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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο ηχητικός σχεδιασµός στην ταινία µικρού µήκους 

τρισδιάστατων κινουµένων σχεδίων «Το κάστρο στην άµµο». Σκοπός είναι η µελέτη και η 

υλοποίηση όλων των σταδίων της ηχητικής παραγωγής που ακολουθούνται σε µια ταινία 

προκειµένου να επενδυθεί ηχητικά. 

 

 
Στάδια υλοποίησης της εργασίας: 

 

1. Ανάλυση σεναρίου της ταινίας. 

2. Σχεδιασµός ηχητικού σεναρίου 

3. Κατάλογος ηχητικών πηγών, χώρων, κινήσεων, ειδικών ηχητικών εφέ, κ.λπ. 

4. Ηχογραφήσεις πρωτογενούς ηχητικού υλικού για τις ανάγκες του ηχητικού σεναρίου. 

5. Επεξεργασία ηχογραφήσεων και σύνθεση νέων ήχων. 

6. Μίξη, µοντάζ και συγχρονισµός µε το οπτικό υλικό. 
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ABSTRACT 

 
Τhis study presents the sound design in the 3D animation short film “Sand Castle”. The 

purpose of this study is the speculation and implementation of all stages of sound production 

which are placed bellow in order to complete the procedure of sound design 

 

 
The Stages of study implementation: 

 

1. Script analysis of the movie 

2. Audio scrip design 

3. List of sound sources, spaces, movements, special sound effects, etc. 

4. Recordings of the primary audio material for the needs of the script 

5. Record editing and composing new sounds 

6. Mixing, montage and synchronizing the audio with the optical material. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ηχητική επένδυση της ταινίας µικρού µήκους 

κινουµένων σχεδίων “Chateau de Sable” (Sand Castle) (2015) το οποίο σκηνοθέτησαν οι 

Quentin Deleau, Robert Sylvain, Maxime Goudal, Lucie Foncelle, Julien Paris. Η ταινία 

δηµιουργήθηκε στα πλαίσια µιας εργασίας η οποία, συµµετείχε σε 12 διαγωνισµούς, κέρδισε 3 

βραβεία και µεταδόθηκε από το τηλεοπτικό γαλλικό κανάλι Canal+ και στο Futuroscope park. Η 

διάρκεια της ταινίας είναι 5’ και 51’’. Η ηχητική επένδυση απαρτίζεται από ήχους οι οποίοι είτε 

ηχογραφήθηκαν, είτε συντέθηκαν στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιµη πηγή προς 

ηχογράφηση. Στο κείµενο αυτό, παρουσιάζονται όλα τα στάδια της ηχητικής επένδυσης της 

ταινίας, από την ανάλυση του σεναρίου της ταινίας, µέχρι τη µίξη και συγχρονισµό του ηχητικού 

υλικού µε το οπτικό. 

Η εργασία στοχεύει να προσεγγίσει τον ηχητικό σχεδιασµό µια ταινίας µε όσο το 

δυνατόν επαγγελµατικές προδιαγραφές. Για να πραγµατοποιηθεί χρειάστηκαν γνώσεις πάνω στο 

τρόπο λειτουργίας κάποιων εργαλείων ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχων. Στο κείµενο αυτό 

θα γίνει ανάλυση των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου να γίνει η ηχητική 

επένδυση. Λόγω του εξοπλισµού, και των γνώσεων δεν ήταν δυνατόν να δηµιουργηθεί µουσική 

για τις ανάγκες τις ταινίας. Γι’ αυτό το λόγο έγινε σύνθεση ήχων που αξιοποιήθηκαν σαν ατάκες 

για να δώσουν συναίσθηµα σε διάφορα σηµεία. Ακόµη να σηµειωθεί ότι δεν έχω τα copy rights 

για αυτή την ταινία, αλλά έχω την άδεια χρήσης του βίντεο αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

λόγους από την Lucie Foncelle η οποία είναι µία από τους δηµιουργούς της. 

Στο 1ο κεφάλαιο, δίνεται ορισµός του ηχητικού σχεδιασµού. Γίνεται ανάλυση της 

υπόθεσης της ταινίας, περιγραφή των βασικών ηχητικών αναγκών και παρουσιάζονται 

επιγραµµατικά τα βήµατα που ακολουθήθηκαν. 

Στο 2ο κεφάλαιο, γίνεται εµβάθυνση στην ηχητική επένδυση. Αρχικά αναλύονται οι 

διαδικασίες των ηχογραφήσεων, στην συνέχεια της επεξεργασίας των ήχων και τέλος του 

συγχρονισµού και της τελικής µίξης. 

Στο κεφάλαιο 3 είναι ο επίλογος, τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την διαδικασία 

της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα δοθεί ορισµός του ηχητικού σχεδιασµού, θα ακολουθήσει, 

ανάλυση της υπόθεσης της ταινίας και περιγραφή των βασικών ηχητικών αναγκών. Ακόµη θα 

παρουσιαστούν επιγραµµατικά τα βήµατα που ακολουθήθηκαν. Τέλος θα γίνει παρουσίαση του 

εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε κατά της διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. 

 

 
1.1 Ορισµός ηχητικού σχεδιασµού 

Με τον όρο ηχητικός σχεδιασµός, αναφερόµαστε στην χρήση διαφόρων εργαλείων και 

διαδικασιών προκειµένου να δηµιουργήσουµε έναν νέο ήχο. 

Στον κινηµατογράφο ο ηχητικός σχεδιασµός παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο καθώς, είναι 

αυτός που θα δώσει χαρακτήρα και συναίσθηµα σε µια σκηνή, αφού µε την παρουσία του 

µπορεί µια σκηνή να χαρακτηριστεί ως τροµακτική, χαρούµενη, λυπητερή κλπ. Επιπλέον ο 

ηχητικός σχεδιασµός µπορεί να υποστηρίξει την ιστορία µιας αφήγησης, ενός ντοκιµαντέρ 

ακόµα και µιας διαφήµισης. Παραδείγµατα ηχητικού σχεδιασµού σε µια ταινία µπορεί να είναι, 

τα βήµατα ενός ανθρώπου σε κάποιο υλικό (χώµα, γρασίδι, πλακάκι κλπ.), το ουρλιαχτό 

κάποιου φανταστικού πλάσµατος ή ο κρότος ενός πυροβόλου όπλου. 

Ο ηχητικός σχεδιασµός ασχολείται λοιπόν µε όλους εκείνους τους ήχους που 

προκύπτουν µέσα σε µια ταινία και συνδέουν το οπτικό υλικό, δηλαδή την εικόνα, µε το 

ακουστικό υλικό, δηλαδή τον ήχο. 

 

 
1.2 Η υπόθεση της ταινίας 

Η ταινία διαδραµατίζεται στην έρηµο. Ξεκινά µε ένα µαργαριτάρι καρφωµένο στην 

άµµο. Ξαφνικά η γη αρχίζει να σείεται και η άµµος κάτω από το µαργαριτάρι σηκώνεται 

δηµιουργώντας έναν πύργο. Γύρω από τον πύργο, τείχη αρχίζουν να σηκώνονται και σιγά σιγά, 

φτάνουν στην δηµιουργία ενός κάστρου από άµµο. 

Στην συνέχεια µέσα από τα τείχη δηµιουργούνται στρατιώτες από άµµο, οι οποίοι 

φρουρούν το κάστρο και προστατεύουν το µαργαριτάρι. 

Η αµµοθύελλα πλησιάζει το κάστρο, ενώ µέσα της κρύβει ένα επικίνδυνο πλάσµα. Οι 

στρατιώτες αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο και παίρνουν θέσεις µάχης. Στην συνέχεια το πλάσµα 

πλησιάζει την σφραγισµένη πόρτα και αρχίζει να την χτυπά, ενώ οι στρατιώτες από µέσα 

ετοιµάζονται να υπερασπιστούν το µαργαριτάρι. 
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Μέσα από µια χαραµάδα ξεπροβάλουν τα πόδια του γιγαντιαίου καβουριού το οποίο 

αµέσως µετά καταφέρνει να καταστρέψει τα τείχη και να περάσει µέσα από αυτά. Οι  

στρατιώτες µε το που αντικρίζουν το καβούρι προτάσσουν τα δόρατά τους και περιµένουν για 

την σύγκρουση η οποία είναι αναπόφευκτη. Καθώς το καβούρι περνά µέσα από τα τείχη 

τεράστιες πέτρες πέφτουν και πλακώνουν τους στρατιώτες, ενώ το καβούρι αποτελειώνει τους 

εναποµείναντες τραυµατίες που µάχονταν για να προστατέψουν την πύλη. 

Αφού κατακάτσει λίγο η άµµος, το καβούρι κοιτάζει το µαργαριτάρι και κατευθύνεται 

προς αυτό, προσπερνώντας τρείς στρατιώτες, που του εµπόδιζαν την είσοδο προς τον πύργο. 

Έπειτα το καβούρι διασχίζει τα στενά τείχη του κάστρου, αλλά λόγω του όγκου του διαλύει τα 

πάντα στο πέρασµά του. Οι τρεις εναποµείναντες στρατιώτες που βρίσκονταν µπροστά στον 

πύργο ήταν η τελευταία ελπίδα για να σωθεί το µαργαριτάρι. Ενώνοντας λοιπόν τις δυνάµεις 

τους και τα κορµιά τους δηµιουργούν έναν ιππότη και το άλογό του. Στην συνέχεια ο ιππότης 

καβάλα στο άλογό του κάνει επίθεση στο καβούρι προτάσσοντας το ξίφος του. Το καβούρι 

χρησιµοποιώντας τις δαγκάνες τους σαν ασπίδα σπάει το ξίφος του ιππότη και στην συνέχεια 

τον πετάει πάνω στον πύργο, ενώ το άλογο διαλύεται. 

Το καβούρι τρέχει προς τον ζαλισµένο ιππότη και καρφώνοντας την δαγκάνα του στον 

πύργο τον ακινητοποιεί πιάνοντάς τον από τον αριστερό ώµο. Έπειτα το καβούρι πλησιάζει τον 

ιππότη απειλητικά µε τα σαγόνια του για να τον φάει. Ο ιππότης αρπάζει το σπασµένο ξίφος και 

το καρφώνει στο στόµα του καβουριού. Στην συνέχεια το καβούρι υποφέρει από το χτύπηµα, 

ενώ ο ιππότης ανακάµπτει. Ο ιππότης χώνει τα χέρια του στην άµµο και δηµιουργεί ένα νέο 

σπαθί. Η αµµοθύελλα κοπάζει και ο ιππότης τρέχει προς το καβούρι. Ξαφνικά το καβούρι κάνει 

βήµατα πίσω φοβισµένο. Ο ιππότης σταµατά την επίθεση και γυρνά να κοιτάξει πίσω του. Ένα 

παλιρροϊκό κύµα έρχεται να σκεπάσει τα πάντα. Επικρατεί ησυχία. 

Βρισκόµαστε στην παραλία. Το πλάνο είναι ένα µισογκρεµισµένο κάστρο στην άµµο. 

Ένα καβουράκι φαίνεται να αποµακρύνετε από το κάστρο. Το µαργαριτάρι του κάστρου 

χτυπούν ακτίνες του ήλιου. Όταν πια φύγουν από πάνω του έχει µετατραπεί σε ένα γυάλινο 

βόλο. 



