
PPháp Chụp ảnh chuyển động.
PPháp làm Photoshop hình chuyển động.

Nếu các bạn chụp hình trong những trường hợp chuyển động.
Xem 2 hình dưới đây sẽ thấy hình nào đúng hình nào sai.

Xem phần Info để biết tại sao hình 1 và hình 2 lại khác nhau.
Như vậy khi chụp hình có tính cách chuyẻn động thì các bạn hay để từ 1/4sek tới 1/15 sek tùy theo từng trường hợp chọn 

chỗ đứng theo hướng hay khác hướng chụp chuyển động. Một điều quan trọng là để F từ 16 đến F22 ISO 50 hay 100.
Nếu các bạn chụp theo hình 01. Muốn làm lại như hình 02 thì làm PhotoshopCs5 theo cách hướng dẫn theo trang số 04.

Info. F5.6  1/250Sek. ISO200.  Canon 
EOS EF24-70mm f2.8L USM.  Hình 01.

Info. f22.  1/15Sek.  Iso 50.  Canon 
EOS EF24-70mmf2.8L USM. Hình 02.



Info. F7.1.  1/250Sek. ISO100.  Canon EOS EF24-70mm f2.8L USM.  Canon EOS 5D Mark II.



Info. f22.  1/15Sek.  Iso 50.  Canon EOS EF24-70mmf2.8L USM.  Canon EOS 5D Mark II.



1- Ở Menu Layers. Dùng Mouse bấm vào Background giữ lấy và kéo xuống Icon có tên là Create a new layer, sẽ 
có Background copy. Xem hình trên n ằm bên trái .

2- Ở Menu PS có Filter chọn Blur lấy Radia Blur. Xem hình trên nằm bên phải.



3- Sẽ hiện ra Radial Blur. Xem hình trên. Và các bạn để Amount 18. để số nhỏ thì chuyển động ít. Để số lớn thì 
chuyển động nhiều làm hình mờ không còn thấy nét. Blur Method: lấy Zoom. Còn Quality lấy Good.

ở Blur Center các bạn dùng Mouse bấm vào  kéo lê xuống hay phải trái  tùy theo sự chuyển động theo hướng 
mà các bạn muốn. Xong  bấm Ok. 



4- xong hình sẽ hiện ra như thế này. Muốn sửa chữa cho những chỗ không muốn chuyển động như mặt, vai, thi 
xem trang số 7 dưới đây. 



5- Ở Menu Layers c ó Incon Add vector mask
Bấm vào Icon đó sẽ cho ta ô trắng . Xem hình 

trên nằm phía trái.
6- Ở Menu Tool có Cọ Brush Tool. Lấy cọ đó 

để tô .Xem hình trên bên cạnh.
7- Nhớ l à ở Menu PS có Opacity để % tùy theo 

các bạn muốn hình rõ lại như thế nào.
Xem hình nằm dưới cùng.

8- Bấm bên phải của Mouse sẽ hiện ra hình 
dưới đây. Các bạn để cọ to nhỏ, mờ đậm. Xem 

hình dưới.



9- Xong rồi tô lên những chỗ nào các bạn muốn cho rõ. nếu tô
không vừa ý thì sửa lại bằng cách ở Menu tool có 2 ô đen trắng

nhỏ nằm tận cùng. Ô đen nằm trên là tô cho rõ, còn ô trắng nằm
trên thì làm mờ trở lại.

10- Khi làm xong theo như ý mình rồi cuối cùng ở Menu Layers có 
nút nhỏ nằm bên phải phía trên có  ghi mũi trên đỏ .bấm vào đó lấy 

Merge Visible là xong. Xem hình trên.
Chúc các bạn thành công. Nếu có trở ngại liên lạc 

loanguyensona@yahoo.de
Hay vào Web   loanguyenson.wordpress.com

Nguyễn Sơn Germany
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