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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Γενικά   
 

Ο κινηµατογράφος είναι η εξέλιξη της στατικής εικόνας, δηλαδή της 

φωτογραφίας. Η πρώτη και βασική ιδέα ήταν να δηµιουργηθεί οπτική κίνηση µε µια 

σειρά φωτογραφιών διαδοχικών λήψεων και από τα µισά περίπου του 19ου αιώνα 

έγιναν οι πρώτες  προσπάθειες για την δηµιουργία µιας κινηµατογραφικής κάµερας η 

οποία θα καταφέρνει να το πραγµατοποιεί. Πολλοί φωτογράφοι και επιστήµονες της 

εποχής πειραµατίστηκαν προσπαθώντας να δηµιουργήσουν κινούµενη εικόνα ώσπου 

το 1895 δύο αδέλφια οι Auguste και Louis Lumière κατασκεύασαν την δική τους 

κάµερα η οποία ήταν ταυτόχρονα και προτζέκτορας γεγονός που έδινε την 

δυνατότητα να παρακολουθεί τα film µεγάλο κοινό. Το πρώτο film που παρουσίασαν 

ήταν το “The arrival of a train” και προβλήθηκε σε ένα καφέ στο Παρίσι. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα είχαν ήδη γίνει προσπάθειες κατασκευής 

βιντεοπροβολέων οι οποίοι να συγχρονίζονται µε φωνογράφο µε σκοπό να συνοδεύει 

την εικόνα και ήχος. Για 30 περίπου χρόνια (1900-1930), την εποχή δηλαδή του 

βωβού κινηµατογράφου, την εικόνα συνόδευε µια συνεχής µουσική στο πιάνο µαζί 

µε ηχητικά εφέ, αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα Οι πρώτοι κινηµατογράφοι της εποχής 

εκείνης, διέθεταν ένα κινηµατογραφικό όργανο µε ήχους όπως καµπάνες, 

κελαηδήµατα, κουδουνίσµατα κ.α. Υπήρχαν επίσης συλλογές µε µουσικά κοµµάτια 

που συνόδευαν συγκεκριµένα είδη σκηνών όπως αγάπη ή χωρισµός. 

Στην πραγµατικότητα ο κινηµατογράφος άρχισε να ανθίζει από το1920 και 

µετά. Την δεκαετία εκείνη, έγιναν τα πρώτα βήµατα ώστε να χρησιµοποιηθούν 

τεχνικές όπως το µοντάζ, ενώ δηµιουργήθηκαν και τα πρώτα cartoons. Επίσης την 

δεκαετία αυτή οι Theodore W. Case και E.I. Sponable δηµιούργησαν  µια 

ανατρεπτική συσκευή στην οποία ο ήχος που συνόδευε την εικόνα  βρισκόταν 

συγχρονισµένος στη ίδια ταινία δίπλα στα frames της εικόνας και όχι σε ξεχωριστό 

δίσκο. Τελικά µέχρι το 1930 είχαν ήδη δηµιουργηθεί οι πρώτες ταινίες µε κανονικούς 

διαλόγους. 

Μετά το 1930 άρχισε η τεχνολογία να αναπτύσσεται και τα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας αυτής, δηµιουργήθηκαν οι πρώτες έγχρωµες ταινίες. Τα χρόνια που 

ακολούθησαν έγιναν γνωστά ως η χρυσή εποχή του Hollywood και η θεµατολογία 

των ταινιών ποικίλε ανάλογα µε την εποχή. Στις επόµενες δεκαετίες άρχισαν να 
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αναπτύσσονται και άλλα είδη ταινιών όπως τα film noir αλλά και ο ανεξάρτητος 

κινηµατογράφος (1960). Ως προς την µουσική, από την στιγµή που ο οµιλούντος 

κινηµατογράφος εκτόπισε τον βωβό δεν υπήρχαν πλέον αυτοσχεδιασµοί αλλά 

συγκεκριµένες κατά περίπτωση συνθέσεις, συνήθως για µεγάλες ορχήστρες αλλά και 

µουσική δωµατίου ή ηλεκτρονική µουσική. Οι διάλογοι και οι ήχοι άλλαξαν την 

λειτουργικότητα της µουσικής η οποία ακούγεται στο βάθος ή στις παύσεις. 

Στις µέρες µας ο κινηµατογράφος είναι ένα βασικό στοιχείο της κουλτούρας 

και του πολιτισµού µας. Όπως κάθε τι λοιπόν, έχει επηρεαστεί και αυτός από την 

σύγχρονη τεχνολογία η οποία δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιούνται 

εντυπωσιακά εφέ που ακόµη και όταν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα, 

είναι αληθοφανή. Η χρήση των υπολογιστών έδωσε στις ταινίες µια άλλη πνοή, τόσο 

στην εικόνα όσο και στον ήχο. Από την µια απλοποίησε πολλές εργασίες που 

γίνονταν µε κόπο πριν δεκαετίες και από την άλλη έδωσε στους δηµιουργούς την 

ευκαιρία να δηµιουργήσουν ταινίες που στο παρελθόν δεν θα φαντάζονταν. 

 

2. Ο Ήχος στις ταινίες 

 

Όταν παρακολουθεί κανείς µία κινηµατογραφική ταινία ίσως δεν 

συνειδητοποιεί ποτέ την πολυπλοκότητα και την σηµασία που έχει ο ήχος σε αυτήν. 

Στην πραγµατικότητα η δηµιουργία της µουσικής αλλά και η επιλογή ή η 

ηχογράφηση του κάθε ήχου που θα χρησιµοποιηθεί είναι το ίδιο χρονοβόρα όσο και 

η δηµιουργία της εικόνας. Οι ήχοι αυτοί τις περισσότερες φορές δρουν στο 

υποσυνείδητο του θεατή ωστόσο είναι καθοριστικοί για µια ταινία. 

Οι ήχοι που συνθέτουν µια ταινία µπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες. Αυτές είναι: 

• Οι ανθρώπινες φωνές – διάλογοι 

• Τα ηχητικά εφέ 

• Η µουσική 

• Περιβάλλον 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να µιξαριστούν µαζί σε ισορροπία ώστε να παραχθεί το 

επιθυµητό αποτέλεσµα δίνοντας έµφαση στις σκηνές που απαιτείται αλλά και 

επηρεάζοντας όλη την αισθητική µιας ταινίας. 
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Ανθρώπινες φωνές – ∆ιάλογοι 

Οι διάλογοι εξυπηρετούν µια ταινία όχι µόνο στο να καταλάβει ο θεατής το 

σενάριο αλλά και στο να δώσουν ένα δραµατικό, κωµικό ή ρεαλιστικό χαρακτήρα σε 

µια σκηνή  ή και σε όλη την ταινία. Οι ηθοποιοί µπορεί να µιλούν µε κωµικό τρόπο, 

γρήγορα, αργά ή φοβισµένα, ανάλογα την περίσταση. Βασικό µέληµα λοιπόν είναι να 

είναι καθαρά ηχογραφηµένοι  ώστε να είναι κατανοητοί από τους θεατές – εκτός αν 

το επιθυµητό αποτέλεσµα είναι το αντίθετο. 

 

Ηχητικά εφέ 

Όλοι οι ήχοι που δεν είναι διάλογοι ή µουσική κατατάσσονται σε αυτή και 

την επόµενη κατηγορία. Τα ηχητικά εφέ είναι ήχοι συγχρονισµένοι µε την εικόνα που 

παρακολουθούµε και εστιάζουν στο γεγονός που εστιάζει και η εικόνα. Για 

παράδειγµα, ο ήχος µιας πόρτας που ανοίγει ή ο ήχος ενός αυτοκινήτου.  

 

 Περιβάλλον 

Το περιβάλλον συνθέτουν οι ήχοι που απαρτίζουν µια σκηνή χωρίς όµως 

αυτοί να είναι σηµαντικοί στην πλοκή της ταινίας. ∆εν απαιτούν ιδιαίτερο 

συγχρονισµό αλλά είναι απαραίτητοι για την φυσικότητα του αποτελέσµατος. Λόγου 

χάρη οι ήχοι µιας λεωφόρου (κορναρίσµατα, αυτοκίνητα κ.α.) ή οι ήχοι ενός δάσους.  

 

Μουσική 

Η µουσική σε µια ταινία χρησιµοποιείται για να δώσει συναίσθηµα και 

ρυθµό. Συχνά είναι τέτοια ώστε να µην τραβά την προσοχή και να µην είναι άµεσα 

αντιληπτή από τον θεατή αλλά να λειτουργεί στο υποσυνείδητό του. Ένα µουσικό 

θέµα βοηθά τον θεατή να συνδέει τις σκηνές που εναλλάσσονται στην οθόνη. Για 

παράδειγµα, ένα συγκεκριµένο µουσικό θέµα συνυφασµένο µε έναν χαρακτήρα ή µια 

κατάσταση µπορεί να επαναλαµβάνεται σε διάφορα σηµεία της ταινίας ώστε να τα 

υπενθυµίζει στο κοινό. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασµός ήχου για την ταινία µικρού 

µήκους “Ηφαίστειο”. Με τον όρο σχεδιασµός ήχου εννοείται την ηχητική επένδυση 

κάθε σκηνής συµπεριλαµβανοµένων των διαλόγων και της µουσικής. Τα βήµατα που 

ακολουθήθηκαν ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτό αναλύονται παρακάτω. 

 

1. Επιλογή ταινίας 

 

Η επιλογή της ταινίας  έγινε ανάµεσα σε 7 διαφορετικές ταινίες µικρού µήκους 

τις οποίες προσέφερε η εταιρία παραγωγής ταινιών µικρού µήκους t-short µε την οποία 

ήρθαµε σε επαφή για τον σκοπό αυτό. 

Η διαδικασία επιλογής της συγκεκριµένης ταινίας από τις 7 πραγµατοποιήθηκε 

µε γνώµονα το τι είναι εφικτό να πραγµατοποιήσουµε σύµφωνα µε τα µέσα που 

διαθέταµε αλλά και µε την πολυπλοκότητα και διαφορετικότητα των ήχων που την 

απαρτίζουν. Καταλήξαµε λοιπόν σε αυτή διότι αφενός χρειάζονταν λίγοι ηθοποιοί 

(µόνο 2) ώστε να ηχογραφηθούν οι διάλογοι και αφετέρου οι ήχοι που συνέθεταν την 

ταινία είναι αρκετοί και διαφορετικοί µεταξύ τους ενώ ήταν ήχοι της καθηµερινότητάς 

µας (βήµατα ανθρώπων, αυτοκίνητα, φωτογραφική µηχανή κ.α.). 

 

2. Καταγραφή ήχων 

 

Το δεύτερο στάδιο ήταν να καταγραφούν όλοι οι ήχοι της ταινίας προσεκτικά 

σε µια λίστα ώστε να µην παραληφθεί κανείς αλλά και για να χωριστούν σε 2 οµάδες. 

Στην πρώτη οµάδα ανήκαν οι ήχοι που αναγκαστικά ηχογραφήθηκαν σε εξωτερικό 

περιβάλλον (π.χ. αυτοκίνητα, βήµατα) ενώ στην δεύτερη οµάδα ανήκαν αυτοί που 

ηχογραφήθηκαν σε studio (π.χ. ανθρώπινη φωνή, φωτογραφική µηχανή). Στον πίνακα 

1 φαίνονται οι ήχοι συνοπτικά και ο διαχωρισµός τους. 
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Ήχοι Studio Ήχοι Εξωτερικοί 

Φωτογραφική µηχανή (όλοι οι ήχοι της) Περιβάλλον  

Φερµουάρ Βήµατα σε χώµα 

Ήχοι τσάντας (ψάξιµο ) Αυτοκίνητο – Λεωφορείο 

Τρίποδας Κόρνα λεωφορείου 

Κούτες (συρσίµατα) Κούτες (ακούµπισµα στο έδαφος) 

Άνοιγµα µπουκαλιού Τσάντα στο έδαφος 

Ρούχα (ψάξιµο τσέπης κ.α.) Πόρτες αυτοκινήτου 

∆ιάλογοι ηθοποιών Ζώα (αγελάδες, πουλιά) 

Τσιγάρο Αέρας  

Νερό στο πρόσωπο Ανθρώπινες φωνές 

 

Πίνακας 1 

 

Οι ήχοι αυτοί ηχογραφήθηκαν πολλές φορές καθώς στην ταινία 

χρησιµοποιούνται περισσότερες από µία φορές οπότε ήταν αναγκαίο να έχουµε 

διαφορετικές ηχογραφήσεις.  

 

3. Εξοπλισµός 

 

Στην διαδικασία της προετοιµασίας, συµπεριλήφθηκε και η καταγραφή του   

εξοπλισµού που θα χρειαζόταν. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν άλλη  µια λίστα µε τον 

απαραίτητο εξοπλισµό η οποία φαίνεται στον πίνακα 2. 
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Εξοπλισµός 

Studio ηχογράφησης 

Video - καλώδια 

Η/Υ και λογισµικά 

Μικρόφωνα 

Φορητό DAT  

(Digital Audio Tape) 

 

Πίνακας 2. 

 

 Όλα αυτά ήταν απαραίτητα ώστε να ψηφιοποιηθεί η ταινία, να ηχογραφηθούν 

οι ήχοι και να ψηφιοποιηθούν και αυτοί µε την σειρά τους αλλά να γίνει και η 

επεξεργασία τους. 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί αναλυτικά ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε κάθε 

φορά. 

 

4. Επιλογή ηθοποιών 

 

Η επιλογή των ηθοποιών ήταν ένα σχετικά δύσκολο κοµµάτι της προετοιµασίας 

διότι εκτός από το αισθητικό αποτέλεσµα της χροιάς της φωνής τους, είχε µεγάλη 

σηµασία και το πως θα αποδοθεί το κείµενο. Από την άλλη µεριά δεν ήταν καθόλου 

εύκολο να έρθουµε σε επαφή µε επαγγελµατίες ηθοποιούς. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν µια 

λίστα από φίλους και γνωστούς  που ήταν διατεθειµένοι να δοκιµάσουν τις 

δυνατότητές τους. Αυτό αποδείχθηκε αρκετά χρονοβόρο µιας και δεν είχαµε τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Τελικά ψάχνοντας τα κατάλληλα πρόσωπα, βρέθηκε 

επαγγελµατίας ηθοποιός για την γυναικεία φωνή ενώ για την αντρική, κρατήθηκε αυτή 

µε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µιας και ο ηθοποιός δεν ήταν επαγγελµατίας. 
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

 
 Η ταινία δόθηκε σε µορφή VHS οπότε πρώτο µας µέληµα ήταν να την 

ψηφιοποιήσουµε ώστε να µπορούµε να δουλέψουµε στον Η/Υ. Αυτή η διαδικασία 

είναι σχετικά απλή αρκεί να διαθέτει κανείς τον απαραίτητο εξοπλισµό. Αυτά που 

χρειάστηκαν ήταν τα εξής:  

 

• Video (Εικ. 1) 

• RCA A/V (audio/video) καλώδιο (Εικ. 2) 

• Η/Υ µε κάρτα γραφικών που διαθέτει RCA εισόδους, αρκετό ελεύθερο χώρο 

στον σκληρό δίσκο, µνήµη RAM τουλάχιστον 256MB και ένα οποιοδήποτε 

software επεξεργασίας εικόνας ώστε να γίνει το capturing.  

 

                                    
  Εικόνα  1      Εικόνα 2 

 
 

 

 Τελικά µετατράπηκε το αρχείο σε avi µορφή χωρίς ιδιαίτερη συµπίεση µια και 

η ταινία είναι µικρή, οπότε προέκυψε ένα αρχείο της τάξης των 2.91GB.  
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ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ 

 
1. Εξωτερικές ηχογραφήσεις 

 

Εξοπλισµός αναλυτικά 

 

Για τις εξωτερικές ηχογραφήσεις χρησιµοποιήθηκαν ένα φορητό DAT της 

εταιρίας Tascam (DA-P1) (Εικ.3), ένα µικρόφωνο AKG 451 C (Εικ. 4) και δύο AKG 

C1000 (Εικ.5). 

 
 

Εικόνα 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 

Οι ηχογραφήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο DAT αφενός γιατί ήταν ένα φορητό 

µέσο ηχογράφησης και αφετέρου διότι παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου µε 

άλλα φορητά µέσα, δίνοντας την ευχέρεια να χρησιµοποιηθούν οποιαδήποτε 

µικρόφωνα επιλεγούν.  

Ως προς τα µικρόφωνα, επελέγησαν τα AKG C1000 διότι δίνουν την 

δυνατότητα να µετατρέπονται σε καρδιοειδή ή υπερκαρδειοειδή ενώ έχουν µια καλή 

απόκριση στην ποιότητα του ήχου για κάθε είδος ηχογράφησης. Χρησιµοποιήθηκαν σε 

stereo ζεύγος για ήχους που δεν ήταν δυνατό να ηχογραφηθούν µονοφωνικά διότι το 

αποτέλεσµα δεν θα ήταν δυνατό να αποδοθεί σωστά στη µίξη. Για παράδειγµα  οι 

ανθρώπινες φωνές που ακούγονται από το πλήθος που ανεβαίνει στο λεωφορείο δεν 

ήταν δυνατό να αποδοθούν τόσο ρεαλιστικά εάν ηχογραφόντουσαν µία µία στο studio. 

