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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 

 

•   Σκοπός της εργασίας 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ηχητική επένδυση κάποιων αποσπασµάτων, για την 

ταινία κινουµένων σχεδίων «Spirited Away-Ταξίδι στην χώρα των θαυµάτων». Με τον όρο 

ηχητική επένδυση εννοώ όλους τους ήχους που πλαισιώνουν την εικόνα, εκτός απο την 

πρόζα (διάλογοι), η οποία χρησιµοποιήθηκε απο την πρωτότυπη ταινία και την µουσική, η 

οποία πάρθηκε απο το original soundtrack της ταινίας. 

Η συγκεκριµένη εργασία, λόγω της θεµατολογίας της, µου παρείχε αρκετά µεγάλη ελευθερία 

για πειραµατισµό και µου επέτρεψε να κινηθώ πέρα απο τις συµβατικές γραµµές, λόγω του 

σουρεαλιστικού στοιχείου που την διακατέχει. Για τον λόγο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί κατα 

κόρον το στοιχείο της υπερβολής στον ήχο.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί οτι όλοι οι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν στην ταινία 

ηχογραφήθηκαν, εκτός απο ελάχιστες εξαιρέσεις που θεωρήθηκε απαραίτητο να 

χρησιµοποιηθούν ήχοι απο τράπεζες ήχου (soundbanks), είτε γιατί οι συνθήκες δέν 

επέτρεπαν την ηχογράφησή τους, είτε γιατί οι ήχοι που είχαν ηχογραφηθεί δέν έδιναν το 

επιθυµητό αποτέλεσµα. 
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•   Επιλογή ταινίας 

 

 

Η επιλογή της ταινίας έγινε ανάµεσα απο 4 διαφορετικές ταινίες κινουµένων σχεδίων, 

ανάµεσα στις οποίες ήταν οι: ‘Robots’(Disney), ‘Οι νονοί του Τόκυο’( ιαπωνική παραγωγή) 

και ‘Το τρίο της Belleville’(γαλλική παραγωγή). Η διαδικασία της επιλογής της 

συγκεκριµένης έγινε µε κριτήριο την ελευθερία που έδινε για πειραµατισµό και για 

κατάθεση προσωπικού στίγµατος. Ένας ακόµη λόγος που επιλέχθηκε η ταινία ήταν το 

γεγονός ότι µου παρείχε την δυνατότητα να ηχογραφήσω µιά αρκετά µεγάλη ποικιλία ήχων 

π.χ απο βότσαλα µέχρι ήχους µηχανών. Η ταινία εξελλίσεται σε µιά χώρα στην οποία 

συνυπάρχουν άνθρωποι µε πλάσµατα περίεργα, που ξεφεύγουν απο τα όρια της λογικής. Η 

απόδοση λοιπόν αυτής της άγνωστης πλευράς του κόσµου αυτού προκαλεί εξαιρετικό 

ενδιαφέρον. Ο ήχος δέν αποδίδει απλά την εικόνα, αλλα περιγράφει χαρακτήρες, αφού 

χρησιµοποιείται πολλές φορές ο ίδιος ήχος όταν εµφανίζεται ένα πρόσωπο ή πλάσµα µε 

σκοπό να το χαρακτηρίσει. Επίσης δίνει έµφαση και χρησιµοποιείται για συναισθηµατική 

φόρτιση. 

 

�    Επιλογή αποσπασµάτων της ταινίας 

 

Λόγω της αρκετά µεγάλης διάρκειας της ταινίας, θεωρήθηκε απαραίτητο να αποσπαστούν 

κάποιες σκηνές. Οι σκηνές που αποσπάστηκαν ήταν δύο ολοκληρωµένες, απο τις οποίες η 

µία έχει δράση και η άλλη είναι στατική. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε για να 

‘κοπούν’ οι σκηνές που επιλέχθηκαν ήταν το Virtual Dub της Guardian Knot, το οποίο δίνει 

την δυνατότητα να επιλεχθούν κοµµάτια απο µιά ταινία DVD, εισάγωντας τα χρονικά 

σηµεία έναρξης και λήξης της σκηνής που επιθυµείται. Στη συνέχεια αφού ‘κοπούν’ τα 

κοµµάτια που έχουν επιλεχθεί, αποθηκεύονται σε διάφορα format, ανάλογα µε την επιλογή 

του χρήστη. Τα αποσπάσµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην συγκεκριµένη ταινία 

αποθηκεύτηκαν σε .vob format. 
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•   Εξοπλισµός και σταθµοί εργασίας 

 

Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε για την διεξαγωγή των ηχογραφήσεων ήταν ο εξής: 

 

α.   Digital Audio Tape (DAT) DA-P1, TASCAM 

 

Χρησιµοποιήθηκε ως βασικό µέσο για την ψηφιακή καταγραφή των ήχων που απαιτούσαν 

κυρίως εξωτερική εγγραφή, αφού παρέχει µεγάλη ευκολία στην µεταφορά  λόγω της 

αυτονοµίας που έχει, δουλεύοντας και µε µπαταρία(εικόνα 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Εικόνα 1 

 

β.   Beyer Dynamic-MC 836 PV (shotgun) 

 

Tο συγκεκριµένο πυκνωτικό µικρόφωνο χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή µεµονοµένων 

ήχων (µε close micing τεχνική) και λόγω της κατευθυντικότητάς του µε βοήθησε να πάρω 

εύκολα καθαρό σήµα (εικόνα 2) 
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                                                                                                                     Εικόνα 2 

γ.   Νeumann U89 

 

Ένα ζευγάρι των πυκνωτικών Neumann, χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή χώρων, 

κυρίως εσωτερικών (studio), µε χρήση x-y ηχογράφησης. 

 

 

δ.   Shure 57 

 

Aπαραίτητη κρίθηκε η χρήση ενός δυναµικού µικροφώνου, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για 

την καταγραφή δυνατών ήχων, όπως σπάσιµο ή χτύπηµα. 

 

 

ε.  AKG C 480 

 

Τα συγκεκριµένα καρδιοειδή µικρόφωνα χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή εξωτερικών 

χώρων και περιβάλλοντων, µε χρήση stereo ηχογράφησης. 

 

 

στ. Ακουστικά Beyer dynamic DT770  

Τα συγκεκριµένα ακουστικά κλειστού τύπου προτιµήθηκαν επειδή δέν ήθελα να υπάρχουν 

‘διαρροές’ κατα την διάρκεια της ηχογράφησης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σηµαντικό 

αφού βοηθά στο να καταλάβει κανείς τί ακριβώς έχει ηχογραφηθεί (εικόνα 3).       

