
DRAAIENDE GLOBE 

Benodigdheden
1. Internetverbinding
2. Hypercam:  http://www.hyperionics.com/    (Download versie 2 Now Free)

(voor studio 17 kun je  Live Screen Capturing gebruiken )
3. Google Earth:  http://www.google.com/earth/download/nl/agree.html 

(Let op: standaard staat aan dat je   Google Chrome   ook installeert, dit kun je   
uitzetten)

Bovenstaande programma's zijn kosteloos te downloaden

Opname van de globe

1. Start Studio

2. Start Hypercam

3. Start Google Earth en zet de globe stil door op de muis links te klikken.
           De drie benodigde programma's staan nu op de taak balk en zijn direct                     
           beschikbaar.  Google Earth is nu actief.

4. Stel de globe in op het gewenste formaat, met Europa op de voorzijde zoals 
aangegeven op onderstaande afbeelding.
 

5. Activeer nu Hypercam, kies het tabblad AVI FILE, ga naar BROWSE FOR 
FILENAME, maak in de map AS Video een sub-map aan met de naam Globe en 
geef een bestandsnaam (of event. opslaan in een andere videomap). Ga nu naar 
het tabblad SCREEN AREA en vervolgens naar SELECT REGION. Selecteer het 
opname gebied in Google-Earth. Zie voor het opname gebied de afbeelding boven 
Item 6
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6. Klik op  START REC. of F1 . Ga naar de navigatie rechtsboven de onderste roos en 
start de rotatie van de globe door de linker muisknop ingedrukt te  houden, door de 
pointer naar het midden of naar buiten te bewegen kun je de snelheid regelen. 
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7. Laat de globe doordraaien tot Europa weer aan de voorkant staat en laat dan de 

linker muis knop los. 
Activeer Hypercam en druk op Stop record of F2  om de opname te stoppen.       
                       

8. We gaan nu naar Studio en zien dat de globe in de door ons opgegeven map staat. 
Wat meteen opvalt is dat de globe een eivorm heeft en dat gaan we repareren. Klik 
rechts op de globe in de bibliotheek en kies Openen in de Media-Editor 

9. Kies in de Media-Editor  voor Aanpassing en ga vervolgens rechtsboven naar 
H-/B-verhouding en kies voor Weergave 16:9. De globe heeft nu een ronde vorm. 
Klik op Oke om terug te keren naar de tijdlijn.
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10.Als we de globe vaker willen gaan gebruiken kunnen we deze het best gaan 
trimmen in de bibliotheek, de instellingen worden dan vast gehouden. Dubbelklik op 
de globe en start nu de player en stop deze op het moment dat de Globe begint te 
draaien en zet hier een in-punt, start de player weer en stop de player op het 
moment dat de globe stopt met draaien en plaats hier een uit-punt. Ga nu weer 
terug naar film en zend de clip naar de tijdlijn. 

Achtergrond transparant maken 
11. Om de globe vrijstaand in een clip te monteren krijgen we het beste resultaat als we 

dat met de Titel-Editor doen.
Selecteer het spoor boven de clip en ga naar de Titel-Editor. Verwijder de tekstlaag, 
druk op solo zodat de globe zichtbaar wordt. Voeg een cirkel in en maak deze even 
groot als de globe, plaats deze over de globe zodat deze helemaal afgedekt wordt. 
Kleur deze groen in voor de chroma-key.
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12.Ga naar achtergrondinstellingen en drop de gewenste scene in de dropzone. Klik 
op OK.

13.Maak de titel even lang als de scene met de globe, klik rechts op de titel en 
selecteer Effecteneditor openen. 
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14.Klik op Keyers en vervolgens op Studio Chromakeyer vervolgens op OK.

15.Als we nu afspelen zien we de Globe draaien in de gewenste scene.

      Han Eilander
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