16  

1.3 Βήµατα που ακολουθήθηκαν 

Αρχικά χωρίστηκε η ταινία σε δεκατέσσερα µέρη «σκηνές». Στην συνέχεια 

δηµιουργήθηκαν πίνακες (βλ. Πίνακες σελ.17-21) στους οποίους αναφέρονται τα µέρη της 

ταινίας, το εκάστοτε περιβάλλον στο οποίο διαδραµατίζεται η σκηνή, οι ηχητικές ανάγκες καθώς 

και η διάρκεια του κάθε µέρους-σκηνής. 

Στην συνέχεια έγινε η επιλογή χώρων που θα γίνονταν οι ηχογραφήσεις. Αυτές ήταν η 

παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, η παραλία του Ρεθύµνου στα Περιβόλια, το θέατρο 

Βράχων Βύρωνα-Υµηττού, ο δασικός δρόµος στον Καρέα και ένας κλειστός χώρος, στην 

προκειµένη περίπτωση ένα σπίτι. 

Αφότου πραγµατοποιήθηκαν οι ηχογραφήσεις µε την βοήθεια του εξοπλισµού, ο οποίος 

αναφέρεται σε επόµενη ενότητα, όλοι οι ήχοι ονοµάστηκαν ανάλογα µε το είδος τους και τον 

αριθµό λήψης τους και αρχειοθετήθηκαν σε ένα φάκελο ο οποίος ονοµάστηκε Audio. Για 

παράδειγµα τα βήµατα των στρατιωτών ονοµάστηκαν «bimata stratioton 1» καθώς υπήρχαν και 

άλλες λήψεις. 

Κατόπιν έγινε η επεξεργασία των ηχογραφηµένων ήχων µε την χρήση εργασιών, VSTs 

όπως το ReaEQ, ReaVerb, ReaFir κ.α., καθώς επίσης τεχνικών όπως το trigger gate. Ταυτόχρονα 

µε την δηµιουργία των νέων ήχων έγινε και ο συγχρονισµός τους µε το οπτικό υλικό. Έπειτα 

χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο pan ώστε να δοθεί καλύτερη αίσθηση τοποθέτησης των ήχων στο 

χώρο. 
 

Τέλος έγινε χρήση του smother v5 για να αποφευχθεί οποιοδήποτε clipping. 
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1.4 Τα µέρη της ταινίας και οι ηχητικές τους ανάγκες 
 

 
Σκηνή Περιγραφή σκηνής Ambience Foleys/sound effects 

(Ηχητικές Ανάγκες) 

Διάρκεια 

0 Τίτλοι αρχής   0:00-0:16 

1 Εισαγωγή 

Δηµιουργία πύργου 

Δηµιουργία κάστρου 

Έρηµος -Σεισµός 

-Ανύψωση των τειχών του 

κάστρου 
-Ένωση καµαρών 

-Άµµος 
-Ηχητικά εφέ 

0:17-0:43 

 Δηµιουργία πυλών    

2 Δηµιουργία στρατιωτών 

Θέσεις σκοπιάς 

Μακρινό πλάνο κάστρου 

Έρηµος -Πτώση άµµου του 

κάστρου 
-Εκτίναξη άµµου 

-Προσγείωση στρατιωτών 

-Βήµατα & πανοπλία 

-Δόρυ (πιάσιµο και 
χτύπηµα στο πάτωµα) 

0:44-1:31 

3 Αµµοθύελλα 

 

Ανησυχία στρατιωτών 

Έρηµος -Αµµοθύελλα 

-Βήµατα στρατιώτη 

-Βήµατα καβουριού 
-Ηχητικά εφέ 

1:32-1:45 

 Εµφάνιση καβουριού    

4 Θέσεις µάχης 

 

Κλείσιµο πύλης 

 

Αµµοθύελλα πάνω από 

τα τείχη 

Έρηµος -Τρέξιµο & πανοπλία 
στρατιωτών 

- Δόρυ (πιάσιµο και 

χτύπηµα στο πάτωµα) 

- Αµµοθύελλα 

-Κλείσιµο πύλης 

1:46-2:07 

 

Πίνακας 1.1 Σκηνές 1, 2, 3, 4 
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Σκηνή Περιγραφή σκηνής Ambience Foleys/sound effects 

(Ηχητικές Ανάγκες) 

Διάρκεια 

5 Πρώτο χτύπηµα πύλης 
από το καβούρι 

Έρηµος -Αµµοθύελλα (κοντά-πάνω) 

-1ο Χτύπηµα πύλης 

(σεισµός) 

-Τράνταγµα στρατιωτών 

(πανοπλία) 

-Πτώση άµµου (από τείχη) 

-2ο Χτύπηµα πύλης 

(σεισµός) 

-Σφίξιµο χεριού(στο δόρυ) 

-Κίνηση 
πανοπλίας(στρατιώτες 
κοιτάζονται) 

2:08-2:19 

 
Δεύτερο χτύπηµα πύλης 

  

 
Ανησυχία στρατιωτών 

µεγαλώνει 

  

6 Το καβούρι βάζει τα 

πόδια του στο άνοιγµα 

της πύλης 

 

Στρατιώτες 
ετοιµάζονται για µάχη 

 

Το καβούρι 

καταστρέφει το τείχος 

και µπαίνει στο κάστρο 

 

Οι στρατιώτες 
πεθαίνουν 

Έρηµος -Φωνή καβουριού 

-Πόδια καβουριού 

-Καταστροφή πύλης 

-Πτώση άµµου (από τείχη) 

-Βήµατα & πανοπλία 

-Κίνηση δοράτων (θέσεις 

µάχης) 

-Κίνηση ποδιών καβουριού 

-Χτύπηµα πύλης 

-Βήµατα καβουριού 

-Κατολίσθηση 

-Σύρσιµο πληγωµένου 

στρατιώτη 

-Δαγκάνα καβουριού 

-Χτύπηµα δαγκάνας στο 

πάτωµα 
-Αµµοθύελλα (κοντά-πάνω) 

2:20-2:46 

 

Πίνακας 1.2 Σκηνές 5, 6 
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Σκηνή Περιγραφή σκηνής Ambience Foleys/sound effects 

(Ηχητικές Ανάγκες) 

Διάρκεια 

7 3 στρατιώτες έρχονται 

αντιµέτωποι µε την 

απειλή 

 

Το καβούρι κοιτάζει το 

µαργαριτάρι 

 

Η αµµοθύελλα 

εξαπλώνετε πάνω από 

το κάστρο 

 

Το καβούρι 

κατευθύνεται προς το 

µαργαριτάρι 

Έρηµος -Βήµατα & πανοπλία 

-Κίνηση δοράτων (θέσεις 

µάχης) 
-Φωνή καβουριού 

-Δαγκάνες καβουριού 

-Βήµατα καβουριού 

-Αµµοθύελλα (µακριά- 

πάνω) 

-Κίνηση 
στρατιωτών(πανοπλία) 

-Βήµατα 

καβουριού(µακριά) 

-Εκτίναξη άµµου(πόδια) 

-Κατάρρευση τειχών 

-Αµµοθύελλα (κοντά) 

3:46-3:13 

8 Ένωση στρατιωτών 

 

Δηµιουργία ιππότη µε 
άλογο 

 

Το καβούρι προσπαθεί 

να φτάσει το 

µαργαριτάρι 

Έρηµος -Αµµοθύελλα (κοντά-πάνω) 

-Βήµατα & πανοπλία 

-Κίνηση δοράτων 

-Τρέξιµο & πανοπλία 

-Αµµοθύελλα (κοντά) 

-Ένωση στρατιωτών 

-Βήµατα καβουριού 

-Εκτίναξη 

άµµου(δηµιουργία αλόγου- 

ιππότη) 

-Πανοπλία(ιππότη) 

-Προσγείωση καβουριού 

-Φωνή καβουριού 
-Σπαθί ιππότη 

3:14-3:32 

 

Πίνακας 1.3 Σκηνές 7, 8 
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Σκηνή Περιγραφή σκηνής Ambience Foleys/sound effects 

(Ηχητικές Ανάγκες) 

Διάρκεια 

9 Ο ιππότης κάνει την 
πρώτη επίθεση 

 

Το καβούρι 

καταστρέφει το άλογο 

και πετά τον ιππότη 

στον πύργο 

Έρηµος -Καλπασµός 

-Πανοπλία(ιππότη) 

-Βήµατα καβουριού 

-Σύγκρουση σπαθιού- 

δαγκάνας 

-Σπάσιµο σπαθιού 

-Χτύπηµα δαγκάνας µε 

ιππότη 

-Πτώση άµµου (θάνατος 

αλόγου) 

-Πτώση ιππότη & σύρσιµο 

στην άµµο 

-Σύγκρουση ιππότη µε τον 

πύργο 
-Πτώση περικεφαλαίας 

αλόγου στην άµµο και 

σύρσιµο 

3:33-3:49 

10 Ο ιππότης συνέρχεται 

από το χτύπηµα 

Έρηµος -Ζάλη ιππότη( Υψηλή 

συχνότητα) 
-Στολή ιππότη(χαµηλές 

συχνότητες λόγω ζάλης) 
-Τρέξιµο καβουριού 

-Φωνή καβουριού 

-Δαγκάνες καβουριού 

-Κάρφωµα στον τοίχο 

-Τράνταγµα στρατιώτη 

-Πτώση άµµου (πύργος) 

-Κίνηση µαργαριταριού 

-Τρίψιµο χεριών 

-Τράβηγµα ρούχων 

-Πιάσιµο λαβής(σπαθιού) 

-Χτύπηµα σπαθιού 

-Φωνή 

καβουριού(πληγωµένη) 

3:50-4:19 

 
Το καβούρι τον 

ακινητοποιεί 

στριµώχνοντάς τον 

στον πύργο 

  

 
Το µαργαριτάρι 
κινδυνεύει να πέσει 

  

 
Ο ιππότης προσπαθεί 

να δραπετεύσει 

  

  

Το καβούρι πλησιάζει 

για να σκοτώσει τον 

ιππότη 

  

 
Αρπάζει το σπασµένο 

του ξίφος και χτυπά το 

καβούρι 

  

 

Πίνακας 1.4 Σκηνές 9, 10 
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Σκηνή Περιγραφή σκηνής Ambience Foleys/sound effects 

(Ηχητικές Ανάγκες) 

Διάρκεια 

11 ο ιππότης ανακάµπτει 

και δηµιουργεί ένα 

σπαθί από την άµµο 

 

Η αµµοθύελλα σταµατά 

 

Ο ιππότης ορµάει στο 

καβούρι 

 

Ο ιππότης και το 

καβούρι σταµατάνε και 

κοιτάνε τον ουρανό 

 

Το καβούρι κάνει 

βήµατα πίσω 

φοβισµένο 

 

Παλιρροϊκό 

κύµα πλησιάζει το 

κάστρο 

 

Το κύµα σκεπάζει τα 

πάντα 

Έρηµος -Χτύπηµα χεριού στην άµµο 

-Ρούχα ιππότη 

-Σύγκρουση ασπίδας µε την 

άµµο 
-Κίνηση χεριών στην άµµο 

-Κίνηση ξίφους 

-Ύψωση ξίφους 

(µεταλλικός ήχος) 

-Βήµατα καβουριού 

-Αέρας-άµµος 

-Υποχώρηση αµµοθύελλας 

-Ήχος εµφάνισης ήλιου 

-Βήµατα ιππότη 

-Κίνηση πανοπλίας 

-Φωνή καβουριού 

-Δαγκάνες καβουριού 

-Τρέξιµο ιππότη 

-Τρέξιµο καβουριού 

-Ήχος Παλιρροιακού 

κύµατος 

-Σύγκρουση κύµατος µε το 

κάστρο 
-Κύµα( χαµηλές 
συχνότητες) 