Ηχογραφήθηκε λοιπόν ένα τυχαίο πλήθος ανθρώπων που κουβέντιαζε περπατώντας 

στο δρόµο, σε ένα stereo κανάλι ώστε να αποδοθεί σωστότερα η κίνηση στο χώρο. 

 Για όλες τις ηχογραφήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε mono κανάλι 

χρησιµοποιήθηκε το AKG 451 C. Είναι ένα καρδιοειδές µικρόφωνο µε πολύ καλή  

ευαισθησία σε ήχους µε απότοµες ατάκες όπως π.χ. τα κρουστά και αυτός ήταν ένας 
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βασικός λόγος που επιλέχθηκε. Οι περισσότεροι ήχοι που ηχογραφήθηκαν ήταν 

σχετικά µικρής διάρκειας µε απότοµες ατάκες, για παράδειγµα, απότοµο ακούµπισµα 

στο έδαφος µιας βαριάς κούτας. 

  Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά µικρόφωνα για τις stereo και 

mono ηχογραφήσεις ήταν  το γεγονός ότι δεν ήταν διαθέσιµα όποια µικρόφωνα 

χρειάστηκαν την κατάλληλη στιγµή, οπότε αναγκαστικά καταφύγαµε στις πιο εύστοχες 

και δυνατές κάθε φορά επιλογές.  

 

 ∆ιαδικασία ηχογράφησης 

 

 Στην ηχογράφηση το βασικό ήταν να βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες αλλά 

και ο κατάλληλος τόπος όπου αυτό θα πραγµατοποιούνταν. Όλοι οι εξωτερικοί ήχοι, 

έκρυβαν µια δυσκολία στο να πετύχει η κατάλληλη στιγµή µε τον σωστό χώρο. Αν 

δηλαδή σε έναν σχετικά ήσυχο δρόµο της πόλης βρίσκονταν οι κατάλληλες φωνές 

ανθρώπων που κουβεντιάζουν, συχνά την ώρα της ηχογράφησης  ακούγονταν και 

άλλοι ήχοι που δεν ήταν επιθυµητοί, όπως π.χ. µια κόρνα αυτοκινήτου, ένα τρένο και 

άλλα. Έτσι οι λήψεις που πραγµατοποιήθηκαν ήταν πολλές και τελικά κρατήθηκαν οι 

πιο ρεαλιστικές σε σχέση µε την εικόνα. ∆εν ήταν λίγες µάλιστα οι φορές που τίποτα 

δεν ήταν δυνατό να προσαρµοστεί στο περιβάλλον της ταινίας οπότε η ηχογράφηση 

ξεκινούσε ξανά και ξανά από την αρχή. 

 Οι πρώτοι ήχοι που ηχογραφήθηκαν ήταν αυτοί που αποφασίστηκε να 

ηχογραφηθούν   στερεοφωνικά. Οι ηχογραφήσεις αυτές ήταν: 

 

• Ανθρώπινες φωνές   

• Πουλιά 

• Αγελάδες 

• Περιβάλλον 

• Αέρας  

 

  Το πιο δύσκολο σηµείο στις στερεοφωνικές ηχογραφήσεις ήταν αυτό µε τις 

αγελάδες. Στην πραγµατικότητα δεν κρατήθηκε τίποτα από την στερεοφωνική 

ηχογράφησή τους. Αυτό γιατί στην ηχογράφηση ζώων είναι δύσκολο να καθοριστεί 

από τους ανθρώπους η κίνηση ή το µουγκρητό τους ενώ είναι επίσης δύσκολο το να 
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βρεθούν στη πόλη ώστε να ηχογραφηθούν πολλές φορές µέχρι να πετύχει το 

αποτέλεσµα. Τελικά κρατήθηκαν µεµονωµένοι ήχοι από αυτές οι οποίοι µιξαρίστηκαν 

ώστε να αποδοθεί ο ήχος ολόκληρου του κοπαδιού όπως δείχνει και στην ταινία. 

  Στις µονοφωνικές ηχογραφήσεις που ακολούθησαν, τα προβλήµατα ήταν 

χονδρικά τα ίδια. Οι ήχοι αυτοί ήταν: 

 

• Βήµατα άντρα 

• Βήµατα Γυναίκας 

• Βήµατα πλήθους από µακρυά 

• Κάθισµα και συρσίµατα ανθρώπινου σώµατος στο χώµα 

• Κούτες που πετιούνται στο έδαφος 

• Αυτοκίνητο σε κίνηση 

• Φρενάρισµα αυτοκινήτου 

• Ξεκίνηµα αυτοκινήτου 

• Πόρτες αυτοκινήτου 

• Λεωφορείο σε κίνηση 

• Σταµατηµένο λεωφορείο µε ανοικτή µηχανή 

• Κορνάρισµα 

• Ακούµπισµα τσάντας στο χώµα 

• Εξωτερικό περιβάλλον για προσοµοίωση του χώρου 

• Άνεµος 

 

  Από όλα τα παραπάνω αυτό που παρουσίασε ενδιαφέρον κατά την ηχογράφηση 

ήταν τα βήµατα. Αυτό γιατί τα βήµατα που ακούγονται στην ταινία είναι πολλά ενώ 

είναι διαφορετικός ο ήχος βαδίσµατος µιας γυναίκας από έναν άντρα ακόµη κι αν τα 

παπούτσια που φορούν δεν είναι πολύ διαφορετικά µεταξύ τους. Επίσης έπρεπε µε 

κάποιο τρόπο να µειωθεί όσο γινόταν ο ήχος από τα ρούχα µια και αυτά ακούγονταν 

πολλές φορές αρκετά δυνατά, τόσο ώστε να µην αποδίδεται ο βηµατισµός ρεαλιστικός. 

Ηχογραφήθηκαν λοιπόν πάρα πολλά βήµατα µέχρι να βρεθούν τα κατάλληλα. 

  Τέλος ένας άλλος ήχος που αποδείχθηκε σχετικά δύσκολος στην ηχογράφηση 

ήταν το απότοµο φρενάρισµα. Εκτός από το ότι πολλές φορές υπήρχαν “παρεµβολές” 

άλλων, µη επιθυµητών ήχων στην ηχογράφηση, έπρεπε ο οδηγός να πετύχει ένα 

φρενάρισµα παρόµοιο µε αυτό της ταινίας και σε ίδια χρονική διάρκεια.     
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2. Εσωτερικές ηχογραφήσεις  

 

Εξοπλισµός αναλυτικά 

 

 Οι εσωτερικοί ήχοι όπως είναι αυτονόητο, ηχογραφήθηκαν σε studio 

ηχογραφήσεων. Ο βασικός εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένα πυκνωτικό 

µικρόφωνο Neumann TLM – 127 (Εικ.6) µε προενισχυτή Mindprint DTC2 (Εικ.8) και 

ένα ζευγάρι ακουστικά Beyerdynamic DT770 (Εικ.7) σε σύστηµα PRO TOOLS HD 

(Εικ.10) µε interface Focusrite Controller 24 (Εικ.9). Τέλος χρησιµοποιήθηκε το 

Wavelab 4 (Εικ.11) ώστε πριν την ηχογράφηση των διαλόγων, να κοπούν οι ατάκες 

των ηθοποιών όπως αυτοί προϋπήρχαν στην ταινία µε σκοπό την ευκολότερη 

επανεκτέλεσή τους. 

                         
             Εικόνα 6           Εικόνα 7 

       
             Εικόνα  8             Εικόνα 9 
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Εικόνα 10 

 

 
Εικόνα 11 
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∆ιαδικασία ηχογράφησης  

 

Συγκριτικά µε τις εξωτερικές ηχογραφήσεις, αυτές στο studio ήταν 

απλούστερες µε εξαίρεση τους διαλόγους. Το µόνο που ήταν άξιο προσοχής ήταν οι 

πολλαπλές ηχογραφήσεις του ίδιου ήχου ώστε να δηµιουργηθεί µια επαρκής 

βιβλιοθήκη ήχων ώστε στο συγχρονισµό να υπάρχουν επιλογές για την χρήση του 

κατάλληλου κάθε φορά ήχου που αρµόζει στην εικόνα.  

Οι ήχοι αυτοί ηχογραφήθηκαν close miking, µονοφωνικά και ήταν οι 

παρακάτω: 

 

 

• Τράβηγµα φωτογραφίας µε µικρή και µεγάλη ταχύτητα διαφράγµατος 

• Αγγίγµατα φωτογραφικής µηχανής 

• Αλλαγή Φιλµ 

• Οπλισµός φωτογραφικής µηχανής 

• Ήχος επαφής φωτογραφικής µηχανής µε ρούχα 

• Πάτηµα διακόπτη 

• Αλλαγή φακού φωτογραφικής µηχανής 

• Κλείσιµο τρίποδα 

• Ήχοι από άνοιγµα και κλείσιµο φερµουάρ 

• Ήχοι από ψάξιµο µέσα σε τσάντα 

• Ήχοι επαφής τσάντας µε ρούχα 

• Ήχος επαφής καπέλου-κεφαλιού 

• Ήχος καπέλου που κινείται 

• Ήχοι επαφής χεριού σε ρούχα (τσέπη) 

• Ήχοι τριβής ρούχων µεταξύ τους (στο περπάτηµα κ.τ.λ.) 

• Ήχος ατµών (ηχογράφηση βραστήρα νερού) 

• Άνοιγµα πλαστικού µπουκαλιού 

• Ήχος νερού που κυλά στο πρόσωπο 

• Ήχος άντρα που πίνει νερό 

• ΄Ήχος πόρτας καρότσας (ηχογράφηση οικιακής συσκευής) 

• Ανάσες 

• Κάπνισµα τσιγάρου (εισπνοές – εκπνοές καπνού) 
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• Γυναικείες ατάκες 

• Αντρικές ατάκες 

 

  Το βασικότερο σηµείο των ηχογραφήσεων στο studio ήταν η εγγραφή των 

διαλόγων. Για να πραγµατοποιηθεί αυτό έγινε µια προεργασία κατά την οποία 

διαχωρίστηκαν οι διάλογοι από τον αρχικό ήχο της ταινίας όπως µας δόθηκε και 

κόπηκαν σε µικρά samples. Έτσι, οι ηθοποιοί που εκφώνησαν τις ατάκες, άκουγαν 

ταυτόχρονα και τις ατάκες επαναλαµβανόµενα, όπως τις εκφώνησαν και οι αρχικοί 

ηθοποιοί της ταινίας, προσπαθώντας να συγχρονιστούν µαζί τους. Αυτό έγινε ώστε 

στον συγχρονισµό να µην υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ αυτού που ακούγεται και της 

κίνησης των χειλιών των ηθοποιών που εµφανίζονται. Το αποτέλεσµα ήταν στην αρχή 

οι ηθοποιοί να συγχρονίζονται χωρίς όµως να έχουν την εκφραστικότητα που 

απαιτούνταν. Σιγά σιγά, µετά από πολλές επαναλήψεις, κατάφερναν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. 

 

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΩΝ 
 

1. Ψηφιοποίηση DAT tape 

 

  Η διαδικασία της ψηφιοποίησης αφορούσε αποκλειστικά τους ήχους που 

ηχογραφήθηκαν σε εξωτερικούς χώρους αφού οι εσωτερικοί ήχοι ηχογραφήθηκαν στο 

studio απευθείας σε ψηφιακή µορφή. Για να πραγµατοποιηθεί η ψηφιοποίηση, 

χρησιµοποιήθηκε το Wavelab 4 της εταιρίας Steinberg και έγινε real time ηχογράφηση 

κατά την αναπαραγωγή της κασέτας από το DAT. Η συνδεσµολογία του DAT µε τον 

Η/Υ έγινε µέσω της SPDIF εισόδου της κάρτας ήχου ώστε να αποκλειστεί η είσοδος 

θορύβου που προκαλούν οι αναλογικές είσοδοι - έξοδοι. 

 

2. ∆ιαχωρισµός ήχων - Επεξεργασία 

 

Το επόµενο βήµα, ήταν να διαχωριστούν αυτοί οι ήχοι µεταξύ τους διότι τόσο 

οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί ήχοι ήταν ενωµένοι σε ένα ενιαίο track χάριν 

ευκολίας την ώρα της ηχογράφησης. Με την βοήθεια του Wavelab 4 και πάλι, 
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ξεχωρίστηκαν οι ήχοι µεταξύ τους και η αρχή του κάθε ήχου ορίστηκε στην χρονική 

στιγµή µηδέν ώστε αργότερα στον συγχρονισµό να µην δηµιουργείται ιδιαίτερο 

πρόβληµα. Ένας τέτοιος ήχος φαίνεται στην εικόνα 12. Επιπλέον, στο στάδιο αυτό, 

δόθηκε προσοχή στις στάθµες των ήχων ώστε να µην έχουν µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ 

τους. Κατά την διαδικασία αυτή έγινε και η προσεκτική ακρόαση όλων των ήχων µε 

σκοπό να γίνει µια στοιχειώδης επιλογή από αυτούς. 

 

 
Εικόνα 12 

 

Κατά την διάρκεια της ηχογράφησης, όπως ήταν αναµενόµενο,  πέρασε ένα 

ποσοστό θορύβου (αναλογικού) στους ήχους από τα καλώδια. Για να ξεπεραστεί αυτό 

χρειάστηκε να αποθορυβοποιηθούν όλοι οι ήχοι ένας ένας. Το Plug in που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν το X–Noise της σειράς Waves µέσω του Wavelab 4. Παρακάτω 

ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ήχου στον οποίο έγινε η εφαρµογή του 

denoiser. 

 

Παράδειγµα 1 

Στην εικόνα 14 φαίνεται η κυµατοµορφή ενός από τους ήχους της 

φωτογραφικής µηχανής. 
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Εικόνα 14 

Η εικόνα του X-Noise όπως ακριβώς χρησιµοποιήθηκε για την 

αποθορυβοποίηση της παραπάνω κυµατοµορφής, φαίνεται στην εικόνα 15. 

 

 
Εικόνα 15 

 

  Ο θόρυβος αναγνωρίζεται από το πρόγραµµα πατώντας το κουµπί learn για 

τουλάχιστον 100 ms. Για καλύτερα αποτελέσµατα αυτό γίνεται σε ένα σηµείο της 

κυµατοµορφής που ακούγεται ο µόνο ο ανεπιθύµητος θόρυβος. Έτσι δηµιουργείται το 

“προφίλ” του θορύβου και µένει στην µνήµη του προγράµµατος. Στην γραφική 
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παράσταση της εικόνας 15, η λευκή γραµµή αναπαριστά τον θόρυβο, η κόκκινη το 

σήµα πριν την εφαρµογή του denoiser και η πράσινη, το σήµα όπως εξέρχεται από το 

plug in αποθορυβοποιηµένο. Το threshold που φαίνεται στην εικόνα δεξιά, έχει εύρος –

20DB ως  +50DB και αναπαριστά τον θόρυβο. Ο θόρυβος κάτω από το σηµείο που 

ορίστηκε, θα αφαιρεθεί ενώ από το σηµείο αυτό και πάνω θα µείνει ανέπαφος.  

Οι παράµετροι attack και release χρησιµοποιούνται  για να αποφευχθούν 

παραµορφώσεις στον ήχο (clicks κτλ) και εφαρµόζονται µε το που αρχίζει η 

αποθορυβοποίηση και µόλις σταµατήσει, αντίστοιχα. Τα 30ms για το attack και τα 

400ms για το release κρίθηκε ότι δίνουν ένα καλό αποτέλεσµα για τον συγκεκριµένο 

ήχο. Ως προς τις παραµέτρους των συχνοτήτων και του gain, ορίζεται από ποια 

συχνότητα και πάνω θα γίνεται δραστικότερος ο αποθορυβοποιητής. Χονδρικά δηλαδή 

ορίζουµε σε ποιες συχνότητες εντοπίζεται ο θόρυβος και αυξοµειώνοντας το gain, 

αυξοµειώνεται και η δραστικότητα του threshold στις συχνότητες αυτές. Το plug in 

δίνει εύρος συχνοτήτων 70Hz – 20KHz και ρυθµίστηκε  στα 4.6KHz διότι ο θόρυβος 

που επιθυµούσαµε να αποµακρύνουµε, εντοπίζεται στις υψηλές συχνότητες.  

  Ο ήχος της εικόνας 14, µετά την εφαρµογή του παραπάνω αποθορυβοποιητή, 

απεικονίζεται στην κυµατοµορφή της εικόνας 16. 

