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HékeÀuHe mecevJe³ekeÀ  :   [e@. meblees<e Oecee& jeþes[
        ÒeeO³eeHekeÀ,
        otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee,
        cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&&

DeY³eeme mecevJe³ekeÀ : Òee. Deefpele Heeìerue
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ,
otj Je cegkeÌle DeO³e³eve mebmLee,
cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, cegbyeF&

uesKekeÀ : Òee. De#elee kegÀuekeÀCeea
men³eesieer ÒeeO³eeHekeÀ Yetieesue efJeYeeie ÒecegKe,
jnspee ceneefJeÐeeue³e, meeblee¬eÀgPe

ë [e@. MJeslee jeve[s
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ
Heer. [er. uee³evme, oeueefce³ee ceneefJeÐeeue³e, ceeuee[

: [e@. meceerj yegìeuee
mene³³ekeÀ ÒeeO³eeHekeÀ Yetieesue efJeYeeie ÒecegKe,
megbojjeJe ceesjs ceneefJeÐeeue³e,HeesueeoHetj, je³eie[

ipin Enterprises

Tantia Jogani Industrial Estate, Unit No. 2,

Ground Floor, Sitaram Mill Compound, F

De#ej pegUCeer Je ë cegbyeF& efJeÐeeHeerþ cegêCeeue³e
cegêCe meeblee¬egÀPe (HetJe&), cegbyeF& - 400098
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M.A GEOGRAPHY 
Semester II ( CBCS) 

Paper No 202 
GEOINFORMATICS 

1. Unit – I  

1.1 Fundamentals of Remote Sensing: Definition and Concept, Process 
of Remote Sensing, Development of remote sensing – Global and 
Indian 

1.2 Electromagnetic Spectrum: Definition and Concept, interactions with 
atmosphere and earth’s surface, Atmospheric window, Black body 

1.3 Spectral Reflectance Curve: Concept, curves for land, water 
bodies/oceans, vegetation In Optical, IR, Thermal and Microwave 
bands 

1.4 Fundamentals of aerial photography: Concept of stereoscopy and 
photogrammetry, geometric types of aerial photographs, 
photographic scale, measurements of distance, area and height, relief 
displacement, stereoscopic parallax, flight planning. 

2. Unit – II  

2.1 Platforms and Orbits: types of platforms, types of orbits 

2.2 Sensing of electromagnetic energy: Measurement of radiance, 
conversion of radiance to digital number 

2.3 Resolutions and Sensors: Types of resolutions, Remote Sensors and 
types based on resolutions and sources of illumination, overview of 
space borne sensors. 

2.4 Visual Image Interpretation: Image display and color composites, 
elements of visual image interpretation 

3. Unit – III  

3.1 Fundamentals of Databases: Data storage, basic file structures, types of 
database, advantages of database, spatial and non-spatial databases, scales 
of measurement, Entity– Relationship Model, SQL, 

3.2 Geographic Information System: Definition, concept, components, 
functions and applications. 

3.3 Spatial Data Models: Vector and Raster, Vector representation 
(point, line, area and TIN), Concepts of arc, node, vertices and 
topology. 

3.4 Coordinate Reference Systems: Geographic and Projected, Map 
Projections and Datum for GIS data. 
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4. Unit – IV  

4.1 Vector-based spatial analysis: single layer operations (extraction and 
proximity) and multilayer operations (overlay operations), 

4.2 Raster-based spatial analysis: Georeferencing, Spatial Interpolation 
and raster generation, raster reclassification, arithmetic, relational and 
logical operations 

4.3 Global Positioning System: Segments of satellite-based positioning 
systems, main systems – NAVSTAR, GLONASS, Galileo and Indian 
GPS 

4.4 Principles of positioning: Positional Accuracies, Relative 
Positioning, errors and sources 

Reference Books: 

1. Agrawal, N.K.(2006), Essentials of GPS (Second Edition), Book 
Selection Centre, Hyderabad 

2. American Society of Photogrammetry (1983): Manual of Remote 
Sensing, ASP Palis     Church,V.A. 

3. Barrett, E.G. and Curtis, L.F. (1992): Fundamentals of Remote 
Sensing in Air Photo- interpretation, McMillan, New York. 7. 

4. Bernhardsen, Tor (2002): Geographical Information Systems: An 
Introduction, Third Edition, John Wiiey & Sons, Inc., New York. 

5. Burrough, Peter A and McDonnell, R.A. (1998): Principles of 
Geographical Information Systems, Oxford University Press, Mumbai. 

6. Campbell. J. (1989): Introduction to Remote Sensing, Guilford, New 
York. 

7. Clarke, Keith C. (1998): Getting Started with Geographic Information 
Systems, Prentice-Hall Series in Geogl. Info. Science, Prentice-Hall, 
Inc. N.J. 

8. Curran, Paul, J, (1988): Principles of Remote Sensing, Longman, 
London. 

9. Heywood, I.et al (2002): An Introduction to Geological Systems, 
Pearson Education Limited, New Delhi. 

10. Iliffe, J.C (2006), Datums and Map Projections for Remote Sensing, 
GIS and Surveying, Whittles Publishing, New York. 

11. Jonson. R. J. (2003): Remote Sensing of the Environment-An Earth 
Resources Perspective, Pearson Education Series in Geographical 
Information Science, Keith C. Clarke (Series editor) Pearson Educators 
Private Limited. (Singapore), New Delhi. 
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दूरसवंेदनाची मलुत�वे 

घटक रचना  

१.0 उि�� े

१.१  प�रचय 

१.२   इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म 

१.३  वण��मीय परावत�न व�: सकं�पना 

१.४ हवाई छायािच�णाची मूलभूत त�वे 

१.५ सरावासाठी �� 

 दूरसवेंदन: �या�या आिण संक�पना, दूरसवेंदन �ि�या, दूरसवेंदनाचा िवकास - 
जागितक आिण भारतीय 

 इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म: �या�या आिण सकं�पना, वातावरण आिण प�ृवी�या 
प�ृभागाशी पर�परसवंाद, वायमुंडलीय िखडक�, �लॅक बॉडी 

 �पे��ल परावत�न व�: सकं�पना, जिमनीसाठी व�, जल�ोत/महासागर, ऑि�टकल, 
IR, थम�ल आिण माय�ोवे�ह बडँमधील वन�पती 

 हवाई छायािच�णाची मूलभूत त�वे: ि�ट�रओ�कोपी आिण फोटो�ामे�ीची सकं�पना, 
हवाई छायािच�ाचें भौिमितक �कार, फोटो�ािफक �माण, अतंर, �े�फळ आिण उंचीचे 
मोजमाप, �रलीफ िड��लेसम�ट, ि�ट�रओ�कोिपक पॅरलॅ�स, �लाइट �लॅिनगं. 

१.0 उि��:े  

या घटका�या अ�यासानतंर िव�ाथ� खालील बाब�त स�म होतील - 

1. �रमोट सेि�सगं आिण फोटो�ामे�ीमधील मूलभूत सकं�पना समजून घेणे. 

2. इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म आिण �रमोट सेि�सगं �ि�येत �याचा वापर समजून घेणे. 

3. प�ृवी�या प�ृभागावरील िविवध व�तूंचे परावत�न मू�य समजून घेणे. 

4. फोटो�ामे�ी वाप�न भूिमती आिण प�ृवीवरील व�तूंची उंची मोजणे. 

 



  

 

भौगोिलक मािहतीशा� 

2 

१.१  प�रचय 

अवकाशीय िव�ानाने अवकाशीय मािहती िमळव�यासाठी आिण �यावर �ि�या 
कर�यासाठी िवकिसत तं��ानाम�ये �ािंतकारी बदल घडवून आणले आहेत. पनुराव�ृी 
क�हरजेची �थािनक मािहती िमळिव�यासाठी िविवध जिमनीवर आधा�रत, कमी ते उ�च 
उंचीचे हवाई आिण अंतराळ जिनत �लॅटफॉम� वापरले गेले आहेत. सामािजक-आिथ�क, 
भौितक आिण नैसिग�क सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी आिण ससंाधना�ंया यो�य 
�यव�थापनासाठी दूर�थपणे सवेंदना केलेली िह मािहती िविवध अन�ुयोगामं�ये वापरली 
जात आहे. �यामळेु �रमोट सेि�सगं आिण भौगोिलक मािहती �णाली�या मूलभूत सकं�पना 
समजून घेणे काळाची गरज आहे जेणेक�न �ाना�या िविवध �े�ात या तं��ानाचा उ�म 
वापर करता येईल. �रमोट सेि�सगं, ए�रयल फोटो�ाफ� आिण सबंंिधत तं��ानाशी सबंंिधत 
मूलभूत सकं�पना आिण �ि�येचे वण�न करणे हा या �करणाचा उ�ेश आह.े यािशवाय, 
इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म आिण �याचा �रमोट सेि�संग �ि�येत वापर यावरही या 
�करणा�या उपिवभागामं�ये चचा� केली आहे. 