4:20-5:03 

12 Πλάνο στην παραλία 

Διαλυµένο κάστρο 

Το καβούρι φεύγει 

Παραλία -Κίνηση φύλλων-αέρας 

-Ήχος θάλασσας 

-Τρέξιµο καβουριού 

5:04-5:14 

13 Τελική σκηνή 

 

Οι ηλιαχτίδες πέφτουν 

πάνω στο µαργαριτάρι, 

αποκαλύπτοντας πως 
είναι ένας βόλος 

Παραλία -Ήχος ηλιαχτίδων πάνω στο 

µαργαριτάρι (µεταλλικός 

ήχος) 

5:15-5:25 

14 Τίτλοι Τέλους   5:26-5:42 

 

Πίνακας 1.5 Σκηνές 11, 12, 13, 14 
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1.5 Εξοπλισµός 

Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε για την ηχογράφηση των ηχητικών αναγκών ήταν: 

• Ψηφιακός εγγραφέας, Tascam DR-07X 

• Ακουστικά κλειστού τύπου, Marshall Major II 

Εικόνα 1.1 Ακουστικά κλειστού τύπου, Marshall Major II (αριστερά) 

Εικόνα 1.2 Εικόνα 1.2 Ψηφιακός εγγραφέας, Tascam DR-07Χ (δεξιά) 

 

 
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε για την επεξεργασία των ήχων, το µοντάζ και ο 

συγχρονισµός ήταν: 

• Κάρτα ήχου, Focusrite Scarlett 2i4 

• Ακουστικά ηµιανοιχτού τύπου, AKG 240 Studio 

• Πρόγραµµα επεξεργασίας, µίξης, συγχρονισµού (software), Reaper 

• Πρόγραµµα επεξεργασίας µουσικής, Ableton Live 10 Lite 

• Προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας, After Effects, Premiere 
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Εικόνα 1.3 Κάρτα ήχου, Focusrite Scarlett 2i4 
 

Εικόνα 1.4 Ακουστικά ηµιανοιχτού τύπου, AKG 240K STUDIO (αριστερά) 

Εικόνα 1.5 Πρόγραµµα επεξεργασίας ήχου DAW, Reaper (δεξιά) 
 

Εικόνα 1.6 Πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, Premiere, After effects, Ableton 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Ανάλυση των µερών ταινίας 

 

Να σηµειωθεί ότι πολλοί επεξεργασµένοι ήχοι και ηχογραφήσεις χρησιµοποιήθηκαν 

επανειληµµένα για διαφορετικές ανάγκες της ταινίας, κάθε φορά όµως γινόταν προσαρµογή 

αυτών ανάλογα µε τις ανάγκες του οπτικού υλικού. Για παράδειγµα τα βήµατα των στρατιωτών 

ανάλογα µε το πόσο κοντά είναι στην κάµερα ακούγονται πιο δυνατά ή πιο σιγά. Ακόµη όλες η 

ηχογραφήσεις έγιναν µε την τεχνική close miking για να λαµβάνετε όσο γίνεται πιο καθαρά η 

πηγή. 

2.1 Τίτλοι αρχής και Τίτλοι τέλους 

Αφού έγινε η επεξεργασία του κεντρικού βίντεο στην συνέχεια έγινε δηµιουργία τίτλων 

αρχής και τίτλων τέλους µε τη χρήση των προγραµµάτων επεξεργασίας εικόνας After Effects 

και Premiere. 

2.1.1 After Effects 

Αναλυτικότερα για την επεξεργασία γραμματοσειράς και τη διαμόρφωση σκίασης, καθώς 

επίσης για την αλληλεπίδραση μεταξύ του χώρου με keyframes στο χρονικό πεδίο έγινε με τη χρήση 

After Effects. 

 

 

Εικόνα 2.1 Τίτλοι αρχής-τέλους για την δηµιουργία γραµµατοσειράς µε After Effects 

2.1.2 Premiere 

Με τη χρήση του Premiere έγινε συρραφή αποσπασµάτων και δηµιουργία περιβάλλοντος 

µε εφέ φωτισµού και σκίασης. 
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Εικόνα 2.2 Τίτλοι αρχής-τέλους για την δηµιουργία περιβάλλοντος µε το Premiere. 

 

 
2.2 Ατµόσφαιρα (Ch.2) 

Κατά την διάρκεια της ταινίας χρειάστηκε να γίνει τοποθέτηση ατµόσφαιρας, ώστε να 

αποδοθεί ηχητικά, ο χώρος που απεικονιζόταν στο οπτικό υλικό. Αυτό επετεύχθη τόσο µέσω 

των ηχογραφήσεων, όπως ηχογράφηση στην παραλία που χρησιµοποιήθηκε στις σκηνές 12-13, 

όσο µε την δηµιουργία ατµόσφαιρας από την σκηνή 1 µέχρι και την σκηνή 12. Οι ηχογραφήσεις 

στην έρηµο ήταν αδύνατον να πραγµατοποιηθούν εποµένως, έγινε δηµιουργία ατµόσφαιρας 

µέσω της τεχνικής trigger gate. 

Για βάση χρησιµοποιήθηκε ένας συνεχόµενος ήχος (απόσπασµα καταιγίδας που 

ηχογραφήθηκε, επεξεργάστηκε, µπήκε σε επανάληψη (loop) και η ένταση του µπήκε στο 0). 

Στην συνέχεια δηµιουργήθηκαν τρία νέα tracks. Στο κάθε ένα από τα tracks δόθηκε µια 

γεννήτρια ροζ θορύβου (Pink Noise Generator). Το συγκεκριµένο εφέ όταν ενεργοποιηθεί 

παράγει την συχνότητα που θα του δοθεί από τον χρήστη ανεξάρτητα, από το κουµπί 

αναπαραγωγής. Εποµένως χρειάστηκε η τεχνική trigger gate ώστε η παραγωγή του 

συγκεκριµένου ήχου να γίνεται ελεγχόµενα. Στην συνέχεια δόθηκαν ονόµατα Low pink, Mid 

pink, και tone pink που προσδιορίζουν το φάσµα που θα παράγει η κάθε µια από της γεννήτριες. 

Έπειτα συνδέθηκαν µε το track «βάση» µέσο ενός VST του ReaGate. Αυτό έγινε για να µπορεί 

να ελεγχθεί ο ροζ θόρυβος. Κατόπιν έγινε επεξεργασία του φάσµατος µε την χρήση του ReaEQ 

στα ξεχωριστά tracks καθώς επίσης µε το automation έγινε χρήση περιβάλλουσας για την 

ένταση και για την συχνότητα, προκειµένου να δοθεί η αίσθηση ότι ο αέρας αυξοµειώνει την 

ένταση του σε ορισµένα σηµεία, ενώ σε άλλα «ηρεµεί». Παράλληλα έγινε συγχρονισµός ώστε 

αυτές οι αυξοµειώσεις να µην είναι τυχαίες, αλλά να ανταποκρίνονται στην εικόνα. 
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Εικόνα 2.3 Χρήση περιβάλλουσας για την δηµιουργία ατµόσφαιρας 
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2.3 Μέρος 1 (0:17-0:43) 

Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται το λογότυπο της ESMA σε µορφή άµµου να 

σκορπίζεται από τον αέρα. Στην συνέχεια το µαργαριτάρι δηµιουργεί τον πύργο και τα τείχη. Οι 

ηχητικές ανάγκες ήταν ο σεισµός, η ανύψωση των τοίχων του κάστρου, η ένωση των καµαρών, 

η πτώση άµµου σε διάφορα σηµεία και κάποια ηχητικά εφέ. 

2.3.1 Σεισµός (Ch.4) 

Ο σεισµός στην πραγµατικότητα είναι ένα µπουµπουνητό το οποίο υπέστη επεξεργασία 

µε το γραφικό ισοσταθµιτή ReaEQ µε ένα Low Pass Filter στα 385Hz και τονική αλλοίωση µε 

το εργαλείο ReaPitch µε σκοπό να γίνει ακόµα πιο µπάσος ήχος. Στην συνέχεια µπήκαν σε 

επανάληψη (loop). Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι αλλαγές που έγιναν στις 

παρακάτω παραµέτρους: 

 

 

 

Εικόνα 2.4 ReaPitch για την δηµιουργία του σεισµού 
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Εικόνα 2.5 Γραφικό EQ για την δηµιουργία του σεισµού 

 

 
2.3.2 Ανύψωση των τειχών του κάστρου (Ch.12,13,14,15,16) 

Εδώ υπάρχουν 3 διαφορετικές περιπτώσεις, στις οποίες χρησιµοποιήθηκε σαν 

background ο σεισµός ( βλ.2.3.1 σελ.27). Αρχικά η δηµιουργία του λόφου πραγµατοποιήθηκε µε 

ηχογράφηση πτώσης άµµου σε ένα κουτί µε άµµο σε κλειστό χώρο (όχι στούντιο). Στην 

συνέχεια ακολουθεί η δηµιουργία του πύργου. Για την δηµιουργία αυτό του ήχου, 

ηχογραφήθηκε µια πέτρα η οποία σερνόταν πάνω σε µια τσιµεντένια επιφάνεια. Έπειτα µπήκε 

ένα φίλτρο ReaDelay, ένα ReaVerb για να δοθεί η θέση της πηγής του ήχου στον χώρο, ένας 

δυναµικός ισοσταθµιστής ReaFir µε ένα Low Pass Filter περίπου στα 3340Hz και έγινε αλλαγή 

της τονικότητας pitch shift και stretch (όπου χάρη συντοµίας αργότερα θα το αναφέρουµε ως 

PnS) στα -24 ηµιτόνια. Τα φίλτρα είχαν τις παραµέτρους που φαίνονται στις εικόνες. 
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Εικόνα 2.6 ReaDelay για την δηµιουργία πύργου 
 

 
 

Εικόνα 2.7 ReaVerb για την δηµιουργία πύργου. 
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Εικόνα 2.8 ReaFir για την δηµιουργία πύργου 

 

 
Έπειτα ακολουθεί η ανύψωση των τειχών στην οποία χρησιµοποιήθηκε η ίδια 

ηχογράφηση µε την δηµιουργία του πύργου. Αυτή την φορά επεξεργάστηκε διαφορετικά. Το 

PnS έγινε στα -15 ηµιτόνια, ενώ το ReaDelay και το ReaFir είχαν τις εξής παραµέτρους: 

 

 

 

Εικόνα 2.9 ReaDelay για την δηµιουργία τοίχου 
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Εικόνα 2.10 ReaFir για την δηµιουργία τοίχου 

 

 
2.3.3 Ένωση καµαρών (Ch.17, 19) 

Αρχικά η δηµιουργία των καµάρων αποτελείται από τρείς διαφορετικούς ήχους. Ο ήχος 

του σεισµού (βλ. 2.3.1 σελ.27), ο ήχος που παράγεται όταν βγαίνουν οι καµάρες µέσα από τα 

τείχη και η σύγκρουση τους. Για την δεύτερη ηχητική ανάγκη έγινε χρήση της ίδιας 

ηχογράφησης που χρησιµοποιήθηκε για την δηµιουργία του πύργου και των τειχών. Η διαφορά 

εδώ ήταν ότι επεξεργάστηκαν διαφορετικά κοµµάτια της ηχογράφησης και υπέστησαν αλλαγή 

τονικότητας ώστε να διαφέρουν λίγο µεταξύ τους. Το PnS έγινε αντίστοιχα -24, -27 και -20 

ηµιτόνια. 