 

 
Εικόνα 16 

 

Μετά το τέλος των εργασιών αυτών, οι ήχοι κατατάχθηκαν σε ξεχωριστούς 

φακέλους σε κατηγορίες ώστε να δηµιουργηθεί µια πλήρης και έτοιµη προς χρήση 

βιβλιοθήκη ήχων.  
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3. Arrangements 

 

  Το τελευταίο βήµα πριν αρχίσει η ουσιαστική και δηµιουργική δουλειά ήταν η 

κατάτµηση του video αρχείου σε µικρότερα µέρη. Σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας 

ήχου στον Η/Υ µεγάλο ρόλο στην οµαλή λειτουργία του παίζουν η CPU, η µνήµη 

RAM αλλά και οι ποιότητα ήχου που παράγεται από την κάρτα ήχου. Για να 

πραγµατοποιηθεί ο συγχρονισµός χρειάζεται στο λογισµικό επεξεργασίας του ήχου να 

φορτωθεί και η εικόνα, γεγονός που επιβαρύνει περισσότερο τον επεξεργαστή του Η/Υ 

και αυτό πιθανά θα δηµιουργούσε προβλήµατα.  

  Για να λυθεί το παραπάνω πρόβληµα θα µπορούσε κανείς να συµπιέσει 

περισσότερο το video αρχείο ώστε να κάνει import στο λογισµικό που θα δουλεύει ένα 

πολύ µικρότερο αρχείο εικόνας. Ωστόσο είναι γνωστό πως η συµπίεση ενός αρχείου, 

είτε εικόνας είτε ήχου, έχει αντίκτυπο στην ποιότητά του γεγονός που δεν βοηθά. 

Αρκεί να φανταστεί κανείς να προσπαθεί να συγχρονίσει µια ατάκα ενός ηθοποιού µε 

την κίνηση των χειλιών του όταν στην εικόνα ξεχωρίζουν τα pixels… Το πρόβληµα 

λύνεται µε τον διαχωρισµό της ταινίας σε µικρά τµήµατα τα οποία θα είναι µικρότερα 

σε µέγεθος χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας. Έτσι ούτε πρόβληµα στην 

CPU θα υπάρχει ούτε η ποιότητα της εικόνας αλλοιώνεται. 

  Στην διαδικασία αυτή το βασικό µέληµα ήταν να µην κοπούν σκηνές στη µέση. 

Έτσι τα διάφορα τµήµατα δεν είναι ίσα σε διάρκεια είναι όµως το καθένα µια σκηνή 

δράσης που ολοκληρώνεται και  το επόµενο τµήµα κάθε φορά ξεκινά στην αλλαγή του 

πλάνου. Ο τρόπος που χωρίστηκε η ταινία, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύµφωνα 

µε τον χρόνο. 

 

Arrangement Από (min) Έως (min) ∆ιάρκεια (min) 

1 00:00 02:10 02:00 

2 02:10 04:02 01:52 

3 04:02 05:00 00:58 

4 05:00 06:10 01:10 

5 06:10 07:53 01:43 

6 07:53 09:30 01:37 

7 09:30 14:30 05:00 

Πίνακας 3 
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  Η σκέψη για τον παραπάνω διαχωρισµό έγινε µετά από προσεκτική 

παρακολούθηση της ταινίας και αφού ελήφθησαν υπόψη διάφορες παράµετροι. Πιο 

αναλυτικά... 

  

1. Στο πρώτο τµήµα, είναι οι τίτλοι έναρξης κατά τους οποίους 

παρεµβάλλονται εικόνες του τοπίου στο οποίο διαδραµατίζεται η ταινία  

χωρίς ιδιαίτερη δράση και προσπαθώντας απλά και µόνο να εισαγάγει τον 

θεατή στο κλίµα αυτό. 

2. Στο δεύτερο µέρος, αρχίζει η πλοκή της ταινίας. Το τµήµα αυτό τελειώνει 

στο 04:02 λεπτό διότι από το σηµείο αυτό και µετά αλλάζει τελείως το 

ηχητικό τοπίο. Αρχίζει δηλαδή η µηχανή του λεωφορείου και σταµατούν οι 

φωνές των ανθρώπων. Αυτό βέβαια δεν συµβαίνει ακριβώς στο 4:02 αλλά 

λίγο αργότερα όµως το πλάνο είναι σταθερό και δεν ήταν δυνατό να κοπεί 

στη µέση οπότε και χωρίστηκε νωρίτερα. 

3. Το τρίτο µέρος είναι το µικρότερο από όλα, όµως είχε µεγάλη σηµασία ο 

λόγος που έγινε αυτό. Κυριαρχούν ο ήχος των µηχανών του λεωφορείου 

που φεύγει και του αυτοκινήτου που έρχεται. Θεωρήθηκε λοιπόν σηµαντικό 

να δουλευτούν αυτοί οι ήχοι ξεχωριστά. 

4. Το τέταρτο τµήµα ξεκινά µε το απότοµο φρενάρισµα του αυτοκινήτου. 

Παρόλα αυτά στην συνέχεια του τµήµατος επικρατεί µια σχετική ησυχία. 

Αποτελείται περισσότερο από γενικά πλάνα και ακούγονται κυρίως οι 

κινήσεις των ανθρώπων, ο αέρας και τα πουλιά.  

5. Το τµήµα αυτό ξεκινά από ένα  γενικό πλάνο ενός βράχου. Αυτό έδωσε την 

ευκαιρία να γίνει στο σηµείο αυτό ο διαχωρισµός των δύο τµηµάτων (4ου 

και 5ου). Στο µέρος αυτό ξεκινά και ο πρώτος διάλογος. Επιπλέον, το 

ηχητικό τοπίο αλλάζει µε την εµφάνιση των αγελάδων. Σταµατά στο 07:53 

λεπτό, δηλαδή όταν η γυναίκα κάθεται στο βράχο. Σε όλη την διάρκεια του 

arrangement αυτή κινείται και έτσι δεν είναι δυνατό να διακοπεί η ροή του 

βηµατισµού της νωρίτερα. 

6. Με την αλλαγή του πλάνου, δηλαδή µε την εµφάνιση του άντρα, αλλάζει 

και το arrangement. Γενικά, χαρακτηρίζεται από κοντινά πλάνα, στα οποία 

επικρατεί ο διάλογος των ηθοποιών. Το περιβάλλον λοιπόν αλλάζει και 

εστιάζεται στο διάλογο των πρωταγωνιστών. 
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7. Το τελευταίο τµήµα ξεκινά µε µια σκηνή έντασης. Παράλληλα οι διάλογοι 

µειώνονται ενώ η απόσταση των ηθοποιών έχει µεγαλώσει. Αυτό σηµαίνει 

ότι και ο ήχος εστιάζει σε διαφορετικά σηµεία. Από το σηµείο αυτό 

επικρατούν γενικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά µέχρι τέλους  και έτσι 

κρατήθηκε ολόκληρο το κοµµάτι της ταινίας παρόλο που είναι µεγάλο. Τα 

τεσσερισήµισι περίπου λεπτά κρίθηκε ότι δεν θα δηµιουργήσουν πρόβληµα 

κατά την επεξεργασία. 

   

 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

 
  Ο συγχρονισµός είναι ένα από τα βασικότερα βήµατα της ολοκλήρωσης της 

ταινίας. Είναι ένα κοµµάτι ιδιαίτερα δύσκολο, που απαιτεί πολλή προσοχή ωστόσο 

είναι και ένα από τα πιο δηµιουργικά στάδια. Η ταινία αρχίζει και παίρνει µορφή και 

αποκτά νόηµα η εικόνα. Για να πετύχει ο συγχρονισµός, χρειάζεται η βιβλιοθήκη ήχων 

να είναι µεγάλη ώστε να υπάρχουν πολλές επιλογές και οι ήχοι να ταιριάζουν απόλυτα 

στην εικόνα δίνοντας ρεαλιστικό αποτέλεσµα. Πολλές φορές, ακόµη κι αν όντως η 

βιβλιοθήκη που δηµιουργήθηκε είναι µεγάλη, στο σηµείο αυτό αποδεικνύεται 

ανεπαρκής. Έτσι, είτε προβαίνει κανείς σε νέα ηχογράφηση είτε τροποποιεί µε 

διάφορους τρόπους τους ήχους ώστε να  προκύψει το επιθυµητό αποτέλεσµα.  

 
  1. Εξοπλισµός αναλυτικά 

 

  Ο συγχρονισµός των ήχων µε την εικόνα πραγµατοποιήθηκε σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή µε επεξεργαστή AMD athlon 64 3500+ στα 2.21 MHz, µνήµη RAM 1 GB 

και λειτουργικό σύστηµα Windows XP Professional. Στο ίδιο σύστηµα 

πραγµατοποιήθηκε και η µίξη οπότε ήταν επιθυµητό να µπορούν να γίνουν χωρίς 

πρόβληµα οι διάφορες εφαρµογές. Γενικά το σύστηµα είχε καλή ανταπόκριση χωρίς 

προβλήµατα και ανεπιθύµητες καταστάσεις. Η κάρτα ήχου που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

η M-Audio 410 (Firewire) (Εικ.13) και τα ακουστικά Beyerdynamic DT770. Όλη η 

σύνθεση πραγµατοποιήθηκε σε Pro Tools 6.7 (Εικ.10). 
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Εικόνα 12 

 

 

  2. ∆ιαδικασία συγχρονισµού 

 

  Ο συγχρονισµός των ήχων αναλύεται παρακάτω σε ενότητες µε βάση το κάθε 

arrangement. Επίσης παραθέτονται παραδείγµατα για κάποιες σκηνές που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί από την αρχή, 

είναι ότι  η φωτογραφική µηχανή επειδή ακούγεται πάρα πολλές φορές κατά την 

διάρκεια της ταινίας δεν αναλύεται κάθε φορά. Σε κάποια σηµεία η εικόνα παγώνει, 

άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Ανάλογα την σκηνή λοιπόν τοποθετήθηκε ο 

ήχος είτε µε µεγάλη ταχύτητα λήψης (γρήγορος και πιο κοφτός ήχος) είτε µε πολύ 

µικρή (αργός και µακρόσυρτος).  

  Ακόµη, όσο αφορά τα βήµατα, επειδή και αυτά υπάρχουν σε κάθε λεπτό της 

ταινίας, δεν αναλύονται κάθε φορά. Γενικά δουλεύτηκαν ξεχωριστά το κάθε ένα, αφού 

κόπηκε η αρχική, ενιαία κυµατοµορφή της ηχογράφησης. Το ίδιο συνέβη και µε ήχους 

που δεν είναι ολοκληρωµένα βήµατα αλλά απλοί ήχοι των παπουτσιών πάνω στο χώµα 

και µικρές κινήσεις. Κάποια από τα βήµατα, δεν παρουσιάζονται κανονικά, φαίνεται 

δηλαδή το σώµα που κινείται αλλά όχι το πόδι την στιγµή που ακουµπά στο έδαφος. 

Αυτά συγχρονίστηκαν κατά βούληση, προσπαθώντας να βρεθεί ο ρυθµός βηµατισµού 

των ηθοποιών. 

  Επίσης, οι διάλογοι παρουσίασαν µεγάλο ενδιαφέρον κατά τον συγχρονισµό. 

Ήταν ίσως η πιο επίπονη δουλειά σε όλη την ταινία. Αφενός δεν ήταν δυνατό να 

συγχρονιστεί απόλυτα ο ηθοποιός κατά το ντουµπλάζ και αφετέρου οι αλλαγές στις 

κυµατοµορφές έπρεπε να είναι της τάξης των millisecond αφού αν γίνονταν 
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µεγαλύτερες, οι ατάκες αλλοιώνονταν και δεν έβγαινε νόηµα. Τα πιο εύκολα σηµεία, 

ήταν αυτά που τα στόµατα των ηθοποιών δεν φαίνονταν οπότε και τοποθετούνταν 

χρονικά στο σηµείο που έπρεπε σύµφωνα µε το σύνολο των γεγονότων.  

  Τέλος, δεν αναφέρεται λεπτοµερώς κάθε φορά το περιβάλλον διότι εννοείται 

ότι έχει χρησιµοποιηθεί παντού ενώ σε πολλά σηµεία υπάρχει αέρας αλλά και ο ήχος 

που τοποθετήθηκε ώστε να αποδώσει τους ατµούς του ηφαιστείου. 

    Στο τέλος κάθε ενότητας παραθέτεται η γενική µορφή του session σε διάφορες 

χρονικές στιγµές για µεγαλύτερη κατανόηση της εργασίας. ∆εν παρουσιάζεται 

ολόκληρο διότι τότε θα ήταν ακατανόητο λόγω του µικρού µεγέθους των 

κυµατοµορφών. 

 

Arrangement 1 

 

  Στο πρώτο λεπτό οι συγχρονισµοί δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού 

οι µόνοι ήχοι είναι οι ήχοι της φωτογραφικής µηχανής που ακούγονται στις εναλλαγές 

µερικών πλάνων µε τους τίτλους έναρξης. Στο δεύτερο λεπτό συνεχίζει η φωτογραφική 

µηχανή να εναλλάσσει τα πλάνα µε την διαφορά ότι στο τέλος του arrangement αρχίζει 

και µπαίνει στο κλίµα ο θεατής και ακούγεται ο κόσµος που κυκλοφορεί γύρω από τον 

πρωταγωνιστή αλλά και ο ήχος του φερµουάρ µιας τσάντας. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

στο τέλος του δεύτερου λεπτού, γίνεται εισαγωγή και του ηχογραφηµένου χώρου µε 

σκοπό να αποδώσει από την πρώτη κιόλας εικόνα ρεαλιστικά τον χώρο που 

συµβαίνουν τα γεγονότα. Τέλος, ακούγεται η ήχος της τσάντας όταν αυτή ανοίγεται µε 

τα χέρια. 
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 Παράδειγµα 6.1 

 

 

Συγχρονισµός φωτογραφικής µηχανής 

 

  Στο παράδειγµα 6.1 φαίνεται ένα πλάνο στο οποίο έπρεπε να τοποθετηθεί ο 

ήχος της φωτογραφικής µηχανής, αµέσως µόλις εµφανίζεται. Το συγκεκριµένο πλάνο 

είναι στο λεπτό 1:21. Αυτή η διαδικασία, µε άλλο ήχο φωτογραφικής µηχανής κάθε 

φορά, επαναλήφθηκε στο µέρος αυτό 7 φορές. 

  Στο παράδειγµα 6.2 που ακολουθεί, συγχρονίζεται ο ήχος του φερµουάρ µε την 

εικόνα στο λεπτό 2:04. Αυτό παρουσίασε κάποια δυσκολία διότι όσες ηχογραφήσεις κι 

αν πραγµατοποιηθούν, σχεδόν ποτέ ένα φερµουάρ δεν ανοίγεται µε την ίδια ταχύτητα 

ούτε έχει ίδια διάρκεια µε ένα άλλο. Προσπαθώντας λοιπόν να προσαρµοστεί στις 

ανάγκες της ταινίας, το ηχογραφηµένο υλικό δέχθηκε κάποιες τροποποιήσεις. 

Παράλληλα µε το φερµουάρ ακούγονται και οι φωνές των ανθρώπων που κινούνται 

στο περιβάλλον. 
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Παράδειγµα 6.2 

 

  Συγχρονισµός φερµουάρ  

 

 Παραπάνω, στην αριστερά κυµατοµορφή, φαίνεται ο ήχος του φερµουάρ όπως 

ηχογραφήθηκε ενώ στη  δεξιά, ο ήχος του, όπως αυτός τροποποιήθηκε για τις ανάγκες 

της εικόνας. Επειδή η κίνηση του χεριού στην ταινία είναι απότοµη και διακόπτεται 

απότοµα, ο αρχικός ήχος δεν ταίριαζε. Επίσης ήταν πολύ µακρόσυρτος για να ταιριάζει 

µε το φερµουάρ που φαίνεται. Έτσι κόπηκε η αρχή και το τέλος του στο κατάλληλο 

σηµείο.   

  Τελικά τοποθετώντας όλους τους παραπάνω ήχους στα κανάλια τους προέκυψε 

το παρακάτω session (Εικ. 13) 
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Εικόνα 13 

 

Arrangement 2 

 

  Στο arrangement αυτό αρχίζει στην πραγµατικότητα η δουλειά του 

συγχρονισµού. Το πλάνο ξεκινάει µε τον πρωταγωνιστή να ψάχνει στην τσάντα του. 

