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Amikor a magazin 2013. júniusi számán dolgoztam,
parnote kérdezte, hogy tudnéke tűz effektust
csinálni a fedőlaphoz. Elkezdtem tehát leírásokat
keresni és találtam is néhányat. Ezek közül a
következő kettővel lehet a lap aljára lángot készíteni.
A harmadikkal nagyon valóságosnak látszó
robbanást lehet csinálni.

Lángnyelvek készítése

A módszerrel olyan, „pattogásos” hatású
lángnyelveket lehet csinálni.

Készíts egy új fájlt fekete háttérrel. (Fájl → Új, majd
a „Speciális lehetőségek”re kattintva, Kitöltés →
Előtérszín). Ha valamilyen okból feketétől eltérőt
színt kapnál, bármikor átválthatod a színt feketére
és a festékes vödör kitöltő eszközt használhatod.

Kattints a szín palettára és változtasd az előtérszínt
fehérre. Válaszd ki az ecset ikont. Húzzál egy fehér
csíkot közvetlenül a vászon alja fölé. Nem kell
teljesen egyenesnek lennie. Fessél egy másik csíkot
50 ponttal az első fölött. Ennek a csíknak sem kell
teljesen egyenesnek lennie. (Én egyébként is
általában képtelen vagyok egyenes vonalat húzni!)

Válaszd ki a Maszatolás eszközt. (Kéz, kinyújtott
mutatóujjal.) Kattints az alsó csíkra az egérrel és
húzd az egeret a második vonal fölé. Valami olyat
tesz, ami feketefehér lángokra hasonlít. Ismételd
meg a lépést a csíkok mentén egészen addig, amíg
a fehér csíkok már nem látszódnak. Eltarthat egy
ideig.

Válaszd a menüből a Színek → Színegyensúlyt.
Mind az Árnyékok, mind a Középszínek esetén a
Vörös 100, a Zöld és a Kék 25 legyen. A Fényes
színeknél a Vörös 100, a Zöld és a Kék 0 legyen.
Ettől a feketefehér lángok vörössárgára változnak.

Pattogás készítése

Most adjunk hozzá, valami pattogás hatást. Kattints
a Réteg → Új rétegre. Kattints az OKra, az
alapbeállítások változtatása nélkül. Válaszd a
Szűrők → Megjelenítés → Felhők → Egyenletes
zajt. Állítsd az Xet 13ra és az Yt 7re. Ok.

Legyen a rétegmód →
Rávetítés. Ezt a
képernyő jobb oldalán, a
Réteg ablakban állíthatod
be. A Mód, egy lenyíló
menü az ablak teteje felé.

Csinálj egy újabb réteget
a Réteg → Új rétegre
kattintva. Kattints a
Szűrők → Megjelenítés
→ Felhők → Plazmara.
Az örvénylést állítsd 5re,
majd OK. (következő
oldalon, balra)Színek→
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Telítetlenné tevést pipáld ki, majd OK.

A réteg módot ezen is állítsd Rávetítésre. Most már
egy pattogó tüzed van.

Egy másik lángkészítési eljárás

Egy új fájlt feketével tölts ki és csinálj egy átlátszó
réteget.

A tüzet 3 szín, a vörös, a sárga és a fehér adja.
Vöröset használva rajzold meg a tűz alapformáját.

Ugyanezt tedd meg a sárgával vigyázva, hogy a
piros továbbra is látszódjék. Ismételd meg a fehérrel.
A rajzod valahogy a következő képen látható módon
néz majd ki.

A tüzünk most elég primitívnek néz ki. Kattints a
Szűrők → Elmosás → Gausselmosásra. Állítsd a
Függőleges és a Vízszintes elmosást 100ra. Most
már a lenti képhez hasonlót kell látnod.

Már jobban néz ki, de még nem tűnik igazinak.
Csinálj egy újabb átlátszó réteget és menj a Szűrők
→ Megjelenítés→ Felhők→ Egyenletes zajra. Az

Xet 13ra, az Yt 7re állítsd. Kettőzd meg a felhős
réteget. Mindkét réteg módja legyen Rávetítés.

Most már így kell kinéznie:

Készíts egy újabb átlátszó réteget. Menj a Szűrők
→ Megjelenítés → Felhők → Plazmara. Örvénylés
legyen 5 és OK. Most menj a Rétegek → Színek →
Telítetlenné tételre. Ennek a rétegnek a módja is
legyen Rávetítés.
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Ha egy kicsit tovább akarod szerkeszteni a tüzet,
akkor mehetsz a Szűrők → Torzítás → Igörbítés
re. Játssz vele, amíg neked tetsző nem lesz. Én
ezzel semmit nem csináltam.

Robbanás effektus

Nyiss bármilyen méretű új fájlt. Töltsd ki
színátmenettel (feketéből fehérbe), az oldalnak
legalább az ¼e legyen fehér. A fehér lesz a tüzed
legfényesebb része.

Csinálj egy új (átlátszó) réteget és kattints a Szűrők
→ Megjelenítés → Felhők → Plazmara, majd
állítsd az örvénylést 6ra. Keresd meg azt a plazma
mintát, ami tetszik az Új kiinduló értékre kattintva.
A rétegmódot állítsd Szemcsés összefésülésre.

Tedd telítetlenné a réteget, majd kattints a Színek →
Színegyensúlyra és legyen a Fényesség
megőrzése kijelölve. Ebben az ablakban, az
Árnyékok, Középszínek, Fényes színek szintjét
addig állítgasd, amíg a tűz megfelelő kinézetét nem
kapod. A következő beállítások elég jók: Árnyék: 88,
65, 56; Középszínek: 71, 35, 49; Fényes színek:
91, 87, 5.

Egyesítsd az ÖSSZES réteget, majd válaszd az
Szűrők → Elmosás → Szelektív Gausselmosást.
Az elmosás sugara 25 és a Max változás 50 legyen.
Ezzel készen is vagy.
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