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BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

3.1. Data Penelitian Tugas Akhir 

Data pengamatan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

data penegamatan GPS yang dilakukan di Bendungan Jatibarang pada bulan 

Maret, April dan Mei. Pengamatan GPS dilakukan pada enam titik Bench Mark 

yang terpasang di puncak bendungan utama. Enam titik tersebut adalah tiga titik 

pada downstream, yaitu M10, M11 dan M12 serta 3 titik pada upstream, yaitu 

M07, M08 dan M09. Enam titik tersebut digunakan sebagai titik pantau, 

sedangkan titik kontrol yang digunakan dalam pengamatan ini adalah CORS 

BAKO, dimana data dapat diunduh melalui web SOPAC.  

 

Gambar I.1. Enam titik pantau pada tubuh Bendungan Jatibarang 

Data survei GPS dilaksanakan tiga kali, yaitu masing-masing pada tanggal 

19-20 Maret 2014, 12-14 April 2014 dan 6-7 Mei 2014. Pengamatan dilakukan 

dengan menggunakan tiga buah receiver GPS tipe geodetic dual frequency, 

dengan lama pengamatan untuk tiap baseline sekitar 5 jam. Pada setiap stasiun 

pengamatan, data interval perekaman data yang digunakan adalah 15 detik, dan 



III-2 

mask angle untuk pengamatan satelit adalah 15 derajat. Pengolahan data dari 

survei GPS dilakukan menggunakan perangkat lunak ilmiah GAMIT 10.5. 

Tabel I.1. Tabel waktu pelaksanaan pengamatan GPS 

Periode Tanggal DOY 
Titik 

Pengamatan 

Durasi 

Pengamatan 
Alat 

Maret 
19 Maret 2014 078 M09; M11; M12 4 jam Hiper Gb 

20 Maret 2014 079 M07; M08; M10 4 jam Hiper Gb 

April 

12 April 2014 102 M09; M12 5 jam ProMark 800 & 500 

13 April 2014 103 M08; M11 5 jam ProMark 800 & 500 

14 April 2014 104 M07; M10 5 jam ProMark 800 & 500 

Mei 
06 Mei 2014 126 M09; M11; M12 5 jam ProMark 800 & 500 

07 Mei 2014 127 M07; M08; M10 5 jam ProMark 800 & 500 

 

3.2. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan adalah: 

a. Laptop dengan spesifikasi Processor AMD Turion™ X2 Dual-Core 

Mobile RM-75 2.20 GHz, RAM 3,00 GB, 

b. Alat tulis, 

c. GPS Topcon Hiper GB pada periode Maret 2014 

d. GPS Asctech ProMark 500 dan 800 pada periode April 2014 dan Mei 

2014 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sistem Operasi Ubuntu 12.04 LTS. 

b. Perangkat lunak GAMIT versi 10.5. 

c. GMT (Generic Mapping Tools), digunakan untuk plotting data hasil 

pengolahan dengan perangkat lunak GAMIT/GLOBK. Perangkat lunak 

ini diunduh melalui alamat ftp://ftp.soest.hawaii.edu/gmt. 

d. NETCDF (Network Common Data Form), perangkat lunak ini adalah 

dependencies yang harus dipenuhi bila menginstal perangkat lunak 

ftp://ftp.soest.hawaii.edu/gmt
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GMT.   Perangkat   lunak   ini   digunakan   untuk   interfaces   pada   

akses (sharing   dan   transfer)    data   yang   bersifat   scientific.   

Perangkat lunak ini diunduh melalui alamat 

http://www.unidata.ucar.edu/downloads/netcdf/index.jsp. 

e. Xcode 4, perangkat lunak ini adalah compiler GCC (GNU C Compiler) 

untuk sistem operasi Ubuntu 12.04 yang digunakan untuk compiling 

perangkat lunak GAMIT, GMT, dan NETCDF. Aplikasi ini bisa 

diunduh dengan perangkat lunak Ubuntu 12.04 yang sudah terdapat di 

dalam sistem operasi. 

f. Gfortran, perangkat lunak ini adalah compiler untuk bahasa Fortran 

pada perangkat lunak GAMIT yang diperlukan pada saat instalasi. 