१.१.१  दूरसंवेदन: संक�पना आिण �या�या 

दूरसवेंदन �हणजे प�ृवीपासून काही अंतरावर असताना घटना, व�तू िकंवा प�ृभागािवषयी 
मािहती िमळव�याची �ि�या. दूरसवेंदन / �रमोट सेि�सगंची �या�या प�ृवी�या 
प�ृभागावरील व�तूं�या ��य� शारी�रक सपंका�त न येता िनरी�ण करणे अशी केली जाते. 
�रमोट सेि�सगं या श�दाचे �ेय �या तं��ानाला देखील िदले जाते �याम�ये िवमान आिण 
अवकाशयान (उप�ह) प�ृवी�या प�ृभागाची मािहती गोळा कर�यासाठी वापरले जातात. 

NASA ने �रमोट सेि�सगंची �या�या "एखा�ा घटना, व�तू िकंवा साम�ी�या काही 
गणुधमा�वरील डेटा/मािहतीचे सपंादन आिण मोजमाप एखा�ा रकेॉिड�ग य�ंा�ार ेकेले आहे, 
जे पाळताखाली असले�या वैिश�्याशंी शारी�रक, घिन� सपंका�त नाही, श�� मोजून 
वातावरणाशी सबंंिधत �ान एकि�त कर�याचे तं� समािव� आहे. फ��ड, कॅमेरा, 
रिेडओमीटर आिण �कॅनर, रिेडओ ि��वे�सी �रसी�हस�, रडार िस�टम आिण इतर 
उपकरणे वाप�न इले��ोमॅ�नेिटक रिेडएशन. कॅनडा स�टर फॉर �रमोट सेि�सगं (CCRS) ने 
�रमोट सेि�सगंची �या�या पृ�वी�या प�ृभागा�या सपंका�त न येता मािहती िमळव�याचे 
िव�ान �हणून केली आहे. 

�रमोट सेि�सगं �हणजे कॅमेरे, �ोब आिण से�सर यांसार�या अचूक साधना�ंार े गोळा 
केले�या डेटाचा वापर जे थेट �े�ातील तं��ा�ार े चालवले जात नाहीत. �रमोट सेि�सगं 
�हणजे एखा�ा व�तूशी थेट शारी�रक सपंक�  न ठेवता �याब�लची मािहती गोळा करणे. 
िनकोलस शॉट��या मते, �रमोट सेि�सगं हे िव�तु चुबंक�य िकरणो�सगा�चे नमनेु घे�याचे 
तं��ान आहे �यातून ता�काळ नसलेला भू-�थािनक डेटा �ा� करणे आिण �याचा अथ� 
लावणे �यामधून प�ृवी�या भूप�ृावरील वैिश�्ये, व�तू आिण वगा�िवषयी मािहती काढणे, 
महासागर आिण वातावरण इ. बाबत िव�ेषण करणे हे दूरसवेंदन तं�ाचे �मखु काय� आहे.  

हे तं��ान अवकाशीय िव�ान �हणून �ाम�ुयाने यनुायटेड �टेट्स ऑफ अमे�रकाम�ये 
१९८० नतंर िवकिसत केले गेले आहे तर भारताम�ये एकिवसा�या शतका�या 



 

 

दूरसंवेदनाची मलुत�वे 

 

3 

स�ुवातीपासून ते वेगाने िवकिसत झाले आह.े �रमोट सेि�संग या अथा�ने अि�तीय आहे क� 
�याचा वापर �थािनक डेटा गोळा कर�यासाठी केला जाऊ शकतो (थीमॅिटक काट��ाफ�, 
सािं�यक�, भौगोिलक मािहती �णाली�या िवपरीत जी सहज उपल�ध असले�या �थािनक 
मािहतीवर अवलंबून असते) �याचा वापर क�न अॅनालॉग आिण िडिजटल इमेज �ोसेिसगं 
तं�ात मािहतीचे �पातंर केले जाऊ शकते. िडिजटल इमेज �ोसेिसगं (DIP) सार�या यो�य 
तािक� क प�तीचा वापर क�न िविवध कारणांसाठी �याचा वापर केला जातो.      

१.१.२  दूरसंवेदन / �रमोट सिे�संग �ि�या 

�रमोट सेि�सगं �हणजे प�ृवी�या प�ृभागाची आिण खाल�या वातावरणाची मािहती 
िमळिव�यासाठी प�ृवीभोवती िफरणा�या उप�हाचंा वापर करणे. सॅटेलाइट �रमोट सेि�सगं हे 
अनेक ऍि�लकेश�ससाठी �रमोट सेि�सगंचा सवा�त सामा�यपणे वापरला जाणारा �कार 
आहे. उप�ह आधा�रत से�सर प�ृवी�या प�ृभागावरील व�तू ओळख�यास स�म आहेत 
�यात ते प�ृवी�या प�ृभागावर िदले�या व�तूंमधून परावित�त ऊजा� कॅ�चर कर�यासाठी 
वापरतात �या बडँिवड्थ�या आधारावर. व�तू िकंवा प�ृभागा�या वैिश�्याचंा शोध आिण 
वग�करण  �हणजे व�तू िकंवा सरु े साम�ी�ार े परावित�त िकंवा उ�सिज�त तेज�वी ऊजा� 
शोधणे आिण रकेॉड� करणे. इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म�या वेगवेग�या बडँम�ये वेगवेग�या 
व�तू वेगवेग�या �माणात आिण ऊजा� �ितिबंिबत करतात. प�ृवी�या प�ृभागावरील 
व�तूंचा हा अि�तीय गणुधम� �या�ंया सरंचना�मक, रासायिनक आिण भौितक गणुधमा�वर, 
प�ृभागाचा खडबडीतपणा, घटनाचंा कोन, ती�ता आिण तेज�वी ऊज�ची तरगंलाबंी यावर 
अवलंबून असतो.  

�रमोट सेि�सगंचे िविवध �लॅटफॉम� आहेत. 
जिमनीवर आधा�रत �लॅटफॉम� , कमी उंचीचे 
हवेत �लॅटफॉम� , उ�च उंचीचे हवाई 
�लॅटफॉम� आिण �पेस बोन� �लॅटफॉम�. 
ठरािवक उंचीव�न पृ�वी�या प�ृभागा�या 
छायािच�ावर ि�लक क�न प�ृभागाची 
मािहती कॅ�चर क�न अवकाशीय डेटा 
िमळवता येतो आिण िवमानात उ�च दजा�चा 
कॅमेरा लावून िकंवा उप�हामं�ये ठेवले�या 
से�सर�या मदतीनेही मािहती िमळवता येते. 

�रमोट सेि�सगं�या �ि�येम�ये ऊज�चा 
�ोत (पॅिस�ह �रमोट सेि�सगंच - 
सूय��काश) पथृ�करणाचा समावेश होतो. 
ऊजा� प�ृवी�या प�ृभागावरील व�तूंवर पडते. प�ृभागावरील व�तूं�या अंतिन�िहत 
गणुधमा�वर अवलंबून, प�ृवी�या व�तूंमधून िविश� �माणात ऊजा� परावित�त होते. ही 
परावित�त ऊजा� सॅटेलाइट से�सस��ार ेिडिजटल �माकं (DN) �व�पात साठवली जाते. ही 
िडिजटल स�ंया 0 ते 255 पय�त असते �याम�ये 0 एकूण शोषण आिण शू�य परावत�न 
(खोल पा�याचे) दश�वते जेथे 255 एकूण परावत�न आिण शू�य शोषण (सामा�यत: ता�या 
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बफा��छािदत �े�ा�या बाबतीत) दश�वते. उप�ह आधा�रत से�सस��ार े कॅ�चर केलेली 
परावित�त ऊजा� नतंर �ाउंड बे�ड �रसीि�हगं स�टरला पाठिवली जाते जी पढेु �थािनक 
मािहतीवर �ि�या आिण िव�ेषण कर�याची �मता असले�या वेगवेग�या सॉ�टवेअरम�ये 
�ि�या केली जाते. 

