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 Резюме 

 ENVI е среда за визуализиране на изображения, получени от сателитни и въздушни 

снимки с възможности за операции върху тях и пространствен анализ на фотограметрични 

данни. Средата дава мощен инструментариум и дружелюбен потребителски интерфейс за 

визуализиране в различни размери, промяна на размерите и анализ при различни 

операционни системи (платформи) на фотограметрични данни.Със свойте комбинирани 

методи ENVI позволява да се работи с цели файлови образи, части от тях или и двете.Когато 

входния файл е отворен всяка спектрална ивица е достъпна за всички системни функции. 

ENVI включва също инструментални средства за извличане на спектри, използване на 

спектрални библиотеки и анализиране с висока спектрална разрешителна способност на 

фотограметрични данни ,от типа на AVIRIS, GERIS или от Геосканиране. В допълнение към 

класовете за спектрален анализ ENVI притежава специализирани инструментални средства , 

подобряващи SAR анализа, като JPL's ÑÝÐ-C, AIRSAR è TOPSAR. ENVI написани 

на езика IDL (Диалогов език за описание на данни). IDL е мощно средство, структурен език 

за програмиране, с вградени възможности за обработка на изображения, лек графичен 

интерфейс. За ползувателя на ENVI са достъпни два режима на работа (ENVI-пълен режим с 

използване на командни редове) и ENVI RT (режим на временно изпълнение). Различието 

между режимите ENVI и ENVI RT e че ENVI RT недава достъп на ползувателя до основната 

IDL среда. 

 

Methods of Visualization and interpretation of photogrammetrical data by 

system ENVI (Environment for Visualizing Images) 
By Plamen Maldjanski 

 
Summary 

ENVI (the Environment for Visualizing Images) is a state-of-the-art image processing 

system designed to provide comprehensive analysis of satellite and aircraft remote sensing data. It 

provides a powerful, innovative, and user-friendly environment to display and analyze images of 

any size and data type on a wide range of computing platforms. With its combined file- and band-

based approach to image processing, ENVI allows you to work with entire image files, individual 

bands, or both. When an input file is opened, each spectral band becomes available to all system 

functions. With multiple input files open, you can easily select bands from different files to be 

processed together. ENVI also includes tools to extract spectra, use spectral libraries, and to analyze 

high spectral resolution image datasets such as AVIRIS, GERIS, and GEOSCAN and HyMap. In 



addition to its world-class hyper spectral analysis tools, ENVI provides specialized capabilities for 

analysis of advanced SAR data sets such as JPL’s SIR-C, AIRSAR, and TOPSAR. ENVI is written 

entirely in IDL, the Interactive Data Language. IDL is a powerful, array-based, structured 

programming language that provides integrated image processing and display capabilities and an 

easy to use GUI toolkit. ENVI is available as ENVI (offering full ENVI command line capabilities) 

and ENVI RT (the runtime version of ENVI). The only difference between ENVI and ENVI RT is 

that ENVI RT does not provide user access to the underlying IDL environment.  
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1.Въведение в ENVI 

ENVI е среда за визуализиране и представяне на фотограметрични изображения. Това 

е обработваща система, позволяваща анализ на спътникови и въздушни дистанционни данни. 

Образите могат да се визуализират в произволен размер , използвайки графичен интерфейс и 

визуализирането може да се извършва върху различни операционни системи. 

 С възможността си да ползва разстерни и векторни файлове , както и комбинация от 

тях ENVI се явява мощна система за осъществяване на операции като векторизация, 

спектрален анализ и др. Включени са инстроментални средства за извличане на спектрални 

характеристики, използване на спектрални библиотеки, спектрален анализ с висока 

разрешаваща способност. Позволява се прилагането на  системи като: AVIRIS, GERIS,  

HyMap.  

ENVI е написана изцяло на  езика  IDL, (Диалогов език за визуализиране на данни). 

Това е мощен структорен език за програмиране, обезпечаващ вътрешна (за езика) обработка 

на образи и способност за лесното им визуализиране на дисплей, посредством  визуален 

графичен интерфейс .  

2.Някой от основните функции на средата ENVI 

2.1Промяна на контрастта на изображението 

Чрез тези функции при визуализиране се изчертава хистограмара на контраста (фиг.1) 

и посредством диалогов режим се управлява контраста на образа 

 
   (фиг.1) 

 Двете графични хистограми показват контраста на входното и изходното 

изображение. 

2.2.Пикселен локатор.  

Допуска точно позициониране на курсора върху екрана на изображението(фиг.2): 



 
  (фиг.2) 

2.3.Мултиспектрална класификация на образи и възможности за визуализиране 

на различни етапи от класификацията 

 
     (фиг.3) 

На (фиг.3) е показан Пример на области, имащи аналогична спектрална 

характеристика. Ярко-червените зони в образа представляват висока инфраструктурна 

отражателна способност, обикновенно съответваща на буйна разстителност или на долини на 

реки.Различното оцветяване е белег за различна по вид разстителност, което се доказва при 

мултиспектралната класификация. 