 



 7 

                                                                 Εικόνα 3 

                                                

 

 

Οι  σταθµοί εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν για την επεξεργασία του ηχητικού υλικού ήταν 

οι εξής: 

 

α.   Sound Forge 8.0 

 

Mε το λογισµικό Sound Forge 8.0 της εταιρίας Sony, έγινε η ψηφιακή επεξεργασία του 

ηχητικού υλικού καθώς και η ταξινόµηση των ήχων. 

 

β.   Sonar 6.0 

 

Για τον συγχρονισµό, την επεξεργασία και τη µίξη του ηχητικού υλικού, χρησιµοποιήθηκε 

το πρόγραµµα Sonar 6.0, της εταιρίας Cakewalk. 

 

γ.   Αdobe Premiere Pro 1.5 

 

Για την εξαγωγή του ήχου και της εικόνας σε ένα αρχείο, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 

Αdobe Premiere Pro 1.5 , της εταιρίας Αdobe. 

 

 

Για την ηχογράφηση των εσωτερικών χώρων επιλέχθηκε ο χώρος του studio στο Τ.Ε.Ι 

(recording room, control room και διάδροµος),τον οποίο θεώρησα κατάλληλο για την 

απόδοση των σκηνών που περιέχουν θορύβους βάθους (room tones). Επίσης κάποιες απο τις 



 8 

ηχογραφήσεις εσωτερικών χώρων έγιναν στο σπίτι µου, καθώς και σε σπίτια φίλων, ανάλογα 

µε τις συνθήκες και το υλικό προς ηχογράφηση (π.χ η ηχογράφηση τζακιού έπρεπε να γίνει 

σε κάποιο άλλο σπίτι, γιατί στο δικό µου δέν υπήρχε). Η καταγραφή των εξωτερικών χώρων 

έγινε κυρίως σε ταράτσες και σε µπαλκόνια και σε βραδυνές ώρες, που δέν υπήρχε ιδιαίτερη 

κίνηση. Αυτό έγινε γιατί οι ήχοι της πόλης δέν εναρµονίζονταν µε τις εικόνες της 

συγκεκριµένης ταινίας, έτσι αυτό που χρειαζόταν ήταν περιβάλλοντα µε αέρα και 

ακαθόριστο θόρυβο. 

 

 

 

Καταγραφή των ήχων 

 

Μετά απο επανειληµµένες προβολές των σκηνών που επιλέχθηκαν, ήταν αναγκαία η προσεκτική 

παρακολούθηση της κάθε σκηνής χωριστά, έτσι ωστε να συγκεντρωθούν όλοι οι ήχοι που 

χρειάζονταν για να πλαισιωθεί η εικόνα. Οι ήχοι λοιπόν που έπρεπε να καταγραφούν 

παρουσιάζονται σε µιά γενική λίστα παρακάτω, και χωρίζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. 

 

• Εξωτερικοί ήχοι 

 

Αέρας  

Θόρυβος ήσυχης πόλης 

 

• Εσωτερικοί ήχοι 

 

Τρέξιµο σε τσιµέντο 

Βήµατα σε τσιµέντο (ξυπόλητη και µε παπούτσια) 

Βήµατα σε ξύλο (ξυπόλητη και µε παπούτσια) 

Πόρτες (άνοιγµα, κλείσιµο, τρίξιµο) 

Σόµπα 

Τζάκι 

Μεταλλική πόρτα (άνοιγµα, κλείσιµο) 

Πλάστης 

Τροχός µηχανής 
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Κουδουνάκι  

Καρτέλες (πλαστικές που συγκρούονται) 

Πέτρες (συγκρουόµενες) 

Γουλιά 

Νερό που βράζει 

Συρτάρια (ανοιγµα, κλείσιµο) 

Σφυρί σε ξύλο 

Σφυρί σε µέταλλο 

Κούπες 

Ξυλάκια  

Πιάσιµο κλαδιών 

Ρύζι (πιάσιµο απο το κουτί και ρίξιµο στο πάτωµα) 

Ανακάτεµα ρυζιού 

Περπάτηµα σε πέτρες 

Παράθυρο (άνοιγµα, κλείσιµο) 

Πιάσιµο µεταλλικού χερουλιού πόρτας 

Ερµητικό κλείσιµο πόρτας  

Σύρτες 

Πέσιµο σε χαλί 

Χαρτιά  

Υπογραφές 

Γράψιµο σε χαρτί 

Πουγκί µε κοσµήµατα 

Κλείσιµο ξύλινου κουτιού 

Φλόγα απο αναπτήρα 

Φύσηµα καπνού απο τσιγάρο 

Φερµουάρ 

Ρίξιµο πιατέλας στο πάτωµα 

Ρίξιµο κηροπήγιου στο πάτωµα  

Ρίξιµο βιβλίων στο πάτωµα 

Σπάσιµο πόρτας (!!) 

Ξύλα να πέφτουν 

Κλάµα µωρού 

Παιδικό παιχνίδι (για νανούρισµα) 
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Τράβηγµα υφάσµατος 

Κολιέ 

Αυτοκόλλητο 

 

 

 

Οι ήχοι αυτοί ηχογραφήθηκαν αρκετές φορές, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µιά βάση 

δεδοµένων, απ’ όπου θα µπορούσα να επιλέξω ανάµεσα απο πολλούς ήχους για να έχω 

καλύτερο αποτέλεσµα. Μερικές φορές η πιστή αναπαράσταση της εικόνας κατα τη διάρκεια 

της ηχογράφησης, δέν έφερνε τα επιθυµητά αποτελέσµατα (π.χ η ηχογράφηση µιάς 

µεταλλικής πόρτας, για την αρχική σκηνή µε την µεταλλική πόρτα της µηχανής που 

ανοιγοκλείνει, δέν ταίριαζε µε την εικόνα και έτσι χρειάστηκε να βρώ εναλλακτικούς 

τρόπους ηχογράφησης του ήχου αυτού). Για τον λόγο αυτό κάποιοι απο τους ήχους που 

χρησιµοποίησα είναι ηχογραφηµένοι µε εναλλακτικό τρόπο και για αυτούς αναφέροµαι σε 

επόµενο κεφάλαιο. 
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ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Ηχογράφηση 

 

•   Eξωτερικές και εσωτερικές ηχογραφήσεις 

 

 

Αφού συγκεντρώθηκαν όλοι οι ήχοι που θα πλαισίωναν την ταινία, ακολούθησε η 

ηχογράφησή τους. Η ηχογράφηση των ήχων περιβάλλοντος έγινε στερεοφωνικά, για την 

καλύτερη προσοµοίωση των χώρων.   

