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ARDPHORTFÓILIÓ – STAIDÉAR CLEACHTÓRA, 
DEARTHÓIR FUAIME: BEN BURTT

COMHAD FÍRICÍ:
EALAÍONA ÍOMHÁ 
GHLUAISTE LEIBHÉAL A2 GCE

Forléargas
Is fearr eolas air as a obair 
ar Star Wars (1977) agus 
a scannáin leantacha. Is 
minic a bhaineann cur 
chuige Ben Burtt maidir 
le dearadh fuaime don 
fhicsean eolaíochta agus 
don fhantaisíocht le 
hathearraíocht a bhaint as 
fuaimeanna coitianta agus iad a chur le chéile ar 
dhóigh a bhaineann geit as daoine.
Roimh na scannáin Star Wars ba mhinic 
fuaimeanna simplí leictreonacha in úsáid 
mar mhaisíochtaí fuaime ar scannáin ficsean 
eolaíochta, rud a d’éiligh ar an lucht féachana 
glacadh leis go bhfógróidh gach píosa 
teicneolaíochta a fheidhm san am atá le teacht trí 
blípeanna athráiteacha a dhéanamh. An obair a 
rinne Burtt maidir le maisiúcháin úrnua fuaime a 
chruthú agus uigeachtaí mionsonraithe sonacha a 
chumadh, rinne sí an seánra a athrú ó bhonn agus 
rinne sí an méid céanna leis an lucht féachana a 
thabhairt chuig pláinéid sa chianspás agus a rinne 
na híomhánna a raibh siad á dtionlacan.

Roinnt teicnící don staidéar agus 
don fhiosrúchán:
• Úsáid teaglamaí de ‘fhuaimeanna faighte’ le 

fuaimeanna neamhshaolta a chruthú, mar 
shampla, fuaim na marc-chlaimhte solais in 
Star Wars a tháinig ó theilgeoir scannáin agus 
é díomhaoin, agus an aisfhotha a tháinig ó 
mhicreafón a bhogadh thar chúl teilifís Gha 

Catóide lochtach; agus fuaimeanna innill 
mhífheidhmiúla an Millenium Falcon, a rinneadh 
trí na fuaimeanna a dhéanann eitleán ón tseanam, 
túirín tainc ó ré an Dara Cogadh Domhanda, scaird 
aeir fiaclóra, agus fuaim gluaisrothair ag stopadh 
agus ag dúiseacht

• Úsáid ‘pholl dubh na fuaime’ a bhaineann le 
meandar gairid den tost iomlán a chur isteach 
go díreach roimh fhuaim chatastróifeach, mar 
shampla, in Star Wars: Sa scannán Attack of the 
Clones (2002), cuireann Burtt tréimhse ghairid den 
tost iomlán isteach san fhuaimrian, go díreach 
roimh phléascadh “lánán seismeach” a scaoileadh 
le spáslong atá ag éalú

Roinn téacsanna molta:*
Star Wars, George Lucas (1977)
Wall-E, Andrew Stanton (2008)
Super 8, J.J. Abrams (2011)
Star Trek Into Darkness, J.J. Abrams (2013)

*Iarrtar ort a thabhairt ar d’aire gur féidir go bhfuil scannáin 
teastas 18 i measc corpas scannánaíochta cuid de na cleachtóirí 
atá sa chomhad fíricí A2 EÍG. Na scannáin seo, má tá siad 
suntasach, b’fhéidir go luafar san fhorléargas iad le cúlra slí 
bheatha a chur ar fáil ach ní bheidh siad liostaithe mar scannáin 
atá molta don staidéar ag CCEA. Is é freagracht an mhúinteora 
a chinntiú nach n-amharcann na daltaí ach ar scannáin a bhfuil 
inneachar agus deimhniúchán fóirsteanach dá n-aois iontu.

Tá athbhreithniú déanta ar an deimhniúchán atá ag roinnt 
scannán le blianta beaga anuas. Le tuilleadh sonraí a fháil, 
gabh chuig www.bbfc.co.uk agus úsáid an fheidhm cuardaigh 
deimhniúchán scannán.
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