Για την σύγκρουση ηχογραφήθηκε στην παραλία µια µεγάλη πέτρα η οποία αφηνόταν 

από ύψος 160cm περίπου να πέσει πάνω σε µια µεγάλη ρίζα δέντρου. Στην συνέχεια έγινε PnS 

αντίστοιχα για την κάθε καµάρα -19, -23, -25, -22 ηµιτόνια. Τέλος έγινε χρήση των ReaDelay 

και ReaVerb. Στα φίλτρα εφαρµόστηκαν ως εξής: 
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Εικόνα 2.11 ReaDelay για ένωση καµαρών 
 

 
 

Εικόνα 2.12 ReaVerb για ένωση καµαρών 



33  

 

2.3.4 Άµµος (Ch.11) 

Λόγω του περιβάλλοντος που διαδραµατίζονται τα γεγονότα (έρηµος), παρατηρούµε ότι 

ο ήχος της άµµου χρειάζεται σε πολλά σηµεία στην ταινία. Άλλες φορές πέφτει άµµος από το 

κάστρο, άλλες φορές ο αέρας µπλέκεται µε την άµµο δηµιουργώντας µέχρι και αµµοθύελλα. Σε 

όλα τα σηµεία έγινε χρήση της ίδιας ηχογράφησης. Μια χούφτα άµµου η οποία πέφτει σε ένα 

µπολ µε άµµο. Η άµµος είχε αυξοµειώσεις στην ένταση για να συµβαδίζει µε το οπτικό υλικό. 

Επίσης σε κάποια σηµεία έγινε reverse έτσι ώστε να δηµιουργείται η αίσθηση ότι η άµµος 

κινείται συνεχώς. 

2.3.5 Ηχητικά εφέ (Ch.3) 

Έγιναν για να δώσουν µια πιο ζωντανή αίσθηση της κάµερας, όταν περνάει µέσα από τις 

καµάρες. Ηχογραφήθηκε ένας ήχος που έγινε µε το στόµα όταν προφέρει κανείς τον ήχο 

“whoosh” γρήγορα. Στην συνέχεια µπήκε ένα Low Pass Filter στα 500 Hz και ένα φίλτρο 

ReaVerb µε τις παρακάτω παραµέτρους: 
 

Εικόνα 2.13 ReaVerb για τα ηχητικά εφέ της κάµερας 
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2.4 Μέρος 2 (0:44-1:31) 

Σε αυτό το µέρος γίνεται η δηµιουργία των στρατιωτών, οι οποίοι κατευθύνονται στις 

σκοπιές τους για την φύλαξη του κάστρου. 

2.4.1 Πτώση άµµου 

βλ.2.3.4 σελ.33 
 

2.4.2 Εκτίναξη άµµου (Ch.20) 

Έγινε ένας λοφίσκος από άµµο, τον οποίο στην συνέχεια διαλύθηκε µε κλοτσιά. Αυτή η 

ενέργεια ηχογραφήθηκε και στην πορεία µε την χρήση ReaEQ, Low Shelf Filter στα 500 Hz, 

κόπηκαν οι χαµηλές συχνότητες. 

2.4.3 Προσγείωση στρατιωτών (Ch.21) 

Η ηχογράφηση που πραγµατοποιήθηκε για να παραχθεί αυτός ο ήχος, ήταν άλµα από 

χαµηλό πεζούλι και προσγείωση στην άµµο. Μάλιστα για να δοθεί η αίσθηση ότι ο στρατιώτης 

φοράει στολή (εποµένως είναι βαρύτερος) φορέθηκαν στρατιωτικές αρβύλες. Στην συνέχεια 

έγινε χρήση ReaEQ Low Pass Filter στα 1440Hz. Επειδή υπάρχει θόρυβος αµέσως µετά την 

προσγείωση, χρειάστηκε να κοπεί το κοµµάτι αυτό του θορύβου και να γίνει µοντάζ ώστε να 

µην κόβεται απότοµα ο ήχος. 

2.4.4 Βήµατα & πανοπλία-κίνηση στρατιωτών (Ch.22, 23, 24, 25, 26) 

Αρχικά ηχογραφήθηκαν βήµατα και τρέξιµο στην άµµο φορώντας στρατιωτικές αρβύλες. 

Στα βήµατα προστέθηκαν ένα ReaEQ High Shelf στα 4800Hz περίπου, δόθηκε gain 7dB και ένα 

ReaFir το οποίο αξιοποιήθηκε ώστε να σβήσει όσο ήταν δυνατόν το θόρυβο. Επιπλέον το κάθε 

βήµα υπέστη PnS από -1 µέχρι -6 ηµιτόνια σε τυχαίες θέσεις ώστε τα βήµατα να ακούγονται 

διαφορετικά. 

Καθώς οι στρατιώτες κινούνται, µαζί κινείται και η πανοπλία που φορούν. Ο ήχος της 

πανοπλίας αποτελείται από 2 διαφορετικές ηχογραφήσεις. Η πρώτη είναι µια ζώνη µε µεταλλική 

αγκράφα η οποία καθώς χτυπιόταν, ακουγόταν σαν αλυσίδες που είχαν πάνω τους οι στρατιώτες. 

Εδώ έγινε χρήση του ReaEQ µε Low Pass στα 15500Hz ώστε να κόβονται οι πολύ υψηλές 

συχνότητες. Η δεύτερη ηχογράφηση χρησιµοποιήθηκαν πιρούνια τα οποία χτυπούσαν µεταξύ 

τους καθώς ανακατεύονταν µέσα σε µια χούφτα. Επιπλέον έγινε PnS στα -13 ηµιτόνια. 

Τέλος οι τρείς ήχοι (ένας για τα βήµατα και δυο για την πανοπλία) συγχρονίστηκαν 

µεταξύ τους και έπειτα µε την εικόνα. 
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Εικόνα 2.14 ReaFir για τη µείωση θορύβου στην ηχογράφηση των βηµάτων 

 

 
2.4.5 Δόρυ (πιάσιµο και χτύπηµα στο πάτωµα) (Ch.27) 

Για το πιάσιµο του δόρατος, ηχογραφήθηκε η λαβή από ένα καλάµι από µπαµπού. Το 

χέρι το οποίο έπιανε το καλάµι ήταν πασαλειµµένο µε νωπή άµµο. Πραγµατοποιήθηκε PnS στο - 

1 ηµιτόνια. Επιπλέον µπήκε φίλτρο ReaEQ Low Pass στα 6820Hz και ReaGate για να κόβει τον 

ήχο απότοµα. 

Για το χτύπηµα του δόρατος στο πάτωµα χρησιµοποιήθηκε ένα βήµα. 
 

 

 

Εικόνα 2.15 ReaGate για το πιάσιµο του δόρατος 
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2.5 Μέρος 3 (1:32-1:45) 
Στο τρίτο µέρος έρχεται η αµµοθύελλα και πλησιάζει το γιγάντιο καβούρι. Οι ηχητικές 

ανάγκες είναι οι εξής: 

2.5.1 Αµµοθύελλα 

Η αµµοθύελλα είναι συνδυασµός τριών ήχων που έχουν αναλυθεί προηγουµένως. 

Αρχικά ο αέρας που είναι κοµµάτι της ατµόσφαιρας (βλ. 2.2 σελ.25) ακούγεται πιο δυνατά και 

σε πιο υψηλές συχνότητες, µε εµφανέστερη αλλαγή το κανάλι 3 που αφορά τις µεσαίες 

συχνότητες. Ακολουθεί ο ήχος της άµµου που ανακατεύεται µε τον αέρα (βλ.2.3.4 σελ.33 ) και ο 

σεισµός (βλ. 2.2.1 σελ.27), ο οποίος όµως εδώ έχει αυξηµένη ένταση. 

 

 

 

Εικόνα 2.16 Ατµόσφαιρα (τα markers 3 και 7 δείχνουν τα σηµεία που ξεκινά η αµµοθύελλα) 
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2.5.2 Βήµατα στρατιώτη 

Βλ. 2.4.4 σελ.34 
 

2.5.3 Βήµατα & κίνηση καβουριού (Ch.28,33,34, 37) 

Αρχικά οι αρθρώσεις είναι ηχογράφηση ενός κουκουναριού το οποίο συνθλίβεται 

ανάµεσα σε δυο χέρια. Η επεξεργασία που ακολουθεί είναι η εξής: 

Πρώτα έγινε PnS στα -6 ηµιτόνια. Στην συνέχεια το ένα φίλτρο EQ Low Pass στα 

8100Hz και το ReaVerb µε τις παραµέτρους που φαίνονται στην Εικόνα 2.17 & 2.18 σελ.37,38. 
 

Έπειτα τα βήµατα του καβουριού χωρίζονται σε τρείς διαφορετικούς ήχους. Για την 

δηµιουργία του πρώτου ήχου, ηχογραφήθηκε µια µεγάλη πέτρα να αφήνεται από ύψος περίπου 

160cm και να προσγειώνετε στην άµµο. Η επεξεργασία που υπέστη ήταν ένα Low Pass Filter 

στα 570Hz µε το ReaEQ. Ο επόµενος ήχος είναι αποτέλεσµα της ηχογράφησης ενός πλαστικού 

µπουκαλιού 5 λίτρων που καρφωνόταν σε ένα δοχείο µε άµµο. Ακολούθησε PnS -7, -6, -7 

ηµιτόνια αντίστοιχα. 

Τέλος για τον ήχο που θα υποδείκνυε τον όγκο του καβουριού χρησιµοποιήθηκε το 

µπουµπουνητό µια καταιγίδας το οποίο µονταρίστηκε για να ξεκινάει από το peak του και µετά 

να σβήνει γρήγορα, µε την βοήθεια περιβάλλουσας (automation) για την ένταση του ήχου. 

Ακόµη έγινε PnS -8 και -3 ηµιτόνια, ενώ προστέθηκε ReaPitch µε τις παραµέτρους να 

παρουσιάζονται στην εικόνα 2.4.3.2 και ReaEQ Low Pass Filter στα 177Hz. 

 

 
 

 

Εικόνα 2.17 ReaVerb για τις αρθρώσεις καβουριού 
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Εικόνα 2.18 ReaPitch για το «βαρύ» βήµα καβουριού 

 

 
2.5.4 Ηχητικά εφέ 

Για την αλλαγή σκηνής από την αµµοθύελλα (µέρος 3) στους στρατιώτες που 

παρακολουθούν το καβούρι (µέρος 4) που θα αναλυθεί στο επόµενο υποκεφάλαιο, έχει 

προστεθεί ένας ήχος «whoosh» παρόµοιος µε τα ηχητικά που παρουσιάστηκαν στο µέρος 2 (βλ. 

2.3.7 σελ.33), µε την διαφορά ότι ήταν πιο σύντοµος χρονικά και πιο δυνατός µε την βοήθεια του 

automation. 
 

2.6 Μέρος 4 (1:46-2:07) 

Σε αυτό το µέρος οι στρατιώτες πηγαίνουν στις θέσεις µάχης. Οι ηχητικές ανάγκες 

αναλύονται παρακάτω. 