 

                    Εικόνα 4 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις που το ηχογραφηµένο υλικό δέν προσαρµοζόταν στην εικόνα, 

χρειάστηκε να γίνει επιλογή του ενός απο τα δύο κανάλια. Όλοι οι υπόλοιποι µεµονοµένοι 

ήχοι, τα folleys και κάποιοι που χρησιµοποιήθηκαν ως εφέ, είναι ηχογραφηµένοι 
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µονοφωνικά. Αυτό έγινε για να είναι περισσότερο ακριβής και εύκολη η τοποθέτησή τους 

στον χώρο. Έτσι προσπάθησα να ηχογραφήσω όλους τους εσωτερικούς ήχους χωρίς χώρο 

(close micing τεχνική) και σε µέρη όπου δεν υπήρχαν πολλές αντηχήσεις, π.χ δωµάτιο µε 

χαλιά, κουρτίνες κ.τ.λ, έτσι ώστε να είναι αρκετά ‘στεγνοί’, για να µπορώ να τους 

τοποθετήσω στην στερεοφωνική εικόνα και να χρησιµοποιήσω εφέ που να ταιριάζουν µε 

τους χώρους της κάθε σκηνής. Οι περισσότεροι ήχοι έχουν ηχογραφηθεί σάν πιστή 

αναπαράσταση της εικόνας και δέν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούµε µε 

αυτούς. Παρακάτω θα αναφερθώ σε κάποιους ήχους, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

λόγω του τρόπου µε τον οποίο έχουν ηχογραφηθεί. 

 

 

� Εργοστάσιο (χώρος µε µηχανές): Για να πετύχω την αίσθηση του εργοστασίου που                     

λειτουργούν µηχανές µε φωτιά, ηχογράφησα στερεοφωνικά µιά σόµπα, σε κλειστό χώρο 

σπιτιού. Τα µικρόφωνα τοποθετήθηκαν µπροστά απο την εστία σε απόσταση 40 cm. 

 

� Μεταλλική πόρτα φούρνου που ανοιγοκλείνει: Αρχικά ηχογραφήθηκε το άνοιγµα και 

κλείσιµο µιάς µεταλλικής πορτάς, όµως το αποτέλεσµα δέν ήταν το επιθυµητό κι έτσι 

ηχογράφησα µε το shotgun της Beyer Dynamic, το σύρσιµο µιάς πένσας πάνω στο 

µεταλλικό περίγραµµα (βάση) του κρεβατιού µου. Το µικρόφωνο είχε τοποθετηθεί σε 

απόσταση 5 cm απο το µεταλλικό περίγραµµα και µε γωνία 45°. 

 

� Πλάστης του Καµάτζι: Για να φτιάξω τον ήχο του πλάστη που χρησιµοποιεί ο 

Καµάτζι, χρησιµοποίησα ένα πύλινο πιάτο και ένα ξύλινο αντικείµενο, µε δύο ροδέλες δεξιά 

και αριστερά (που χρησιµοποιείται για µασάζ). Με την τριβή του ξύλινου αντικειµένου πάνω 

στο πιάτο, δηµιουργήθηκε ο ήχος που χρησιµοποίησα για τον πλάστη, ενώ για την 

ηχογράφηση χρησιµοποίησα το shotgun σε απόσταση 2 cm απο το πιάτο και µε κλίση 45°. 

 

� Τροχός του Καµάτζι: Για να φτιάξω τον ήχο του τροχού που χρησιµοποιεί ο Καµάτζι, 

χρησιµοποίησα µιά κυκλική µπαλαντέζα µε καρούλι (που βρισκόταν στο recording room του 

studio), την οποία περιέστρεφα . Η κίνηση φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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                   Εικόνα 5 

 

� Τροφή των καπνόµπαλων: Για τα ψίχουλα που πετά η Lucy στις καπνόµπαλες την 

ώρα του φαγητού, ηχογραφήθηκε ρίξιµο ρυζιού και ξηρών καρπών σε ξύλινη επιφάνεια. Η 

ηχογράφηση αυτή έγινε µε δύο διαφορετικά µικρόφωνα, ένα Neumann U89 και ένα Shure 

57. Η διαφορά ήταν αισθητή ανάµεσα στο ηχογραφηµένο σήµα των δύο µικροφώνων, αφού 

το ένα µέν είναι πυκνωτικό και το άλλο δέ δυναµικό, και έτσι επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί 

το πιό δυνατό και καθαρό σήµα, το οποίο ήταν αυτό που ηχογραφήθηκε µε το Neumann. 

 

 

                   Εικόνα 6 
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� Κεφάλια που χοροπηδούν: Για την απόδοση του ήχου των κεφαλιών που 

χοροπηδούν, ηχογραφήθηκε το χτύπηµα ενός σφυριού πάνω στο χαλί. Για την ηχογράφηση 

χρησιµοποιήθηκε το shotgun το οποίο τοποθετήθηκε σε απόσταση 5 cm απο το χαλί και 

κοιτούσε προς το σηµείο κρούσης του σφυριού µε το χαλί. 

 

� Φύσιµα καπνού Ουµπάµπα, φλόγα που ανάβει τσιγάρο, γουλιά Καµάτζι: Όλοι αυτοί 

οι ήχοι ηχογραφήθηκαν µε το στόµα, όπου βασιζόµενη στην εικόνα, µιµήθηκα τις κινήσεις. 

Για την ηχογράφηση χρησιµοποίησα το shotgun το οποίο τοποθέτησα µπροστά απο το στόµα 

σε απόσταση 10 cm και µε κλίση 30° περίπου. 

 

 

 

Κατα την διάρκεια των ηχογραφήσεων υπήρχαν κάποια θέµατα που έπρεπε να προσεχθούν 

ιδιαίτερα. Όλοι οι εξωτερικοί ήχοι έκρυβαν µια δυσκολία στο να βρεθούν οι κατάλληλες 

συνθήκες, την κατάλληλη στιγµή. Για παράδειγµα όλες οι προσπάθειες που έγιναν για 

ηχογράφηση κατα την διάρκεια της µέρας, ήταν ανώφελες, λόγω των εξωτερικών θορύβων 

που εµπόδιζαν στην καταγραφή ενός ήχου χωρίς παρεµβολές. Το ίδιο συνέβει και µε τις 

εσωτερικές ηχογραφήσεις και για τον λόγο αυτό οι περισσότερες απο τις ηχογραφήσεις που 

έγιναν στο σπίτι, πραγµατοποιήθηκαν αργά το βράδυ για την αποφυγή των διαφόρων 

εξωτερικών ‘παρεµβολών’(π.χ αµάξια, συµµορίες σκυλιών, κουφή γειτόνισσα που ακούει 

δυνατά τηλεόραση). Η διαφορά στην καταγραφή των εξωτερικών και εσωτερικών ήχων 

βρίσκεται στο οτι ο παράγοντας ‘τύχη’, δεν υφίσταται στην δεύτερη περίπτωση. Οι ήχοι των 

εσωτερικών χώρων είναι πιό εύκολο να αναπαραχθούν, γιατί οι περισσότεροι ήχοι, είτε 

υπάρχουν στον χώρο, είτε µπορούν να κατασκευαστούν εύκολα µε λίγη φαντασία.. 
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•   Μεταφορά των ήχων απο το DAT στο PC 

 

 

 

Όπως αναφέρθηκα και παραπάνω για την ηχογράφηση των ήχων χρησιµοποιήθηκαν δύο 

µέσα. Το ένα ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (pc) του studio του Τ.Ε.Ι, και το άλλο το 

φορητό DAT της TASCAM. 

