
Софтуер CGO

Надежден - Мощен - Конкурентен

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ Мащабируем - безпроблемна 
обработка на статични, 
псевдостатични и 
кинематични измервания 

џ Мощен - комбиниране на 
сурови данни от GPS, 
ГЛОНАСС и BeiDou

џ Съвместимост - поддръжка 
на сурови измервания от 
продукти на основните 
производители

џ Автоматичен качествен 
контрол - надеждност в ГНСС 
RTK наблюденията

Софтуер CHC Geomatics Office
Силно решение за последваща обработка

CHC Geomatics Office (CGO) е настолен софтуер за последваща обработка 
на всички налични ГНСС данни (GPS, ГЛОНАСС и BeiDou). Проектиран за 
статични, псевдостатични и кинематични измервания, CGO поддържа също 
разнообразието от формати на сурови данни от продуктите на водещите 
производители, за да осигури безпроблемна интеграция на наличното 
оборудване.
џ Последваща обработка на статични и кинематични ГНСС измервания
џ Поддръжка на GPS, ГЛОНАСС и BeiDou
џ Вход на разнообразие от сурови данни: RINEX, компресиран RINEX CHC 

*HCN, Trimble  *.DAT, *.RT17, *.RT27, *.BD9, OEM4 *.NOV, Leica *.LB2, 
*.MDB, DS.*, Ashtech B*.*, TOPCON *.TPS, JAVA *.JPS

џ Праг за качествен контрол при въвеждането на сурови данни
џ Редица доклади: базови линии, изравнение на мрежа, несвръзка на 

полигони...
џ Разнообразна изходна информация: файл са базови линии (*.TXT, *.ASC) 

и LOG файл
џ Конфигурируем доклад за адекватна и изчерпателна информация
џ Усъвършенстван инструмент, използващ изтегляне и използване на 

прецизни ефемериди
џ Създаване на проекти с голям избор на координатни и височинни системи
џ Поддръжка на изравнение по Метода на най-малките квадрати



Препоръчителни системи

Операционна система
(1)џ Microsoft Windows  XP

џ Microsoft Windows 7, 32- и 64-битова

џ Microsoft Windows 8, 32- и 64-битова

џ Microsoft Windows 10, 32- и 64-битова

џ Microsoft Windows Server 2003, 32- и 64-битов

џ Microsoft Windows Server 2008, 32- и 64-битов

Процесор
џ Препоръчителен: 2.0 Ghz или по-бърз

RAM
џ Препоръчителна: 2 GB или повече

Твърд диск
џ Поне 200 МВ свободно пространство за инсталиране на 

програмата
џ Допълнително място за запис на проектите

(1) Под Microsoft Windows, изисква администраторски права

Лиценз и език

Софтуерен лиценз

џ USB ключ

џ Отделен лицензен код, базиран на индивидуална 
компютърна идентификация

Поддържани езици
џ Английски
џ Испански
џ Полски
џ Руски
џ Френски
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