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SIG Multimedia 
Pertemuan 11 (2 Jam) 
Rangkuman : 
Membuat tampilan 3D dan animasi 
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ArcScene 

1. Aktifkan ArcScene melalui Start > Program > ArcGis > ArcScene 

2. buka data hasil interpolasi yang telah dilakukan pada praktikum sebelumnya 

 

3. secara deffault, model data Tin dalam keadaan grey scale. Ubah tampilan warna 

yang sesuai dengan cara thematic mapper 
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4. Buatlah tampilan 3-D dengan cara klik kanan, pilih option Base Heights. Pilih option 

ke dua yaitu Obtain Heights For Layer From Surface, dan pada Z Unit 

Vonversion pilih custom dan nilai 5 seperti berikut ini. 

 

5. maka tampilan seperti berikut ini: 
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6. Pelajari main-tools yang terdapat  pada ArcScene. 

7. Overlay dengan data vektor lainnya. Contoh masukkan data Roadwl (Jalan) dan 

Hydrol (sungai) pada data Bandung. 

8. klik kanan pada data Roadwl, pilih Base Heights kembali dan perlakukan sama 

dengan pola data TIN sebelum ini, begitu juga dengan data Hydrol. 
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9. Animasi Video, buka Animation Controls dan rekam seluruh pergerakan data seperti 

yang anda inginkan. 

 

10. simpan hasil perekaman menggunakan perintah Annimation > Export To Video 

 

11. lalu isi nama file dan jenis compressor file yang anda inginkan. 
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12. File dalam format AVI dapat anda mainkan menggunakan perangkat lunak 

multimedia dikomputer anda. 

13. Untuk  overlay data TIN dengan data raster lain misalkan citra satelit yang telah 

georeference dengan cara yang sama dengan metode pada nomor  8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGlobe 

1. salah satu sarana multimedia yang dapat digunakan adalah ArcGlobe. Aktifkan 

ArcGlobe melalui Start > Program > ArcGis > ArcGlobe 
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2. masukkan data bandung misalnya, berturutan roadwl, hydrol dan bsdsta. 

3. setelah masuk, lakukan perintah seperti berikut: 

a. klik kanan pada roadwl, pilih generate data chace 

 

b. pada generate Chace pilih From LOD mendekati Near seperti pada tampilan 

berikut ini 

 

c. perlakukan data Hydrol dan bsdsta seperti data Roadwl 

d. perhatian: sesuaikan keadaan mendekati near tersebut dengan 

kapasitas komputer anda karena proses rendering seperti ini 

sangat membutuhkan kapasitas komputer yang bagus dan 

prima. 
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4. Pelajari juga tools yang terdapat di ArcGlobe seperti di ArcScene dan pergunakan 

juga animation control untuk menghasilkan file film 

 