2.6.1 Τρέξιµο στρατιωτών & βαρύς βηµατισµός (Ch.42,43,45,46) 

Για την δηµιουργία αυτού του ήχου, έγινε ηχογράφηση τρεξίµατος, φορώντας 

στρατιωτικές αρβύλες στην άµµο. Έπειτα έγινε χρήση το ReaGate για να σβηστεί ο αέρας- 

θόρυβος. 

Για τον βαρύ βηµατισµό αφού µπήκε ο ήχος του µπουµπουνητού, εφαρµόστηκε η 

τεχνική trigger gate, το ReaGate που έχουν τα κανάλια 45 και 46 συνδέεται µε τα 42 και 43 

αντίστοιχα και ενεργοποιεί τον ήχο του µπουµπουνητού µόνο όταν ακούγεται ένα βήµα από τα 

αντίστοιχα κανάλια. Κατόπιν έγινε PnS στα -38 ηµιτόνια, ReaEQ Low pass filter στα 415Hz, και 

τονική αλλοίωση ReaPitch µε τις παρακάτω παραµέτρους: 
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Εικόνα 2.19 ReaPitch για το «βαρύ» βηµατισµό στα κανάλια 

2.6.2 Δόρυ (πιάσιµο και χτύπηµα στο πάτωµα) 

Βλ. 2.4.5 σελ.35 
 

2.6.3 Αµµοθύελλα 

Βλ. 2.5.1 σελ.36 
 

2.6.4 Κλείσιµο πύλης (Ch.17, 47) 

Ο ήχος του κλεισίµατος της πόρτας έχει δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την πόρτα η 

οποία υψώνεται από το πάτωµα, ενώ το δεύτερο το σφράγισµα της. 

Για τον πρώτο ήχο χρησιµοποιήθηκε η ηχογράφηση της πέτρας που τρίβεται στο 

τσιµέντο, που έχει υποστεί PnS στα -24 ηµιτόνια. Για τον δεύτερο ήχο αξιοποιήθηκε η 

ηχογράφηση και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την ένωση των καµάρων, µε PnS -25 

ηµιτόνια. 
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2.7 Μέρος 5 (2:08-2:19) 

Στο µέρος 5 οι στρατιώτες βρίσκονται µπροστά στην πύλη έτοιµοι να αντιµετωπίσουν το 

καβούρι, το οποίο χτυπώντας την πύλη προσπαθεί να µπει µέσα στο κάστρο. Ηχητικές ανάγκες 

είναι οι εξής: 

2.7.1 Αµµοθύελλα 

Η αµµοθύελλα σε αυτό το µέρος βρίσκεται πάνω από το κάστρο, εποµένως τα 

χαρακτηριστικά της διαφέρουν σε σχέση µε των προηγούµενων ενοτήτων. Εδώ ακούµε την 

άµµο που ανακατεύεται από τον αέρα, τα «σφυρίγµατα» που κάνει ο αέρας, αλλά λείπουν οι 

µπάσες συχνότητες που υποδεικνύουν ότι δεν βρισκόµαστε µέσα στην αµµοθύελλα. 

2.7.2 Χτύπηµα πύλη(Ch.18) 

Για το χτύπηµα της πύλη χρησιµοποιήθηκαν ο ήχος του σεισµού και ο ήχος της ένωσης 

των καµαρών. Αυτή την φορά ο σεισµός χρησιµοποιήθηκε σαν κρουστικός. Επιπλέον για την 

ένωση των καµαρών έγινε PnS -23 και -25 ηµιτόνια αντίστοιχα και προστέθηκαν ReaDelay και 

ReaVerb µε τις παραµέτρους που απεικονίζονται στις παρακάτω εικόνες. 
 

Εικόνα 2.20 ReaDelay για το χτύπηµα της πύλης 
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Εικόνα 2.21 ReaVerb για το χτύπηµα της πύλης 

 

 
2.7.3 Τράνταγµα στρατιωτών & Κίνηση πανοπλίας (πανοπλία) 

Το τράνταγµα και η κίνηση της πανοπλίας των στρατιωτών έγινε ακριβώς όπως στα 

προηγούµενα µέρη (βλ. 2.4.4 σελ.34). 

2.7.4 Πτώση άµµου (από τείχη) 

Για την πτώση της άµµου αξιοποιήθηκαν οι ίδιοι ήχοι όπως στις προηγούµενες ενότητες. 

Στο σηµείο που η άµµος πέφτει από τα τείχη του κάστρου από το πρώτο χτύπηµα του καβουριού 

και στο δεύτερο χτύπηµα του καβουριού που η άµµος πετάγεται προς τους στρατιώτες, θα 

µπορούσε να παροµοιαστεί µε κρουστικό ήχο, απότοµο attack, πολύ µικρό decay και sustain και 

σχετικά µεγάλο release. 
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Εικόνα 2.22 Η άµµος µε την περιβάλουσα της έντασης παρουσιάζεται µε το πράσινο 

 

 
2.7.5 Σφίξιµο χεριού (Ch.48) 

Το σφίξιµο του χεριού του στρατιώτη πάνω στο δόρυ έγινε, ηχογραφώντας το τρίψιµο 

ενός χεριού πάνω σε ένα δερµάτινο µπουφάν. Η επεξεργασία που ακολούθησε ήταν PnS +1 

ηµιτόνιο. 

2.8 Μέρος 6 (2:20-2:46) 
Το καβούρι βάζει τα πόδια του µέσα από την εσοχή της πύλης και περνά µέσα στο 

κάστρο καταστρέφοντας τα τείχη και τους στρατιώτες. 

2.8.1 Φωνή καβουριού (Ch.38,39) 

Η φωνή του καβουριού αποτελείται από δυο ήχους που προέρχονται από την ίδια 

ηχογράφηση. Η ηχογράφηση ήταν διάφοροι ήχοι που µπορεί να παράξει το στόµα µε την 

βοήθεια του νερού. Η επεξεργασία που ακολουθήθηκε ήταν, αρχικά να εφαρµοστεί PnS +18 

ηµιτόνια. Στην συνέχεια στο κανάλι 38 προστέθηκε ένα φίλτρο ReaEQ Low Shelf στα 295Hz, 

ενώ στο κανάλι 39 προστέθηκε ReaPitch µε τις παρακάτω παραµέτρους: 
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Εικόνα 2.23 ReaPitch για το κανάλι 38 

 

 
2.8.2 Πόδια & αρθρώσεις καβουριού 

Βλ. 2.5.3 σελ.37 
 

2.8.4 Πτώση άµµου 

Βλ. 2.3.4. σελ.38 
 

2.8.5 Βήµατα & πανοπλία στρατιωτών (Ch.42, 44, 45) 

Για την πανοπλία των στρατιωτών ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µε τις προηγούµενες 

ενότητες (βλ.2.4.4 σελ.34). Για τα βήµατα ακολουθήθηκε η διαδικασία δηµιουργίας του 

τρεξίµατος µε την διαφορά ότι συγχρονίστηκαν µε το οπτικό υλικό ως µεµονωµένοι ήχοι- 

βήµατα (βλ. 2.6.1 σελ. 38). 

Επιπλέον σε αυτή την σκηνή οι στρατιώτες την ώρα που παίρνουν θέσεις µάχης κάνουν 

ένα βήµα µπροστά, το οποίο φτιάχτηκε µε τρείς διαφορετικούς ήχους. Στο κανάλι 42 ήταν ένα 

βήµα στο οποίο έγινε PnS -6 ηµιτόνια. Στο κανάλι 44 εφαρµόστηκε ReaGate µε τις παραµέτρους 

που φαίνονται στην εικόνα παρακάτω, σε ένα βήµα το οποίο είχε PnS -6. Ο τελευταίος ήχος 

ήταν ο βαρύς βηµατισµός που χρησιµοποιήθηκε σε προηγούµενη ενότητα µε την τεχνική trigger 

gate (βλ. 2.5.1 σελ. 32) 
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Εικόνα 2.24 ReaGate για το κανάλι 44 

 

 
2.8.6 Κίνηση δοράτων (θέσεις µάχης) (Ch.49, 50 ,51, 52) 

Για τον ήχο αυτό αρχικά ηχογραφήθηκαν πιρούνια να «ακονίζονται» µεταξύ τους. Στην 

συνέχεια µπήκαν σε 4 διαφορετικά κανάλια µε διαφορά στο χρόνο ώστε να ακούγονται σαν 

ξεχωριστές λεπίδες. Σε όλα έγινε PnS -20 ηµιτόνια, ενώ στο κανάλι 49 προστέθηκε ReaVerb µε 

τις παρακάτω παραµέτρους: 
 

Εικόνα 2.25 ReaVerb για την κίνηση των δοράτων 
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2.8.7 Καταστροφή πύλης & Κατολίσθηση (Ch. 79-87) 

Οι ηχογραφήσεις που έγιναν για τις ανάγκες αυτού του ηχητικού γεγονότος ήταν, 

τεχνητή κατακρήµνιση λίθων επί λίθων και λίθων επί χώµατος. Στα κανάλια 80, 81 

εφαρµόστηκε η κατακρήµνιση λίθων επί λίθων, ενώ στα υπόλοιπα κανάλια κατακρήµνιση λίθων 

επί χώµατος. Αναλυτικότερα στο κανάλι 79 εφαρµόστηκε PnS -5 ηµιτόνια. Στο κανάλι 80 έγινε 

PnS -17 ηµιτόνια ενώ στο 81 -3 και -14 ηµιτόνια αντίστοιχα στα samples. Στο 82 PnS στα 

samples αντίστοιχα έγινε -3 και -2, ενώ ακολούθησε προσθήκη εφέ ReaGate για το σβήσιµο των 

θορύβων, ReaEQ Low Pass Filter στα 2445Hz και ReaVerbate µε παραµέτρους που µε 

παραµέτρους που παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες. Για το κανάλι 83 το PnS -3 και -8 

ηµιτόνια αντίστοιχα και προστέθηκε ReaGate. Τέλος στο κανάλι 84 έγινε PnS -12 ηµιτόνια . 
 

Εικόνα 2.26 ReaGate για την καταστροφή της πύλης. Κανάλι 82 



46  

 
 

Εικόνα 2.27 ReaVerbate για την καταστροφή της πύλης. Κανάλι 82 
 

Εικόνα 2.28 ReaGate για την καταστροφή της πύλης. Κανάλι 83 

2.8.8 Σύρσιµο πληγωµένου στρατιώτη (Ch11, 24, 25) 

Σε αυτό τον ήχο έγινε εκµετάλλευση των ήχων που αξιοποιήθηκαν για την κίνηση της 

πανοπλίας και την κίνηση της άµµου (βλ.2.4.4 σελ.34 & 2.3.4 σελ.33). Τα samples του καναλιού 

11 επεξεργάστηκαν και συγχρονίστηκαν µε την εικόνα ώστε να δίνουν την αίσθηση ότι κάποιος 

σέρνεται στην άµµο. 
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2.8.9 Κίνηση δαγκάνας καβουριού (Ch.28,91) 

Αρχικά έχει µπει ένας ήχος «whoosh» στο καβούρι το οποίο επεξεργάστηκε βάζοντας 

PnS -6 ηµιτόνια. Στην συνέχεια µπήκαν τα εφέ ReaFir και ReaPitch µε τις παρακάτω 

παραµέτρους. Ταυτόχρονα για τις αρθρώσεις ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µε τις 

προηγούµενες ενότητες (βλ. 2.5.3 σελ. 37). 
 