Για τους ήχους που ηχογραφήθηκαν µέσω του pc, χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Sound 

Forge, όπου στην αρχή του κάθε ήχου που ηχογραφούσα, τοποθετούσα markers για να είναι 

αργότερα ευκολότερη η διαδικασία της κατάτµησης και αρχειοθέτησης των ήχων. Η 

µεταφορά των ήχων που γράφτηκαν απο το studio, στο pc ήταν απλή αφού το σήµα 

µεταφέρθηκε απο την έξοδο της κονσόλας στην είσοδο της κάρτας ήχου του υπολογιστή 

στον οποίο ήταν εγκατεστηµένο το Sound Forge.Αφού ηχογραφήθηκαν όλοι οι ήχοι (µε 

επιλογή δειγµατοληψίας τα 44100 Hz), γράφτηκαν σε cd και µεταφέρθηκαν στο pc όπου 

δούλευα. Για την περίπτωση των ήχων που ηχογραφήθηκαν µε το DAT, χρησιµοποιήθηκε η 

πάγια σύνδεση που υπάρχει µεταξύ του DAT στο studio και του Η/Υ (µέσω ψηφιακής θύρας 

SPDIF) και έτσι αφού µεταφέρθηκαν οι ήχοι (µε δειγµατοληψία επίσης τα 44100 Hz, επειδή 

αυτην την επιλογή είχαµε κάνει και στο φορητό DAT και κατα την µεταφορά έπρεπε να 

είναι η ίδια, για την αποφυγή προβληµάτων), γράφτηκαν επίσης σε αποθηκευτικά µέσα.  
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Αρχειοθέτηση-Κατάτµηση-Επεξεργασία Ήχων 

 

 

Η αρχειοθέτηση του ηχητικού υλικού ήταν η πιό χρονοβόρα διαδικασία απο όλες, γιατί θα 

έπρεπε όλο αυτό το υλικό που είχε ηχογραφηθεί, να χωριστεί στους επιµέρους ήχους. Αφού 

λοιπόν συγκεντρώθηκε όλο το ηχητικό υλικό που είχε ηχογραφηθεί, χωρίστηκε αρχικά σε 

οµάδες ήχων π.χ κούπες, πόρτες, βήµατα κ.τ.λ. και αυτό ήταν εύκολο γιατι κατα την 

διάρκεια της ηχογράφησης είχαν τοποθετηθεί markers στην αρχή της κάθε οµάδας που 

επρόκειτο να ηχογραφηθεί. Έπειτα απο τον χωρισµό των ήχων σε οµάδες ακολούθησε ο 

χωρισµός των ήχων της κάθε οµάδας σε επιµέρους ήχους, έτσι ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σαν βιβλιοθήκη, για παράδειγµα δηµιουργήθηκε φάκελος µε τίτλο 

‘βήµατα’, όπου περιείχε όλους τους ήχους των βηµάτων που είχαν ηχογραφηθεί, 

χωρισµένους σε ‘βήµα1’,’βήµα2’,’βήµα3’, κ.τ.λ. 

Η διαδικασία της αρχειοθέτησης, έγινε ταυτόχρονα µε τη διαδικασία του editing, µε το οποίο 

είναι δυνατή η τροποποίηση ενός ήχου µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί εύκολα να 

χρησιµοποιηθεί στο πρόγραµµα που γίνεται ο συγχρονισµός µε την εικόνα. Το editing 

γίνεται σύµφωνα µε τη διάρκεια που ηχεί ένας επιλεγµένος ήχος. Για παράδειγµα, ο ήχος 

απο ένα κουδουνάκι (το οποίο φαίνεται στην παρακάτω εικόνα), έχει απότοµο attack και 

µεγάλο release, αφού είναι ένας ιδιαίτερα οξύς ήχος.  

           

                   Eικόνα 7 
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Για τις ανάγκες όµως της συγκεκριµένης σκηνής στην ταινία, έπρεπε ο ήχος απο το 

κουδουνάκι να έχει απότοµο attack αλλα µικρή διάρκεια. Έτσι αφού αρχικά ο ήχος κόπηκε 

ακριβώς στο ξεκίνηµά του, περιορίστηκε σε διάρκεια κόβοντάς τον λίγο απο το τέλος και 

έπειτα χρησιµοποιήθηκε παραπάνω απο µία φορές η επιλογή fade out, για να επιτευχθεί 

οµαλό τελείωµα στον ήχο. Υπήρχε βέβαια και η δυνατότητα να γίνει το fade out στο 

πρόγραµµα συγχρονισµού, αλλα τελικά αυτό έγινε σε επίπεδο διόρθωσης. Σε αρκετούς απο 

τους ήχους που επιλέχτηκαν δέν έχει χρησιµοποιηθεί η επιλογή fade in, γιατί δέν κρίθηκε 

απαραίτητο αφού οι ήχοι κόβονταν ακριβώς στο ξεκίνηµά τους και δέν έµπαιναν νωρίτερα ή 

αργότερα απο ότι έπρεπε. Στις περιπτώσεις που χρειάστηκε να γίνει fade in σε κάποιον ήχο, 

έγινε µέσω του πολυκάναλου προγράµµατος συγχρονισµού.  

Πολλές φορές χρειάστηκε να ηχογραφηθούν κάποιοι ήχοι οι οποίοι έχουν, εκ των 

πραγµάτων, πολύ χαµηλή στάθµη π.χ ο ήχος της υπογραφής σε χαρτί, τα βήµατα χωρίς 

παπούτσια, ο ήχος ενός αυτοκόλλητου ή το τράβηγµα υφάσµατος. Για την καλύτερη 

εγγραφή των ήχων αυτών πρέπει τα µικρόφωνα να έχουν µεγάλη ευαισθησία και να είναι 

τοποθετηµένα κοντά στην πηγή. Εάν δέν συµβαίνει αυτό και η ηχητική στάθµη του σήµατος 

που έχουµε είναι χαµηλή, τότε κατα την αύξησή της έχουµε παράλληλη αύξηση του θορύβου 

περιβάλλοντος και αυτό δέν είναι κάτι επιθυµητό. Στην περίπτωση των δικών µου 

ηχογραφήσεων δέν υπήρξαν τέτοιου είδους προβλήµατα γιατί κατά την εγγραφή των ήχων 

µου τα µικρόφωνα ήταν τοποθετηµένα πολύ κοντά στις πηγές και οι ρυθµίσεις ήταν τέτοιες 