Perangkat lunak ini dapat diunduh melalui 

http://gcc.gnu.org/wiki/GfortranBinaries. 

g. TEQC untuk cek kualitas data observasi GPS dan menggabungkan data 

observasi. 

h. Microsoft Office 2013. 

 

3.3. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

1. Data pengamatan 

Data pengamatan GPS dalam tiga kali survei diperoleh dengan pengambilan 

data langsung di Bendungan Jatibarang, Semarang. Titik yang digunakan 

adalah titik M7, M8, M9, M10, M11 dan M12 yang terpasang di atas tubuh 

bendungan. 

2. Data pendukung 

Data pendukung adalah data-data sekunder yang dilakukan saat 

pengolahan data. Software GAMIT menyediakan fasilitas dimana user 

secara otomatis dapat men-download data-data sekunder yang dibutuhkan 

http://www.unidata.ucar.edu/downloads/netcdf/index.jsp
http://gcc.gnu.org/wiki/GfortranBinaries
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apabila tersambung dengan internet. Adapun jika men-download secara 

manual adalah sebagai berikut: 

a. File IGS ephemeris final orbit. File ini dalam bentuk *.sp3 dan dapat 

diunduh dari ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product. File tersebut 

diletakkan ke dalam folder igs. 

b. File navigasi. File navigasi ini yang digunakan adalah yang bertipe 

autoDDD0.YYn (DDD: DOY, YY: tahun) dan dapat diunduh dari 

ftp://garner/ucsd.edu/nav.File tersebut diletakkan ke dalam folder 

brdc. 

c. Ada 3 file tambahan yaitu: file gelombang pasang surut 

(otl_FES2004.grd),   file  atmosfer  (atmdisp_YYYY),  file  pemodelan 

cuaca (vmflgrd.YYYY), yang dapat diunduh dari 

ftp://everest.mit.edu/pub/GRIDS. File tersebut diletakkan ke dalam 

folder tables. 

d. H-file global diunduh pada ftp://garner.ucsd.edu/pub/hfiles dengan 

DOY yang sama dengan DOY pada saat pengamatan. Terdapat sebelas 

jenis untuk setiap DOYyaitu igsa, igsb, igs1, igs2, igs3, igs4, igs5, 

igs6, igs7, igs8, dan igs9.File tersebut diletakkan ke dalam folder 

hfiles, file inidiperlukansaat pengolahan GLOBK. 

 

 

 

 

 

 

ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product
ftp://everest.mit.edu/pub/GRIDS
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3.4. Pengolahan Data 

Tahapan proses lengkap pengolahan data pada penelitian ini dapat dilihat 

pada diagram alir berikut ini: 
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Gambar I.2. Diagram alir pengolahan data menggunakan software GAMIT 

3.4.1. Pengecekan Data Dengan TEQC 

Sebelum melakukan pengolahan data dengan menggunakan software 

GAMIT, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kualitas data pengamatan dalam 

format RINEX dengan menggunakan perangkat lunak TEQC. Pengecekan data 

dilakukan untuk mengetahui waktu mulai dan berakhirnya setiap pengamatan, 

nilai multipath yang terjadi, interval perekaman, total satelit dan informasi 

lainnya. Untuk menjalankan TEQC perlu membuka command promt terlebih 

dahulu pada sistem operasi windows, file observasi yang akan dilakukan 

pengecekan diletakkan dalam satu direktori dengan software teqc.exe. Sebelum 
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menjalankan perintah teqc, command promt harus masuk ke direktori teqc. 

Setelah itu masukkan perintah berikut ini: 

teqc +qc <observation file> 

contoh perintah dalam penelitian ini pada titik pengamatan dengan nama file 

log0102b.14o adalah: teqc +qc log0102b.14o. 

Contoh pengecekan teqc dapat dilihat pada Gambar III.3. Untuk dapat 

membaca informasi pada gambar tersebut dibutuhkan perintah teqc ++sym untuk 

mendapatkan keterangan simbol tersebut (Gambar III.4). 