�दीपन �ोता�या आधारावर, �रमोट सेि�सगंचे दोन �कारामं�ये वग�करण केले जाऊ 
शकते; 

1. िनि��य �रमोट सेि�सगं 

2. सि�य �रमोट सेि�सगं 

1. पॅिस�ह �रमोट सेि�सगं - ऑि�टकल रिेजममधील पॅिस�ह �रमोट सेि�सगं (थम�ल�ार े
��यमान) िकरणो�सगा��या दोन �ोतावंर अवलंबून असते. शॉट� वे�ह इ��ारडे ��यमान 
म�ये, �रमोट सेि�सगं िस�टम�ार ेसकंिलत केलेले रिेडएशन सूया�पासून उ�वते. से�सर�ार े
�ा� झाले�या रिेडएशनचा काही भाग प�ृवी�या प�ृभागावर परावित�त झाला आहे आिण 
काही भाग प�ृवीवर कधीही न पोहोचता वातावरणा�ारे िवखरुला गेला आहे. थम�ल 
इ��ारडेम�ये, थम�ल रिेडएशन प�ृवीवरील पदाथा��ारे थेट उ�सिज�त होते आिण 
वातावरणातील �वयं-उ�सज�क थम�ल रिेडएशनसह एकि�त होते कारण ते वर�या िदशेने 
पसरते. Landsat TM, AVHRR, Spot, MODIS, IKONOS, Quickbird ही िनि��य 
�रमोट सेि�सगं से�सरची उदाहरणे आहेत. 

2. सि�य �रमोट सेि�सगं - सि�य �रमोट सेि�सगंसाठी ल�यावर ससुगंत EM लहर 
�सा�रत करणे आव�यक आहे आिण ल�य आकाशीय व�तूंपे�ा िभ�न असू शकते िकंवा 
जिमनीकडे िनद�िशत केले जाऊ शकते. सि�य �णालीम�ये दोन अित�र� वैिश�्ये आहते 
जी पॅिस�ह सामा�यत: मोजत नाहीत: (1) �सा�रत EM लाट परत ये�यासाठी लागणारा 
वेळ (िकंवा �ा�कता� आिण �ा�समीटर वेगवेग�या िठकाणी अस�यास) �ा�क�या�कडे 
आिण (2) परत आले�या EM लहरीची फेज मािहती. काही ऍि�लकेश�समधील 
�वुीकरणाम�ये सि�य आिण िनि��य दोघांनाही रस आहे, परतं ुरडार डॉ�लर िश�टमधून 
अित�र� मािहती िमळवते. िडिजटल एिल�हेशन मॉडे�स (DEMs) आिण LIDAR ही 
सि�य �रमोट सेि�सगं से�सरची उदाहरणे आहेत. 

१.१.३  दूरसंवेदनाचा िवकास: जागितक कल  

मानवी ��ी�या मया�देपलीकडे इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म�या �देशाचें िनरी�ण कर�याची 
मानवाची �मता �हणून �रमोट सेि�सगं िवकिसत झाले. �रमोट सेि�सगं हे पारपंा�रक 
फोटो�ाफ�, म�टी �पे��ल आिण इ��ारडे फोटो�ाफ�, नॉन-फोटो�ािफक से�सस� आिण 
�कॅनर, िवमान आिण उप�ह यासंार�या �रमोट सेि�सगंचे �लॅटफॉम�, दळणवळण, डेटा 
�ा�सिमशन आिण सगंणक तं��ानातून िवकिसत झाले आह.े 

�काशाने तयार केलेली पिहली छायािच� �ितमा 1839 म�ये डागरु ेआिण िनपसे (�ा�स) 
यानंी बनवली होती. �� च छायािच�कार गॅ�पड� फेिल�स आिण लॉसेडॅट यानंी हवाई 
छायािच� काढ�याचा यश�वी �य�न केला. लवकरच, फोटो�ामे�ी आिण ए�रयल फोटो 
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इंटरि�टेशन हे अवकाशीय िव�ाना�या िवशेषीकरणाचे �े� बनले. अमे�रकन सोसायटी 
ऑफ फोटो�ॅमे�ीने 1934 म�ये "फोटो�ाममेि�क इंिजिनअ�रगं" हे पिहले जन�ल �कािशत 
केले. दसु�या महाय�ुादर�यान, �थलाकृितक मॅिपंग आिण ल�करी बिु�म�ेसाठी हवाई 
छायािच�े महागडी वापरली गेली. 

महाय�ुानतंर�या काळात अवकाश िव�ाना�या �े�ात अनेक घडामोडी घड�या. याम�ये 
अ��ा�हायोलेट, इ��ा-रडे थम�ल आिण इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म�या माय�ोवे�ह 
�े�ामं�ये काय�रत नॉन-फोटो�ािफक से�सस�चा िवकास समािव� आह.े 1957 म�ये, पिहला 
कृि�म उप�ह "�पतुिनक I" ��ेिपत कर�यात आला. "�रमोट सेि�सगं" हा श�द पिह�यादंा 
1960 म�ये वापरला गेला. NASA ने 1972 म�ये लॉ�च केलेला LANDSAT I हा 
जगातील �रमोट सेि�सगं�या इितहासात मह�वाचा मानला जातो.     

१.१.४ Development of Remote Sensing in India 

भारताम�ये दूर�थ सवेंदनासाठी �वदेशी-तं��ानाने िवकिसत केले�या भारतीय दूर�थ-
सवेंदी उप�हाचंा (इंिडयन �रमोट सेि�सगं सॅटेलाइट) वापर केला जातो. हवामानासबंंधी 
मािहती, िपके, वने आिण पूर व भूकंप यासंार�या नैसिग�क आप�ी याचंी मािहती अचूक व 
त�परतेेने िमळत अस�यामळेु आिण मािहतीचे स�ंकरण व िव�ेषण लवकर होत 
अस�यामळेु आप�ी �यव�थापनासाठी व पीक िनयोजनासाठी या तं�ाची मदत होत आह.े 
भारता�या अवकाश संशोधन स�ंथेकडून िविवध �े�ासंाठी िवशेष उप�हाचें ��ेपण 
कर�यात आले आहे. भूगोल या िवषयाची �या�ी पाहता �या�या अ�यासासाठी अशा तं�ाचा 
वापर करणे आव�यक ठरले आहे. भारतीय दूर�थ सवेंदी उप�ह �णालीची स�ुवात १७ 
माच� १९८८ रोजी झाली. 

भारतीय दूर�थ सवेंदी उप�ह स.ु ९०४ िकमी. उंचीवर, �वुसमीप आिण सूया�नगुामी 
असलेले कृि�म उप�ह आहते. �याचंी क�ा उ�र-दि�ण, �वुीय व वतु�ळाकार असते. ह े
कृि�म उप�ह कमी उंचीवर अस�यामळेु �यानंी घेतलेली छायािच�े अिधक �प� असतात. 

`इ�सॅट मािलका : भारतीय रा��ीय उप�ह �णाली ही बह��ेशीय उप�ह �णाली आहे. 
दूरसचंार, हवामान अंदाज व िनरी�णे करणे, �याचें सािं�यक� सकंलन करणे, 
आकाशवाणी-दूरदश�नचे रा���यापी �सारण करणे, मािहतीची ��ततुी करणे आिण नैसिग�क 
आप��ची पूव�सूचना देणे इ�याद�साठी या कृि�म उप�हाचंा वापर करतात. 