Εικόνα 2.29 ReaFir κίνηση δαγκάνας καβουριού. Κανάλι 91 
 

 
 

Εικόνα 2.30 ReaPitch για το κανάλι 91 
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2.8.10 Χτύπηµα δαγκάνας στο πάτωµα(Ch.28,29,30,33,34,37) 

Αυτός ο ήχος αποτελείται από 4 κρουστικούς ήχους, ένα βήµα καβουριού, ένα δυνατό 

«κρακ» από τις αρθρώσεις (βλ.2.5.3 σελ. 37) και δυο sample από την ηχογράφηση του 

σπασίµατος ενός κουκουναριού σε 2 διαφορετικά κανάλια. Το sample στο κανάλι 29 υπέστη 

PnS -9 ηµιτόνια, ενώ το sample στο κανάλι 30 υπέστη PnS -7 ηµιτόνια και ReaPitch µε τις 

παραµέτρους που απεικονίζονται παρακάτω. 

 

 

 

Εικόνα 2.31 ReaPitch για το χτύπηµα της δαγκάνας στο πάτωµα 

 

 
2.8.11 Αµµοθύελλα 

Βλ. 2.5.1 σελ.36 
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2.9 Μέρος 7 (3:46-3:13) 

Το καβούρι κατευθύνεται στο κέντρο του κάστρου. 
 

2.9.1 Βήµατα & πανοπλία στρατιωτών 

Βλ. 2.4.4 σελ.34 και 2.6.1 σελ. 38 
 

2.9.2 Κίνηση δοράτων (θέσεις µάχης) (Ch.49, 50, 51) 

Βλ. 2.8.6 σελ. 44 
 

2.9.3 Φωνή, δαγκάνες, βήµατα (κοντά & µακριά) καβουριού 
 

Βλ. 2.8.1 σελ. 42 και 2.8.2 σελ. 43 
 

Στα βήµατα που ακούγονται µακριά στο κανάλι 34 έχει εφαρµοστεί ένα φίλτρο low pass 

στα 600Hz. 
 

2.9.4 Αµµοθύελλα 

Βλ. 2.5.1 σελ.36 
 

2.9.5 Εκτίναξη άµµου(πόδια) (Ch.20 

Καθώς το καβούρι πατά στην άµµο, αυτή εκτινάσσεται στον αέρα. Αυτή η ηχητική 

ανάγκη πραγµατοποιήθηκε µε την ίδια διαδικασία δηµιουργίας στρατιωτών (βλ.2.4.2 σελ. 34) 

2.9.6 Κατάρρευση τειχών(Ch. 87, 88, 89 ,90) 

Καθώς το καβούρι διασχίζει τα στενά τείχη λόγω του µεγάλου του όγκου, τα 

καταστρέφει, προκαλώντας έτσι ζηµιές στο κάστρο. Αυτός ο ήχος δηµιουργήθηκε αρχικά µε την 

εξής ηχογράφηση. Σε µια πλαγία µε χώµα και πέτρες έγινε επιτηδευµένο γλίστρηµα µε το πόδι, 

ώστε να ακουστεί αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος. Στην συνέχεια τα samples χωρίστηκαν σε 

τέσσερα κανάλια. Στο κανάλι 87 στο sample έγινε PnS -4 ηµιτόνια και στο κανάλι 88 έγινε PnS 

στο δεύτερο sample στα -4 ηµιτόνια. Στο κανάλι 89 µπήκε ένα φίλτρο ReaEQ low pass στα 

5122Hz, ενώ στο κανάλι 90 το ReaEQ low pass ήταν στα 5049Hz. 

 

 

2.10 Μέρος 8 (3:14-3:32) 

Οι εναποµείναντες στρατιώτες ενώνονται µεταξύ τους δηµιουργώντας έναν ιππότη και το 

άλογό του. 

2.10.1 Αµµοθύελλα 

Βλ. 2.5.1 σελ.36 
 

2.10.2 Βήµατα & πανοπλία στρατιωτών 

Βλ. 2.4.4 σελ.34 και 2.6.1 σελ. 38 
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2.10.3 Ένωση στρατιωτών (Ch. 57, 75) 

Για αυτόν τον ήχο χρησιµοποιήθηκε η ηχογράφηση της πέτρας που πέφτει στην άµµο. 

Δεν έγινε καµία περαιτέρω επεξεργασία. Ταυτόχρονα µπήκε ο ήχος ενός βήµατος και ο ήχος της 

πανοπλίας. Τέλος αξιοποιήθηκε η ηχογράφηση που αφορούσε την προσγείωση από το άλµα ενός 

ανθρώπου στην άµµο. Σε αυτήν χρησιµοποιήθηκε εφέ ReaGate για την εξάλειψη του θορύβου, 

µε τις παρακάτω παραµέτρους. 
 

Εικόνα 2.32 ReaGate για την ένωση των στρατιωτών 

2.10.5 Βήµατα καβουριού & αρθρώσεις 

Βλ. 2.4.3 σελ.37 
 

2.10.6 Δηµιουργία αλόγου-ιππότη (Ch.13, 77, 78) 

Αρχικά για την δηµιουργία αυτού του ήχου χρειάστηκαν τέσσερεις διαφορετικοί ήχοι. 

Στο κανάλι 13 τοποθετήθηκαν ηχογραφήσεις άµµου, όπως της δηµιουργίας του λόφου του 

µαργαριταριού (βλ.2.3.2 σελ. 28). Έπειτα στα κανάλια 77 και 78 έγινε χρήση των 

ηχογραφήσεων, που αφορούσε την προσγείωση από το άλµα ενός ανθρώπου στην άµµο, ενώ 

ακολούθησε PnS στο κανάλι 77 -5 ηµιτόνια και στο κανάλι 78 -10 και -7 ηµιτόνια στα samples 

αντίστοιχα. 

2.10.7 Πανοπλία(ιππότη) (Ch.24, 25) 

Βλ. 2.4.4 σελ. 34 
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2.10.8 Προσγείωση καβουριού (Ch.32, 33) 

Για τον ήχο αυτό χρειάστηκε ένα βήµα καβουριού, που αποτελείται από τα κανάλια 34, 

35, 38, 39, 40 (βλ.2.5.3 σελ.37) και δυο ακόµα κανάλια όπου τοποθετήθηκε η ηχογράφηση της 

πέτρας που πέφτει στην άµµο. Στο κανάλι 32 έγινε PnS -4 ηµιτόνια και µπήκε φίλτρο ReaEQ 

Low Shelf στα 1800 Hz. Στο κανάλι 33 το ReaEQ Low Pass ήταν στα 1500Hz. 

2.10.9 Φωνή καβουριού 

Βλ.2.8.1 σελ. 42 

 

 

2.11 Μέρος 9 (3:33-3:49) 

Σε αυτό το µέρος το ο ιππότης πολεµά το καβούρι και καταλήγει να πέφτει από το άλογο 

του µε ένα χτύπηµα από την δαγκάνα του καβουριού. 

2.11.1 Καλπασµός (Ch.55, 56) 

Για τον καλπασµό η ηχογράφηση που πραγµατοποιήθηκε ήταν, το ρυθµικό χτύπηµα 

χεριών στην άµµο. Στο κανάλι 55 τοποθετήθηκε sample από αυτή την ηχογράφηση και τρία εφέ. 

Το ReaGate για την εξάλειψη θορύβου, το ReaEQ µε ένα Band Pass φίλτρο να ενισχύει τις 

χαµηλές συχνότητες στα 60 Hz και ένα Low Pass να κόβει τις πολύ υψηλές συχνότητες στα 

4700Hz. Ακόµη προστέθηκε ένα φίλτρο Volume/Pan Smoother v5 µε -6dB για την αποφυγή 

clipping. Στο κανάλι 56 έγινε η τεχνική trigger gate όπως επεξηγήθηκε στα παραπάνω κεφάλαια 

(βλ.2.6.1 σελ.38), ενώ προστέθηκαν τα φίλτρα ReaEQ µε Low Pass στα 358 Hz, ReaGate και 

ReaPitch µε τις παραµέτρους να απεικονίζονται παρακάτω. 

 

 
 

Εικόνα 2.33 ReaEQ για τον καλπασµό. Κανάλι 55 
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Εικόνα 2.34 ReaGate για τον καλπασµό. Κανάλι 55 
 

 
 

 

Εικόνα 2.35 ReaPitch για τον καλπασµό. Κανάλι 56 
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Εικόνα 2.36 ReaGate για τον καλπασµό. Κανάλι 56 

 

 
2.11.2 Πανοπλία(ιππότη) 

Βλ. 2.4.4 σελ. 34 
 

2.11.3 Βήµατα & αρθρώσεις καβουριού 

Βλ. 2.5.3 σελ.37 
 

2.11.4 Κίνηση λόγχη (Ch.49, 70) 

Καθώς ο στρατιώτης κατευθύνεται προς το καβούρι, προτάσσει τη λόγχη του. Αυτός ο 

ήχος δηµιουργήθηκε ως εξής. Με την ηχογράφηση από το «ακόνισµα» των πιρουνιών, 

χρησιµοποιήθηκε sample στο οποίο εφαρµόστηκε PnS στα -24 ηµιτόνια. Επίσης 

χρησιµοποιήθηκε το ReaVerbate όπως το δόρυ σε προηγούµενη ενότητα (βλ. εικόνα 2.8.6.1 

σελ.44). Ακόµη µπήκε ένας ήχος “whoosh” στο κανάλι 70 καθώς η λόγχη «σκίζει» τον αέρα µε 

PnS -17 ηµιτόνια και προστέθηκε φίλτρο ReaGate και ReaPitch. 
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Εικόνα 2.37 ReaGate για την κίνηση λόγχης 
 

 

 

Εικόνα 2.38 ReaPitch για την κίνηση λόγχης 
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2.11.5 Σύγκρουση λόγχης-δαγκάνας (Ch.20, 24, 25, 28, 37, 49, 57, 58) 

Στο κανάλι 20 έχουµε τον ήχο της άµµου που τινάσσεται κατά την σύγκρουση. 

Προστέθηκε φίλτρο ReaEQ Low Shelf στα 540 Hz και Gain -11 dB. Στο κανάλι 24 και 25 

ακούγεται η πανοπλία του ιππότη (βλ. 2.4.4 σελ.34). Στο κανάλια 28 ακούγεται η άρθρωση του 

καβουριού, ενώ στο 37, το µπάσο βήµα του καβουριού (βλ. 2.5.3 σελ. 37). Στο κανάλι 49, 

αξιοποιήθηκε η ηχογράφηση από το «ακόνισµα» των πιρουνιών όπου στο sample προστέθηκε 

PnS στα -33 ηµιτόνια. Ακόµη εφαρµόστηκε το ReaVerbate όπως το δόρυ σε προηγούµενη 

ενότητα (βλ. Εικόνα 2.25 σελ.44). Στο κανάλι 57 και 58 χρησιµοποιήθηκε sample από την 

ηχογράφηση προσγείωσης ανθρώπου στην άµµο. Στο 57 έγινε PnS -6 ηµιτόνια. Στο κανάλι 58 

έγινε PnS -10 ηµιτόνια και προστέθηκε ReaEQ µε τις παρακάτω παραµέτρους. 