 

Gambar I.3. Simbol informasi data observasi log0102b.14o pada TEQC 
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Gambar I.4. Keterangan simbol informasi pada TEQC 

3.4.2. Pembuatan Direktori Kerja File GAMIT 

Untuk melakukan pengolahan data dengan GAMIT diperlukan pembuatan 

direktori kerja yang dibuat di dalam masing-masing direktori project yang 

digunakan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa project sesuai dengan 

DOY pengamatan. Masing-masing project tersebut berisi folder-folder berikut ini 

(Gambar III.5): 

a. rinex, folder yang digunakan untuk menyimpan file-file RINEX 

observasi dari pengamtan titik pantau dan titik kontrol. 

b. igs, folder yang digunakan untuk menyimpan file pendukung, final IGS 

precise ephemeris dengan format *.sp3. Format file IGS adalah 

igs<gps week><day of week>.sp3. 

c. brdc, folder yang digunakan untuk menyimpan file pendukung, 

navigasi global sesuai dengan DOY project yang akan diolah. Format 

file navigasi global adalah auto<ddd>0.<yy>n, dimana ddd adalah 

DOY, dan yy adalah year/tahun. 
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Gambar I.5. Susunan hirarki direktori kerja GAMIT 

3.4.3. Pengeditan Control File 

Setelah kita menjalan proses sh_setup –yr <yyyy> -apr <apr file> pada 

direktori project, maka akan muncul folder tables dalam folder project. Dimana 

folder tables tersebut terhubung serta copy file dari folder tables dari GAMIT. 

Dalam folder tables inilah, control file yang akan dilakukan editing file berada. 

Dalam perintah tersebut <yyyy> menyatakan tahun dari data yang digunakan dan 

<apr file> menyatakan ITRF yang digunakan. Contoh perintah yang digunakan 

dalam penelitian ini:  

sh_setup –yr 2014 -apr itrf08.apr 

Pengeditan control file yang dilakukan adalah: 

1. lfile. , berisi koordinat pendekatan (apriori) dari stasiun pengamatan global. 

Koordinat dari stasiun pengamatan baik titik pantau maupun titik kontrol 

ditambahkan ke dalam file ini. Koordinat pendekatan masing-masing 

koordinat dapat dicari dari file rinex *.YYo masing-masing stasiun. Pada 

kolom terakhir diisikan tahun dan DOY saat pengamatan dilaksanakan. 
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Gambar I.6. Contoh tampilan lfile. 

2. process.defaults , digunakan untuk menentukan lokasi direktori yang 

digunakan pada project yang sedang dijalankan. File ini juga digunakan 

untuk menentukan file navigasi yang digunakan serta apr file yang 

digunakan pada GLOBK. Dalam hal ini opsi yang digunakan adalah set 

brdc = auto dan set aprf = itrf08.apr. Bagian lainnya dibiarkan default 

sesuai yang diberikan GAMIT. 
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Gambar I.7. Contoh tampilan process.defaults 

3. sestbl. , merupakan file yang digunakan untuk proses pengolahan. 

Pengeditan dilakukan pada bagian choice of experiment. Opsi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah “BASELINE”. Opsi “BASELINE” 

dipilih karena jarak antar stasiun tidak lebih dari ratusan kilometer. Bagian 

lain yang diubah, atml.grid sebagai kandungan atmosfer pilih opsi “Y”, 

map.grid sebagai pengeplotan koordinat repeabilities dengan GMT pilih 

opsi “Y”, serta otl.grid sebagai pemodelan ocean tidal loading/pasang surut 

air laut pilih opsi “Y”. Bagian lainnya tidak perlu diubah dan mengikuti 

nilai yang diberikan oleh GAMIT. 
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Gambar I.8. Contoh tampilan sestbl. 

4. sites.defaults, merupakan file yang digunakan untuk mengontrol 

penggunaan stasiun dalam pengolahan dengan GAMIT dan GLOBK. 

Pengisian file ini diisi dengan nama stasiun dan nama project (nama project 

merupakan nama folder) yang digunakan serta opsi lainnya. Site berisi nama 

dari stasiun yang digunakan, expt berisi nama project experiment, keyword1 

dan keyword2 berisi opsi-opsi yang digunakan dalam pengolahan GAMIT 

dan GLOBK. Keterangan keyword yang harus diisikan berada di baris atas 

dalam file ini. 



III-13 

 

Gambar I.9. Contoh tampilan sites.defaults 

5. sittbl. , merupakan file yang digunakan untuk memasukkan constraint dari 

setiap stasiun yang diolah oleh GAMIT. File ini sudah berisi dengan nilai 

constraint untuk stasiun global yang dapat digunakan sebagai titik kontrol. 