2.4.Проверка на спектралната характеристика на данните, чрез построяване 

графиката на спектралната характеристика(фиг.4) 

 
   (фиг.4) 

Използват се разнообразни методи за класификация на образи като: 

• Метод на паралепитеда. При него за решение се използват границите на n-

мерен паралепипед в пространството на данните на образа. Измерението на 

паралепипеда се определя от приетото средноквадратно отклонение при всеки 

избран клас;(фиг.5) 



 
  (фиг.5) 

• Метод на максималното правдоподобие . При него се допуска ,че статистиката 

за всеки клас на всяка ивица от образа има нормално разпределение и се 

изчислява вероятността даден пиксел да принадлежи на специфичния клас; 

• Метод на минималното разстояние .При метода на минималното разсточние 

се работи с дефиниране на така наречените средни вектори и изчисляване на 

средното разстояние от всеки разглеждан пиксел до средния вектор за даден 

клас. 

2.5.Пълна поддръжка на функции за привързване на изображенията към 

референтни повърхнини (35 референтни елипсоида и повече от 100 референтни 

координатни системи) 

2.6.Богат избор на входно-изходни графични формати 

 Поддържат се основните графични формати (*.GIF,TIF,PIX и др.); 

 Съществуват и вътрешни за системата формати като: 

• HDF- е мултиобектен файлов формат за предаване на графични и цифрови данни 

между различни изчислителни среди, позволяващ на ползователя да създава и 

използва данни с мрежова прозрачност.  

• IMJ –формат за разстерни данни в системата ENVI 

Поддържат се и основни векторни формати (*.DWG,*SHX, *.DGN), позволяващи 

връзка с CAD системи и GIS системи  

 

3.Корекция на изображения 

Чрез ENVI могат да се коригират области (части) от изображението и цели 

изображения. Тези операции са свързани с възможностите на системата да извършва 

трансформация над цели изображения или части от тях чрез прилагане на стандартни или 

дефинирани от потребителя функции. (Извършване на Цифрово Ортофото трансформиране) 

 
   (фиг.6) 



Цифрово трансформиране е процес при който геометрията на образа се моделира 

така ,че да отразява природата и големината на геометричните деформации. 

3.1.Създаване на фотомозайка 

Създаването на фотомозайка е обединяване на голямо число образи в един съставен 

образ. Обикновенно това обединяване се извършва като се съединяват реферирани или не 

реферирани изображения. ENVI предоставя съвременен графичен интерфейс за диалогово 

разместване на пиксели в пределите на мозайката и програмни средства за обща обработка 

като: 

• съединяване на крайщата на съседните изображения; 

• прозрачност на границите на образа 

• възможност за съпоставяне на хистограмите на изображенията и др. 

При това създадената фотомозайка не съдържа големи изходни файлове. 

          
изходни изобр.за мозайката    фото-мозайка 

     (фиг.7) 

При формиране на фотомозайка чрез ENVI най-често срещани операции са: промяна и 

изравняване контраста на съседни изображения; разстягане и свиване на изображения и 

припокривания. 

Допуска се и използването на така наречените “виртуални мозайки”.Това са мозайки, 

симулирани от средата ENVI без фактически да се създава мозаечен файл.(фиг.8) 

 
    (фиг.8) Виртуални мозайки 



3.2.Промяна границите на изображения при тяхното визуализиране 

Тази операция се извършва от средата ENVI като се запазват качествата на изходните 

и входни изображения. На (фиг.9) е показан пример от снимки на гр. Лондон, 

Великобритания  

• Пъвоначален размер (2820 x 1569) Данните имат пространствен размер на пиксела 28 

метра при 10 дадени точки.  

• След обработката размерът става (1007 x 560). 

      (Фиг.9) 

3.3.Възможности за GIS анализ и припокриване на изображения  

Пакета ENVI предоставя възможности за припокриване на векторни и разстерни 

данни и възможности за Географски (ГИС) анализ на данните.По важните от тях са: 

• поддържане на стандарти за файлов обмен на данни със системите ArcInfo, MapInfo;  

• поддържане на стандартни векторни формати за системите Microstation ,AutoCAD; 

• поддържане на отделен GIS прозорец при формиране на резултати от анализа. 

(фиг.10) 

 
(Фиг.10) 

 
    (фиг.11) 

Пример за генерирани в 

резултат на GIS анализ 

граници на континенти и 

държави от IDL-карти на 

континентите 

Резултат от 

припокриване на 

векторни и разтерни 

данни при GIS 

анализ 



3.4.Синтезиране на  на данни 

Това е процес на обединение на многослойни образи в един единствен образ. 

Обикновенно се използва за да се разшири пространствената разрешаваща способност на 

данните от заснемането. За да се извърши процеса на синтез е необходимо отделните слоеве 

на изображенията да са геореферирани, да имат идентични размери и големина на пиксела 

(еднаква разрешаваща способност). На (фиг.12) е показан пример от снимки на гр. Рим, 

Италия .Снимките са направени с многозонална камера. Вляво е синтезираното изображение 

а в дясно изображението преди обработката. 