Ακολουθούν ήχοι όπως το κλείσιµο του φερµουάρ, ενός τρίποδα, τα βήµατα και οι ήχοι 

από τα παπούτσια του πρωταγωνιστή, το πάτηµα ενός κουµπιού αλλά και το τράβηγµα 

φωτογραφιών καθώς και τον οπλισµό της φωτογραφικής µηχανής. Σηµασία έχουν 

κάποιοι πολύ λεπτοµερής ήχοι όπως ο ήχος από την συσκευή που κρεµιέται στο λαιµό 

ή το σήκωµα της τσάντας από το έδαφος. Επιπλέον για πρώτη φορά, εµφανίζονται 

κανονικά οι άνθρωποι που κινούνται στο περιβάλλον µαζί µε τον πρωταγωνιστή και 

ακούγονται πιο ξεκάθαρα πια, τα βήµατά τους και οι φωνές τους. Παρακάτω, 

ακολουθούν µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα για κάποιους από τους ήχους 
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Παράδειγµα 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψάξιµο τσάντας 

 

  Στο Παράδειγµα 6.3 µπορεί κανείς να δει το αρχείο ήχου όπως αυτό 

ηχογραφήθηκε (αριστερά) και πώς αυτό άλλαξε (δεξιά) µε σκοπό να προσαρµοστεί µε 

την εικόνα. Ο ήχος αυτός τοποθετείται το λεπτό 02:12. Αρχικά, ο ήχος ήταν ενιαίος 

ενώ στην ηχογράφηση το ψάξιµο της τσάντας ήταν γενικό. Τελικά από αυτό το αρχείο 

ήχου, κρατήθηκαν σηµεία που ταίριαζαν µε την εικόνα όχι µόνο ως προς την διάρκεια 

αλλά και ως προς το υλικό των αντικειµένων που αγγίζει ο ηθοποιός. 
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 Παράδειγµα 6.4 

 

 

Φόρεµα συσκευής στο λαιµό 

 

   Το παράδειγµα 6.4,  αφορά το λεπτό 2:32 όταν ο ηθοποιός φοράει µια συσκευή 

στο λαιµό του. Αυτός ο ήχος ίσως είναι ανεπαίσθητος όταν κανείς παρακολουθεί την 

ταινία, πλην όµως αναγκαίος για την ρεαλιστική της απόδοση. Για την ηχογράφησή 

του υπολογίστηκε ο χρόνος που κάνει ο ηθοποιός κατά αυτήν την κίνηση και έτσι στον 

συγχρονισµό δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβληµα µια και ταίριαζε κανονικά στην 

εικόνα. Ο ήχος συµπεριλαµβάνει τον ήχο της τριβής των ρούχων κατά την κίνηση των 

χεριών αλλά και τον ήχο της επαφής της συσκευής µε το σώµα του ανθρώπου. 
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Παράδειγµα 6.5 
 

 

Όπλισµα και τράβηγµα φωτογραφίας 

 

   Στην σκηνή του παραδείγµατος 6.5 που ξεκινά στο 2:38 λεπτό και τελειώνει 

στο 2:42 θα µπορούσε να είναι ο ήχος ενιαίος. Ωστόσο ο χρόνος µεταξύ του οπλισµού 

της φωτογραφικής µηχανής και του πατήµατος του κουµπιού δεν υπολογίστηκε σωστά. 

Έτσι κόπηκε η κυµατοµορφή σε δύο µέρη και συγχρονίστηκε µε το κάθε καρέ 

ξεχωριστά. Η αριστερά κυµατοµορφή παρουσιάζει τον ήχο όπως ήταν ολόκληρος και η 

δεξιά πως συγχρονίστηκαν οι δύο ήχοι όταν κόπηκε η κυµατοµορφή. 

 

 

 

 

 



 31

Παράδειγµα 6.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σήκωµα τσάντας από το έδαφος 

 

 

  Στο παράδειγµα 6.6 (λεπτό 02:49) ηχογραφήθηκε ο ήχος της τσάντας όταν 

σηκώνεται το χωµάτινο έδαφος. Μαζί ηχογραφήθηκε και ο ήχος της τσάντας όταν αυτή 

ακουµπά στο σώµα. Και πάλι, στο παράδειγµα φαίνεται στην αριστερά κυµατοµορφή ο 

ήχος όπως ηχογραφήθηκε και δεξιά πως τροποποιήθηκε ώστε να αντιπροσωπεύει την 

εικόνα. Χωρίστηκε λοιπόν ο ήχος της τσάντας και τοποθετήθηκε στο σωστό χρόνο ενώ 

ο ήχος τσάντας – σώµατος µετακινήθηκε λίγο πιο µετά ώστε να υπάρχει σωστός 

συγχρονισµός. Επιπλέον κόπηκε στο τέλος διότι ο αρχικός ήταν µακρόσυρτος. 
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Arrangement 3 

 

  Στο arrangement αυτό οι ήχοι είναι αρκετοί. Όπως σε κάθε τµήµα, ακούγονται 

τα βήµατα του ηθοποιού αλλά και η φωτογραφική µηχανή. Επιπλέον είναι το τελευταίο 

µέρος που ακούγονται τα βήµατα και οι φωνές των ανθρώπων. Οι νέοι ήχοι που 

προστίθενται είναι η µηχανή και η κόρνα του λεωφορείου, η µηχανή του αυτοκινήτου 

και το ραδιόφωνο του λεωφορείου που ξεκινά µόλις βάζει µπροστά την µηχανή. 

Επίσης υπάρχουν ήχοι που όπως και πριν, αφορούν πολύ λεπτοµερείς κινήσεις όπως το 

ακούµπισµα της τσάντας στο έδαφος, το ψάξιµο της τσέπης του ηθοποιού αλλά και το 

σκούπισµα του προσώπου του. Η ατµόσφαιρα είναι γενικά η ίδια οπότε τοποθετήθηκε 

και πάλι ο ίδιος ηχογραφηµένος χώρος µε την διαφορά ότι οι κόσµος και το ραδιόφωνο 

σταµατούν να ακούγονται πια στο λεπτό 04:25 ενώ λίγο πριν τοποθετούνται τα πουλιά 

που βάζουν στο κλίµα τον θεατή καθώς το επόµενο πλάνο παρουσιάζει τα δέντρα που 

υπάρχουν. Πολλοί ήχοι από αυτούς, συγχρονίστηκαν κατά βούληση αφού η εικόνα δεν 

ήταν δεσµευτική. Ωστόσο έπρεπε να τοποθετηθούν κάπως ώστε να αποδίδεται 

ρεαλιστικά η ταινία. Για παράδειγµα ο χρόνος που επιλέχθηκε να βάζει µπροστά το 

λεωφορείο, δεν υπήρχε λόγος να είναι ακριβής όµως το γεγονός έπρεπε να συµβεί πριν 

δείξει η εικόνα ότι το λεωφορείο ήδη κινείται. Επίσης η κόρνα, τοποθετήθηκε έτσι 

ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ξάφνιασµα του ηθοποιού που γυρνά το κεφάλι απότοµα. 

Στα παραδείγµατα που ακολουθούν, θα αναλυθούν και κάποιοι από τους ήχους αυτούς. 
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Παράδειγµα 6.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακούµπισµα τσάντας στο χώµα 

    

 

   Στο παράδειγµα 6.7 (λεπτό 4:02) ο ηθοποιός ακουµπά την τσάντα στο έδαφος. 

Στην αριστερά κυµατοµορφή φαίνεται ο ηχογραφηµένος ήχος. Λόγω του ότι η τσάντα 

ακουµπά στο έδαφος σε δύο κινήσεις, ο αρχικός ήχος δεν ταίριαζε. Έτσι, 

διπλασιάστηκε ώστε να αποδοθούν οι δύο κινήσεις. Την δεύτερη φορά όµως έπρεπε να 

κοπεί η ατάκα του ήχου διότι διαφορετικά θα φαινόταν σαν να αφήνει δυο τσάντες και 

όχι µία µε δυο κινήσεις. 
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Παράδειγµα 6.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τσέπη & σκούπισµα 

 

  Το παράδειγµα 6.8 αφορά δύο ήχους µαζί. Αυτοί τοποθετήθηκαν στο ίδιο 

κανάλι διότι έτσι δουλεύτηκαν ευκολότερα. Στην κυµατοµορφή, ο πρώτος ήχος είναι ο 

ήχος της τσέπης. Κόπηκε ακριβώς ώστε να ταιριάζει στην κίνηση του άντρα και 

τοποθετήθηκε στο χρόνο. Τα άλλα µικρά τµήµατα είναι ο ήχος του µαντηλιού που 

ακουµπά πολλές φορές στο κεφάλι, τοποθετηµένα στο κάθε καρέ την στιγµή της 

επαφής. Κόπηκαν δηλαδή σε πολλά κοµµάτια οι ήχοι αυτοί που ηχογραφήθηκαν καθώς 

δεν ήταν δυνατό να ηχογραφηθούν µε την ίδια συχνότητα που παρουσιάζεται στην 

ταινία. Τέλος, το τελευταίο κοµµάτι είναι και πάλι ο ήχος της τσέπης, όταν ο ηθοποιός 

ξαναβάζει το µαντίλι του µέσα. 
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Παράδειγµα 6.9 

 

Φωτογραφική µηχανή 

 

  Το παράδειγµα αυτό αφορά το λεπτό 04:48. Ο ήχος της φωτογραφικής µηχανής 

τοποθετήθηκε την στιγµή που η εικόνα παγώνει για λίγο και ήταν γενικά εύκολη 

δουλειά. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι επιλέχθηκε να συνεχίζουν οι 

ήχοι των µηχανών του λεωφορείου και του αυτοκινήτου παρόλο που η εικόνα σταµατά 

να κινείται. Αυτό έγινε γιατί η εικόνα αφορά το τι βλέπει ο πρωταγωνιστής µέσα από 

τον φωτογραφικό φακό του όµως αυτό που ακούει στην ουσία συνεχίζεται κανονικά.  

  Για το arrangement 3 λοιπόν το session σε µια τυχαία χρονική στιγµή είχε 

περίπου την παρακάτω µορφή (Εικ. 15).   

 



 36

 
Εικόνα 15 

 

Arrangement 4 

   

  Στο 05:00 ξεκινά το 4ο arrangement. Οι ήχοι που το απαρτίζουν είναι και εδώ 

αρκετοί. Πρώτος ακούγεται ο ήχος του φρεναρίσµατος. Στη συνέχεια οι πόρτες του 

αυτοκινήτου να ανοίγουν και να κλείνουν, η πόρτα της καρότσας, βήµατα και από τους 

τρεις ηθοποιούς, οι κούτες που ακουµπούν στο έδαφος και η τριβή µεταξύ τους, η 

φωτογραφική µηχανή, η αλλαγή του φακού της και το άνοιγµα και το κλείσιµο της 

τσάντας αλλά και το ψάξιµο µέσα σε αυτήν. Επίσης ακούγεται το αυτοκίνητο να βάζει 

µπροστά και να φεύγει στο χωµατόδροµο. Ως προς το περιβάλλον είναι και πάλι το 

ίδιο, ακούγονται τα πουλιά και όταν στην εικόνα δείχνει απότοµο φύσηµα ανέµου 

(κίνηση δέντρων, ρούχων  κτλ.) αυτός προστίθεται εκεί. 
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Παράδειγµα 6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φρενάρισµα αυτοκινήτου 

 

 

 Στην ηχογράφηση είναι αδύνατο να αποµονωθεί το φρενάρισµα ακριβώς, οπότε 

στον συγχρονισµό, κόπηκε το φρενάρισµα µε λεπτοµέρεια και αποµονώθηκε ο ήχος 

του αυτοκινήτου κατά την κίνηση. Τα φρεναρίσµατα που ηχογραφήθηκαν, ήταν 

αρκετά καλά σχεδιασµένα και όσο αυτό είναι δυνατό για τον οδηγό, ήταν 

χρονοµετρηµένα. Ωστόσο είναι αρκετά πολύπλοκο να πετύχει από την αρχή ο 

συγχρονισµός αυτός. Έτσι, αφού αποµονώθηκε το φρενάρισµα, για να επιµηκυνθεί, 

χρειάστηκε να διπλασιαστεί ένα µικρό του τµήµα. Επικολλήθηκε λοιπόν στη µέση µε 

µεγάλη προσοχή αφού δεν έπρεπε να ακούγεται σαν λούπα και στόχος ήταν να 

ακούγεται ενιαίο και φυσικό. Στην αριστερή κυµατοµορφή, φαίνεται η ηχογράφηση, 

µαζί µε τον ήχο του αυτοκινήτου πριν φρενάρει, ενώ δεξιά είναι αυτό που τελικά 

χρησιµοποιήθηκε µετά την επεξεργασία του. 
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Παράδειγµα 6.11 

 

Άνοιγµα – Κλείσιµο πόρτας 

 

  Στο Παράδειγµα 6.11 παρουσιάζεται ο συγχρονισµός του ανοίγµατος και του 

κλεισίµατος της πόρτας του αυτοκινήτου. Αυτός ο ήχος δεν παρουσίασε ιδιαίτερα 

προβλήµατα όµως ήταν αρκετά χαρακτηριστικός. Οι ηχογραφήσεις ήταν πολλές οπότε 

κάθε φορά επιλέχθηκε η καταλληλότερη. Οι µόνες αλλαγές , ήταν πιθανά κοψίµατα 

στις ουρές των ήχων ώστε να γίνουν πιο κοφτοί. Στην κυµατοµορφή παρουσιάζεται το 

πρώτο άνοιγµα και το πρώτο κλείσιµο της πόρτας τοποθετηµένοι στη σωστή χρονική 

στιγµή, στο ίδιο κανάλι. 

 

Παράδειγµα 6.12 

  

Σύρσιµο κιβωτίου 
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   Για την ηχογράφηση αυτού του ήχου χρησιµοποιήθηκαν χάρτινα κιβώτια που 

ακουµπούν και τρίβονται µεταξύ τους. Ο αρχικός ήχος ήταν πολύ κοντά σε αυτόν που 

χρειαζόταν µε την διαφορά ότι και αυτός κόπηκε στα µέτρα που έπρεπε. Ήταν δηλαδή 

µακρόσυρτος και κόπηκε στο χρόνο που έπρεπε. Στην κυµατοµορφή, φαίνεται 

άλλωστε και το fade out που έγινε για την οµαλή διακοπή του. Αν και το πλάνο είναι 

µακρινό, κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση του ήχου αυτού ακόµη κι αν ακούγεται 

πολύ αµυδρά λόγω απόστασης. 

 

 Παράδειγµα 6.13 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αναχώρηση αυτοκινήτου 

 

 

   Σχεδόν ταυτόχρονα µε  τον ήχο που περιγράφηκε στο προηγούµενο 

παράδειγµα, αναχωρεί το αυτοκίνητο. Το ξεκίνηµά του, δεν παρουσίασε πρόβληµα. 

Στην ηχογράφηση εκτός από τον ήχο που παίρνει µπροστά, ακολουθούσε και ο ήχος 

της κίνησής του (αριστερά κυµατοµορφή). Τελικά στην ταινία, ο χρόνος που 
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µεσολαβούσε ήταν µικρότερος οπότε κόπηκε ένα τµήµα του (δεξιά κυµατοµορφή). 

Αυτό όµως που παρουσίασε ενδιαφέρον, ήταν η διάρκεια της κίνησης του 

αυτοκινήτου. Ο αρχικός ήχος έσβηνε νωρίς, γεγονός αφύσικο για την εικόνα µια και 

στην ταινία η σκόνη που αφήνει το αυτοκίνητο φαίνεται για ώρα και δεν είναι δυνατό 

να παύει να ακούγεται τόσο γρήγορα. Έτσι τοποθετήθηκε επιπλέον ήχος κίνησης σε 

άλλο κανάλι µε σκοπό να µιξαριστούν σωστά και να µην φαίνεται ότι είναι 

επιπρόσθετος. 

   Τελικά στο τµήµα αυτό, το session είχε  περίπου την παρακάτω µορφή (Εικ.16) 

 

 
Εικόνα 16 

 

Arrangement 5 

 

  Στο τµήµα αυτό παρατηρούνται πολλοί κοινοί ήχοι µε τους παραπάνω (βήµατα, 

φωτογραφική µηχανή, αέρας, πουλιά, τριβή ρούχων, τσέπες κ.α.) αλλά και πολλοί νέοι. 

Για πρώτη φορά εµφανίζονται οι αγελάδες αλλά και η ανθρώπινη φωνή. Επίσης  

ακούγεται το άνοιγµα ενός πλαστικού µπουκαλιού, το ρίξιµο νερού στο πρόσωπο, η 

επαφή των χεριών των δύο ηθοποιών αλλά και ο ήχος του καπέλου όταν έρχεται σε 

επαφή µε το κεφάλι. Επίσης ακούγονται διάφορες ανάσες που δεν είναι απλή αναπνοή 

αλλά έντονη εκπνοή που δεν είναι δυνατό  να παραληφθεί. Τέλος ακούγονται διάφορα 
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συρσίµατα της γυναίκας, πάνω στο χώµα, όταν αυτή κάθεται κάτω. Κάποια 

παραδείγµατα παρακάτω, δείχνουν µερικά χαρακτηριστικά σηµεία. 