ώστε να παίρνω το µέγιστο δυνατό σήµα. Υπήρχαν όµως,παρ’όλα αυτα, και κάποιες 

ελάχιστες περιπτώσεις όπου ο θόρυβος περιβάλλοντος ήταν αισθητός και σε αυτές τις 

περιπτώσεις χρειάστηκε επεξεργασία στον ήχο, ώστε να αποµονωθεί ο θόρυβος και να 

‘καθαρίσει’ το επιθυµητό σήµα. Επίσης υπήρχαν ήχοι οι οποίοι χρειάστηκε να 

επεξεργαστούν για να δωθεί η αίσθηση οτι βρίσκονται σε κάποιο χώρο ή ήχοι στους οποίους 

έπρεπε να χρησιµοποιηθεί equalization για να γίνουν περισσότερο πειστικοί ως προς την 

εικόνα.. Αυτό επιτεύχθηκε µε την χρήση κάποιων plug-ins(κυρίως τα Waves και τα Sonitus 

fx), τα οποία ‘φορτώνονταν’ στο περιβάλλον εργασίας,στη περίπτωση αυτή στο Sonar 6.0, 

και χρησιµοποιήθηκαν στις περιπτώσεις όπου χρειαζόταν. 
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Αrrangements 

 

 

Mετά το τέλος της διαδικασίας της αρχειοθέτησης και του editing, σειρά είχε ο συγχρονισµός 

των ήχων στο Sonar. O διαχωρισµός των arrangements δέν ακολούθησε κάποια φόρµα, αλλα 

έγινε κατ’ επιλογήν. Έτσι λοιπόν, επιλέχθηκαν τρείς σκηνές και δουλεύτηκαν σε τρία 

ξεχωριστά projects στο Sonar. Ένα θέµα που µε είχε προβληµατήσει, ήταν το άν είχα κάνει 

το σωστό arrangement για το σύστηµά µου. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία του λογισµικού και αυτοί είναι: η ταχύτητα του 

επεξεργαστή, η µνήµη RAM, η ισχύς της κάρτας ήχου και η µνήµη της κάρτας γραφικών 

(µιάς και το πρόγραµµα επεξεργάζεται κατα ένα µέρος και video). Με βάση αυτά, η 

υπολογιστική ισχύς που παράγει ο κάθε υπολογιστής, διαφέρει απο σύστηµα σε σύστηµα. 

Αυτό λοιπόν που είχα φοβηθεί αρχικά ήταν, το άν η CPU µου θα αντιµετώπιζε προβλήµατα, 

αφού στο πολυκάναλο πρόγραµµα που χρησιµοποίησα ‘έτρεχαν’ πάνω απο 60 ήχοι 

ταυτόχρονα, και σε κάποιους απο αυτούς είχαν ‘φορτωθεί’ και εφέ! Τελικά δέν αντιµετώπισα 

ιδιαίτερα προβλήµατα, παρα µόνο κατα την διάρκεια της µίξης του πρώτου project , όπου 

επειδή κάποιοι ήχοι χρειάστηκαν maximizers, το σύστηµα είχε φορτωθεί πολύ και 

χρειάστηκε να γίνει επεξεργασία στο πρόγραµµα Sound Forge. Στον πίνακα παρακάτω, 

φαίνονται τα τελικά arrangements µε τους χρόνους και τις διάρκειές τους. 

 

 

       Arrangements              Τίτλος              ∆ιάρκεια 

                 1 spirited away project 1        8 λεπτά & 9 δευτ. 

                 2 spirited away project 2        2 λεπτά & 53 δευτ. 

                 3 spirited away project 3        3 λεπτά & 7 δευτ. 

 

                    Πίνακας 1 
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Συγχρονισµός 

 

 

•   ∆ιαδικασία συγχρονισµού ήχων και εικόνας 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθώ στον τρόπο µε τον οποίο έγινε ο συγχρονισµός των ήχων 

µε την εικόνα καθώς και στα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν αλλά και στην επίλυσή τους. 

Θα γίνει περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής των ήχων στο πολυκάναλο πρόγραµµα 

συγχρονισµού, ενώ για την καλύτερη παρουσίαση της διαδικασίας θα γίνει επιλογή κάποιων 

σκηνών για να δωθούν παραδείγµατα. 

Όπως έχει προαναφερθεί, το λογισµικό που επιλέχθηκε ως workstation ήταν το Sonar 6.0, 

της εταιρίας Cakewalk. Aρχικά δηµιουργήθηκε ένα νέο project το οποίο υποστήριζε 

συχνότητα δειγµατοληψίας 44.1 KHz, βάθος δείγµατος 16bit, για να µπορεί να ανταποκριθεί 

στα χαρακτηριστικά του ήχου που είχε ηχογραφηθεί και το frame rate ορίστηκε στα 25fps, 

που είναι το Standard για το video. Στη συνέχεια έπρεπε να γίνει η εισαγωγή του 1ου 

video(που είχε πιά αποθηκευτεί σε µορφή .vob µέσω του προγράµµατος Virtual Dub), για να 

ξεκινήσει η διαδικασία συγχρονισµού των ήχων µε την εικόνα, για το 1ο project. 

Kατα την εισαγωγή του video, έγινε και η παράλληλη εισαγωγή 2 audio stream καναλιών. 

Τα κανάλια αυτά εισάγονταν κάθε φορά που ξεκινούσα το πρόγραµµα (επειδή βρίσκονταν 

στο αρχείο του video), κι επειδή αυτό δέν ήταν επιθυµητό, τα ‘έσβηνα’ µε την επιλογή 

Delete track, ή χρησιµοποιούσα την επιλογή mute. 

Προχωρώντας µε τη διαδικασία, έπρεπε να ξεκινήσει η εισαγωγή του ηχογραφηµένου 

υλικού. Το πρώτο ηχητικό υλικό που εισάχθηκε ήταν η ατµόσφαιρα (ambience), που 

χρησιµοποιήθηκε στην πρώτη ολοκληρωµένη σκηνή. Αυτό χρησιµοποιήθηκε σάν 

γενικότερη µέθοδος σε όλα τα projects ,δηλαδή οι πρώτοι ήχοι που συγχρονίζονταν µε την 

εικόνα σε κάθε project, ήταν τα ambiences. Αυτό είναι λογικό, αφού τα ambiences 

καθορίζουν την απόδοση της ατµόσφαιρας και του χώρου όπου διαδραµατίζεται κάθε σκηνή. 

Πριν απο την  εισαγωγή του κάθε ήχου, έπρεπε να βρεθεί η χρονική στιγµή στην οποία θα 

εισαγόταν ο ήχος. Η διαδικασία εύρεσης της ακριβούς χρονικής στιγµής απαιτεί ‘ψάξιµο’ 

της εικόνας frame by frame (µε δεξί και αριστερό βελάκι) έτσι ώστε να βρεθεί ο σωστός 

χρόνος εισαγωγής του ήχου.  