 

 
 

Εικόνα 2.39 ReaEQ για σύγκρουση λόγχης-δαγκάνας 

 

 
2.11.6 Θάνατος αλόγου (Ch. 12, 20, 24, 25, 28, 29, 49, 57, 58) 

Την στιγµή που το καβούρι χτυπάει το άλογο ακούγονται οι εξής ήχοι. Στο κανάλι 12 

χρησιµοποιήθηκε ηχογράφηση άµµου που πέφτει σε ένα µπολ µε άµµο. Στα κανάλια 20, 24, 25, 

28 ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µε την προηγούµενη υπό ενότητα (βλ.2.11.5), ενώ στο 

κανάλι 29 ηχογραφήθηκε το χτύπηµα ενός ξύλου πάνω στον κορµό ενός δέντρου και στην 

συνέχεια έγινε PnS -7 ηµιτόνια. Στο κανάλι 49 χρησιµοποιήθηκε η ουρά από το δόρυ (βλ. 2.8.6 

σελ.44) µε PnS -20 ηµιτόνια. Για το κανάλι 57 χρησιµοποιήθηκε η ηχογράφηση της πέτρας που 

προσγειώνεται πάνω στην άµµο, χωρίς καµία περεταίρω επεξεργασία. Στο κανάλι 58 έγινε η ίδια 

διαδικασία µε την προηγούµενη υποενότητα (βλ.2.11.5) µε το sample να έχει PnS -6 ηµιτόνια. 
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2.11.7 Πτώση ιππότη & σύρσιµο στην άµµο (Ch. 12, 57 ,59) 

Για την πτώση του ιππότη έγινε χρήση τριών καναλιών. Στο κανάλι 12 ακούγεται η 

συνέχεια του ήχου από την ενότητα 2.11.6. Στο κανάλι 57 χρησιµοποιήθηκε η ηχογράφηση της 

πέτρας που προσγειώνεται πάνω στην άµµο, χωρίς καµία περαιτέρω επεξεργασία αλλά 

διαφορετικό sample από αυτό που χρησιµοποιήθηκε στο 2.11.6. Στο κανάλι 59 αξιοποιήθηκε η 

ηχογράφηση από το άλµα του ανθρώπου που προσγειώνεται στην άµµο µε PnS -2 ηµιτόνια και 

προστέθηκε ένα high pass φίλτρο µε το ReaEQ στα 196 Hz. 

Για το σύρσιµο στην άµµο η ηχογράφηση έγινε µε ένα ξύλο το οποίο σερνόταν στην 

άµµο. 
 

2.11.8 Σύγκρουση ιππότη µε τον πύργο & πτώση περικεφαλαίας αλόγου στην άµµο (Ch. 12, 

20, 24, 25, 57, 59) 

Για την σύγκρουση του ιππότη µε τον πύργο χρησιµοποιήθηκαν 6 κανάλια. Στο κανάλι 

12 ακούγεται η συνέχεια του ήχου από την ενότητα 2.10.6. Στα κανάλια 20, 24, 25, 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µε την προηγούµενη υποενότητα βλ.2.10.5, µε την διαφορά ότι 

στο 20 στο sample έγινε PnS -4 ηµιτόνια. Για το κανάλι 57 χρησιµοποιήθηκε η ηχογράφηση της 

πέτρας που προσγειώνεται πάνω στην άµµο, αλλά διαφορετικό sample. Στο κανάλι 59 

αξιοποιήθηκε η ηχογράφηση από το άλµα του ανθρώπου που προσγειώνεται στην άµµο και 

προστέθηκε ένα high pass φίλτρο µε το ReaEQ στα 196 Hz όπως στην ενότητα 2.10.7, ενώ για 

την πτώση της περικεφαλαίας του αλόγου στο ίδιο κανάλι χρησιµοποιήθηκε η ίδια ηχογράφηση 

µε PnS +2 ηµιτόνια. 

 

 
2.12 Μέρος 10 (3:50-4:19) 

Σε αυτή την σκηνή ο ιππότης µετά την πτώση του από το άλογο βρίσκεται 

εγκλωβισµένος µε το καβούρι να προσπαθεί να τον φάει. Τελικά πιάνει τη σπασµένη λόγχη του 

και χτυπάει το καβούρι. 

2.12.1 Ζάλη ιππότη (Ch. 60, 61) 

Για την ζάλη του ιππότη µετά το χτύπηµα παράχθηκε µια συχνότητα στα 2000Hz. Αυτή 

η συχνότητα παράχθηκε µε µια γεννήτρια συχνοτήτων Tone Generator η οποία τοποθετήθηκε 

στο κανάλι 60. Το συγκεκριµένο εφέ λειτουργεί όπως και η γεννήτρια ροζ θορύβου (βλ. 2.2 σελ. 

25). Το κανάλι 61 λειτουργεί ως βάση και χρησιµοποιήθηκε sample της βροχής. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι για τους ήχους που ακούγονται όση ώρα παράγεται αυτή η συχνότητα έχει 

εφαρµοστεί ReaEQ Low Pass φίλτρο για το κάθε ένα ξεχωριστά. Αναλυτικότερα, στο κανάλι 2 

το φίλτρο είναι στα 160 Hz, στο κανάλι 11 στα 900 Hz, στο 28 993 Hz, στο 33, 76 Hz, στο 34 

350 Hz, στο 37 40Hz. 
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2.12.2 Πανοπλία ιππότη 

Βλ. 2.4.4 σελ. 34 
 

2.12.3 Τρέξιµο ,Φωνή & δαγκάνες καβουριού 

Βλ. 2.5.3 σελ.37 
 

2.12.6 Τράνταγµα στρατιώτη (Ch., 48) 

Για την δηµιουργία αυτού του ήχου χρησιµοποιήθηκε η ηχογράφηση µε τα πιρούνια που 

«ακονίζονται». Το sample αποτελείται µόνο από την «ουρά» του ήχου µε PnS -20 ηµιτόνια. 
 

2.12.7 Πτώση άµµου (Ch.12, 19) 

Για την πτώση άµµου στα διάφορα σηµεία που καταστρέφεται το τείχος 

χρησιµοποιήθηκε η ίδια διαδικασία µε των προηγούµενων ενοτήτων. (βλ. 2.2.4 Άµµος). 

Επιπλέον για την κίνηση του µαργαριταριού στο κανάλι 19 προστέθηκε ένα sample από την 

ηχογράφηση δηµιουργίας του πύργου, χωρίς κάποια επεξεργασία. 

2.12.8 Τρίψιµο χεριών (Ch.12) 

Για τον ήχο αυτό ηχογραφήθηκαν παλάµες που τρίβονταν µεταξύ τους, ενώ κρατούσαν 

άµµο. 
 

2.12.9 Τράβηγµα ρούχων (Ch.62) 

Το τράβηγµα των ρούχων έγινε, ηχογραφώντας το τρίψιµο ενός χεριού πάνω σε ένα 

δερµάτινο µπουφάν. 

2.12.10 Πιάσιµο λαβής & Χτύπηµα λόγχης (Ch.49, 57, 58, 63) 

Το ηχητικό αυτό γεγονός αποτελείται από τρία µέρη. Το πιάσιµο του ξίφους, την κίνησή 

του και την πρόσκρουσή του. Στο κανάλι 63 η πρώτη ηχογράφηση είναι το απότοµο πιάσιµο 

ενός σπαθιού ξιφασκίας, το οποίο ήταν ακουµπισµένο στο πάτωµα. Συνέχεια έχει η κίνηση του 

ξίφους καθώς «σκίζει» τον αέρα. Τέλος το ξίφος προσκρούει µε δύναµή σε καναπέ. Παράλληλα 

στο κανάλι 49 ένας µεταλλικός ήχος από την ηχογράφηση µε τα πιρούνια µε PnS -35 ηµιτόνια, 

στο κανάλι 57 και 58 ένας κρουστικός ήχος από την ηχογράφηση µε το άλµα του στρατιώτη µε - 

6 και -10 ηµιτόνια αντίστοιχα. 

2.12.12 Ουρλιαχτό καβουριού (Ch. 40, 41) 

Στα δύο κανάλια µπήκε η ίδια ηχογράφηση. Η ηχογράφηση ήταν ήχοι από το στόµα. Τα 

samples είχαν όλα PnS +3 ηµιτόνια, ενώ προστέθηκαν τα εφέ ReaEQ, ReaVerbate. Στο κανάλι 

40 ακόµη προστέθηκε εφέ ReaPitch. Οι παράµετροι φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 
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Εικόνα 2.40 ReaEQ για τα κανάλια 40 και 41 
 

 

 

Εικόνα 2.41 ReaPitch για το κανάλι 40 
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Εικόνα 2.42 ReaVerbate για τα κανάλια 40 και 41 

 

 
2.13 Μέρος 11 (4:20-5:03) 

Ο στρατιώτης ανακάµπτει και ξεκινά την επόµενη επίθεση του όταν ένα παλιρροϊκό 

κύµα καλύπτει τα πάντα. 

2.13.1 Χτύπηµα χεριού στην άµµο (Ch. 33, 37) 

Για την δηµιουργία αυτού του ήχου έγινε η ίδια διαδικασία µε τα βήµατα του καβουριού, 

για τα κανάλια 33 και 37. (βλ. 2.5.3 σελ.37) 

2.13.2 Πανοπλία ιππότη 

Βλ. 2.4.4 σελ. 34 
 

2.13.3 Σύγκρουση ασπίδας µε την άµµο (Ch. 60) 

Για την σύγκρουση της ασπίδας µε την άµµο ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στο 2.11.8 σελ.56 για το κανάλι 60- µε PnS +2 ηµιτόνια. 
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2.13.4 Κίνηση χεριών στην άµµο & δηµιουργία ξίφους (Ch.70, 71, 72, 73) 

Καθώς ο ιππότης βυθίζει τα χέρια του στην άµµο, ακούγεται ένας ήχος. Αυτός ο ήχος 

είναι αποτέλεσµα µια ηχογράφησης, κατά την οποία αρχικά τα χέρια βυθίζονταν σε ένα µπολ µε 

άµµο. Στην συνέχεια της ηχογράφησης τα χέρια έβγαιναν από την άµµο. 

Η ίδια διαδικασία ηχογράφησης έγινε µε ένα µαχαίρι του σεφ για την δηµιουργία του 

ξίφους. 
 

Όταν το ξίφος έχει πλέον δηµιουργηθεί, ο ιππότης το σηκώνει ψηλά στον ουρανό. Αυτός 

ο ήχος αποτελείται από έναν µεταλλικό ήχο και από ένα “whoosh”. Ο µεταλλικός ήχος είναι η 

ηχογράφηση µε τα πιρούνια που «ακονίζονται». Έχει γίνει PnS -18 ηµιτόνια. Ακόµη προστέθηκε 

ReaPitch µε τις παραµέτρους να απεικονίζονται παρακάτω. Ο “whoosh” ήχος είναι µια 

ηχογράφηση στην οποία ηχογραφήθηκε ένα ξίφος ξιφασκίας το οποίο «έσκιζε» τον αέρα καθώς 

κουνιόταν. Προστέθηκε PnS -15 ηµιτόνια και ReaPitch και ReaGate. Τέλος καθώς µετακινεί το 

σπαθί για να πάρει θέση µάχης ακούγεται άλλο ένα “whoosh”, το οποίο αποτελείται από δυο 

ήχους. Στο κανάλι 70 ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω. Στο κανάλι 71 

τοποθετείται ένα πιο απότοµο “whoosh” µε ReaPitch και ReaGate µε παραµέτρους ίδιες µε του 

καναλιού 70. 