 

Παράδειγµα 6.14 

 

Αγελάδες 

 

  Η σκηνή του παραδείγµατος 6.14 είναι στο λεπτό 07:05. Οι ήχοι που την 

απαρτίζουν είναι πολλοί (ταυτόχρονα ακούγονται βήµατα από τους ηθοποιούς, φωνή, η 

φωτογραφική µηχανή, τα πουλιά, βήµατα από τις αγελάδες κ.α.), επιλέχθηκε όµως για 

την παρουσίαση των ήχων των αγελάδων. Τα µουγκρητά όµως των αγελάδων ήταν µια 

δουλειά αρκετά επίπονη. Λόγω της δυσκολίας να βρεθούν τόσες πολλές αγελάδες µαζί 

αλλά και να µουγκρίζουν τόσες φορές για τόση ώρα, κρατήθηκαν ξεχωριστά µερικά 

µουγκρητά και όλο το περιβάλλον φτιάχτηκε στον Η/Υ. Στην δεξιά εικόνα, φαίνεται το 

αποτέλεσµα της τοποθέτησης των ήχων αυτών µε σκοπό να αποδοθεί η εικόνα. 

Χρειάστηκε προσοχή το γεγονός ότι πολλά από αυτά επαναλαµβάνονται και δεν 

έπρεπε αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον θεατή. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και 

για τα βήµατά τους. 
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Παράδειγµα 6.15 

 

Καπέλο 

 

  Στο παράδειγµα 6.15, η γυναίκα φοράει το καπέλο της. Από αυτήν την κίνηση 

µπορεί να παραχθούν ποικίλοι ήχοι. Έτσι στην ηχογράφηση προέκυψαν πολλοί 

διαφορετικοί. Από αυτούς επιλέχθηκαν δύο και µετά από κατάλληλη επεξεργασία 

(κόψιµο στο χρόνο που πρέπει, fade out κ.α.) τοποθετήθηκαν και ενώθηκαν όπως 

φαίνεται στην κυµατοµορφή ώστε να αποδοθεί σωστά όχι µόνο ο ήχος του καπέλου 

αλλά και των µαλλιών.  

 

Παράδειγµα 6.16 
 

 

Βήµατα 
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  Η διαδικασία συγχρονισµού βηµάτων, πραγµατοποιείται σε όλη την διάρκεια 

της ταινίας κι έτσι το παράδειγµα 6.16 στο arrangement αυτό, επιλέχθηκε επίτηδες 

ώστε να παρουσιαστούν τα βήµατα όπως αυτά τοποθετήθηκαν στα κανάλια.  Επειδή τα 

βήµατα είναι πολλά και δεν σταµατούν σχεδόν καθόλου, ο συγχρονισµός τους ήταν 

εξαιρετικά χρονοβόρος. Στις κυµατοµορφές,φαίνεται ένα στιγµιότυπο συνεχούς 

βηµατισµού. Όπως είναι φανερό, χρησιµοποιήθηκαν δύο κανάλια ώστε το κάθε βήµα 

να εναλλάσσεται στο κάθε κανάλι. Αυτό έγινε ώστε να ακούγεται ο απόηχος του κάθε 

βήµατος ακόµη κι αν το επόµενο βήµα έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό δίνει ένα ρεαλιστικό 

αποτέλεσµα. 

 

Παράδειγµα 6.17 

 

Σύρσιµο στο έδαφος (1) 

 

  Στο παράδειγµα αυτό παρουσιάζεται η γυναίκα, όταν αυτή κάθεται στο έδαφος. 

Για τον συγχρονισµό αυτό η δουλειά ήταν σχετικά απλή. Αυτό που βοήθησε ήταν οι 

πολλές λήψεις κατά την ηχογράφηση. Εκτός από την κίνηση των ποδιών, έπρεπε να 

ακουστούν και η επαφή των χεριών αλλά και ή επαφή του σώµατος µε τα χόρτα που 

βρίσκονται εκεί. Στους ήχους που διαθέταµε, βρέθηκε κάποιος ο οποίος κόπηκε 

κατάλληλα ώστε να διαρκεί όσο διαρκεί η κίνηση της γυναίκας. Η κυµατοµορφή, 

φαίνεται παραπάνω. 

  Τελικά για το arrangement 5 το session που προέκυψε είναι περίπου το 

παρακάτω (Εικ.17) 
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Εικόνα 17 

 

Arrangement 6 

  

  Στο 6ο τµήµα οι ήχοι και πάλι ποικίλουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι 

οι οποίοι είναι αρκετοί. Κατά τα άλλα ακούγονται πάλι φωτογραφικές µηχανές 

(οπλισµοί, επαφές µε ρούχα, πάτηµα κουµπιού κ.α.), ανάσες (από τσιγάρο), βήµατα και 

ο ήχος από το καπέλο το οποίο βγάζει η γυναίκα. Επίσης, το περιβάλλον και ο αέρας, 

οι ατµοί από το ηφαίστειο, το γέλιο της γυναίκας , µια πέτρα που ρίχνει κάτω, ο 

αναπτήρας κ.α.  
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Παράδειγµα 6.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατάκα γυναίκας 1 

 

 

  Στο παράδειγµα αυτό παρουσιάζεται µια σχετικά περίπλοκη ως προς τον 

συγχρονισµό ατάκα. Η γυναίκα λέει “αυτός που έφερε τα νερά ήταν ο άντρας µου”  στην 

εικόνα όµως αυτό δεν φαίνεται συνεχόµενα µια και έχει χρησιµοποιηθεί ενδιάµεσα ο 

ήχος της φωτογραφικής µηχανής και η εικόνα παγώνει και µαυρίζει για λίγο. Αυτό 

λύθηκε κόβοντας την κυµατοµορφή στα δύο και αφήνοντας κενό, τόσο όσο διαρκεί το 

πάγωµα της εικόνας ώστε να συγχρονίζονται τα χείλη. Στο κενό αυτό, επιλέχθηκε ο 

ήχος µιας φωτογραφικής µηχανής µε µεγάλη ταχύτητα ώστε να καλύπτεται ολόκληρο 

το κενό και να φαίνεται φυσικό. Στις κυµατοµορφές φαίνεται αριστερά η αρχική µορφή 

της και δεξιά η τελική. 
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Παράδειγµα 6.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατάκα άντρα 1 

 

 

  Μία αντίστοιχα δύσκολη στο συγχρονισµό ατάκα όπως και αυτή του 

παραδείγµατος 6.18 είναι αυτή του παραδείγµατος 6.19. Ο άντρας λέει “Ξέρω ‘γω, το 

ύψος” και τα χείλη του κινούνται ελάχιστα.  Αριστερά παρουσιάζεται η αρχική 

κυµατοµορφή και η διαφορές µε την επεξεργασµένη είναι αρκετές. Η φράση “Ξέρω 

‘γω”  ήταν πολύ µακρόσυρτη και κόπηκε στο τέλος. Όσο για “Το ύψος”, χωρίστηκε 

στα τρία, σχεδόν σε κάθε συλλαβή, µε σκοπό να συγχρονιστεί. Τα φωνήεντα ήταν πολύ 

τραβηγµένα και έτσι µειώθηκαν κάποια millisecond ώστε να συµπίπτουν µε τα χείλη. 

 

 



 47

Παράδειγµα 6.20 
 

Ατάκα γυναίκας 2 

   

  Παρόµοια δουλειά µε τα παραπάνω παραδείγµατα έγινε και µε την ατάκα “Εσύ 

είσαι παντρεµένος;”. Όπως φαίνεται στην κυµατοµορφή η ατάκα κόπηκε σε τέσσερα 

σηµεία. Άλλα τµήµατα µετακινήθηκαν λίγο πριν ή λίγο µετά ενώ άλλα κόπηκαν λίγο. 

Τελικά το αποτέλεσµα ήταν το πιο πειστικό που θα µπορούσε να γίνει. Το δύσκολο σε 

αυτή την ατάκα ήταν ότι δεν χωρίστηκαν απλά οι λέξεις µεταξύ τους αλλά ο 

διαχωρισµός έπρεπε να γίνει πάνω σε συλλαβές. Για παράδειγµα στην λέξη 

παντρεµένος κόπηκαν οι δύο τελευταίες συλλαβές (-µένος) και µετακινήθηκαν λίγο 

δεξιά.  

 

Παράδειγµα 6.21 
 

 

Σύρσιµο στο έδαφος (2) 
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  Το παράδειγµα αυτό είναι όµοιο µε το 6.17. Παρουσιάζεται όµως για έναν 

σηµαντικό λόγο. Οι λήψεις στην ηχογράφηση δεν  ήταν ικανές να  καλύψουν την 

σκηνή αυτή αποτελεσµατικά οπότε εφαρµόστηκε και πάλι η σύνθεση των ήχων στον 

Η/Υ. Στην κυµατοµορφή φαίνεται ότι για να παραχθεί ο ήχος του άντρα που κάθεται 

στο έδαφος χρειάστηκαν τέσσερις διαφορετικές κυµατοµορφές. Αυτές κόπηκαν 

κατάλληλα και τοποθετήθηκαν χρονικά τις στιγµές που έπρεπε. Άλλωστε εκτός από τα 

παπούτσια του ακουµπούν στο έδαφος και τα χέρια του ενώ στη συνέχεια τοποθετεί τα 

πόδια του διαφορετικά. 

  Παρακάτω, η µορφή που είχε το session µια τυχαία χρονική στιγµή γι’ αυτό το 

arrangement (Εικ.18) 

 

 
Εικόνα 18 

 

Arrangement 7 

   

  Στο τελευταίο και µεγαλύτερο µέρος η ροή είναι των ήχων είναι περίπου η ίδια. 

Συνεχίζουν οι διάλογοι, τα βήµατα - συρσίµατα και φυσικά η φωτογραφική µηχανή. 

Επίσης ακούγεται ο αέρας που προκαλεί το καπέλο όταν κινείται, το γύρισµα του φιλµ, 

ο ήχος της τσάντας στο έδαφος, το φερµουάρ, η τριβή των χεριών, το τσιγάρο κ.α. 
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Παράδειγµα 6.22 
 

 

Αέρας καπέλου 

 

  Στο παράδειγµα 6.22 εικονίζεται η γυναίκα να κάνει αέρα µε το καπέλο της. Ο 

ήχος αυτός, παρόλο που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο είναι αντιληπτός. 

Ηχογραφήθηκε στο studio και τεµαχίστηκε η κάθε κίνηση. Τελικά επανασυνδέθηκαν 

ανάλογα µε το πόσο γρήγορα κάνει την κίνηση η ηθοποιός. Η τελική µορφή τους 

φαίνεται στην παραπάνω κυµατοµορφή. 

 

Παράδειγµα 6.23 

 

 

Ατάκα γυναίκας 3 
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   Όπως και σε προηγούµενα παραδείγµατα έτσι κι εδώ υπάρχει ένα κοντινό 

πλάνο της γυναίκας την ώρα που λέει µια ατάκα. Αυτό σήµαινε ότι ο συγχρονισµός 

πρέπει να είναι πετυχηµένος διότι τα χείλη της φαίνονται καθαρά. Η ατάκα που λέει 

είναι “Τ’ αυτιά σου είναι πολύ µεγάλα”.  Κόπηκε λοιπόν σε τρία σηµεία. Το πρώτο, 

ακριβώς πριν την λέξη “είναι” έγινε διότι στην ηχογράφηση το είναι ήταν µακρόσυρτο 

και κόπηκε λίγο το “ει-”. Τα δύο τελευταία έγιναν στην λέξη µεγάλα και πιο 

συγκεκριµένα στις δύο τελευταίες συλλαβές (-γα, -λα). Εκτός από το ότι έγιναν και 

αυτά πιο σύντοµα, πραγµατοποιήθηκαν και απειροελάχιστες µετακινήσεις δεξιά και 

αριστερά. 

 

 Παράδειγµα 6.24 
 

 

Φύσηµα καπνού 

   

  Στο παράδειγµα αυτό φαίνεται ο συγχρονισµός του ήχου του φυσήµατος του 

καπνού µε την εικόνα. Ο ήχος έπρεπε απλά να προσαρµοστεί ως προς την διάρκεια, να 

ηχεί δηλαδή όσο αυτό φαίνεται και στην εικόνα. Στην διάρκεια της ταινίας η γυναίκα 

φυσάει πολλές φορές τον καπνό του τσιγάρου της και ενδεικτικά παρουσιάζεται το 

παραπάνω πλάνο. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι υπήρχε διαφορά στον ήχο αν τον 

καπνό φυσούσε άντρας οπότε ηχογραφήθηκε από γυναίκα. 
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 Παράδειγµα 6.25 
 

 

Γύρισµα φιλµ 

 

  Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγµατα είναι το 6.25. Για το γύρισµα του 

φιλµ οι ηχογραφήσεις δεν αποδείχθηκαν καλές διότι υπήρχε φανερό πρόβληµα 

συγχρονισµού. Η ταχύτητα µε την οποία γυρνά ο ηθοποιός το φιλµ και η ταχύτητες µε 

τις οποίες έγινε αυτό στην ηχογράφηση, δεν συνέπιπταν. Επιπλέον, δεν διαθέταµε 

τέτοιου είδους φωτογραφική µηχανή ώστε να επαναληφθεί η ηχογράφηση. Τελικά η 

ηχογράφηση ξανάγινε µε την διαφορά ότι ηχογραφήθηκε ένα στυλό να κάνει κυκλικές 

κινήσεις πάνω σε µια ξύλινη επιφάνεια. Ο ήχος δεν ήταν ο ίδιος όµως προσοµοιώθηκε 

αρκετά καλά και έλυσε και το πρόβληµα του συγχρονισµού. Τελικά προέκυψε η 

παραπάνω κυµατοµορφή. 
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Παράδειγµα 6.26 
 

 

Ατάκα άντρα 2 

 

  Μια από τις τελευταίες ατάκες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον συγχρονισµό ήταν 

αυτή του άντρα που λέει “carte postale”. Οι δύο λέξεις χωρίστηκαν µεταξύ τους και 

µετακινήθηκαν ανάλογα. Γενικότερα λόγω του ότι η άρθρωση του άντρα ήταν πολύ 

ιδιαίτερη, οι κινήσεις στο στόµα του ήταν µικρές. Έτσι ο συγχρονισµός έγινε µε βάση 

τα σηµεία που φαινόταν πιο καθαρά η κίνηση των χειλιών.  

  Τελικά, µια γενική µορφή του arrangement αυτού µετά τον συγχρονισµό 

φαίνεται στην εικόνα 19. 
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Εικόνα 19 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

 
 1. Εισαγωγή 

 

  Η µουσική σε ένα film παίζει καθοριστικό ρόλο όχι µόνο ως προς την 

αισθητική του αλλά και ως προς την κατανόηση των συναισθηµάτων που θέλει ο 

δηµιουργός του να προκαλέσει στον θεατή. Ακόµη και η µη ύπαρξή της, δίνει ένα 

χαρακτήρα σε µια σκηνή αλλά και σε όλη την ταινία. Έτσι λοιπόν, ένα µουσικό θέµα 

είναι πάντοτε καλά προσχεδιασµένο και ως προς το ύφος αλλά και ως προς την 

χρονική του διάρκεια ώστε τελικά να εξυπηρετεί σωστά τους σκοπούς του.  

  Η κάθε ταινία µπορεί να έχει µουσική πολύ διαφορετική από σκηνή σε σκηνή 

διότι οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Για παράδειγµα άλλοτε είναι αναγκαία 

χορευτική µουσική, άλλοτε λυπητερή κ.α. Ωστόσο ο κάθε συνθέτης έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και όταν ολοκληρώνει την µουσική µιας ταινίας, αυτή 

φαίνεται “δεµένη” και µε συνοχή παρ όλη την πιθανή διαφορετικότητα των κοµµατιών. 

Άλλωστε οι τρόποι για να πετύχει κανείς τα επιθυµητά αποτελέσµατα είναι κάθε φορά 

πολλοί. 
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  Κατά την διάρκεια της µίξης της ταινίας, στο τελικό δηλαδή στάδιο, το κάθε 

µουσικό θέµα µπορεί να έχει διαφορετική ένταση, ανάλογα µε την σκηνή και την 

έµφαση που είναι επιθυµητό να δοθεί. Άλλοτε δίνεται έµφαση στους διαλόγους ή 

στους διάφορους ήχους ενώ άλλοτε στην µουσική. Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη 

σηµασία, είναι το γεγονός ότι η µουσική δεν πρέπει να επικαλύπτει συχνοτικά τις 

ανθρώπινες φωνές ή άλλους ήχους που θεωρούνται αναγκαίοι για την πλοκή της 

ταινίας. Έτσι, ακόµα και το πιο µουσικό όργανο θα ακουστεί στην κάθε σκηνή έχει 

σηµασία. 

  Τελικά λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη αλλά και µε βασικό κριτήριο την 

προσωπική αισθητική, συνετέθησαν οκτώ µουσικά θέµατα ενώ χρησιµοποιήθηκε και 

ένα έτοιµο µουσικό κοµµάτι για να καλυφθούν οι ανάγκες της ταινίας. 