 



 20 

Για τον ήχο του ambience που χρησιµοποιήθηκε απο την αρχή του project, έγινε εισαγωγή 

του ήχου στην αρχή του timeline, στην χρονική στιγµή 00:00:00:00 (H:M:S:F, το οποίο είναι 

το timecode που χρησιµοποίησα στο Sonar και αναφέρεται σε hours, minutes, seconds, 

frames), ενώ οι υπόλοιποι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν εισάχθηκαν σε διαφορετικούς 

χρόνους, ανάλογα µε την εικόνα στην οποία αντιστοιχούσαν (η αναλυτική λίστα στην οποία 

περιέχονται όλοι οι ήχοι, καθώς και οι χρόνοι εισαγωγής τους παρουσιάζεται στις τελευταίες 

σελίδες της εργασίας). Στο στάδιο του συγχρονισµού χρησιµοποιήθηκαν δύο οθόνες, οπου 

στην µία υπήρχε το view του video και στην άλλη το track view, ενώ αρκετές φορές 

χρησιµοποιήθηκε το console view, αφού κατα την διάρκεια του synchronization χρειάστηκε 

να γίνει µιά πρόχειρη µίξη για να διευκολυνθεί η διαδικασία. Παρακάτω αναφέρονται 

κάποια παραδείγµατα που περιγράφουν αναλυτικότερα την διαδικασία του συγχρονισµού 

και για την ευκολότερη παρουσίαση έγινε επιλογή κάποιων σκηνών.  

 

 Εικόνα 8 
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Η παραπάνω εικόνα αναφέρεται στην σκηνή που το µωρό της µάγισσας, εισβάλει στο 

δωµάτιο. Για την σκηνή αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι παραπάνω ήχοι, µε σκοπό να 

αποδώσουν καλύτερα την ένταση της στιγµής. Οι ήχοι που χρησιµοποιούνται στον 

συγχρονισµό είναι: βήµατα µωρού, τα οποία συνοδεύονται απο έναν µπάσο και 

µακρύσυρτο ήχο, µε σκοπό να προσδώσουν όγκο (διότι το µωρό είναι γίγαντας και 

υπάρχει το στοιχείο του παραλόγου). Επίσης, σπάσιµο διαφόρων αντικειµένων, 

πέσιµο βιβλίων κι σήκωµα χαρτιών στον αέρα, τα οποία προκαλούνται απο τα 

γιγάντια βήµατα του µωρού. 

 

 

 Εικόνα 9 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η χρήση τεσσάρων διαφορετικών ήχων για την 

απόδοση µιάς κίνησης. Οι ήχοι που χρησιµοποιούνται είναι το γύρισµα του 

χερουλιού (porta1), το άνοιγµα, το τρίξιµο και το κλείσιµο µιάς πόρτας. 
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 Εικόνα 10 

 

Στην εικόνα 10,  περιγράφεται η σκηνή στην οποία η ηρωίδα της ταινίας περπατά σε 

ένα µεγάλο δωµάτιο, ψάχνοντας την γριά µάγισσα. Στο σηµείο αυτό, έχουν 

συγχρονιστεί πέντε διαφορετικοί ήχοι, για να αποδώσουν την εικόνα του ανοίγµατος 

απο πέντε πόρτες, καθώς και πέντε διαφορετικοί ήχοι για να αποδώσουν την εικόνα 

του κλεισίµατος. Το γεγονός οτι χρησιµοποιήθηκαν πέντε διαφορετικοί ήχοι, για 

κάθε ενέργεια (άνοιγµα-κλείσιµο πόρτας), αποδίδει φυσικότητα στην σκηνή. 
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 Εικόνα 11 

Η εικόνα 11, αναφέρεται στην σκηνή στην οποία ο Καµάτζι, χτυπά το σφυρί του στο 

τραπέζι πάνω στο οποίο υπάρχουν κούπες φαγητού. Στο σηµείο αυτό έχουν 

χρησιµοποιηθεί ήχοι απο σφυριά και κούπες οι οποίοι συγχρονίστηκαν µε τον εξής 

τρόπο: Μετά απο τον ήχο κάθε σφυριού, ακολουθούσε ο ήχος µιάς κούπας, για να 

αποδωθεί µε αληθοφάνεια η κίνηση. 
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 Εικόνα 12 
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Η παραπάνω εικόνα αναφέρεται στην σκηνή όπου η Ουµπάµπα ‘πετάει’ προς το 

µέρος της Τσιχίρο για να την φοβήσει. Οι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν για την 

απόδοση της έντασης στη συγκεκριµένη σκηνή ήταν: ένας µπάσος µακρύσυρτος ήχος 

(σήκωµα Ουµπάµπα), διάφοροι ήχοι απο χαρτιά τα οποία συγχρονίστηκαν µε 

ελάχιστες χρονικές καθυστερήσεις για να αποδοθεί όγκος στην κίνηση και ένας ήχος 

σπασίµατος (γυαλιά-καρφιά). 

 

 

∆ιάλογος 

 

 

•    Συγχρονισµός διαλόγου απο την πρωτότυπη ταινία 

 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχρονισµού των ambiences και των folleys, σειρά είχε 

η διαδικασία συγχρονισµού του διαλόγου. Ο διάλογος περιλαµβάνει την οµιλία, τα 

επιφωνήµατα καθώς και όλους τους ανθρώπινους ήχους. Στη συγκεκριµένη ταινία, ο 

διάλογος αποσπάστηκε απο την πρωτότυπη ταινία µε την βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή. 

Μέσω δύο προγραµµάτων για Macintoch, το ΟSEx.0.0101b και το a52decX 0.25, τα οποία 

κάνουν extract όλα τα tracks της ταινίας (στην περίπτωση αυτή επειδή η ταινία υποστήριζε 

5.1, το πρόγραµµα έκανε extract για 5 tracks), υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για εξαγωγή 

(export) ενός συγκεκριµένου track. Στο σηµείο αυτό επιλέχθηκε να γίνει export στο κανάλι 

που περιείχε τον διάλογο. Στη συνέχεια όµως ανακαλύψαµε πως στο track του διαλόγου, 

υπήρχαν κάποια εφέ καθώς και µουσική, τα οποία βέβαια είχαν πολύ χαµηλότερο level από 

αυτό των διαλόγων. Η απόφαση που πάρθηκε τελικά ήταν να κρατηθεί το συγκεκριµένο 

track και να δουλευτεί µε τρόπο τέτοιο, ώστε να κοπούν τα σηµεία όπου δέν υπήρχε 

διάλογος και να κρατηθούν µόνο τα σηµεία όπου µιλούν οι ηθοποιοί. Υπήρχε όµως το 

πρόβληµα των εφέ και της µουσικής, τα οποία σε κάποιες σκηνές υπήρχαν παράλληλα µε 