भारताचा �रमोट सेि�सगं काय��म मानवजाती�या फाय�ासाठी आिण देशा�या 
िवकासासाठी अवकाश तं��ानाचा वापर कर�या�या क�पनेने िवकिसत कर�यात आला. 
काय��मात तीन �मखु �मताचंा िवकास कर�यात आला. पिहले �हणजे सूया��या 
समकािलक क�ेत उप�हाचंी रचना करणे, तयार करणे आिण ��ेिपत करणे. दसुर े�हणजे 
�पेस�ा�ट कं�ोल, डेटा �ा�सफर आिण डेटा �ोसेिसगं आिण आका�इ�हलसाठी �ाउंड 
�टेश�सची �थापना आिण सचंालन करणे. ितसर े �हणजे जिमनीवरील िविवध 
ऍि�लकेश�ससाठी िमळालेला डेटा वापरणे श�य झाले. 

भारताने 1970 म�ये हेिलकॉ�टर बसवले�या म�टी�पे��ल कॅमे� यामधून नारळा�या �ट-
िव�ट रोगाचा शोध घेऊन सामािजक उपयोगासाठी �रमोट सेि�सगंची �मता �दिश�त केली. 
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�यानतंर 1979 म�ये भा�कर-1 आिण 1981 म�ये भा�कर-2 असे दोन �ायोिगक उप�ह 
उडवले. ऑि�टकल आिण माय�ोवे�ह पेलोड्स या उप�हानंी वाह�न नेले.  

इंिडयन �पेस �रसच� ऑग�नायझेशन (ISRO) अंतग�त भारताचा �रमोट सेि�सगं काय��म 
1988 म�ये IRS-1A ने स�ु झाला, जो �वदेशी अ�याधिुनक ऑपरिेटंग �रमोट सेि�सगं 
उप�हा�ंया मािलकेतील पिहला आहे, जो �वुीय सूय�-िस�ंोनसम�ये यश�वी�र�या ��ेिपत 
कर�यात आला होता. 17 माच� 1988 रोजी बायकोनूर येथील सोि�हएत कॉ�मो�ोममधून 
क�ा ओलाडंली. 

याम�ये LISS-I सारखे से�सस� आहेत �याचें अवकाशीय रझेो�यूशन 72.5 मीटर होते 
आिण जिमनीवर 148 िकमी. LISS-II म�ये दोन �वतं� इमेिजगं से�सर होते, LISS-II A 
आिण LISS-II B, ��येक� 36.25 मीटर�या अवकाशीय �रझो�यूशनसह आिण जिमनीवर 
146.98 िकमीचा संिम� �वॅथ �दान कर�यासाठी अशा �कार ेअंतराळ यानावर आरोिहत 
केले गेले. या साधनामंळेु भारताला िविवध अवकाशीय ठरावावंर �या�या नैसिग�क 
ससंाधनाचंा नकाशा तयार करणे, िनरी�ण करणे आिण �याचें �यव�थापन करणे श�य 
झाले. वापरकता� स�ंथानंा डेटा उ�पादना�ंया ऑपरशेनल उपल�धतेमळेु देशातील �रमोट 
सेि�सगं ऍि�लकेश�स आिण �यव�थापनाची �ासिंगकता आणखी मजबूत झाली.  

१.२   इले��ोम�ॅनेिटक �पे��म 

इले��ोमॅ�नेिटक �पे��म हा ऊज�चा डायनॅिमक �कार आहे जो c = 3*1010 सेमी/सेकंद 
वेगाने तरगं गती पसरवतो. तरगंाचंी लाबंी, लहरी वेग आिण वारवंारता हे तरगं गतीचे 
मह�वाचे मापदडं आहेत. इले��ोमॅ�नेिटक ऊजा� मूलभूत लहर िस�ातंानसुार िविकरण 
करते. हा िस�ातं �काशा�या वेगाने �वास करणा�या िव�तु चुबंक�य उज�चे वण�न करतो.   

१.२.१  इले��ोमजॅेि�टक �पे��म - संक�पना आिण �या�या 

इले��ोमॅ�नेिटक सौर ऊज�ची  मोठ्या �माणात तरगंलाबंी �यापते. �रमोट सेि�सगंम�ये 
EMR ची कमाल तरगंलाबंी EMR �या ��यमान �ेणी (�हणजे 0.4 ते 0.7 µm) पासून 
रडार तरगंलाबंी �े�ापय�त�या रिेडएशनशी सबंंिधत आहे. 

इले��ोम�ॅनेिटक �पे��मचे �मखु िवभाग 

िवभाग  तरगं लाबंी 
Gamma rays 10-8 to 10-11 cm 
X-rays 10-6 to 10-8 cm 
Ultraviolet light 4*10-5 to 10-6 cm 
Visible light 7.6*10-5 to 4*10-5 cm 
Infra-red light 10-1 to 10-5 cm 
Microwave  102 to 10-1 cm 
Radiowaves 102 
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१.२.२  सौरऊजा� आिण �याचा वातावरण आिण पृ�वी�या पृ�भागाशी संवाद 

इले��ोमॅ�नेिटक रिेडएशनसाठी वातावरण कधीही पारदश�क नसते. तथािप, काही 
तरगंलाबं�वर �यात चागंली पारदश�कता असते तर इतर तरगंलाबं�वर ती शोषून घेत असते. 
हे रणूे, एरोसोल आिण �लाउड कणा�ंार ेरिेडएशन देखील िवखरुते, �यामळेु ��यमानतेवर 
ल�णीय प�रणाम होऊ शकतो. थेट सौर िकरणो�सगा�चा पर�परसवंाद आिण प�ृवी�या 
व�तूपासून परावित�त रिेडएशन �रमोट सेि�सगं�या �ि�येत ह�त�ेप करतात आिण �याला 
"वातावरण �भाव" �हणतात. �रमोट सेि�सगंसाठी वातावरणासह EMR चा पर�परसवंाद 
दोन कारणांसाठी मह�वाचा आहे. �थम, वातावरणातून माग��मण करताना प�ृवी�या 
प�ृभागाव�न परावित�त ऊजा� सधुारली जाते. दसुर े �हणज,े वातावरणाशी EMR �या 
पर�परसवंादाचा उपयोग वातावरणािवषयी मािहती िमळव�यासाठी केला जाऊ शकतो. 
िवखरुणे, शोषण आिण अपवत�न यासंार�या िविवध भौितक �ि�या�ंार े सौरऊजा� 
माग��मण केली जाते. 

१.२.३  वायुमडंलीय िखडक� 

सौर ऊज�चे वातावरणीय �सारण वेगवेग�या तरगंलाबं�वर होते. या िविश� तरगंलाबं�ना 
वण��मीय बडँ असेही �हणतात. �पे��ल बडँ �यासाठी वातावरण तलुनेने पारदश�क आहे 
�यानंा वायमुंडलीय िवडंो �हणून ओळखले जाते. वातावरणातील िखड�या ��यमान बँड 
(0.4 ते 0.7µm) आिण इले��ोमिँटक �पे��म�या इ��ा-लाल �देशामं�ये असतात. 
��यमान भागाम�ये सौर ��ेपण �ाम�ुयाने ओझोन शोषण आिण िवखरु�यामळेु �भािवत 
होते. 1 िममी पे�ा जा�त तरगंलाबंी असलेला �देश माय�ोवे�ह �रमोट सेि�संगसाठी 
वापरला जातो. �हणून, या वातावरणीय िखड�या �रमोट सेि�सगं �ि�येत आिण �या�या 
िविवध अन�ुयोगांसाठी �थािनक मािहती सपंादन कर�यात मदत करतात.    
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१.२.४  �लॅक बॉडी 

�लॅक बॉडी हे एक शरीर आह ेजे िकरणो�सगा�चे प�रपूण� शोषक आिण उ�सज�क आह.े ही 
एक का�पिनक व�तू िकंवा साम�ी �हणून प�रभािषत केली जाते जी ित�यावरील सव� 
िकरणो�सग� घटना शोषून घेते आिण �या तापमानात श�य ितत�या जा�त �माणात 
रिेडएशन उ�सिज�त करते. 