 

 2. Σύνθεση – διαδικασία 

 

• Μουσικό Θέµα 1 

 ∆ιάρκεια 1m 49sec (00:27-02:06) 

 Το ξεκίνηµα της ταινίας είναι ουσιαστικά οι τίτλοι αρχής της. Λόγω όµως του 

ότι ενδιάµεσα στους τίτλους υπάρχουν πλάνα που θέλουν να εισαγάγουν τον θεατή σε 

αυτό που θα ακολουθήσει (π.χ. φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που 

τραβά επίµονα φωτογραφίες), η µουσική έπρεπε να υποστηρίξει αυτό τον σκοπό και να 

βάλει τον θεατή στο κλίµα. Έτσι επιλέχθηκε µια µουσική µε σχετικά αργό ρυθµό – 

άλλωστε οι κινήσεις του ηθοποιού δεν είναι γρήγορες – που όµως να δίνει ένα τόνο 

µυστηρίου διότι δεν γνωρίζουµε ακόµη ούτε που διαδραµατίζονται τα γεγονότα αλλά 

ούτε ποιος είναι ο χαρακτήρας που παρακολουθούµε. 

Για την δηµιουργία του πρώτου µουσικού θέµατος, οι πηγές του ήχου ήταν 

πολλές. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν κάποιοι ήχοι από το synthesizer Ensoniq SQ2 (Εικ. 

20) οι οποίοι ηχογραφήθηκαν σε H/Y. Παρόλα αυτά οι ήχοι αυτοί επεξεργάστηκαν µε 

reverb, time stretching  αλλά και µε διάφορες άλλες αλλαγές όπως κοψίµατα της 

ατάκας κάποιων ήχων κ.α.  
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Εικόνα 20 

 

 

 
Εικόνα 21 
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• Μουσικό Θέµα 2 

 ∆ιάρκεια 1m 5sec (02:51-03:56) 

 Το µουσικό θέµα  αυτό, εµπεριέχεται στο δεύτερο arrangement γεγονός που 

σηµαίνει ότι βρισκόµαστε στην αρχή της ταινίας και έτσι δεν έχουµε σχεδόν καµιά 

πληροφορία για τον πρωταγωνιστή. Η µόνη πληροφορία είναι ότι ο ήρωας της ταινίας 

βρίσκεται µόνος σε ένα αχανές τοπίο που κυρίως επικρατούν παρέες ανθρώπων. Για 

τον λόγο αυτό, γράφτηκε ένα µουσικό θέµα που να προσδίδει µυστήριο µε σκοπό να 

παρατείνει την περιέργεια του θεατή και ως προς το χώρο αλλά και ως προς το 

χαρακτήρα του πρωταγωνιστή.  

 Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν ήχοι υψίσυχνοι ώστε να προσδώσουν το µυστήριο 

του τοπίου ενώ όταν οι άνθρωποι αρχίζουν και φαίνονται, χρησιµοποιήθηκαν ήχοι 

χαµηλότερων συχνοτήτων ώστε να ακούγονται οι οµιλίες τους πιο καθαρά και να µην 

επικαλύπτονται από την µουσική. Η σύνθεση του θέµατος αυτού πραγµατοποιήθηκε µε 

το Absynth και το FM7 της Native Instruments (Εικ. 22 & 23 αντίστοιχα). 

 

 
Εικόνα 22 

 

Στο Absynth χρησιµοποιήθηκε ο ήχος “One Finger” ενώ στο FM7 ο “Ice 

Galaxy”. Οι ήχοι αυτοί, δεν χρησιµοποιήθηκαν αυτούσιοι αλλά επεξεργάστηκαν 

κατάλληλα. Κατά την επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το reverb D-Verb των Pro Tools 

(Εικ. 24). 
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Εικόνα 23 

 

 

Εικόνα 24 
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 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η µουσική αυτή χρησιµοποιήθηκε για να 

τονίσει το πλάνο όπου ο πρωταγωνιστής περπατά µόνος στο λεπτό 3:00 ως και τη 

στιγµή που  ανεβαίνει το λόφο. Παρόλα αυτά η εισαγωγή της µουσικής γίνεται λίγο 

νωρίτερα (στο λεπτό 2:51),ως κινηµατογραφικό τρικ, ώστε να εισαγάγει το θεατή στην 

σκηνή αυτή.  

 

• Μουσικό Θέµα 3 

 ∆ιάρκεια 09sec (03:53-04:02) 

 Κατά το σβήσιµο του δεύτερου θέµατος ξεκινά το τρίτο µουσικό θέµα της 

ταινίας. Αυτό χρησιµοποιήθηκε για συγκεκριµένο σκοπό και η διάρκειά του δεν 

ξεπερνά τα 9 δευτερόλεπτα µια και το πλάνο για το οποίο χρησιµοποιείται δεν διαρκεί 

περισσότερο. Αυτό που θέλει να πετύχει, είναι να προσδώσει είναι ένα ξάφνιασµα στον 

θεατή όταν το πλάνο αλλάζει σε ένα αχανές και σχετικά άγριο τοπίο το οποίο δεν έγινε 

πουθενά αντιληπτό µέχρι την στιγµή εκείνη. Παράλληλα φαίνεται η αντίθεση µεταξύ 

του “φυσιολογικού” τοπίου µε τους ανθρώπους να περπατούν, να κουβεντιάζουν κτλ  

σε σχέση µε την ερηµιά ενός φυσικού τοπίου. Για τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε 

να έχει σχετικά µικρό attack ενώ το µέγιστο της έντασής του, εντοπίζεται την στιγµή 

που η κάµερα – δηλαδή το βλέµµα του ηθοποιού – σταθεροποιείται στο κέντρο της 

εικόνας. Τέλος ο ήχος σβήνει σταδιακά, όχι τόσο απότοµα όσο ξεκινάει. 

 Για την σύνθεση του θέµατος αυτού, χρησιµοποιήθηκαν ήχοι από τα Absynth 

(Εικ.22) µε τον ήχο “Klaus Kinski Nosferatu” και FM7 (Εικ.23) µε τους ήχους “Glass 

house” και “Ayuasa”. Οι ήχοι αυτοί αφού επεξεργάστηκαν τελικά µιξαρίστηκαν 

µεταξύ τους. 

 

• Μουσικό Θέµα 4 

 “Πόσο Λυπάµαι” 

 Ερµηνεία: Σοφία Βέµπο 

 Στίχοι: Βασίλης Σπυρόπουλος 

 Μουσική: Κώστας Γιαννίδης 

 Το κοµµάτι αυτό επιλέχθηκε να ακούγεται από το ραδιόφωνο του λεωφορείου 

που φαίνεται στο πλάνο. Ξεκινά µε το άναµµα της µηχανής του λεωφορείου και 

σταµατά µόλις αυτό φύγει. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριµένο το τραγούδι είναι 
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ότι είναι ένα κλασσικό ελληνικό τραγούδι το οποίο θα µπορούσε να είναι 

προεπιλεγµένο από έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό. 

 Για να επιτευχθεί η προσοµοίωση του ήχου σαν να ακούγεται από ένα 

ραδιόφωνο αυτοκινήτου, στο κοµµάτι εφαρµόστηκε ένα bandpass φίλτρο. 

Χρησιµοποιήθηκε λοιπόν το Q8-Paragraphic EQ της σειράς waves (Εικ.25). 

 

 
Εικόνα 25 

 

• Μουσικό Θέµα 5 

 ∆ιάρκεια 50sec (05:07-05:57) 

 Με την εµφάνιση των δύο νέων προσώπων, του άντρα και της γυναίκας, ξεκινά 

και το πέµπτο µουσικό θέµα. Για την ακρίβεια η πρώτη νότα ακούγεται αµέσως µετά 

τον κρότο της πόρτας που κλείνει σαν αυτή να προµηνύει την έναρξη της µουσικής. Το 

µουσικό θέµα αυτό, έχει σαν στόχο να αποδώσει την περιέργεια του πρωταγωνιστή 

απέναντι στα νέα πρόσωπα και στον ρόλο που θα διαδραµατίσουν. 
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 Για την σύνθεση αυτή, χρησιµοποιήθηκε και πάλι το synthesizer Ensoniq 

(Εικ.20) και το soft Synth Pro-52 (Εικ.26). 

 

 

 
Εικόνα 26 

 

 

• Μουσικό Θέµα 6 

 ∆ιάρκεια 1min 18sec (06:33-07:51)  

 Στο µουσικό θέµα αυτό επιλέχθηκαν ήχοι που να συνυπάρχουν αρµονικά µε το 

περιβάλλον, τις αγελάδες, τα βήµατα των ανθρώπων ή τα πουλιά. Θα έλεγε κανείς ότι 

χρησιµοποιήθηκε για να συµπληρώσει, κατά κάποιο τρόπο, τους ήχους του 

περιβάλλοντος αλλά και να τονίσει µια µικρή ένταση που φαίνεται να νιώθει ο ήρωας. 

 Οι ήχοι που ακούγονται είναι από το synth Super Quartet της Edirol (Εικ.27), 

από το Absynth αλλά και επεξεργασµένα samples από ινδικά µουσικά όργανα. 
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Εικόνα 27 

 

• Μουσικό Θέµα 7 

 ∆ιάρκεια 1min 02sec (09:36-10:38) 

 Αυτό που χαρακτηρίζει αυτό το σηµείο της ταινίας είναι η ένταση και η ζεστή 

ατµόσφαιρα. Η µουσική έρχεται να κάνει αυτό το αίσθηµα ακόµη πιο δυνατό και 

γιαυτό επιλέχθηκε κάτι αργό και ρυθµικό που όµως στη συνέχεια καταλήγει να γίνεται 

ακόµη πιο έντονο και γρήγορο. Για λόγους αισθητικής, το τελευταίο τµήµα του 

κοµµατιού, δηµιουργήθηκε από παραµορφωµένους κρουστούς ήχους οι οποίοι 

εξελίσσονται ρυθµικά, σύµφωνα µε το µοντάζ της ταινίας. 

  Για την δηµιουργία του κοµµατιού αυτού χρησιµοποιήθηκαν τα synths 

Absynth και FM7 όπως και samples από το κοµµάτι “Stone & Ripple” του Kim 

Cascone. Τα παραπάνω επεξεργάστηκαν και µιξαρίστηκαν στα Pro Tools. 

 

• Μουσικό Θέµα 8 

 ∆ιάρκεια 1min 23sec (11:17-12:40) 
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 Στα λεπτά αυτά της ταινίας συνεχίζει να υπάρχει ένταση µεταξύ των 

πρωταγωνιστών που όµως αρχίζει να φθίνει. Αυτό δεν θα µπορούσε παρά να 

αναπαραχθεί και να τονιστεί µέσω της µουσικής. Έτσι λοιπόν ο χτύπος της καρδιάς 

δίνει αυτή την αίσθηση της έντασης ενώ οι υπόλοιποι ήχοι συνοδεύουν µέχρι τελικά να 

σβήσουν το µουσικό θέµα αργά, µε fade out. Επίσης ακούγονται σε χαµηλή ένταση, 

κάποιοι ήχοι που συνοδεύουν τις ιδιαιτερότητες του µοντάζ και της κίνησης της 

εικόνας.  

 Στο µουσικό θέµα αυτό ακούγονται ήχοι από το Absynth που χρησιµοποιήθηκε 

και παραπάνω και ο ήχος της καρδιάς από έτοιµο sample.  

 

• Μουσικό Θέµα 9 

 ∆ιάρκεια  2 min (12:30-14:30) 

Το τελευταίο κοµµάτι της ταινίας, συνοδεύει τις τελευταίες σκηνές και τους 

τίτλους τέλους. Είναι το πιο αισιόδοξο ίσως κοµµάτι που χρησιµοποιήθηκε και αυτό 

έγινε για να δηµιουργήσει µια αίσθηση πληρότητας στον θεατή. Επιπλέον λόγω του ότι 

σε όλη την ταινία κυριαρχούσε ένταση, µυστήριο και περιέργεια, µε ένα αισιόδοξο 

κοµµάτι, επιτυγχάνεται ένα αίσθηµα ευφορίας. 

 Για την σύνθεση του κοµµατιού αυτού χρησιµοποιήθηκαν διάφορα synthesizers 

όπως το Absynth 3 της Native Instruments (Εικ. 28), το Trilogy και το Atmosphere της 

Spectrasonics (Εικ. 29 & 30 αντίστοιχα). Επίσης ηχογραφήθηκε ακουστική κιθάρα σε 

studio. 

 
Εικόνα 28 
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Εικόνα 29 

 

 
Εικόνα 30 

 

 

ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ 

 
  Η τελευταία εργασία που πραγµατοποιήθηκε ήταν όπως είναι φυσικό, η µίξη 

των ήχων. Κατά την διαδικασία αυτή, έπρεπε να αποδοθεί η στερεοφωνική εικόνα του 

ήχου δηλαδή να γίνουν όλες αυτές οι διεργασίες ώστε να αποτυπωθεί σωστά ο χώρος. 
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Αυτό επιτυγχάνεται µε την αυξοµείωση των εντάσεων των ήχων, µε το panning και  µε 

την χρήση διαφόρων εφέ.  

  Αν θεωρήσουµε ότι η κάµερα έχει τον ρόλο του θεατή, τότε εύκολα 

καταλαβαίνουµε ότι κάτι που διαδραµατίζεται στο µπροστινό µέρος του πλάνου θα 

ακούγεται πιο δυνατά σε σχέση µε κάτι που διαδραµατίζεται στο βάθος της εικόνας. 

Επίσης πολλές φορές ο ήχος βοηθά στο να εστιαστεί η προσοχή του θεατή σε 

συγκεκριµένα γεγονότα. Έτσι όταν ένα συµβάν είναι σηµαντικό στην πλοκή του έργου 

και πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε κάποιο άλλο, µπορούµε να αυξήσουµε την 

έντασή του ώστε να του δώσουµε πρωταγωνιστικό ρόλο. 

  Εκτός από την ένταση του κάθε ήχου, η άλλη παράµετρος που αποδίδει 

ρεαλιστικά έναν χώρο είναι το panning, η τοποθέτηση δηλαδή του κάθε ήχου στο δεξί 

ή αριστερό κανάλι. Το panning δεν αφορά µόνο στάσιµες πηγές που τοποθετούνται στο 

χώρο αλλά αποδίδει και την κίνησή τους όταν αυτό είναι αναγκαίο. Τέλος η 

χωροτοποθέτηση βοηθά στο να γίνουν οι ήχοι πιο ξεκάθαροι και ευκρινείς, από ότι αν 

τοποθετούνταν όλοι στο κέντρο αλληλοκαλύπτοντας ο ένας τις συχνότητες του άλλου. 

  Τέλος σηµαντικό µέρος της µίξης είναι η χρήση των εφέ. Σε συνδυασµό µε τα 

παραπάνω, πολλές φορές χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν καλύτερα τον χώρο 

(reverb). Επίσης εξυπηρετούν στο να αποδώσουν την πραγµατική χροιά που θα είχαν 

οι ήχοι στον εκάστοτε χώρο (EQ). Η χρήση των εφέ είναι σηµαντικό να γίνεται µε 

προσοχή λόγω του ότι τα όρια είναι πολύ λεπτά και τελικά µπορεί το αποτέλεσµα να 

είναι εξωπραγµατικό.  

  Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικότερα η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

κατά την µίξη ξεχωριστά σε κάθε arrangement. Παρουσιάζονται παραδείγµατα τα 

οποία θεωρήθηκε ότι έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον ωστόσο η γενική διαδικασία 

της χρήσης εφέ αλλά και οι σχετικές εντάσεις των ήχων, εφαρµόστηκαν σε κάθε ήχο 

που υπάρχει σε όλη την ταινία. 

 

  ∆ιαδικασία µίξης 

1. Mix των ήχων για το κάθε arrangement ξεχωριστά 

   

Arrangement 1 

 

  Στο arrangement αυτό, οι ήχοι που ακούγονται είναι λίγοι. Ενδιαφέρον 

προκάλεσε ο τρόπος που έπρεπε να εισαχθεί το περιβάλλον. Αυτό έγινε µε ένα µεγάλο 
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fade in ώστε να βάζει τον θεατή στο κλίµα χωρίς να γίνεται άµεσα αντιληπτό. Επίσης 

χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία µεταξύ των ήχων και της µουσικής. 

Λόγω του ότι το arrangement αυτό είναι ουσιαστικά οι τίτλοι έναρξης της ταινίας, η 

µουσική είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο ήταν αναγκαίο να ακούγονται 

ξεκάθαρα και οι υπόλοιποι ήχοι χωρίς όµως να καλύπτουν την µουσική.  