τους διαλόγους. Το θέµα αυτό αντιµετωπίστηκε, αφού όπως προανέφερα τα εφέ και η 

µουσική (για την οποία θα αναφερθώ παρακάτω), βρίσκονταν σε πολύ χαµηλότερη στάθµη 
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απο την πρόζα και έτσι µπορούσα εύκολα να τους ‘καλύψω’,δυναµώνοντας ελάχιστα τους 

δικούς µου ήχους.Υπήρξαν βέβαια και ορισµένοι ήχοι οι οποίοι κρατήθηκαν για διάφορους 

λόγους. Οι ήχοι που κρατήθηκαν απο το track του διαλόγου είναι οι εξής: 

 

 

 

� Φωνές των καπνόµπαλων 

Οι φωνές απο τις καπνόµπαλες είναι ένας ήχος ο οποίος χρησιµοποιείται 

περίπου στo ⅓ της διάρκειας του πρώτου project.Αυτό απο µόνο του 

δηµιούργησε πρόβληµα γιατί ήταν αδύνατο να ηχογραφηθούν φωνές οι 

οποίες να µοιάζουν µε αυτές του πρωτότυπου γιατί αφενός µέν δέν ήταν αυτό 

το ζητούµενο και εφετέρου δέ εάν χρησιµοποιούσα δικούς µου 

ηχογραφηµένους ήχους, το πιθανότερο θα ήταν, στα σηµεία που θα υπήρχε 

και διάλογος, να γινόταν ένα συνωνθύλευµα απο αταίριαστους ήχους.. 

 

 

� Παραπάτηµα της Τσιχίρο στις πέτρες 

Για το σηµείο που η Τσιχίρο παραπατά στις πέτρες, στο τέλος του πρώτου 

project, είχαν ηχογραφηθεί ήχοι απο πέτρες που συγκρούονται.Την στιγµή 

που παραπατά πάνω στις πέτρες υπάρχει ο ήχος ενός επιφωνήµατος τον οποίο 

έπρεπε να χρησιµοποιήσω.Μαζί όµως µε τον ήχο αυτό ακούγεται και ο ήχος 

απο τις πέτρες στις οποίες σκοντάφτει, ο οποίος ήταν πολύ διαφορετικός απο 

αυτόν που είχα γράψει(γιατί δέν ήταν δυνατή η εγγραφή του παραπατήµατος 

πάνω σε πέτρες).Στη συγκεκριµένη σκηνή έπρεπε η ηχογράφηση του υλικού, 

να είναι πιστή αντιγραφή της εικόνας(δηλ. να ηχογραφηθεί παραπάτηµα σε 

πέτρες) κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατό. 

 

� Glissanto  

To εφέ αυτό που χρησιµοποιείται στην αρχή του δεύτερου project, (την 

στιγµή που η Ουµπάµπα µε τα µαγικά της σηκώνει στον αέρα την Τσιχίρο για 

να τη φέρει κοντά της), το κράτησα επειδή µου άρεσε. 
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� Επιφωνήµατα κεφαλιών που χοροπηδούν 

Το αρχικό µου σχέδιο ήταν να µήν χρησιµοποιήσω επιφωνήµατα για τα 

κεφάλια που χοροπηδούν, γιατί τα επιφωνήµατα και γενικότερα όλοι οι 

ανθρώπινοι ήχοι, περιλαµβάνονται στους διαλόγους. 

 

Τέλος ο διάλογος συγχρονίστηκε όπως φαίνετα παρακάτω:  
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Μουσική 

 

•    Συγχρονισµός µουσικής απο το Ο.S.Τ της ταινίας 

 

 

 

Η µουσική καταλαµβάνει ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στην απόδοση µιάς ταινίας, ειδικά 

όταν πρόκειται για ταινία κινουµένων σχεδίων.Λόγω του γεγονότος οτι στο track του 

διαλόγου υπήρχε και µουσική, η ανάγκη του να χρησιµοποιηθεί η µουσική του original 

soundtrack της ταινίας ήταν επιτακτική.Το αρχικό στάδιο στη διαδικασία του συγχρονισµού 

της µουσικής ήταν η εύρεση των µουσικών κοµµατιών που παίζονταν σε κάθε σκηνή, ενώ το 

δυσκολότερο σηµείο ήταν οτι σε κάποιες σκηνές υπήρχε συνδυασµός απο δύο ή 

περισσότερα ανολοκλήρωτα µουσικά κοµµάτια που εναλλάσονταν κι έτσι έπρεπε αφού 

βρεθούν τα κοµµάτια να βρεθούν και τα σηµεία όπου έµπαιναν στην ταινία.Τα µουσικά 

κοµµάτια που χρησιµοποιήθηκαν στην ταινία βάσει του χρόνου εµφάνισής τους είναι τα 

εξής: 

• Spirited Away O.S.T - 06 - Boiraa Mushi  

• Spirited Away O.S.T - 13 - Sen no Yuuki  

• Spirited Away O.S.T - 08 - Yubaba  

• Spirited Away O.S.T - 17 - Yu-Baaba Kyouran  

 

Παρακάτω φαίνεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της διαδικασίας: 



 29 

 

 Εικόνα 14 

Μίξη ήχου 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του συγχρονισµού ακολούθησε η διαδικασία της 

µίξης.Στο σηµείο αυτό, οι ηχητικές στάθµες όλων των ήχων αλλάζουν µε γνώµονα την 

µεταξύ τους ισορροπία, χωροτοποθετούνται στην στερεοφωνική εικόνα (χρήση panning) και 

αποδίδεται καλύτερα ο χώρος τον οποίο περιγράφει κάθε ήχος (χρήση effects). 

Aναλυτικότερα, όταν µιλάµε για ισορροπία µεταξύ των ήχων εννούµε την ηχητική στάθµη 

του κάθε ήχου ανάλογα µε τον ρόλο που εξυπηρετεί στην εικόνα. Για παράδειγµα, ένας ήχος 

περιβάλλοντος, επειδή χρησιµοποιείται για να πλαισιώσει ένα τοπίο κατέχει δευτερεύουσα 

θέση και πρέπει να βρίσκεται σε χαµηλότερη ηχητική στάθµη, σε σχέση µε έναν ήχο ο 

οποίος αποδίδει την πλοκή και κατέχει πρωτεύοντα ρόλο.Αυτό γίνεται για να εστιαστεί η 

προσοχή του θεατή στο γεγονός που διαδραµατίζεται τη δεδοµένη στιγµή..Ένα ακόµη θέµα 

που αφορά στην ισορροπία της ηχητικής έντασης είναι η θέση της κάµερας, η οποία 

αντιστοιχεί στην θέση του θεατή. Έτσι λοιπόν, ένα ηχητικό συµβάν το οποίο 

διαδραµατίζεται στο βάθος ενός πλάνου είναι λογικό να βρίσκεται χαµηλότερα σε ένταση 
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απο ότι ένα ηχητικό συµβάν που διαδραµατίζεται µπροστά στην κάµερα γιατί διαφορετικά 

θα υπήρχε σύγχυση. 