 
     (фиг.12) 

4.Създаване и композиция на карти  

Технологичните етапи са: 

• опредляне размерите на картата; 

• позициониране на образа (образите) в пределите на размера на картата, използвайки 

функции като :добавяне на пиксели, оределяне на координати (геог.ширина и 

дължина на точки, създаване на ключове към карти и др. 

• добавяне в диалогов режим на индивидуални компоненти към картата (линии от 

проекциата, условни знаци и др.) 

 
     (фиг.13) 

 



5.Спектометрия 

При този подход изображението за визуализиране се разглежда като един 

хиперспектрален сензор (фиг.14), обединяващ пространственото формиране на 

изображението с аналитичните възможности на спектометъра. 

 
    (фиг.14) 

Формиране на изображението за Спектометъра се извършва при пълен спектър за 

всеки пиксел от образа. Като краен резултат се получава висока спектрална способност и 

възможност за различаване на детайли в рамките на разглеждан пиксел. 

 

5.1.Специални спектрални библиотеки  

В системата ENVI се съдържат цял клас специализирани библиотеки за спектрален 

анализ, каквито има и в други такива системи, като ERDAS. Използва се така наречения 

SAM-метод. Това е автоматизиран метод за сравнение на спектъра на образа и спектър от 

специално поддържана библиотека. Съществува алгоритъм , определящ сходството между 

двата спектъра въз основа на “спектралния ъгъл” между тях , разглеждайки ги в специално 

векторно пространство (фиг.15) 

 

 
  (фиг.15) 

Доколкото при SAM метода дължината на векторите се свързва с осветеността 

(усилването), а ъгълът между вектора зависи от цвета им, то слабоосветените пиксели идват 

при анализа близо до началото, 

Средата ENVI не е разработена като среда за визуализиране на многоканални образи. 

Затова след 1992г. Към пакета са добавени стандартни библиотеки от функции за 

панхроматични, мултиспектрални и радиолокационни снимки. ENVI съдържа тези основни 

инструментални средства за визуализиране на образи каквито притежавата системите 

ERDAS,ERMapper и PCI .Използват се следните техники: 

• типичен мултиспектрален анализ;(фиг.16) 

• анализ използвайки инструменталните средства на ENVI.(фиг.17) 



 
цветна снимка RGB(4,3,2)                         след обработкаRGB(5/7,3/1,5/4) 

     (фиг.16) 

 
     (фиг.17) 

 

6.Визуализиране на данни при създаване на Цифров модел на релефа (DEM) 

Необходими данни за визуализация са: 

• поляризирани образи(P,L,C –поляризация, даващи VV-поляризация на образа); 

• превищения, генерирани при използване на SAR –интерферометрия. 

Чрез ENVI е възможно да се генерират чрез припокриване хоризонталите от DEM 

(фиг.18) 



 
сателитна снимка  (VV-поляризация)      образ на релефни форми, получен от ENVI 

     (фиг.18) 

7.Визуализиране на 3D и перспективни изображения 

В средата за визуализиране ENVI могат да се генерират 3D –перспективни 

изображения.(фиг.19) 

  
     (фиг.19) 

За целта се поддържат подходящи инструментални средства за визуализация: промяна 

на позицията на наблюдение, мащзбиране,осветяване  и др. 

7.1.ENVI топографски инструментални средства : 

Тук се включват: 

• общи инструментални средства, които могат да се използват за анализ на 

топографски данни (цветно квантоване;формиране на контури на образи, произволни 

профили, привързване към геодезическа мрежа и др.); 

• специфични инструменти за DEM (наклон , кривина, изчисляване на пикове, гребени 

и др.) 

• ENVI обезпечава 3D инструментални средства за наблюдение на всички етапни 

процеси. 

Чрез инструментлните средства на ENVI за 3D наблюдение е възможно DEM да се 

наблюдава като мрежа на повърхнината, като точки , цветна или полутонова скала за 

оцветяване. Тя може да се превърта, премества в релно време при различен център за 

наблюдение. Възможно е записване на отделни положения, с цел в последствие създаване на 

клипове и анимации.(фиг.20) 



 
     (фиг.20) 

8.Възможности на системата ENVI за адаптация на процесите по визуализиране 

и интерпретация на данните: 

За целта се използват програми (процедури), написани на езика IDL . При това ENVI 

позволява да се обработват отделните изображения на секции, тоест на части. По този начин 

дори когато размерът на реалната памет на компютъра е по-малък от размера на файла с 

изображението да е възможна обработка му. 

 В заключение може да се каже , че системата ENVI предоставя една съвременна 

адаптивна за потребителя среда за визуализиране и обработка на фотограметрични разстерни 

данни, която не е твърде взискателна към техническите параметри на компютърните системи 

и същевременно чрез вградената поддръжка на IDL платформата, позволява да се решават 

разнообразни по мащаби и параметри задачи. Горното обуславя широкото и приложение в 

практиката. 
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