 Επιπλέον, παρόλο που ο χώρος στον οποίο συµβαίνουν τα γεγονότα δεν είναι 

άµεσα αντιληπτός από τον θεατή, τα εφέ που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τέτοια ώστε να 

αποδίδουν τον χώρο που αµέσως µετά θα γίνει αντιληπτός και οπτικά. Έτσι στην 

φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιήθηκε το reverb D-verb της Digirack (Εικόνα 31). 

 

Εικόνα 31 

 

Το συγκεκριµένο reverb τοποθετήθηκε σε ένα Aux κανάλι στο οποίο στέλνονται το 

κανάλι της φωτογραφικής µηχανής, µέσω των buses (παράλληλη σύνδεση). Με την 

σύνδεση αυτή που πραγµατοποιήθηκε, τοποθετήθηκε το mix στο 100% και το ποσοστό 

του reverb που τελικά περνάει στην φωτογραφική µηχανή ελέγχεται από το 

automation. Για την φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιήθηκε το ίδιο reverb σε όλα τα 

arrangements. 

  Παρόµοια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους άλλους ήχους του 

arrangement αυτού. Μια γενική εικόνα του session στο τµήµα αυτό φαίνεται στην 
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εικόνα 32 όπου στο πρώτο κανάλι φαίνεται χαρακτηριστικά το µεγάλο fade in του 

ambience.  

 

 
Εικόνα 32 

   

Arrangement 2 

 

  Στο arrangement αυτό έχουµε πληθώρα ήχων. Παρακάτω αναλύονται µερικοί 

που θεωρήθηκε ότι η επεξεργασία τους ήταν και η πιο καθοριστική. 

  Ο πρώτος ήχος που ακούγεται είναι οι φωνές των ανθρώπων. Η ένταση είναι 

χαµηλή σε σχέση µε τους υπόλοιπους ήχους και µε µεγάλο βάθος διότι ο ήχος αυτός 

αποτελεί το background της σκηνής. Όπως σε όλα τα arrangements έτσι κι εδώ, µε τον 

ίδιο τρόπο χρησιµοποιήθηκε και ο ήχος του περιβάλλοντος. 

  Σε όλα τα πλάνα της ταινίας που φαίνονται να βγαίνουν οι ατµοί από το έδαφος, 

χρησιµοποιήθηκε η ηχογράφηση του βραστήρα νερού. Για να αποδοθεί το πλάνο πιο 

ρεαλιστικά, χωρίς να παραπέµπει ο ήχος ξεκάθαρα στο νερό που βράζει, έγινε χρήση 

EQ. Στο σηµείο αυτό συναντάµε τον ήχο για πρώτη φορά. Το EQ που 

χρησιµοποιήθηκε είναι το Q6 της σειράς Q10 Paragraphic Equalizer της Waves 

(Εικόνα 33) 
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Εικόνα 33 

 

Όπως βλέπουµε στην εικόνα χρησιµοποιείται ένα high pass φίλτρο ώστε να 

αποµακρυνθούν όλοι οι υπόηχοι και οι βόµβοι που δεν µπορούσαν να αποφευχθούν 

κατά την close miking ηχογράφηση ενός τέτοιου ήχου. Άλλωστε η απόδοση ενός 

τέτοιου ήχου έχει να κάνει και µε την προσωπική αισθητική. 

  Στα βήµατα χρησιµοποιήθηκε και πάλι EQ. Αυτό έγινε αφενός γιατί η 

ηχογράφηση ήταν εξωτερική οπότε κάποιες φορές υπήρχαν ανεπαίσθητοι ήχοι που 

όµως ήταν ανεπιθύµητοι και αφετέρου για να αποδοθεί πιο ρεαλιστικά ο ήχος του 

παπουτσιού στο  χώµα. Σε όλη την ταινία λοιπόν, το EQ που χρησιµοποιήθηκε για τα 

βήµατα του άντρα ήταν το Q8 της σειράς Q10 Paragraphic Equalizer της Waves 

(Εικόνα 34). 
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Εικόνα 34 

 

Το παραπάνω EQ ανάλογα την σκηνή είχε διαφορετικές ρυθµίσεις µέσω automation 

µια και τα βήµατα που χρησιµοποιήθηκαν είτε ήταν από διαφορετικές ηχογραφήσεις, 

είτε οι ανάγκες της κάθε σκηνής ήταν διαφορετικές. 

  Στην σκηνή που ο πρωταγωνιστής ξεκινά να βαδίζει µόνος, αρχίζει η µουσική 

να παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς όµως η ηχητική της στάθµη να είναι τέτοια 

ώστε  να επικαλύπτει τα βήµατα και τους υπόλοιπους ήχους του περιβάλλοντος. Στη 

συνέχεια όταν ο πρωταγωνιστής ανεβαίνει το λόφο η ένταση των βηµάτων του 

µειώνεται και αυξάνει το βάθος (έγινε χρήση του D-verb, Εικόνα 31) ώστε να ακουστεί 

ότι αποµακρύνεται. Συγχρόνως ακούγονται τα βήµατα των υπόλοιπων ανθρώπων σε 

διαφορετικές εντάσεις και βάθη ώστε να αποδώσουν το ότι βρίσκονται όλοι διάσπαρτοι 

στο χώρο σε διαφορετικές αποστάσεις. Αντίθετα στο επόµενο πλάνο, όπου ο ήρωας  

έχει ανέβει το λόφο, η ένταση των βηµάτων του αυξάνει και το βάθος µειώνεται όσο 

µας πλησιάζει. Στο σηµείο αυτό, ο ήχος των βηµάτων των άλλων ηθοποιών που 

εµφανίζονται αρχίζει να µειώνεται και να µετακινείται προς τα δεξιά ακολουθώντας 
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την κίνησή τους. Αυτή η κίνηση γίνεται µέσω automation του panning όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 35. 

 

 
Εικόνα 35 

 

Παραπάνω βλέπουµε στο πρώτο κανάλι τα βήµατα του πρωταγωνιστή ως προς την 

έντασή τους και πώς αυτή αλλάζει (διακυµάνσεις µαύρης γραµµής) ενώ στα δύο 

επόµενα κανάλια φαίνονται τα βήµατα των δυο άλλων ηθοποιών και πως αυτά 

µεταβάλλονται ως προς το panning (καταλήγουν τέρµα δεξιά). 

  Μια άποψη του session στο arrangement αυτό µε όλους τους ήχους 

µιξαρισµένους µαζί, φαίνεται στην εικόνα 36. 
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Εικόνα 36 

 

Arrangement 3 

 

  Στο arrangement αυτό ένας από τους ήχους µε ενδιαφέρον κατά την µίξη ήταν η 

κόρνα του λεωφορείου. Λόγω του ότι ηχογραφήθηκε κόρνα αυτοκινήτου µια και δεν 

βρέθηκε λεωφορείο, έπρεπε µε χρήση φίλτρων να προσεγγίσει, όσο είναι αυτό δυνατό, 

τον ήχο ενός µεγάλου οχήµατος. Έτσι µειώσαµε τις συχνότητες από τα 2kHz και πάνω 

ενώ ενισχύσαµε πολύ από τα 150 Hz µέχρι το 1kHz. Τέλος αυξήσαµε λίγο τις χαµηλές 

(από 60Hz µέχρι περίπου τα 120Hz). Αυτό έγινε µε το Q8 της σειράς Q10 Paragraphic 

Equalizer της Waves (Εικόνα 34). 

  Όσο αφορά το λεωφορείο, στην αρχή ακούγεται η µηχανή του από µακριά 

(χαµηλή ένταση – µεγάλο reverb) ενώ την στιγµή που το πλάνο απότοµα αλλάζει και 

το λεωφορείο εµφανίζεται, η έντασή του αυξάνει ακαριαία µαζί µε την αλλαγή πλάνου 

ώστε να προσδώσει την αίσθηση ότι πλησιάσαµε στο λεωφορείο. 

  Για πρώτη φορά µέχρι τώρα συναντάµε και τον ήχο των πουλιών. Αυτά 

τοποθετήθηκαν πολύ χαµηλά και µε έντονο βάθος ώστε να τοποθετηθούν στο 

background και να µην τραβούν την προσοχή του θεατή. Εξάλλου, ο ήχος τους ήταν 

υψίσυχνος και ακόµη και σε πολύ χαµηλή ένταση, ξεχώριζε από τους υπόλοιπους.  
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  Επιπλέον εδώ για πρώτη φορά ακούγεται και ο αέρας που φυσά. Γίνεται 

αντιληπτός στην εικόνα µε τα µαλλιά του ηθοποιού που ανεµίζουν. Στον 

ηχογραφηµένο αέρα, χρησιµοποιήθηκε high pass φίλτρο αντίστοιχο µε αυτό της 

εικόνας 33 ώστε να αποµακρυνθεί ο ενοχλητικός υπόηχος.  

  Ως προς την τοποθέτηση των ήχων στο χώρο, στο τµήµα αυτό παρουσίασαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ήχοι του λεωφορείου και του αυτοκινήτου στο πλάνο που 

συναντιούνται.  

 

 
Εικόνα 37 

 

Παραπάνω, στην εικόνα 37 παρουσιάζεται το session εστιασµένο στα 2 αυτοκίνητα ως 

προς το panning τους. Στο πρώτο κανάλι είναι το φορτηγάκι  το οποίο φαίνεται να 

πηγαίνει σταδιακά από τέρµα -σχεδόν- δεξιά, τέρµα αριστερά. Το Λεωφορείο 

παρουσιάζεται στα δύο επόµενα κανάλια. Στο δεύτερο είναι σταθερά στο κέντρο αλλά 

στο τρίτο, πάει απότοµα αριστερά µια και αλλάζει απότοµα το πλάνο και µας το δείχνει 

στα αριστερά της οθόνης. Για λίγο το λεωφορείο έχει την αντίθετη φορά µε το 

αυτοκίνητο όµως µετά, µε την αλλαγή του πλάνου και πάλι, κινείται στο κέντρο και η 

κάµερα το ακολουθεί ώσπου τελικά χάνεται και πάλι στα δεξιά και εξαφανίζεται. 

 Το τελικό session στην µίξη του 3ου arrangement φαίνεται στην εικόνα 38. Εδώ 

φαίνονται όλοι οι ήχοι, ακόµη και αυτοί που δεν αναφέρθηκαν παραπάνω, και φαίνεται 
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πόσο χαµηλά ή δυνατά σε σχέση µε τους υπόλοιπους τοποθετήθηκαν. Όπως για 

παράδειγµα στο τρίτο κανάλι όπου βρίσκονται οι κυµατοµορφές του ήχου που κάνει η 

επαφή του χεριού µε το παντελόνι. 

 

 
Εικόνα 38 

 

Arrangement 4 

 

  Το τέταρτο τµήµα της ταινίας, ξεκινά µε το φρενάρισµα του αυτοκινήτου. Κατά 

την επεξεργασία του φρεναρίσµατος χρησιµοποιήθηκε ένα low pass φίλτρο το οποίο 

αρχίζει να κόβει τις υψηλές συχνότητες από τα 8kHz. Αυτό έγινε για να αφαιρεθούν 

κάποιες ατέλειες της ηχογράφησης (κυρίως φυσήµατα αέρα). Επιπλέον, το panning 

είχε την µορφή της εικόνας 39. Βλέποντας τη γραµµή του panning, o ήχος κινείται από 

δεξιά προς τα αριστερά και προς το σβήσιµο, σταθεροποιείται.  

  Παρόµοια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τη σκηνή που το αυτοκίνητο 

ξεκινά και φεύγει µέχρι που χάνεται από την εικόνα µε µόνη διαφορά ότι εκεί 

αυξήθηκε το βάθος και µειώθηκε η ένταση. 
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Εικόνα 39 

 

  Επιπλέον, στο τµήµα αυτό υπήρχαν και πάλι πουλιά, άνεµος αλλά και ο ήχος 

των φύλλων των δέντρων που κινούνται. Αυτά αντιµετωπίστηκαν όπως και στις 

προηγούµενες περιπτώσεις. Χρησιµοποιήθηκαν δηλαδή φίλτρα αποκοπής χαµηλών 

συχνοτήτων για να εξαλειφθούν οι υπόηχοι του αέρα όπου ήταν αναγκαίο και 

τοποθετήθηκαν σε πολύ χαµηλή ένταση ώστε να ακούγονται φυσικά. 

  Ακόµη, στο τµήµα αυτό λόγω του ότι εµφανίζεται η γυναίκα, 

χρησιµοποιήθηκαν βήµατα διαφορετικής ηχογράφησης. Οπότε, χρειάστηκε και σε αυτά 

να γίνει κατάλληλα επεξεργασία, όπως έγινε και µε τα αντρικά βήµατα. 

Χρησιµοποιήθηκε και πάλι το ίδιο EQ, το Q8 της σειράς Q10 Paragraphic Equalizer 

της Waves (Εικ. 33), όπου και πάλι µε automation επεξεργάστηκε ξεχωριστά το κάθε 

βήµα ανάλογα την περίπτωση.  

  Όσο αφορά την πόρτα της καρότσας που ανοίγει και κλείνει, χρειάστηκε ειδική 

µεταχείριση. Αυτό γιατί ο ήχος που χρησιµοποιήθηκε, δεν ήταν κανονικός ήχος από 

τέτοιου είδους πόρτα αλλά η πόρτα ενός φούρνου (οικιακής συσκευής). Για να 

προσοµοιωθεί αυτός ο ήχος έγινε χρήση EQ (Εικ. 40). 
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Εικόνα 40 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα χρησιµοποιήθηκε το EQ II της Digirack. Αυξήθηκε λοιπόν 

έντονα η περιοχή γύρω από τα 120 Hz και λιγότερο η περιοχή στο 1.1 kHz. Τέλος 

µειώθηκαν λίγο κάποιες συχνότητες γύρω στα 80 Hz και στα 15 kHz. Το τελικό 

αποτέλεσµα δεν ήταν βέβαια η απόλυτη προσοµοίωση του ήχου της πόρτας αλλά ήταν 

η καλύτερη δυνατή.  

   Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση της µουσικής σε αυτό το arrangement 

παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο και τοποθετήθηκε για συγκεκριµένο σκοπό. Ωστόσο, η 

έντασή της ήταν τέτοια ώστε να µην καλύπτει τους υπόλοιπους ήχους, όσο χαµηλοί και 

να ήταν αυτοί, όπως για παράδειγµα οι κούτες, τα πουλιά, τα φύλλα των δέντρων, τα 

µακρινά βήµατα και άλλα.  

  Το session στην τελική µορφή του παρουσιάζεται στην εικόνα 41. 
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Εικόνα 41 

 

Arrangement 5 

 

  Το πέµπτο κοµµάτι της ταινίας ξεκινά και πάλι µε τους ατµούς. Η επεξεργασία 

τους ήταν όµοια µε αυτή των παραπάνω arrangement. Ωστόσο για πρώτη φορά 

ακούγετε η φωνή του άντρα, η επεξεργασία της οποίας παρουσιάζει σχετικό 

ενδιαφέρον. Αρχικά  έγινε compression για τον έλεγχο των δυναµικών. Ο compressor 

που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο compressor II της Digirack (Εικ.42). Όπως φαίνεται και 

στην εικόνα το ratio έχει µια ρύθµιση της τάξεως 4:1 µε έναν µέτριο χρόνο εκκίνησης 

(attack) και έναν µέτριο χρόνο χαλάρωσης (release). Η ρύθµιση της παραµέτρου 

threshold έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουµε µείωση του gain reduction περίπου 4 

µε 5 db. Παρατηρήθηκε ότι µε τις παραπάνω ρυθµίσεις είχαµε το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα για τον έλεγχο των δυναµικών της αντρικής φωνής. 
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Εικόνα 42 

 

  Στη συνέχεια, στην φωνή χρησιµοποιήθηκε EQ σε σειρά. Χρησιµοποιήθηκε το 

Q8 της σειράς  Q10 Paragraphic Equalizer  µε ρυθµίσεις που φαίνονται στην εικόνα 43. 

Όπως βλέπουµε, κόπηκαν τελείως οι χαµηλές συχνότητες ώστε να εξαλειφθούν οι 

ενοχλητικοί υπόηχοι. Οι υπόλοιπες συχνότητες αυξοµειώθηκαν µε βάση το τελικό 

αισθητικό αποτέλεσµα ώστε η φωνή να αποκτήσει µία φυσική χροιά. 

 

 
Εικόνα 43 
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  Τέλος προστέθηκε reverb ώστε να αποδοθεί σωστά ο χώρος που 

διαδραµατίζεται η συνοµιλία. Το reverb που χρησιµοποιήθηκε ήταν το το reverb D-

verb της Digirack (Εικ.31). 