Όταν αναφερόµαστε στην χωροτοποθέτηση στην στερεοφωνική εικόνα (χρήση panning), 

εννούµε την ισορροπία του σήµατος που στέλνουµε στο κάθε κανάλι, left-right, για να 

προσοµοιώσουµε µιά κίνηση στον άξονα των x, έτσι ώστε να τοποθετήσουµε τα ηχητικά 

αντικείµενα στον χώρο. 

Τέλος, η χρήση των effects σε µία µίξη αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα για ένα καλό 

ηχητικό αποτέλεσµα, γιατί µιά σωστή χρήση εφέ, αποδίδει καλύτερα τον χώρο τον οποίο 

περιγράφει ένας ήχος, αναλογικά πάντα µε την εικόνα.Για παράδειγµα τα βήµατα σε ένα 

πολύ µικρό δωµάτιο θα πρέπει να ακούγονται ‘στεγνά’, σε σχέση µε τα βήµατα µέσα σε µία 

εκκλησία, για τα οποία είναι απαραίτητη η χρήση reverb.Η χρήση των effects βέβαια είναι, 

ως επί το πλείστον, θέµα αισθητικής αντιµετώπισης..   

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατα τη µίξη, έγινε µε την παρακάτω σειρά: 

 

o Μίξη των ήχων µεταξύ τους για κάθε project 

o Μίξη των ήχων µε τον διάλογο 

o Μίξη των ήχων µε τη µουσική 

o Μίξη των projects µεταξύ τους 

 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την µίξη, 

µέσω εικόνων. Παρουσιάζονται κάποια αναφορικά παραδείγµατα χρήσης εφέ, panning αλλά 

και σχετικών εντάσεων των ήχων. 
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Χρήση automation µε σκοπό την µείωση της έντασης σε ένα συγκεκριµένο 

σηµείο της κυµατοµορφής του τροχού. 
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Χρήση equalizer µε την µορφή φίλτρου για τον ήχο του πλάστη, ο οποίος 

ακούγεται σε διπλανό δωµάτιο. Αφαίρεση ψιλών συχνοτήτων µε σκοπό την 

απόδοση της ηχοµείωσης. 

 



 33 

 

Χρήση equalizer µε σκοπό την αποκοπή της συχνότητας του monitor. 
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Χρήση reverb µε σκοπό την απόδοση χώρου στον ήχο της µεταλλικής πόρτας 

που ανοιγοκλείνει. 
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Χρήση maximizer που χρησιµοποιείται για την αύξηση της έντασηςτου ήχου 

 απο βουρτσάκι. 

 

 

Χρήση X-noiser µε σκοπό την αποθορυβοποίηση ενός ήχου απο χαρτί. 
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                                                     Γενική εικόνα µίξης 
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Export audio & video  

 

 

H διαδικασία της εξαγωγής του audio έγινε ξεχωριστά απο την εξαγωγή του video. Αυτό 

έγινε για να πετύχω καλύτερη ποιότητα στο video, αφού µε τον τρόπο αυτό µπορεί να 

αποφευχθεί η επιπλέον συµπίεση του κατα την διαδικασία του export. Η διαδικασία του 

export audio φαίνεται παρακάτω: 

 

 Εικόνα 15 

 

Aφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία του export του τελικού αρχείου ήχου απο το Sonar (σε 

.wav µορφή), σειρά είχε η δηµιουργία ενός νέου project στο Premiere, το οποίο είναι το 

λογισµικό που χρησιµοποίησα για την διαχείριση του ήχου και της εικόνας µε σκοπό να 

δηµιουργηθεί ένα ενιαίο αρχείο εικόνας και ήχου(ταινία). Το πρόβληµα που αντιµετώπισα 

εκεί ήταν κατα την διαδικασία εισαγωγής του video, µιάς και δέν υπήρχε η δυνατότητα 

εισαγωγής .vob video αρχείων. Για τον λόγο αυτό αναγκάστηκα να ξαναχρησιµοποιήσω το 

Virtual Dub της Guardian Knot, το οποίο όπως έχω αναφέρει και σε προηγούµενο κεφάλαιο 
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δίνει την δυνατότητα να επιλεχθούν κοµµάτια απο video, εισάγωντας τα χρονικά σηµεία 

έναρξης και λήξης της σκηνής που επιθυµείται και στη συνέχεια αφού ‘κοπούν’ τα κοµµάτια 

που έχουν επιλεχθεί, αποθηκεύονται σε διάφορα format, ανάλογα µε την επιλογή του 

χρήστη. Έτσι επανέλαβα την διαδικασία και µετέτρεψα τα κοµµάτια που επέλεξα απο την 

ταινία σε .avi format,έτσι ώστε να µπορώ να τα εισάγω στο Premiere. 

To νέο project που δηµιουργήθηκε στο Premiere έγινε µε βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο Pal µε 

frame rate τα 25fps και frame size 720h, 576v.  

Στην συνέχεια εισάχθηκαν στο πρόγραµµα τα τρία αρχεία ήχου .wav(λόγω των τριών 

project  που είχα δηµιουργήσει), καθώς και τα τρία αρχεία video που είχαν 

αποσπαστεί σε .avi µορφή. 

Τέλος ακολουθώντας τις παρακάτω επιλογές έγινε η εξαγωγή της ολοκληρωµένης 

πλέον ταινίας. 

 

                                                                                                                        Εικόνα 16 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Η διαδικασία της δηµιουργίας µιάς ταινίας προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων στάδιων 

επεξεργασίας, είτε αυτή αφορά στον ήχο, είτε στην εικόνα.Η εµπειρία που αποκόµισα 

κατα την διάρκεια της εργασίας ήταν µεγάλη, αφού συµπεριελάµβανε όλα τα στάδια 

παραγωγής του ήχου για εικόνα, από τις ηχογραφήσεις, τον συγχρονισµό και την 

επεξεργασία µέχρι την µίξη και την δηµιουργία του τελικού προϊόντος, που 

αναπαράγεται απο όλα τα µέσα ψηφιακής αναπαραγωγής video. Κατά την υλοποίησή 

της εργασίας κατέληξα σε διάφορα συµπεράσµατα, αφού αντιµετώπισα διάφορα 

προβλήµατα τα οποία αφορούσαν σε όλα τα στάδια παραγωγής.Για περισσότερη 

ευκολία στην παρουσίαση, τα προβλήµατα θα αναφερθούν χωρισµένα σε κατηγορίες, 

ανάλογα µε το στάδιο παραγωγής στο οποίο βρίσκονται. 
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