Về một mâu thuẫn vật lý trong chụp ảnh phóng đại
(Macro Photography)
Minh Nguyên
Đôi lúc nhàn nhã, tôi chợt nghĩ sao lĩnh vực chụp ảnh lại được
gọi là “nhiếp ảnh”? Tra tự điển Hán Việt chữ nhiếp (phiên âm từ
chữ Trung quốc 攝), tôi thấy nó có nghĩa là thu lại, bắt lấy. Như
vậy nhiếp ảnh (攝影) trong nghĩa rộng nhất là lĩnh vực hoạt
động liên quan đến việc thu lại, bắt lấy đối tượng dưới dạng
hình ảnh.
Có nhiều thể loại nhiếp ảnh: chân dung, tĩnh vật, phong cảnh,
thể thao, báo chí, quảng cáo v.v…. Bài viết này muốn đề cập đến
một vấn đề thuộc nhiếp ảnh phóng đại, thể loại mà các nhiếp
ảnh gia của ta thường “quốc tế” hoá bằng thuật ngữ lai ghép
nửa tây nửa ta “nhiếp ảnh Macro” – Macro Photography.
Thông thường, rất khó phân biệt nhiếp ảnh phóng đại với nhiếp
ảnh cận cảnh (Close-up Photography). Vì cả hai thể loại đều cho những tấm ảnh bắt mắt bằng
cách tiến gần sát đối tượng cần chụp. Nhìn ở khía cạnh kỹ thuật, nhiếp ảnh phóng đại cho
những bức ảnh có tỉ lệ thu ảnh từ 1:1 trở lên. Có nghĩa là ảnh của đối tượng thu ảnh phải
bằng hoặc lớn hơn đối tượng. Nếu không đạt tỉ lệ 1:1, người ta thống nhất xếp vào thể loại
nhiếp ảnh cận cảnh. Ở góc độ thưởng lãm, có lẽ không cần phân biệt đâu là Macro và đâu là
Close-up. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn và tận hưởng cảm xúc của một tấm ảnh “lạ” trong cách
chụp “tiến gần” của hai thể loại nhiếp ảnh vừa nêu. (Hình dưới, bên trái là Close-up, trong khi
bên phải là Macro)
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Một vấn đề khó chịu đối với những nhà nhiếp ảnh Macro là kiểm soát độ rõ nét của ảnh.
Nhiếp ảnh Macro cho ảnh có độ rõ nét thường kém. Nguyên nhân chủ yếu vì khoảng rõ nét
thu được trong thao tác chụp ảnh rất ngắn (khoảng rõ nét là vùng giới hạn trong không gian
mà mọi đối tượng thuộc vùng đó đều hiện ra rõ nét trên ảnh).
Với nhiếp ảnh Macro, kiểm soát khoảng rõ nét của đối tượng cần ghi lại ảnh là một thách
thức lớn, đặc biệt là khi muốn gia tăng khoảng rõ nét. Để cải thiện khoảng rõ nét, nhiếp ảnh
gia phải kiểm soát khẩu độ của máy ảnh. Khẩu độ càng được khép nhỏ, khoảng rõ nét của
đối tượng càng được mở rộng, nhưng giá trị mở rộng này thay đổi rất “khiêm tốn”, có khi chỉ
tính bằng “li” (mm).
Tuy nhiên, không phải bất kỳ lúc nào nhiếp ảnh gia muốn có độ rõ nét bằng cách khép nhỏ
khẩu độ đều có thể làm được. Khẩu độ càng nhỏ, ảnh thu được càng tối. Cần bù đắp cái tối
này bằng một số cách:
1. Tăng thời gian “phơi sáng” bức ảnh: có nghĩa là điều chỉnh tốc độ chụp ảnh chậm hơn.
2. Tăng độ nhạy bắt sáng của máy ảnh hoặc của loại phim (film) dùng chụp ảnh. (thường
gọi “chuyên nghiệp” là tăng chỉ số ISO).
3. Sử dụng thêm nguồn sáng nhân tạo, chẳng hạn như dùng đèn chụp ảnh chuyên dụng
(flash).
Cần ra quyết định “cách nào” tuỳ thuộc vào những bó buộc trong hoàn cảnh nhiếp ảnh cụ
thể.
Đối với cách (1), nhiếp ảnh gia không thể thực hiện trong tình huống đối tượng cần chụp
không chịu đứng yên hoặc đứng yên không đủ lâu cho yêu cầu phơi sáng.
Đối với cách (2), nhiếp ảnh gia không thể thực hiện trong tình huống cần một tấm ảnh chất
lượng cao. Vì chỉ số ISO càng cao, tấm ảnh càng giảm độ trung thực.
Đối với cách (3), nhiếp ảnh gia không thể thực hiện trong tình huống không đủ thời gian
chuẩn bị và bố trí nguồn sáng để bắt được tấm ảnh như ý. Thêm nữa, cách (3) về cơ bản
cũng đòi hỏi tay nghề lẫn chi phí đầu tư dày công hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, ngay cả khi 3 cách trên có thể được thực hiện, nhiếp ảnh gia vẫn đối mặt với giới
hạn khép tối đa của khẩu độ: không thể tăng thêm khoảng rõ nét vì không còn có thể khép
thêm khẩu độ do giới hạn vật lý của thiết bị chụp ảnh.
Giới hạn này tương đương với Mâu
thuẫn vật lý: Khoảng rõ nét phải bé vì
chịu giới hạn kỹ thuật của thiết bị và
phải lớn để đạt yêu cầu bắt ảnh trọn
vẹn đối tượng.
Để dễ hình dung, hãy xem xét tình
huống nhiếp ảnh cụ thể sau.
Chụp Macro côn trùng trên bề mặt lá:
ảnh rõ nét ở phần lưng côn trùng
nhưng lại mất nét phần chi tiết trên bề
mặt lá.
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Ngược lại, nếu chỉnh tiêu cự để rõ nét chi tiết bề mặt chiếc lá thì phần lưng côn trùng bị mất
nét.

