord olla vägagi kunstipärane efekt, kuid on enamasti soovimatu. Selle vältimiseks 

paigutatakse kaamera läätsede ja päikese vahele sirm (videomaailmas kannab see nimetust 

flag). 

Ka ruumis võib esineda päikesevalgusega seotud probleeme. 

 Tavaliselt tekib probleem filmimisel akna suunas. Aknast paistev valgus on esiplaani 

objektidega väga suure kontrastiga (rohkem, kui kaamera suudab taluda). Objektid 

paistavad siluettidena, taust on ülevalgustatud. Lihtsaim viis sellist probleemi vältida, on 

mitte filmida akna suunas. Andekamad operaatorid filmivad nii, et aken jääb küljele ja 

töötab key light'ina. Seejuures kasutatakse kunstlikku valgust või reflektorit fill light'ina. 

Aknast paistva valguse intensiivsust võib vähendada õhukeste kardinate, spetsiaalsete 

sirmide või kilematerjaliga. 

Ebameeldivusi võivad põhjustada ka fluorestsentslambid, sest nende valgusspekter on 

teistsugune kui harilikel hõõglampidel. Parim oleks sellised lambid filmimise ajaks välja 

lülitada. Kui see pole valgusolude tõttu võimalik, siis tuleb kaameratel, millel võimalik seada 

valguse värvustemperatuur (white balance) 3200K juurde. Osa kaameraid lubab valguse 

värvustemperatuuri seada ka automaatselt, osutades kaamera mõneks ajaks valget värvi 

objektile. 

Kasutatud kirjandus: 

 http://www.computerlearning.org/articles/DVTips.htm 

 