 

 
 

Εικόνα 2.43 ReaGate για το κανάλι 70 και 71 
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Εικόνα 2.44 ReaPitch για το κανάλι 70 και 71 
 

 
 

Εικόνα 2.45 ReaPitch για το κανάλι 72 
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2.13.5 Τρέξιµο ,Φωνή & δαγκάνες καβουριού 

Βλ. 2.5.3 σελ.37 
 

2.13.6 Μικρή αµµοθύελλα 

Βλ.2.2 σελ.25 και 2.3.4 σελ.33 
 

2.13.7 Ήχος εµφάνισης ήλιου- ηχητικά εφέ 

Για την δηµιουργία αυτού του ήχου χρησιµοποιήθηκαν δύο γεννήτριες ήχου οι οποίες 

εξέπεµπαν συχνότητες 700 και 750Hz αντίστοιχα. Για την διαδικασία αυτή ακολουθήθηκαν τα 

βήµατα της 2.12.1 σελ.56 

2.13.8 Βήµατα ιππότη (Ch. 69) 

Καθώς ο ιππότης ήταν µεγαλύτερος σε όγκο από τους στρατιώτες, τα βήµατα που 

ηχογραφήθηκαν ήταν πιο «βαριά» από αυτά που ηχογραφήθηκαν για τους στρατιώτες. Ακόµη 

προστέθηκε PnS -6 και ReaEQ High Pass φίλτρο στα 60 Hz, ReaGate και ReaVerbate. 

 

 

 

Εικόνα 2.46 ReaGate για βήµατα ιππότη. Κανάλι 69 



63  

 
 

Εικόνα 2. 47 ReaVerbate για βήµατα ιππότη. Κανάλι 69 

 

 
2.13.9 Ήχος Παλιρροϊκού κύµατος, ήχος σύγκρουσης κύµατος µε το κάστρο, ήχος µέσα στο 

κύµα (Ch. 4, 7, 8, 9, 10) 

Αρχικά ο βόµβος που δηµιουργείται από το παλιρροϊκό κύµα ακούγεται στο κανάλι 4 µε 

την ίδια λογική του σεισµού (βλ.2.3.1 σελ.27) 

Στο πρώτο στάδιο το κύµα πλησιάζει. Αυτός ο ήχος παράχθηκε ως εξής. 

Ηχογραφήθηκαν στην παραλία τα κύµατα που σκάνε στην ακτή. Στην συνέχεια έγινε PnS -22.50 

ηµιτόνια, ενώ ακολούθησε ReaEQ φίλτρο Low Pass στα 2970 Hz. 

Στο δεύτερο στάδιο το κύµα χτυπά το κάστρο. Αυτός ο ήχος δηµιουργήθηκε ως εξής. 

Από την ίδια ηχογράφηση βρέθηκε ένα κύµα το οποίο ήταν δυνατότερο από τα άλλα. Σε αυτό το 

κύµα έγινε PnS -21 και προστέθηκε ReaEQ µε Low Pass φίλτρο στα 3240 Hz. 

Στο τρίτο στάδιο βρισκόµαστε µέσα στο κύµα. Αυτός ο ήχος αποτελείται από τρείς 

διαφορετικούς ήχους. Ο πρώτος ήχος είναι ο ίδιος µε αυτόν από το πρώτο στάδιο. Ο δεύτερος 

ήχος είναι ηχογράφηση της παραλίας µε PnS -15 και ReaEQ Low Pass φίλτρο στα 656 Hz. Ο 

τρίτος ήχος είναι ηχογράφηση από µπουρµπουλήθρες που γίνονται σε ένα ποτήρι µε νερό µε ένα 

πλαστικό καλαµάκι, µε ReaEQ Low Pass φίλτρο στα 159 Hz. 
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2.14 Μέρος 12 (5:04-5:14) 

Η τοποθεσία είναι µια παραλία. Στο πλάνο είναι ένα διαλυµένο κάστρο από άµµο. Ένα 

καβουράκι αποµακρύνεται από αυτό. 

2.14.1 Κίνηση φύλλων-αέρας (Ch.5) 

Για την δηµιουργία αυτού του ήχου ηχογραφήθηκε ο αέρας που περνά µέσα από 

ξερόχορτα. Στην συνέχεια προστέθηκε ReaEQ µε High Pass στα 201 Hz και High Self στα 

11911Hz. 

2.14.2 Ήχος θάλασσας (Ch.6) 

Για αυτόν τον ήχο ηχογραφήθηκε το κύµα που σκάει στην παραλία και προστέθηκε 

ReaEQ µε Low Pass Filter στα12500Hz. 
 

2.14.3 Τρέξιµο καβουριού (Ch.28) 

Βλ. 2.5.3 σελ.37 
 

2.16.1 Μελωδία (Ch.93, 94) 

Η µουσική έγινε µε τη χρήση του Ableton Live 10 Lite. Γράφτηκε µια µελωδία µε ένα πιάνο και 

στη συνέχεια προστέθηκε εφέ reverb. Έπειτα έγινε διπλασιασµός του track και αφαιρέθηκε το 

reverb ώστε να δοθεί έµφαση στην ατάκα του πιάνου. Τέλος αποκόπηκε ένα δείγµα από την 

αρχή του µουσικού κοµµατιού πολλαπλασιάστηκε και συνδέθηκε µε την υπόλοιπη µελωδία 

ώστε να ξεκινάει το τραγούδι µε τη νότα ΛΑ κρατηµένη. 
 

Εικόνα 2.48 Reverb Μελωδίας 
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2.15 Μέρος 13 (5:15-5:25) 

Σε αυτή την σκηνή καθώς οι ηλιαχτίδες πέφτουν πάνω στο µαργαριτάρι αυτό 

µεταµορφώνεται σε ένα γυάλινο βόλο. 
 

2.15.1 Ηλιαχτίδες πάνω στο µαργαριτάρι ( Ch.64) 

Για την δηµιουργία αυτού του ήχου, ηχογραφήθηκε το χτύπηµα ενός πιρουνιού πάνω σε 

ένα κρυστάλλινο ποτήρι. Στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκε η «ουρά» αυτού του ήχου σε δυο 

ξεχωριστά samples όπου το πρώτο µπήκε σε Reverse για την αρχή του νέου ήχου ενώ το 

δεύτερο sample αξιοποιήθηκε σαν «ουρά» του νέου ήχου. 

2.15.2 Κίνηση φύλλων-αέρας (Ch.5) 

Βλ.2.14.1 σελ.64 
 

2.15.3 Ήχος θάλασσας (Ch.6) 

Βλ.2.14.2 σελ.64 

 

 

2.16 Τίτλοι Τέλους (5:26-5:42) 

Στο τελευταίο µέρος περιέχονται οι τίτλοι τέλους και η συνέχεια της µουσικής από το 

προηγούµενο µέρος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η επιλογή της συγκεκριµένης πτυχιακής έγινε λόγω του ενδιαφέροντος για τον ηχητικό 

σχεδιασµό µια ταινίας. Μέσα από αυτή την διαδικασία αποκτήθηκαν πολλές γνώσεις για τα 

στάδια υλοποίησης µια ταινίας, όσον αφορά τον ήχο, αλλά και τα προβλήµατα που προκύπτουν 

κατά την ηχογράφηση και επεξεργασία του ηχητικού υλικού, καθώς και η επίλυσή τους. 

Οι προκλήσεις που προέκυψαν ήταν αρκετές. Αρχικά έπρεπε να δηµιουργηθούν όλοι οι 

ήχοι από την αρχή χωρίς την βοήθεια βιβλιοθηκών. Στα περισσότερα µέρη επιλέχθηκε η τεχνική 

Foley, όπου γινόταν ηχογράφηση σύµφωνα µε την εικόνα. Αφότου ορίστηκαν οι ηχητικές 

ανάγκες, έπρεπε να βρεθούν οι χώροι ηχογράφησής τους. Οι εξωτερικές ηχογραφήσεις λόγω 

θορύβου της πόλης ήταν εφικτό να πραγµατοποιηθούν µόνο τις πολύ πρωινές ώρες και εκτός 

πόλης πράγµα που δυσκόλευε την διαδικασία καθώς ήταν απαραίτητο µεταφορικό µέσο για την 

πρόσβαση στους χώρους αυτούς. Ακόµη στους εσωτερικούς χώρους οι ηχογραφήσεις έγιναν 

µέσα σε δωµάτια ενός σπιτιού, εποµένως δεν έχουν τις προδιαγραφές ενός studio. 

Μια από τις µεγαλύτερες δυσκολίες ήταν η προσοµοίωση της ατµόσφαιρας της ερήµου, 

καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα ηχογράφησης της και αποτελούσε ίσως το µεγαλύτερο κοµµάτι 

της ταινίας. 

Επιπλέον η έλλειψη επαγγελµατικού εξοπλισµού, είχε ως αποτέλεσµα την εισχώρηση 

θορύβου στις ηχογραφήσεις, εποµένως ήταν απαραίτητη η διαδικασία αποθορυβοποίησης τους, 

για να φύγει το µεγαλύτερο ποσοστό θορύβου από αυτές. Οι περισσότεροι από τους ήχους 

επεξεργάστηκαν µε Equalizer, Pitch Shifter και Reverb. 

Ακόµη δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στο κοµµάτι της αισθητικής, αφού ο ηχητικός 

σχεδιασµός δεν αφορά µόνο τις τεχνικές και την δηµιουργία ήχων αλλά και την προσωπική 

οπτική. 
 

Συνεπώς για το βέλτιστο αποτέλεσµα της ηχητικής επένδυσης µιας ταινίας, είναι πολύ 

σηµαντικά τα εξής δυο χαρακτηριστικά. Πρώτον ο επαγγελµατικός εξοπλισµός αλλά και οι 

γνώσεις χειρισµού αυτού, επιφέρει πιο ποιοτικά αποτελέσµατα τόσο στις ηχογραφήσεις, όσο και 

στην επεξεργασία και δεύτερον η αισθητική δίνει µια ξεχωριστή «πινελιά» στην ταινία. 



67  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 

 
Βιβλία 

Sonnenschein, David, Sound Design, The Expressive Power Of Music, Voice, Sound Effects in 

Cinema, Michael Wiese Productions, California (2001) 

 

 
Τζεδάκη, Αικατερίνη, Μορφολογία Ήχου & Ηχητικός Σχεδιασµός I, ΤΕΙ Κρήτης - Τµήµα 

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (2014) 

 

 
Ξενικάκης, Δηµήτρης, Ηχοληψία ΙΙ, ΤΕΙ Κρήτης - Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής (2017) 

 

 
Κεφαλογίαννης, Νίκος, Σηµειώσεις του µαθήµατος Τεχνικές Μουσικής παραγωγής, ΤΕΙ Κρήτης 

- Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 

 

 

Ηλεκτρονικές πηγές (τελευταία πρόσβαση 28/02/2020) 

http://www.thestudiotour.com/wp/behind-the-camera/foley-stage/ 

https://www.audioshapers.com/blog/what-is-sound-design.html 

https://youtu.be/E9gZNXUlNms 

https://youtu.be/HEY9XIYJtGg 

https://youtu.be/6vXiIlKCEgQ 

https://youtu.be/JyGQ_iKKzQA 

https://youtu.be/pjey57lAp1k 

https://www.sidefx.com/community/esma-chateau-de-sable/ 

https://www.sidefx.com/community/esma-chateau-de-sable/ 

https://www.dailymotion.com/video/x6ivk9q 

http://www.thestudiotour.com/wp/behind-the-camera/foley-stage/
http://www.audioshapers.com/blog/what-is-sound-design.html
http://www.sidefx.com/community/esma-chateau-de-sable/
http://www.sidefx.com/community/esma-chateau-de-sable/
http://www.dailymotion.com/video/x6ivk9q