Nilai setiap titik berbeda besarannya, tergantung fungsi dari titik tersebut 

sebagai titik pengamatan atau sebagai titik kontrol (titik definitif). Untuk 

titik kontrol menggunakan coord.constr 0.05 0.05 0.05 sedangkan untuk 

titik pengamatan menggunakan coord.constr 100 100 100. Nilai 100 

memiliki arti koordinat tersebut akan mengalami perataan dengan nilai 

constraint yang besar/bobot kecil (perubahan koordinat bisa besar) dan 

semakin kecil nilai coord.constr maka titik tersebut akan mengalami 

perataan dengan bobot yang besar. Pada titik kontrol CORS BIG nilai 

constraint yang diberikan adalah berkisar 5 centimeter (~5 cm) atau bila 

ditulis dalam sittbl. adalah 0.05, karena dianggap sebagai titik ikat yang 

tidak mengalami perubahan posisi yang besar. 
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Gambar I.10. Contoh tampilan sittbl. 

6. station.info , merupakan file yang berisi informasi tentang stasiun titik yang 

diolah. Informasi tersebut session start dan session stop yang menunjukkan 

waktu mulai dan berhentinya pengukuran, waktu mulai diisi sesuai tahun 

dan DOY pengukuran dilakukan sedangkan waktu berhenti diisi 9999 999 

00 00 00. Informasi Ant Ht untuk memasukkan tinggi antenna, HtCod untuk 

menentukan kode pusat fase (sesuai antenna GPS yang digunakan), receiver 

type untuk menentukan kode receiver yang digunakan, serta antenna type 

untuk memasukkan kode dari tipe antenna yang digunakan. Informasi-

informasi tersebut diisikan berdasarkan informasi dari file rinex *.YYo 

pengamatan. Jika dalam file rinex tidak didapatkan informasi yang 

dibutuhkan, informasi bisa diisikan berdasarkan file katalog yang disediakan 

GAMIT dalam folder tables. Untuk menentukan receiver type dan antenna 

type dapat dilihat pada file rcvant.dat dan kode HtCod dapat dilihat pada 

file hi.dat. 

 

Gambar I.11. Contoh tampilan station.info 

3.4.4. Pengolahan Dengan Software GAMIT 

Setelah control file selesai diedit dan semua file yang dibutuhkan sudah 

ditempatkan pada direktori project yang sesuai, proses pengolahan dapat langsung 
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dilaksanakan. Perintah untuk menjalankan proses pengolahan GAMIT pada 

direktori project adalah sebagai berikut: 

sh_gamit -d <YYYY><doy> -expt <expt> -pres ELEV -orbit IGSF -

copt x k p -dopts c ao -met -ion 

Salah satu contoh perintah dalam penelitian adalah: sh_gamit -d 2014 102 -

expt b102 -pres ELEV -orbit IGSF -copt x k p -dopts c ao -met -ion (untuk 

data pada DOY 102 tahun 2014). 

Keterangan: 

YYYY : tahun data yang diolah 

-d : untuk pengolahan sehari saja 

doy : DOY data yang diolah 

expt : nama experiment yang sudah ditentukan pada file sites.defaults 

ELEV : opsi ini untuk plotting skyplot dan phase vs elevation 

IGSF : IGS Final 

 

Pada tahap Automatic Batch Processing, GAMIT menjalankan beberapa 

buah perintah secara berurutan sebagai berikut: 

a. ARC, digunakan untuk menciptakan T-File. Jika T-File sudah diciptakan 

oleh sh_sp3fit, maka proses oleh modul ini bisa dilewati. 

b. YAWTAB, perintah ini digunakan untuk membauat tabel nilai YAW 

untuk tiap satelit pada tiap epoch yang digunakan sebagai input pada T-

File. 

c. MODEL, perintah ini digunakan untuk menghitung Prefit Residual dan 

Partial Derivatives pengamatan yang terdapat pada X-File. Selanjutnya 
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X-File ini dikonversi menjadi C-File. X-File yang dimaksud adalah hasil 

dari makex. Perhitungan koordinat saat melakukan pengamatan 

merupakan fungsi non linier, sehingga perlu dilakukan Partial 

Derivatives. 