१.३  वण��मीय परावत�न व�: सकं�पना 

सौर िकरणो�सगा��या वातावरणातील सव� पर�परसवंादापैंक�, परावत�न हा प�ृवी�या 
प�ृभागासह सौर िकरणो�सगा�चा सवा�त मह�वाचा सवंाद आहे �याचा �रमोट सेि�सगंम�ये 
मोठ्या �माणावर वापर केला जात आहे. जे�हा �काशाचा िकरण पारदश�क नसले�या 
प�ृभागावर, साधारणपणे प�ृवी�या प�ृभागावरील कोण�याही व�तूवर आदळला जातो 
ते�हा �याचे परावत�न होते. परावत�नाची ती�ता िविवध घटकांवर अवलंबून असते. प�ृवी�या 
प�ृभागावरील ��येक व�तूचे अि�तीय �ितिबंब मू�य असते, �याची �ेणी उप�ह 
�ितमेतील व�तू ओळख�यासाठी वापरली जाते. 

�पे��ल �र�लेक�स �हणजे तरगंलाबंीचे काय� �हणून परावित�त ऊज�शी घटना उज�चे 
गणुो�र होय. प�ृवी�या प�ृभागावरील िविवध पदाथा�म�ये िभ�न वण��मीय �ितिबंब 
वैिश�्ये आहेत. एखा�ा व�तू�या फोटो�ािफक �ितमेतील रगं िकंवा टोनसाठी �पे��ल 
�र�ले�शन जबाबदार असते. झाडे िहरवी िदसतात कारण ते िहर�या तरगंलाबंीचे अिधक 
�ितिबंिबत करतात. आव�यक �ाउंड स�य िमळिव�यासाठी, ��येक व�तूची वण��मीय 
वैिश�्ये मह�वपूण� भूिमका बजावतात.    

१.३.१  जमीन, जल�ोत/महासागर, वन�पती यां�यासाठी �पे��ल परावत�न व� 

वण��मीय परावत�क व� प�ृवी�या प�ृभागावरील िविवध व�तूं�या परावत�न मू�या�या 
�ेणीचे �ािफकल �ितिनिध�व दश�वते. 

१.३.१.१  वन�पत�चे �ितिबंब 

िनरोगी वाढणारी वन�पती िहरवीगार िदसते कारण िहर�या तरगं लाबंी�या बाहेर �लोरोिफल 
बडँचे िनवडक शोषण होते. शोषण केवळ म�यम आहे जेणेक�न फ� िहरवा �काश 
परावित�त होईल.  

१.३.१.२  पा�या�या 
शरीराचे �ितिबंब 
पा�याचे परावत�न 5 ते 
70% पय�त असते. 
कमी �ादभुा�व कोनात 
परावत�न कमी असते 
आिण उ�च घटना 
कोनासंाठी वाढते. 
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प�ृवी�या प�ृभागावरील िविवध तरगंलाबंीवरील वैिश�्यां�ार े परावित�त होणारी ऊजा� 
�रमोट सेि�सगं िस�टमम�ये �याचें वण��मीय �ितसाद देईल. 

१.३.१.३  जिमनीचे परावत�न 

काही खडकामं�ये, जवळ�या शोषण प�्यामं�ये, शोषण परावत�न वाढ�यासाठी परुसेे 
मजबूत असते. वेगवेग�या तरगंलाबंीचा वापर क�न, परावत�न िकंवा उ�सज�नातील फरक 
खिनजासंह खडकांची िनिम�ती ओळख�यासाठी वापरला जाऊ शकतो. 

१.३.२  ऑि�टकल आिण इ��ा रडे थम�ल 

या �देशात काम करणार ेसे�सस� आहेत; 

ए�रयल कॅमेरा: 0.38µm ते 0.9 µm 

थम�ल �कॅनर: 3µm ते 5 µm, 8µm ते 16 µm 

म�टी�पे��ल �कॅनर: 0.3µm ते 1.1 µm 

िविडकॉन / R.B.V.: 0.3µm ते 1.1 µm 

माय�ोवे�ह बडँ: 1 िममी ते 1 मीटर 

१.४   हवाई छायािच�णाची मूलभूत त�वे 

िवमान/िवमानातून िटपले�या छायािच�ांना हवाई छायािच� �हणतात. िविवध �केलवर 
काट��ािफक मॅिपंगसाठी आिण नैसिग�क �देशाचें वण�न कर�यासाठी हवाई छायािच�ांचा 
मोठ्या �माणावर वापर केला जात आह.े हवाई छायािच�णाचा वापर अनेक पट�नी वाढला 
आहे. तपशीलवार भू�देश िव�ेषण तसेच भूगभ�य अ�यास, वन मॅिपंग, माती सव��ण, 
शहरी िनयोजन इ�यादीसाठी हवाई छायािच�े वापरली जातात. हवाई छायािच�ाचंा 
गणुा�मक अ�यास आिण �या�या यािशवाय, प�रमाणा�मक िव�ेषण �याम�ये 
प�ृभागावरील व�तूंचे रषेीय अंतर, कोन आिण उंची मोजणे समािव� असते तसेच  मूळ 
नकाशा तयार कर�यासाठी या तं�ाचा  वापर केला जातो.    

१.४.१  ि�ट�रओ�कोपी आिण फोटो�ाम�ेीची संक�पना 

फोटो�ामे�ी हे कॅिल�ेटेड कॅमे�यातून घेतले�या छायािच�ा�ंया सहा�याने िव�सनीय 
मोजमाप िमळव�याचे शा� आिण कला आह.े फोटो इंटरि�टेशन ही व�तू ओळख�यासाठी 
आिण �याचें मह�व तपास�या�या उ�ेशाने फोटो-�ितमाचें परी�ण कर�याची कला आहे. 

हवाई छायािच�ांची जा�तीत जा�त मािहती िमळिव�यासाठी, �याचंा सामा�यतः 
ि�ट�रओ�कोिपक प�तीने अ�यास केला जातो. दोन कॅमेरा �टेश�सव�न घेतले�या 
छायािच�ांची एक जोडी परतं ुकाही सामा�य क�हर करताना एक ि�ट�रओ�कोिपक जोडी 
बनते जी पािह�यास प�ृभागाची ि�िमतीय छाप पडते. ि�ट�रओ�कोिपक �ितमा�ंार े
िनरी�ण करताना ते दश�कानंा खोलीचे आकलन देखील देते. ले�स ि�ट�रओ�कोप आिण 
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िमरर ि�झम ि�ट�रओ�कोप हे सामा�यतः हवाईफोटो �या �या�यासाठी ि�ट�रओ�कोप 
वापरले जातात. ले�स ि�टरीओ�कोप िकंवा पॉकेट ि�ट�रओ�कोपचा वापर ि�ह�यअुल 
फोटो इंटरि�टेशनसाठी केला जातो. 

१.४.२  हवाई छायािच�ांचे भौिमितक �कार 

मॅिपंग आिण फोटो-
इंटरि�टेशनसाठी 
वापरलेली छायािच�े 
खालील �कारामं�ये 
वग�कृत केली जाऊ 
शकतात; 

a अनलुंब छायािच�े 

b �थलीय छायािच�े 

c ितरकस छायािच�े 

a अनलुंब छायािच�े: जे�हा ए�रयल कॅमेराचा अ� प�ृवी�या प�ृभागा�या उ�या िकंवा उ�या 
असतो ते�हा ही छायािच�े घेतली जातात. 

b �थलीय छायािच�े: हे फोटो कॅमेरा�या आड�या अ�ासह जिमनीवर असले�या कॅमेरा 
�टेश�स�या फोटो िथओडोलाइट्समधून घेतले जातात. 

c ितरकस छायािच�े: उ�या बाजूने झकुले�या ए�रयल कॅमे�या�या ऑि�टकल अ�ासह 
काढलेली हवाई छायािच�े ितरकस छायािच�े �हणून ओळखली जातात. ही छायािच�े 
जिमनी�या प�ृभागाचे �े�फळ �यापतात परतं ु छायािच�ा�ंया काठावर �प�ता आिण 
तपशील कमी होतात. 

१.४.२  फोटो�ािफक �केल, अंतर, �े�फळ आिण उंचीचे मोजमाप: 

१.४.३.१  फोटो�ािफक �केल - हवाई छायािच�ाचे अंतर आिण वा�तिवक जिमनीवरील 
अंतर या�ंयातील गणुो�राचा सदंभ� देते. 