  Όσο αφορά τις αγελάδες που εµφανίζονται σε αυτό το τµήµα χρειάστηκε 

προσοχή στην χρήση του reverb αφού εκτός από το να προσδώσει το φυσικό χώρο 

βοήθησε και στο να αποδοθούν σωστά οι κινήσεις ή οι αποστάσεις τους. Έτσι µε 

automation άλλαζε κάθε φορά η ποσότητα του εφέ για κάθε έναν ήχο και 

δηµιουργήθηκε έτσι µια πιο φυσική απόδοση του κοπαδιού. Σε συνδυασµό µε το εφέ 

αυξοµειωνόταν και το volume του κάθε ήχου. Στην εικόνα 44 φαίνεται αυτή ακριβώς η 

διαδικασία ως προς τα µουγκρητά των αγελάδων, ενώ το ίδιο πραγµατοποιήθηκε και 

για τα βήµατά τους όπως και για τα βήµατα των ηθοποιών ή τις φωνές τους. 

 

 
Εικόνα 44 

 

  Παρόµοια εργασία πραγµατοποιήθηκε και για τούς υπόλοιπους ήχους όπως το 

άνοιγµα του µπουκαλιού, το βγάλσιµο της φωτογραφικής µηχανής από τον τρίποδα, 

του νερού που πέφτει στο πρόσωπο κ.α. Όσο αφορά τους ήχους που υπήρχαν και σε 

προηγούµενα arrangements, επεξεργάστηκαν και εδώ µε το ίδιο ακριβώς τρόπο όπως 
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και πριν. Τέτοιοι ήχοι είναι για παράδειγµα τα βήµατα των ηθοποιών, η φωτογραφική 

µηχανή κ.α. 

  Παρακάτω προβάλλεται µια γενική εικόνα από το τµήµα αυτό µετά την 

ολοκλήρωση της µίξης (Εικ.45). 

 

 
Εικόνα 45 

 

Arrangement 6 

 

  Στην ενότητα αυτή υπάρχουν διάφοροι ήχοι, ωστόσο η γυναικεία φωνή είναι 

αυτή που αναµφίβολα επιδέχθηκε την µεγαλύτερη επεξεργασία. Όπως και στην 

αντρική, που περιγράφηκε παραπάνω, έγινε compression. Χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος 

comressor µε τις ρυθµίσεις που φαίνονται στην εικόνα 46. 

  Στη συνέχεια εφαρµόστηκε EQ (Q8 της σειράς  Q10 Paragraphic Equalizer). 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 47, αυξήθηκε κατά 3.3 db η περιοχή των 5 kHz και 

σταδιακά κόπηκαν οι συχνότητες από τα 70 Hz και κάτω. Τέλος κόβονται επίσης οι 

συχνότητες από τα 9 kHz και πάνω. 
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Εικόνα 46 

 

 

 
Εικόνα 47 

 

  Η επεξεργασία ολοκληρώθηκε τοποθετώντας στη φωνή το κατάλληλο reverb 

ώστε να προκύψει ένα φυσικό αποτέλεσµα ως προς τον χώρο που διαδραµατίζεται ο 

διάλογος. Χρησιµοποιήθηκε και πάλι το D-verb της Digirack (Εικ.31). 

  Ως προς τους υπόλοιπους ήχους που απαρτίζουν το arrangement 6, η διαδικασία 

επεξεργασίας τους είναι περίπου η ίδια µε τους προηγούµενους. Στις φωνές κρατήθηκε 
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το ίδιο EQ και ο ίδιος compressor µε τη διαφορά ότι µε automation άλλαζε κάθε φορά 

η ποσότητα του reverb ανάλογα µε τις ανάγκες. Μια γενική µορφή του session για το 

τµήµα αυτό φαίνεται στην εικόνα 48. 

 

 
Εικόνα 48 

 

Arrangement 7 

 

  Στο τελευταίο κοµµάτι της ταινίας δεν παρουσιάζεται κάποιο ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην επεξεργασία των ήχων. Η διαδικασία ήταν η ίδια µε αυτή που 

περιγράφηκε στα προηγούµενα arrangements. Ωστόσο αυτό που χρειάστηκε προσοχή 

ήταν το τελικό mix που περιλάµβανε την µουσική. Λόγω του ότι οι ήχοι της ταινίας 

ήταν χαµηλοί σε ένταση (θα ήταν αφύσικο να είναι πιο δυνατοί) έπρεπε να υπάρχει 

ισορροπία µεταξύ αυτών και της µουσικής ώστε να ακούγονται ξεκάθαρα. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα, αφορά το µουσικό θέµα 8 το οποίο κατά την µίξη, οι χαµηλές συχνότητές 

του, υπερκάλυπταν το διάλογο και τους υπόλοιπους ήχους. Έτσι, χρησιµοποιήθηκε το 

EQ της εικόνας 49 ώστε να εξαλειφθεί το πρόβληµα. 
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Εικόνα 49 

 

Το session για τον arrangement 7 µετά την µίξη είχε την µορφή της εικόνας 50. 

 

 
Εικόνα 50 
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2. Mix των arrangement µεταξύ τους και mastering 

 

 Μετά το πέρας όλων των παραπάνω εργασιών, ήταν αναγκαίο να ενωθούν 

µεταξύ τους τα arrangement. Έτσι, έγινε export στο κάθε ένα και δηµιουργήθηκαν 7 

stereo tracks µε sample rate 48 kHz και bit resolution 24 bit. Στη συνέχεια 

δηµιουργήθηκε ένα νέο session όπου έγινε import των 7 mixdown διαδοχικά. 

Ακολούθησε η εξισορρόπηση των εντάσεων µεταξύ των 7 stereo αρχείων σε 

συνδυασµό µε την µε τη χρήση του L2 ultramaximizer της waves στο master (Εικ.51). 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα ρυθµίστηκε το threshold στα –5.6db και την τελική 

έξοδο στα 0db. Τέλος έγινε export του session και δηµιουργήθηκε ένα νέο, ενιαίο 

stereo track έτοιµο να συγχρονιστεί µε την εικόνα. 

 

 
Εικόνα 51 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ VIDEO ΑΡΧΕΙΟ 
 

  Μετά το τέλος των παραπάνω διεργασιών, ήταν αναγκαία η δηµιουργία ενός 

video αρχείου, το οποίο θα περιλάµβανε το τελικό mixdown του ήχου µαζί µε την 

εικόνα. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια ενός λογισµικού διαχείρισης εικόνας 

και ήχου. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Premiere Pro της Adobe 

(Εικ.53).  
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  Έτσι, δηµιουργήθηκε ένα νέο project στο Premiere βάση του ευρωπαϊκού 

προτύπου Pal µε frame rate 25fps και frame size 720h 576v (1.067) (Εικ.52) 

 

 
Εικόνα 52 

 

Ακολούθησε η εισαγωγή (import) των δύο αρχείων (video και ήχου) ώστε να 

ακολουθήσουν οι διάφορες επεξεργασίες στην εικόνα και να γίνει το τελικό export. 

Λόγω του ότι το αρχικό video αρχείο περάστηκε από VHS, υπήρχαν παράσιτα στην 

αρχή και στο τέλος της ταινίας, τα οποία αφαιρέθηκαν. Επίσης προστέθηκαν τίτλοι 

έναρξης και τέλους µε τα στοιχεία που αφορούν την εργασία. Μία γενική άποψη του 

προγράµµατος στο στάδιο της εργασίας µας σε αυτό, φαίνεται στην εικόνα 53. 

  Με το τέλος της επεξεργασίας της εικόνας έγινε export του project και 

δηµιουργήθηκε το τελικό αρχείο video σε µορφή avi (Εικ. 54). Το σηµαντικό στο 

στάδιο αυτό, ήταν να καταφέρουµε να συµπιέσουµε το Video αρχείο χωρίς ιδιαίτερες 

απώλειες ενώ παράλληλα, ο ήχος να παραµείνει ασυµπίεστος. Τελικά δηµιουργήθηκε 

ένα avi αρχείο της τάξης των 1.71 Gbyte. 
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Εικόνα 53 

 

 
Εικόνα 54 

 

DVD AUTHORING 
 

  Στη τελική φάση της εργασίας πραγµατοποιήθηκε το dvd authoring. Για την 

διαδικασία αυτή χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό DVDit 6 της Sonic Solutions (Εικ. 55). 

∆ηµιουργήθηκε λοιπόν ένα Menu το οποίο περιελάµβανε την αρχική ταινία έτσι όπως 

την είχαµε παραλάβει και την τελική, όπως κατέληξε µετά από την δική µας επέµβαση. 
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  Το menu που παρουσιάζεται, πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια ενός 

λογισµικού επεξεργασίας εικόνας (Adobe Photoshop 7) από εικόνες-στιγµιότυπα της 

ταινίας. Οι εικόνες αυτές µεταφέρθηκαν στο Premiere ώστε να δηµιουργηθεί ένα µικρό 

video αρχείο µε σκοπό το menu να είναι κινούµενο. Η µουσική που ακούγεται στο 

menu είναι το κοµµάτι “Jezebel” από τον δίσκο “Phantom Orchard” των Zeena Parkins 

& Ιkue Μori. 

 

 

 
Εικόνα 55 

 

  Από το πρόγραµµα του DVD authoring πραγµατοποιήθηκε και το κάψιµο του 

DVD (Εικ.56). 
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Εικόνα 56 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

  Η εργασία αυτή είχε ερευνητικό χαρακτήρα και σκοπός της ήταν να 

ασχοληθούµε µε όλα τα στάδια παραγωγής  και επεξεργασίας του ήχου σε µια ταινία.  

Κατά την υλοποίησή της καταλήξαµε σε διάφορα συµπεράσµατα, µετά την 

αντιµετώπιση  διαφόρων προβληµάτων τα οποία αφορούσαν όλα τα στάδια 

παραγωγής. 

  Μερικά από τα προβλήµατα ήταν η έλλειψη πηγών ήχου ενώ συχνά ήταν και οι 

αποτυχηµένες ηχογραφήσεις. Για παράδειγµα έπρεπε να αντιµετωπιστεί το γεγονός ότι 

δεν ήταν εύκολο να βρεθεί ένα κοπάδι µε αγελάδες ενώ και όταν βρέθηκε, η τελική 

ηχογράφηση δεν µπορούσε να καλύψει της ανάγκες της ταινίας. Παρόµοιο πρόβληµα 

υπήρξε και µε το λεωφορείο. Επιπλέον ακόµη και για τις σχετικά απλές εξωτερικές 

ηχογραφήσεις, έπρεπε να βρεθεί ο κατάλληλος τόπος, χωρίς θορύβους και αέρα. 

Σχεδόν όλες οι πρώτες ηχογραφήσεις µας δεν χρησιµοποιήθηκαν και επαναλήφθηκαν 

λόγων των παραπάνω προβληµάτων. Για παράδειγµα η πρώτη ηχογράφηση του 

αυτοκινήτου που κινείται σε χωµατόδροµο είχε ως αποτέλεσµα να ηχογραφηθούν και 

τζιτζίκια µια και πραγµατοποιήθηκε καλοκαίρι. Μετά από αυτό δόθηκε µεγάλη 

προσοχή κατά την ηχογράφηση και κυρίως, το ίδιο αντικείµενο ηχογραφούνταν πάρα 

πολλές φορές ώστε να µπορεί να κρατηθεί το κατάλληλο.  

  Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα ήταν η εύρεση ηθοποιών. Οι δοκιµές µε 

διαφορετικούς ανθρώπους κάθε φορά ήταν αρκετές. Πολλές φορές η εικόνα των 

ηθοποιών δεν ταίριαζε µε την φωνή που ηχογραφούσαµε. Συχνά υπήρχε και το 

πρόβληµα εκφραστικότητας µιας και όσοι δάνεισαν την φωνή τους δεν ήταν ηθοποιοί 
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ούτε µπορούσαν να συγχρονιστούν πάντοτε µε την εικόνα. Για να υπάρχει καλύτερος 

συγχρονισµός µε την κίνηση των χειλιών των ηθοποιών, έπαιζε η κάθε ατάκα σε 

επανάληψη και την άκουγε κάθε φορά αυτός που ηχογραφούσαµε. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει καθόλου εκφραστικότητα στα λεγόµενά τους οπότε έπρεπε 

να βρεθεί µια µέση λύση και να χρειαστεί αρκετή προσπάθεια από τα άτοµα που 

ηχογραφούνταν. Αν συνυπολογίσουµε και το γεγονός ότι όλο αυτό βασιζόταν στην 

καλή θέληση του κάθε ένα που προθυµοποιούνταν να ηχογραφηθεί, ήταν δύσκολο να 

βρεθούν πολλά άτοµα και να προκύψει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Έτσι 

χρησιµοποιήθηκε το υλικό µε την καλύτερη δυνατή προσέγγιση. 

  Άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν ήταν το γεγονός ότι ακόµη και αν 

υπήρχε µια σωστή ηχογράφηση, στον συγχρονισµό αποδεικνυόταν ανεπαρκής. Έτσι 

είτε προβαίναµε σε νέα, είτε βρίσκαµε κάθε φορά την κατάλληλη λύση κόβοντας ή 

ενώνοντας ήχους µε σκοπό πάντα, να ακούγετε φυσικό το αποτέλεσµα. Πολλές φορές 

µάλιστα ηχογραφήθηκε άσχετο αντικείµενο και µε επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε για 

να απεικονίσει κάτι άλλο. Για παράδειγµα στην σκηνή που ο φωτογράφος µαζεύει το 

φιλµ, η ηχογράφηση αυτής της κίνησης ήταν πάντα αποτυχηµένη. Έτσι ηχογραφήθηκε 

ένα µολύβι που κινείτε σε µια ξύλινη επιφάνεια. 

  Ως προς τη µουσική το πρόβληµα ήταν να χρησιµοποιηθεί σε σηµεία που 

εξυπηρετεί πραγµατικά στην πλοκή. Έγιναν διάφορες δοκιµές και ως προς την στιγµή 

αλλά και ως προς το ύφος του κάθε µουσικού θέµατος. Το τελικό αποτέλεσµα είχε 

στόχο µια ισορροπία µεταξύ των  γεγονότων και της µουσικής αλλά δεν θα µπορούσε 

να µην περιελάµβανε και την προσωπική αισθητική. 

  Τέλος ως προς τη µίξη των ήχων, ένα από τα προβλήµατα ήταν η συχνοτική 

κάλυψη των ήχων µε τη µουσική. Το γεγονός αυτό συχνά αναιρούσε τα αρχικά 

κριτήρια σχετικά µε την τοποθέτηση της µουσικής αλλά τελικά βρέθηκαν λύσεις ώστε 

να µην αποκλίνουµε πολύ από αυτά. Επίσης, στο τελικό στάδιο χρειάστηκε να έχουµε 

σαν αναφορά διάφορα ζευγάρια ηχείων ώστε το αποτέλεσµα να είναι το επιθυµητό σε 

οποιαδήποτε συσκευή. 

  Αντιµετωπίζοντας τα προαναφερθέντα προβλήµατα καταλήξαµε στο 

συµπέρασµα ότι πολλά από αυτά δεν θα υπήρχαν εφόσον δουλεύαµε την ταινία από τη 

αρχή µε σύγχρονη ηχογράφηση, δηλαδή ηχογραφώντας την στιγµή των γυρισµάτων 

την κάθε σκηνή. Για παράδειγµα θα είχαµε αποφύγει τα προβλήµατα που 

δηµιουργήθηκαν ως προς την εύρεση πηγών ήχου αλλά και το πρόβληµα του 

συγχρονισµού των ηθοποιών καθώς θα επιτυγχανόταν η µέγιστη εκφραστικότητά τους 
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σε σχέση µε την κίνησή τους. Επιπλέον όλη η διαδικασία –εφόσον η ηχογράφηση ήταν 

επιτυχηµένη- θα διαρκούσε πολύ λιγότερο και θα ήταν λιγότερο επίπονη. Το 

µειονέκτηµα αυτού του τρόπου ηχογράφησης είναι ότι οι ήχοι δεν θα ήταν 

µεµονοµένοι και θα είχε ως συνέπεια στη µίξη πολλές φορές να µην έχουµε το 

επιθυµητό αποτέλεσµα.   

  Απο την άλλη µεριά στην ασύγχρονη ηχογράφηση υπάρχει πλήρης έλεγχος της 

ποιότητας του ήχου που ηχογραφείται ενώ οι ήχοι είναι ξεχωριστά ηχογραφηµένοι 

ώστε µπορεί κανείς να επέµβει σε αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό διότι δίνει τελικά ένα πιο αξιόπιστο αποτέλεσµα αλλά και την δυνατότητα 

να γίνει η µίξη τους λεπτοµερέστερα. 

  Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι και οι δύο τρόποι είναι χρήσιµοι 

στην δηµιουργία µιας ταινίας µιας και η χρήση µόνο του ενός ή του άλλου τρόπου δεν 

δίνει το τέλειο αποτέλεσµα. Επιπλέον δουλεύοντας την εργασία, συµπεράναµε ότι για 

την πραγµατοποίησή της πολλές φορές είναι πολύ αναγκαία και η εφευρετικότητα 

ώστε να αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο κυρίως όταν 

δεν υπάρχει δυνατότητα και µέσα για µια καλύτερη ηχογράφηση και µίξη.
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