Dễ dàng tưởng tượng được, điều các nhiếp ảnh gia Macro mơ ước là mở rộng khoảng rõ nét
để có thể thưởng thức càng nhiều càng tốt các chi tiết của đối tượng (côn trùng) lẫn phong
nền (bề mặt lá).

Hồi mới gặp mâu thuẫn vật lý này, tôi sử dụng biến đổi mẫu “phép chuyển hệ thống bốn kết hợp các hệ đồng nhất hoặc không đồng nhất” và đi đến ý tưởng: Tìm cách ghép nhiều bức
ảnh của cùng đối tượng nhưng có độ rõ nét thay đổi trong mỗi lần chụp (nói theo ngôn ngữ
nhiếp ảnh là ghép nhiều bức ảnh có cùng bố cục “đối tượng-hậu cảnh” nhưng khác về tiêu
cự). Tôi hướng sự tìm kiếm lời giải bằng cách tìm xem công cụ nào có thể ghép nhiều tấm
ảnh chụp trong điều kiện như vậy thành một tấm có độ rõ nét phủ toàn bộ ảnh chụp. Kết
quả, có một nhóm các phần mềm tin học: CombineZ, Helicon Focus, PICOLAY, … thực hiện
chức năng “chồng ảnh” (stack), theo đúng nghĩa đen, đặt những tấm ảnh chồng lên nhau,
phần rõ nét giữ lại, phần không rõ nét sẽ bị chương trình loại bỏ. Trong ngôn ngữ của tin học
đồ họa, cũng có một thuật ngữ chỉ một thao tác tương tự về bản chất “chồng ảnh” như vậy
gọi là kỹ thuật “mask” ảnh, rất hay dùng trong việc ghép ảnh nghệ thuật. “Chồng ảnh” trong
kỹ thuật “mask” ảnh thực chất là ghép những vùng rõ nét lên cùng một tấm ảnh!
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Trong ví dụ minh họa, ảnh chụp côn trùng trên nền lá ở trên, các chương trình chồng ảnh sẽ
tạo một tấm ảnh là kết quả của việc ghép 2 phần rõ nét ở 2 tấm ảnh riêng rẽ: Phần rõ nét của
lưng côn trùng và phần rõ nét của bề mặt lá… để có được một tác phẩm Macro hoàn hảo về
độ rõ nét.
Phần còn lại của bài viết là minh họa chi tiết cách sáng tạo một tấm ảnh Macro “hoàn
hảo” về độ rõ nét bằng cách sử dụng phần mềm Photoshop CS5.
Bước 1: Chụp vài tấm với các chi tiết rõ nét khác nhau. Thường thì 2 – 6 tấm là “đủ xài”.
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Bước 2: trong Photoshop CS5, chọn File -> Scripts -> Load Files into Stack …

Bước 3: sử dụng nút Browse -> Chọn tất cả các tấm vừa chụp. Nhớ bấm chọn ô “Attempt to
Automatically Align Source Images”. Bấm OK!
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Bước 4: Sau vài giây xử lý, CS5 cho kết quả như màn hình dưới:

Bước 5: trong cửa sổ Layer bên phải, click chuột để active layer trên cùng, rồi giữ phím
shift+click layer cuối cùng để active tất cả các layer. Chọn Edit -> Auto-Blend Layers ... ->
Stack Images + check “Seamless Tones and Colors” -> OK

Bước 6: xem kết quả, xén hình (crop) nếu cần thiết. Chọn Save as ... để có định dạng ảnh theo
ý muốn!
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Kết quả cuối cùng:
Mẫu 1: Cây râu rồng sau cơn mưa (để ý tất cả các giọt nước mưa trong ảnh đều rõ nét)

Mẫu 2: ảnh chụp "ngòi viết máy" sau đây có độ rõ nét rất cạn, để bắt nét toàn bộ ngòi viết,
cần thực hiện 16 cú bấm máy với các vùng rõ nét khác nhau trải đều trên toàn bộ đối tượng.
Ở đây chỉ trích 1 tấm mẫu trong số 16 tấm.
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Và kết quả cuối cùng …

… Cũng với nguyên lý chồng ảnh, một sáng tạo nhiếp ảnh khác ra đời cho phép kết hợp
nhiều khẩu độ khác nhau lên cùng 1 tấm ảnh nhằm mở rộng khoảng lộ sáng. Cần biết rằng,
trong nhiếp ảnh truyền thống, mỗi bức ảnh chỉ cho phép thể hiện một khẩu độ xác định. Kết
quả, người ta có những bức ảnh thể hiện những điều kiện ánh sáng huyền ảo đến không ngờ
(còn gọi là ảnh HDR – High Dynamic Range). Chính sáng tạo đã mở lối vào thiên đường đầy
mê hoặc cho nghệ thuật nhiếp ảnh!
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Sản phẩm sáng tạo
Thực hiện:

M

Sơn
Khôi

The Extinguisher For Black Out

Sản phẩm được thiết kế bởi các nhà thiết kế: Chang Young Jung, Hanbin Ko, Won Chan Lee
và Kiwon Lee. The Extinguisher For Black Out gồm một bình chữa cháy và một đèn pin (5.
Nguyên tắc kết hợp). Đèn pin có thể tháo rời khỏi sản phẩm (2. Nguyên tắc tách khỏi + 1.
Nguyên tắc phân nhỏ) để sử dụng trong trường hợp mất điện (11. Nguyên tắc dự phòng).
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