फोटो �केल = (फोटो अतंर)/(जमीन अंतर) 

फोटो �केल = (कॅमेराची फोकल लाबंी) f/(जिमनी पातळीपासून उडणारी उंची) एच 

अिनयिमत भूभाग अस�यास छायािच�ाचे �माण एकसमान नसते. छायािच�ाचा सपूंण� 
�केल �हणून आपण छायािच�ाचा सरासरी �केल ठरवू शकतो. ितरकस छायािच�ात �केल 
ि�थर नसते. प�ृभागा�या उंची�या फरकामळेु छायािच�ाचा �केल अिनयिमतपणे बदलतो 
आिण कॅमेरा अ�ा�या कलतेमळेु सतत बदलतो. 
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१.४.३.२  अंतर, �े�फळ आिण उंचीचे मोजमाप 

उंचीचा फरक - जिमनीव�न / सरासरी सम�ुसपाटीपासून व�तूं�या उंचीतील फरक 
शोध�याची �यवहाय�ता ही हवाई छायािच�णाची सवा�त मह�वाची गणुव�ा आहे. पॅरलॅ�सची 
गणना क�न हे सा�य करता येते. 

 

 Height of an object based on shadow length: 

 

tan e = Height / Shadow Length 

१.४.४  �रलीफ िड��लेसम�ट, ि�ट�रओ�कोिपक पॅरलॅ�स, �लाइट �लॅिनगं. 

�रलीफ िड��लेसम�ट �हणजे �लॅिनमेि�क कोऑिड�नेट िस�टीमनसुार एखादी व�तू 
�ितमेम�ये िदस�यापय�तचे रिेडयल अंतर आहे. हवाई छायािच�ा�या म�यवत� ��ेपणात, 
भू�देशातील आरामामळेु जिमनी�या ि�थती�या �ितमा बदल�या िकंवा िव�थािपत के�या 
जातात. 

आराम िव�थापनाचे मोजमाप यावर अवलंबून असते:- 

A. उ�या छायािच�ावर d असलेले �रलीफ िड��लेसम�टचे �माण हे �या व�तूची �ितमा 
डेटामवर िव�थािपत केली आहे �या व�तूमधील उंची h मधील फरका�या थेट �माणात 
असते. 

B. हे िव�थािपत �ितमा आिण म�ुय िबंदूमधील r असले�या रिेडयल अंतरा�या थेट 
�माणात आह.े 

C. हे डेटाम�या वर असले�या कॅमे�या�या H उंची�या �य�त �माणात आह.े 

Relief displacement is expressed mathematically as:  

d = hr/H 

d = Relief Displacement  

h = Height of the object  

r = Radial distance from nadir point  

H = Total altitude of the camera or flying height 
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उदाहरण: एक िवमान जिमनीपासून 25000 फूट उंचीवर उडत होते आिण 30 मीटर 
उंची�या व�तूचे उ�या हवाई छायािच� घेते. व�तूची �ितमा नािदर िबंदूपासून 6 इंच 
अंतरावर आहे. 

उपाय: 

H = 25000 फूट िकंवा 25000 x 30 = 750000cms 

h = 30 मीटर िकंवा 30x100 = 3000cms 

r = 6 इंच िकंवा 6 x 2.5 = 15.0cms 

d = तास/H d 

= 3000 x 15.0/ 750000 

= 0.06 सेमी  

१.५ सरावासाठी �� 

�� 1. �र� जागा भरा आिण िवधाने पूण� करा. 

1. ________ ही प�ृवीवरील व�तूं�या ��य� सपंका�त न येता मािहती िमळव�याची 
�ि�या आहे. 

2. _______ �रमोट सेि�सगं �दीपनासाठी सौर ऊज�वर अवलंबून असते. 

3. RADAR से�सस�चा वापर _________ �रमोट सेि�सगंसाठी केला जातो. 

4. 0.4 ते 0.7µ ही __________ वण��मीय बडँची तरगंलाबंी आहे. 

5. िविवध व�तूं�या परावत�ना�या �ािफकल �ितिनिध�वाला _________ �हणतात. 

6. ि�वकबड� से�सर हे __________ �रमोट सेि�सगंचे उदाहरण आहे. 

7. अमे�रकन सोसायटी ऑफ फोटो�ामे�ीने 1934 म�ये _______________ हे पिहले 
जन�ल �कािशत केले. 

8. ही परावित�त ऊजा� उप�ह से�सस��ार े________________ �या �व�पात कॅ�चर 
केली जाते. 

9. �� च छायािच�कार गॅ�पड� फेिल�स आिण लॉसेडॅट यानंी _____________ घे�याचा 
यश�वी �य�न केला. 

10. 1957 म�ये, “_________” नावाचा पिहला कृि�म उप�ह ��ेिपत कर�यात आला. 
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�� 2. खालील ��ाचे थोड�यात उ�र �ा. 

1. �रमोट सेि�सगंची �या�या करा आिण �रमोट सेि�सगंची �ि�या �प� करा. 

2. भारतातील �रमोट सेि�सगं तं��ाना�या िवकासावर चचा� करा. 

3. इले��ोमॅ�नेिटक �पे��मवर एक सिं�� टीप िलहा. 

4. फोटोटो�ामे�ी �हणजे काय? �याची �ि�या �प� करा. 

5. फोटो�ाममे�ीमधील मोजमापावंर टीप िलहा. 

6. भू�षीय िव�थापनावर एक टीप िलहा. 
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२  
�लटॅफॉम� आिण क�ा 

हा अ�याय वाच�यानंतर तु�हाला खालील वैिश�्ये समजतील 

घटक रचना  

२.१ उि�� े

२.२ प�रचय 

२.३ िवषय चचा�  

२.४ �लॅटफॉम� आिण क�ा: सदूुर सवेंदनसाठी वापर�या जाणारय्ा �लॅटफॉम�चे �कार, 
�मणक�चे �कार (भूि�थर आिण �वुीय) 

२.५ िव�तुचुबंक�य ऊजा�चे सवेंदना: तेजाचे मापन, तेजाचे अंक�य स�ंयेम�ये �पातंर  

२.६ िवयोजन आिण सवेंदक: िवयोजनचे �कार, सदूुरसवेंदक आिण िवयोजन आिण 
�दीपन �ोतावंर आधा�रत �कार, उप�ह सवेंदकचे िवहगंावलोकन 

२.७  ��यवाचन �ितमा वण�न: �ितमा �दश�न आिण रगं कंपोिझट, ��यवाचन �ितमा 
वण�नचे घटक 

२.८  साराशं  

२.९ तमुची �गती तपासा 

२.१० �व-िशकण- ��ाचंी उ�र े

२.११ काय� 

२.१२ पढुील अ�यासासाठी सदंभ� 

२.१  उि�� े

या यिुनट�या शेवटी त�ुही िशकाल-  

 िविवध सदूुर सवेंदन �लॅटफॉम�  आिण क�ाची सकं�पना समजून घेणे  

 िव�तचुबंक�य उज��या िवयोजन आिण सवेंदकब�ल जाणून घेणे  

 ��यवाचन �ितमा वण�नची संक�पना समजून घेणे 
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२.२  प�रचय 

या �करणात आपण िविवध सदूुरसवेंदन �लॅटफॉ�स� आिण �मणक�चा अ�यास क�. 
िव�तुचुबंक�य ऊज��या सकं�पना आपण मागील �करणात िशकलो. या धड्यात आपण 
�या ऊज�ची जाणीव क�न घेणार आहोत. आपण िविवध सवेंदक आिण िवयोजन�या 
सकं�पनेब�ल देखील समजून घे�याचा �य�न क�. आपण ��यवाचन �ितमा वण�न�या 
घटकाबं�ल आिण �ितमा �दश�न आिण रगं कंपोिझटब�ल िशकू.  

२.३  िवषय चचा� 

सदूुर सवेंदन ही सवेंदक नावा�या उपकरणाचंा वापर क�न भूभागामधून परावित�त िकंवा 
उ�सिज�त होणा�या िव�तुचुबंक�य ऊज�चे मोजमाप आिण िव�ेषण क�न प�ृवी�या 
प�ृभागािवषयी मािहती िमळव�याची �ि�या आह.े ही �ि�या सवेंदनासाठी �लॅटफॉम� 
��ेपण क�न, माग� आिण क�ेची रचना क�न आिण दूर�थपणे सवेंदना केलेली मािहती  
गोळा क�न, गोळा केले�या मािहतीवर �ि�या क�न आिण शेवटी प�रणामाचंा अथ� लावून 
सा�य केली जाते.  