d. AUTCLN, perintah ini digunakan untuk membaca C-File yang dibentuk 

oleh modul MODEL, yang digunakan untuk mencari Cycle Slips, Double 

Difference Residual, kemudian membuat seri “a” dari C-File yang telah 

diberikan koreksi Data Phase dan Prefit Residual. Format datanya 

c<project name>a.<doy>. 

e. CFMRG, perintah ini digunakan untuk membaca C-File kemudian 

memilih dan mendifinisikan parameter-parameter yang akan diberi 

perataan. 

f. SOLVE, perintah ini memberikan hitungan perataan kuadrat terkecil pada 

koordinat stasiun pengamatan dan parameter-parameter orbit, kemudian 

mengupdate M-File dengan parameter hasil perataan. Modul ini juga 

membuat L-File seri “a” dengan parameter setelah diberi perataan. 

Format datanya adalah l<project name>a.<doy>. M-File dan Q-File dari 

hasil program ini diberi seri “p”. Format data yag dihasilkan adalah 

m<project name>p.<doy> dan q<project name>p.<doy>. 

g. MODEL, perintah ini digunakan untuk menghitung ulang Prefit Residual 

dan partial pada X-File dengan menggunakan koordinat yang telah 

diupdate, lalu membuat C-File seri “b”. Format datanya adalah c<project 

name>b.<doy>. 

h. AUTCLN, perintah ini digunakan untuk membersihkan data dengan 

menggunakan residual dari koordinat yang telah diupdate kemudian 

menulis ulang C-File seri “b”. 
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i. CFMRG, perintah ini membuat M-File baru seri “a” dari C-File seri “b”. 

Format datanya adalah m<project name>a.<doy> dan c<project 

name>b.<doy>. 

j. sh_sigelv, perintah ini membuat data noise dari file autcln.post.sum dan 

memasukkan hasil dari solusi wide lane ambiguities kedalam N-File. 

k. SOLVE, perintah ini menghitung ulang koordinat dan parameter orbit 

dengan hitung perataan kuadrat terkecil serta menghitung ulang 

ambiguitas fase. Hasil dari proses SOLVE ini adalah penulisan ulang M-

File dengan parameter yang sudah diberi perataan. Selain M-File, juga 

akan ditulis ulang L-File seri “a” dan G_File seri “b”. format datanya 

l<project name>a.<doy> dan g<project name>b.<doy>. Q-File hasil dari 

proses SOLVE yang terakhir diberi nama Q-File seri “a” yang memuat 

semua solusi hasil pengolahan GAMIT. Format datanya adalah q<project 

name>a.<doy>. Header dari Q-File memuat versi modul SOLVE yang 

digunakan tanggal waktu processing, nama institusi yang diberi lisensi 

GAMIT, serta nama operator. Dibawah header terdapat jumlah epoch 

serta solusi ambiguitas yang digunakan. 

Pengolahan data pada GAMIT akan menghasilkan beberapa file, yaitu: 

a. G-file  : file ini berisikan kondisi awal dari orbit satelit dan nilai 

non-gravitational parameter. 

b. T-file  : file berisi dari tabel ephemeris. 

c. X-file  : input file yang digunakan untuk observasi pada GAMIT. 

d. J-file   : berisi nilai dari koefisien polinomial jam satelit. 

e. D-file  : file driver dari setiap sesi dan receiver. 

f. K-file  : nilai offset jam receiver dari data pseudorange selama rentang 

waktu pengamatan. 
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g. B-file  : file kontrol yang digunakan pada batch processing pada 

waktu pengolahan data 

h. Q-file  : hasil analisis program solve yang berisi hasil evaluasi dari 

pengolahan. 

i. H-file  : file ini berisi adjustment dan matriks varian-kovarian yang 

digunakan sebagai input untuk GLOBK. 

3.4.5. Pengolahan Dengan Software GLOBK 

Salah satu hasil dari pengolahan data dari software GAMIT berupa h-file. 

Selain h-file hasil pengolahan GAMIT, dalam pengolahan GLOBK diperlukan h-

file global hasil dari pengunduhan dan file command yang digunakan untuk 

menjalankan proses GLOBK dan GLORG. File command tersebut adalah 

globk_comb.cmd dan glorg_comb.cmd yang dapat dicopy dari folder 

~/gg/tables. 

