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Trong Chụp Ảnh Pháo Hoa

QUY TẮC MỘT PHẦN  
BA VÀ TỶ LỆ VÀNG 

Quy Tắc Một Phần Ba và Tỷ  
Lệ Vàng đều được biết đến  
là quy tắc bố cục cơ bản trong 
nhiếp ảnh, nhưng bạn có nên 
ứng dụng hai quy tắc này trong 
chụp ảnh pháo hoa không? Sau 
đây là cách bạn có thể áp dụng 
hai quy tắc này.

—

Quy Tắc Một Phần Ba Tỷ Lệ Vàng

Được ứng dụng trong các tác phẩm 
nghệ thuật ở thời kỳ Phục Hưng – 
Quy Tắc Một Phần Ba giúp nhấn 
mạnh sự cân bằng về không gian 
giữa phông nền và đối tượng. Họ 
thấy rằng mắt người không hướng 
vào trung tâm của bức  
ảnh, mà có xu hướng nhìn ra  
xung quanh.

Tỷ Lệ Vàng là quy tắc được áp dụng 
trong tác phẩm nghệ thuật nổi bật 
như bức tranh nàng Mona Lisa. Xuất 
phát từ toán học, nếu một vật thể 
lớn hơn/nhỏ hơn 1.618 lần so với vật 
thể khác trong cùng một hình ảnh, 
bố cục sẽ trở nên hài hòa hơn.

Quy Tắc Này Là Gì?

Tỷ Lệ VàngQuy Tắc Một Phần Ba

Cách Sử Dụng Quy Tắc Này Là Gì?

Bạn có thể lựa chọn sử dụng pháo 
hoa như tiêu điểm hoặc phông 
nền. Dù thế nào, hãy đặt các tòa 
nhà hoặc vật thể xung quanh tại 
một trong các giao điểm của  
Quy Tắc Một Phần Ba nếu dự  
đoán pháo hoa được bắn ở giao 
điểm khác.

Chọn các đối tượng đặc biệt có 
hình dạng hoặc màu sắc khác 
nhau để tạo ra sự tương phản và 
điểm nhấn.

Bạn cũng có thể thử nghiệm 
những tỷ lệ kích thước khác nhau 
giữa hai đối tượng (các tòa nhà và 
pháo hoa) ở từng giao điểm.

Tỷ Lệ Vàng đặt điểm nhấn đối 
tượng trọng tâm trong bức ảnh.

Tương tự như Quy Tắc Một Phần 
Ba, đặt điểm quan tâm của bạn 
(pháo hoa hoặc những tòa nhà) 
vào phần nhỏ nhất của xoắn ốc.

Tỷ Lệ Vàng cho phép bạn nhìn thấy 
các chi tiết hỗ trợ xung quanh Tiêu 
Điểm. Nhờ đó, bạn có thể sử dụng 
các đối tượng phông nền như cây 
cối và tòa nhà để tạo ra Xoắn Ốc 
Fibonaci như gợi ý và củng cố cho 
hình ảnh của bạn.

Kỹ Thuật

Kỹ thuật này bao gồm hai đường 
ngang và hai đường dọc tạo thành 
bốn giao điểm và chín hình hộp 
bằng nhau trong hình ảnh. Cách 
này giúp phân chia hình ảnh thành 
thành ba phần.

Tỷ Lệ Vàng bao gồm một đường 
xoắn ốc giúp hướng mắt người 
xem đến đối tượng chính. Đường 
xoắn ốc cũng có thể được sử dụng 
để sắp xếp những đường chủ đạo.