२.४  �लटॅफॉम� आिण क�ा: सुदूर सवंेदनसाठी वापर�या जाणार्या 
�लटॅफॉम�चे �कार, �मणक�चे �कार (भूि�थर आिण �ुवीय)  

आपण आधी�या �करणात चचा�  के�या�माणे, सदूुर सवेंदन ही िव�तु चुबंक�य (ईएमई) 
�ितिबंिबत क�न भूभागाची मािहती ची �ि�या आह.े व�तूमधून उ�सिज�त ऊजा� 
िमळवणा�या या छायािच�ण िकंवा छायािच�ण नसले�या  उपकरणानंा सवेंदक �हणतात. ह े
�लॅटफॉम� �थलीय, हवाई िकंवा अवकाशीय रिेडएशन असू शकतात.  

२.४.१  �थलीय  �लॅटफॉम� 

ही मळुात �े�ीय अ�यास िकंवा �योगशाळे�ार े आयोिजत केलेली जिमनीवरील िनरी�णे 
आहेत. या उपकरणामं�ये  िवकरण शोध�यासाठी �ायपॉड्स, �पे��ोरिेडओमीटस�, चेरी 
िपकस�, इमारती आिण टॉवस�, �हेईकल ि�हिडओ रकेॉड�र असलेली वाहने इ�याद�चा 
समावेश आह े. जिमनीवर गोळा केलेला ही माहीती उप�हाकंडून िमळिवले�या माहीतीसाठी 
स�य पडताळणीसाठी देखील वापरली जाते.  
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आकृती 1.1- सदूुर सवेंदन
सदंभा�व�न �ितमा प�ुहा

२.४.२  हवाई �लॅटफॉम�

हवाई �लॅटफॉ�स� एअरबोन�
कर�यासाठी फोटो�ािफक
स�ुवाती�या ट��यावर
तं� जोसेफ िनसेफोर 
आिण गरम हवे�या फु�या�ंारे

➢ फु�याचे 

पिहले हवाई छायािच�
फेिल�सने घेतले. �यानतंर
सशंोधनासाठी वापरले
आज फुगे फ� नैसिग�क
हवाई छायािच�णासाठी

➢ �ोन 

�ोन ह ेप�ृवीचा प�ृभाग
हे एक मानवरिहत आिण
आिण ि�हिडओ कॅ�चर
इ��ारडे आिण रडार
आिण खाजगी कंप�या�ंारे
वापर केला जातो.   

  

सवेंदन �लॅटफॉम� (बास�गर, 1983 आिण आरपी ग�ुा, 1991 
प�ुहा तयार केली गेली)  

�लॅटफॉम�  

एअरबोन� �लॅटफॉम� �हणूनही ओळखले जातात. हे �लॅटफॉम�  सदूुर
फोटो�ािफक उपकरणे वापरतात. ह ेहवाई �लॅटफॉम� सदूुर सवेंदन�या
ट��यावर प�ृवी�या �ितमा िमळव�यासाठी वापरले गेले. छायािच� 

 िनपसे यानंी िवकिसत केले. हे तं� नंतर उंच भागात, पतंग
फु�या�ंारे प�ृवी�या �ितमा िमळव�यासाठी वापरले गेले. 

छायािच� 1858 म�ये नाडर या टोपणनावाने ओळखले जाणारे
�यानतंर, फु�याचे छायािच�ण प�ृवी िनरी�ण आिण िनसग�

वापरले गेले. हॉट एअर फुगे सरासरी 20 ते 30 िकमी उंचीवर 
नैसिग�क सवंरध्न िकंवा हवामान सशंोधनासाठी वापरले जातात

छायािच�णासाठी अिधक चागंले ि�थर तं��ान िवकिसत केले आह.े  

प�ृभाग जवळून कॅ�चर कर�यासाठी िवकिसत केलेले नवीन तं��ान
आिण �वयचंिलत वाहन आहे जे दूर�थपणे चालवता येते. यात

कॅ�चर कर�यासाठी उ�च िवयोजन कॅमे�यासारखी उपकरणे 
रडार िनरी�णासाठी उपकरण देखील घेऊन जाऊ शकते. �शासक�य

कंप�या�ंार ेसरु�े�या उ�ेशाने पाळत ठेव�यासाठी याचा मोठ्या 

 

 

, 1991 नतंर�या 

सदूुर सवेंदन 
सवेंदन�या अगदी 

 काढ�याचे 
पतंग, कबूतर 

जाणारे गॅ�पड� 
िनसग� सवंध�न 

 तरगंतात. 
जातात कारण 

तं��ान आह.े 
यात �ितमा 
 आहेत. हे 
�शासक�य 
 �माणावर 
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➢ िवमान 

�थम हवाई छायािच�णासाठी िवमानाचा वापर 1908 म�ये झाला होता. �थम आिण 
ि�तीय िव�य�ुात हवाई छायािच�णाचा शोध घे�यात आला. दसु�या महाय�ुानतंर तािं�क 
य�ुामळेु हवाई छायािच�ण अिधक �गत झाले. लॉकहीड- U2, लॉकहीड F-117, SR 71 
सारखी खास िडझाइन केलेली िवमाने यावेळी िवकिसत झाली. नतंर �टे�थ तं��ान 
िवकिसत केले गेले �यामळेु रडार, इ��ारडे तसेच सिंम� �ितमा कॅ�चर कर�यात मदत 
झाली. ि�हएतनाम य�ुादर�यान यूए�ही (मानवरिहत ए�रयल �हेईकल) अमे�रकन सै�याने 
अ�ात �देशाचे सव��ण कर�यासाठी वापरले होते. हवाई छायािच�े गैर-ल�करी 
�यावसाियक िवमाना�ंारे देखील घेतली जातात. ही बह�ताशंी जीपीएस असलेली िसगंल-िवगं 
िवमाने आहेत जी माहीती सकंलनादर�यान िवमाना�या �थानाचा मागोवा ठेवतात.   

ए�रयल फोटो�ाफ� कमी उंची�या �ितमारीसह कॅ�चर के�यास तपशीलवार �थािनक 
मािहती �दान करते. ए�रयल फोटो�ाफ� सोबतच िवमानाचंा वापर म�टी-वण�पटलीय, थम�ल 
आिण माय�ोवे�ह �ितमा कॅ�च�रगंसाठी देखील केला जाऊ शकतो. िवमानाने घेतले�या 
�ितमा �ॅक �कॅनर�या बाजूने असतात.    

२.४.३  अंतराळातील �लॅटफॉम�  

ह े �लॅटफॉम�  उप�ह �लॅटफॉम� �हणूनही ओळखले जातात. ही �ितमा �णाली 250 िकमी 
उंचीपासून स�ु होते आिण 36000 िकमी पय�त जाते. प�ृवी�या सतत �ितमा आिण 
िव�ेषणासाठी उप�ह �लॅटफॉम�चा वापर केला जात आहे. हे हवामान अंदाज, खिनज आिण 
ससंाधने शोध, पीक �यव�थापन, पाणी आिण वन �यव�थापन, �दूषण िनरी�ण इ�याद�वर 
सहा�यक �हणून देखील वापरले जाते. प�ृवी�या क�ेत ��ेिपत केले�या अंतराळ यानाचे 
वग�करण प�ृवी ससंाधन उप�ह, हवामानशा�ीय उप�ह आिण माय�ोवे�ह सवेंदकसह 
उप�हामं�ये केले जाऊ शकते. ह े उप�ह प�ृवी िनरी�ण आिण हवामानिवषयक माहीती 
एकि�तपणे एकि�त करणे यासारखी अनेक काय� देखील क� शकतात. ��ूइंग 
पॅरामीटस�व�न देखील उप�हाचें वग�करण केले जाऊ शकते. ह े पॅरामीटस� �रि�हिजट 
इंटर�हल, िनरी�ण कोन, उंची आिण िवयोजन आहेत. उप�हाची प�र�मण वैिश�्ये समजून 
घेत�यानतंर पाह�या�या पॅरामीटस�चा अ�यास केला जाऊ शकतो. 