1.1.5.1 Konversi Data ASCII H-file ke Data Biner 

Sebelum melakukan pengolahan menggunakan GLOBK, perlu membuat 

direktori kerja, yaitu membuat folder /hfiles dan /hgamit di dalam folder bersama 

folder tables, dll. Folder /hfiles berisi h-file global hasil download sedangkan 

folder /hgamit berisi h-file hasil pengolahan GAMIT. H-file dari pengolahan 

GAMIT berupa file ASCII dengan format file h<nama project>a.<yy><doy> 

misalnya b102a.14102, dimana b102 merupakan nama project, 14 adalah tahun 

dan 102 adalah DOY. 

Untuk melakukan perhitungan dengan GLOBK, h-file tersebut harus 

berupa data biner, maka diperlukan konversi data ASCII ke data biner. Cara 

konversi data dapat dilakukan dengan perintah sebagai berikut: 

htoglb<directory output><ephemeris file><input file> 
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Salah satu contoh perintah dalam penelitian ini: 

htoglb glbf tables/b102.svs hgamit/h* 

htoglb glbf tables/b102.svs hfiles/h* 

Perintah ini dilakukan pada direktori kerja, hgamit untuk konversi data h-

file hasil pengolahan GAMIT dan hfiles untuk konversi data h-file global hasil 

download. Hasil konversi ini berupa file *.glr dan *.glx pada folder /glbf. File 

berformat *.glr merupakan solusi ambiguitas fase free dan file *.glx merupakan 

solusi ambiguitas fase fixed. 

1.1.5.2 Konversi Data Biner ke File *.gdl 

Untuk melakukan pengolahan dengan GLOBK, data biner harus 

dikonversi kedalam file *.gdl, karena GLOBK hanya dapat membaca file 

berekstensi *.gdl. Konversi dapat dilakukan dengan menuliskan perintah pada 

folder /gsolnsebagai berikut: 

ls ../glbf/*.glx ><nama project>.gdl 

Salah satu contoh perintah dalam penelitian ini: 

ls ../glbf/*.glx > b102.gdl 

Hasil dari perintah tersebut adalah munculnya file <nama project>.gdl 

pada folder /gsoln. Kemudian file ini diedit untuk menambahkan bobot pada 

stasiun-stasiun pengamatan sebelum dilakukan pengolahan dengan GLOBK. Nilai 

bobot 1.0 diberikan untuk menunjukkan scale pada diagonal matriks varian-

kovarian dalam file *.gdl. File tersebut ditambah dengan tanda plus (+) di setiap 

akhir baris untuk menunjukkan hubungannya sama dalam sesi/hari dengan baris 

bawahnya. 
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Gambar I.12. Tampilan editing dari konversi *.glx ke dalam format *.gdl 

1.1.5.3 Pengolahan Dengan GLRED dan GLOBK 

Pengolahan data dengan GLOBK dapat dilakukan dengan menggunkan 

file commandglorg_comb.cmd dan globk_comb.cmd yang dicopy dari 

~/gg/tables ke dalam folder /gsoln. Dua pengolahan ini dilakukan secara terpisah. 

Perintah yang digunakan untuk menjalankan pengolahan ini adalah: 

glred<std out><print file><log file><expt list><command file> 

globk<std out><print file><log file><expt list><command file> 

Keterangan: 

<std out> : nilai numerik (bila nilai diisi 6 maka output ditampilkan 

pada jendela terminal, saat ini nilai selain itu keluaran tidak 

ditampilkan dalam jendela terminal) 

<print file> : nama file keluaran yang berisi salusi di dalamnya 

<log file> : nama untuk log file 

<expt list> : nama list h-file yang sudah dibuat sebelumnya 

<command file> : nama command file yang digunakan (glorg_comb.cmd 

atau globk_comb.cmd) 
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Salah satu contoh perintah dalam penelitian ini: 

glred 6 glred.prt glred.log b102.gdl glorg_comb.cmd 

globk 6 globk.prt globk.log b102.gdl globk_comb.cmd 

Hasil dari proses GLRED adalah file dengan ekstensi *.prt dan *.org. Hasil 

koordinat pengolahan data GLOBK dapat dilihat dalam file globk.org. 



 

 