उप�ह �लॅटफॉम�चे फायदे: 

●  सॅटेलाइट �ितमा िस�टीम मोठ्या �े�ाचा क�हर क� शकते, एका मोिहमेम�ये मोठा 
माहीती साठा सकंिलत केला जाऊ शकतो, अशा �कार े ते तलुनेने कमी खचा�त 
आिण एक वेळची गुतंवणूक आह.े  

●  उप�ह दीघ� मोिहमा अस�याने, �याच �े�ाचा वारवंार आिण पनुराव�ृी होणारी 
माहीती सकंिलत केला जाऊ शकतो.  

●  िडिजटल �ि�या आिण प�रमाणा�मक मापन 
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२.४.४  क�ांचे �कार

उप�ह नेहमी िफरतात
(आकृती 1.2). क�ेचा
0 0 ते 180 0  असेल 
समतल आहे. जर क�ा
(जॉज� जोसेफ, 2003)

आकृती 1.2- क�ीय िवमानाचें
2003 )  

उप�हाची क�ीय वैिश�्ये

●  िजओ�टेशनरी  

●  सन-िस�ंोनस  

➢ िजओ�टेशनरी

हे उप�ह  समत�ुय �मणक�ा
उप�हा�ंया क�ा 'िजओ
उंचीवर ि�थत आहेत 
असतो. दळणवळणाचे
हवामानशा�ीय आिण
असतात आिण 1436 
प�ृवीभोवती िफरत आहेत

➢ सूय�-समकािलक

या क�ाला हेिलओ-िस�ंोनस
�थािनक सौर वेळेत अ�ाशंातून
हवामान उप�ह यासंारखे

  

�कार - भूि�थर आिण �ुवीय  

िफरतात �याला �मणक�ल �लेन �हणतात जो प�ृवी�या म�यभागी
क�ेचा कल शू�य असेल तर क�ा िवषवुव�ृ समतल आहे, जर क�ीय

 तर ते एक झकुलेले समतल आह ेआिण जर ते 90 0  तर
क�ा 90 0  जवळ असेल तर �याला जवळ �वुीय क�ीय 

, 2003) 

 

िवमानाचें �कार (सदंभा�तून �ितमा प�ुहा तयार केलेली जॉज�

वैिश�्ये दोन मूलभूत �कारामं�ये िवभागली जाऊ शकतात: 

   

   

शनरी - भूि�थर 

�मणक�ा �हणून देखील ओळखले जातात. �मणक� नावा�माणेच
िजओ' �हणजेच प�ृवीसह ि�थर आहेत. ते 36000 िकमी पे�ा

 बह�तेक एका िबंदूवर िनि�त केले जातात. हा िबंदू िवषवुव�ृाज
दळणवळणाचे उप�ह बह�तेक या क�ेत ठेवलेले असतात. या क�ाचा

आिण िदशादश�क उप�हा�ंारहेी केला जातो. ह े उप�ह 0° वर
1436 िमिनटांचा कालावधी घेतात. 62 पे�ा जा�त भूि�थर उप�ह

आहेत. ( स�ंया िभ�न असू शकते) 

समकािलक क�ा  

िस�ंोनस क�ा देखील �हणतात.उप�ह�याच �थानाव�न िकंवा
अ�ाशंातून जातो. प�ृवी िनरी�ण आिण �ितमा, महासागर

यासंारखे उप�ह सूय�-समकािलक क�ासह िनिम�त केलेले असतात

 

म�यभागी जाते. 
क�ीय कल 

तर ते �वुीय 
 �हणतात. 

जॉज� जोसेफ, 

नावा�माणेच या 
पे�ा जा�त 

िवषवुव�ृाजवळ 
क�ाचा उपयोग 

वर झकुलेले 
उप�ह स�या 

िकंवा �याच 
महासागर िनरी�ण, 

असतात. या 
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उप�हाचंा झकुणारा कोन 90 0आहे. उप�ह �वुीय क�ेजवळ िफरत असताना, चागं�या 
�ितमासाठी सौर �दीपन �ा� केले जाऊ शकते. िवशेषत: म�टीवण�पटलीय माहीतीसह ह े
िव�ेषणासाठी खूप उपय�ु अस�याचे िस� होते.  

प�ृवीचे िनरीक्षण आिण �या�या िविवध उपयोगासंाठी अनेक उप�ह उपल�ध आहेत. 
उप�हाचें िवयोजन वाप�न वग�करण केले जाऊ शकते.  

अवकाशीय िवयोजन�या उप�हाचें वग�करण याम�ये करता येईल:  

●  कमी िवयोजन - अंदाजे 1 िकमी 

●  म�यम िवयोजन - अंदाजे 100 मीटर ते 1 िकमी 

●  उ�च िवयोजन - अंदाजे 5 मीटर ते 100 मीटर 

●  खूप उ�च िवयोजन - अंदाजे 5 मी  

वण�पटलीय माहीती संपादना�या उप�हाचें वग�करण केले जाऊ शकते: रिेडओमेि�क 

●  ऑि�टकल आिण थम�ल �ितमा  

 पंच�ोमॅिटक (�े-�केल) �ितमा 

 म�टी-वण�पटलीय �ितमा 

 सपुर-वण�पटलीय �ितमा 

 हायपर-वण�पटलीय �ितमा 

●  िसथेंिटक ऍपच�र रडार (SAR) �ितमा 

 िसगंल ि��व�सी 

 म�टीपल ि��व�सी  

 िसगंल �वुीकरण 

 एकािधक �वुीकरण  

(डॉ. एससी िलयू, स�टर फॉर सदूुर�ितमा, सवेंदना अडँ �ोसेिसगं, नॅशनल यिुन�हिस�टी 
ऑफ िसगंापूर) 

२.५  िव�ुतचुबंक�य ऊजा�चे सवंेदना: तेजाचे मापन, तेजाचे अकं�य 
स�ंयेम�य े�पातंर  

सदूुर सवेंदन माहीती िवशेषत: म�टी-वण�पटलीय माहीती ��य माहीतीम�ये �पातं�रत केली 
जाऊ शकते. या �ितमेचा अथ� जिमनीवरील मूलभूत वैिश�्या�ंया अ�यासासाठी केला 
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जाऊ शकतो; परतं ु जे�हा
रिेडओमेि�क मापन मह�वाचे
ऊजा� ह�तातंरणाचा दर
जाते. ह े �ित यिुनट तरगंलाबंीचे
िडिजटल �ितमा �ोसेिसगं

मागील �करणाम�ये आपण
सदूुर सवेंदन य�ंा�ारे 
आहे. उपकरणा�ार े�ा
केले जाते.  

आकृती 1.3- िप�सेल�ारे
सवेंदना अडँ �ोसेिसगं, 

जसे आपण आकृती 1.3 
वा�तिवक ��य िप�सेल
वा�तिवक ��याचे �थान
िप�सेल पं�� आिण �तंभ
�तंभ सम�वय भौगोिलक

  

जे�हा माहीती�या तपशीलवार िव�ेषणाचा िवचार केला जातो
मह�वाचे बनते. िव�तुचुबंक�य रिेडएशनचे एकक �हणजे 
दर. ह ेयिुनट जिमनीवर �ित चौरस मीटर एका सवेंदकवर रकेॉड�
तरगंलाबंीचे मापन देखील न�दवते. ( GEOG 472: सदूुर

�ोसेिसगं आिण िव�ेषण). या ऊज�ला तेज �हणतात. 

आपण तेजाची सकं�पना तपशीलवार समजून घेतली. तेज
 �े�फळा�या एका यिुनटमधून �ा� होणारय्ा िकरणो�सगा�चे

�ा� होणार ेह े िवकरण िप�सेल नावा�या िडिजटल यिुनटम�ये

िप�सेल�ार ेकॅ�चर केलेली तेज ( डॉ. एससी िलयू, स�टर फॉर सदूुर�ितमा
, नॅशनल यिुन�हिस�टी ऑफ िसगंापूर ) 

1.3 म�ये पाह� शकतो क� �ितमा ही प�ृवीवरील वा�तिवक ��य
िप�सेल नावा�या ि�िमतीय अरमे�ये कॅ�चर केले जाते.  हे

�थान आिण �याची ती�ता िकंवा तेज मू�य याब�ल मािहती
�तंभ सम�वयांसह तयार केले जातात. (आकृती 1.4) हे पं��

भौगोिलक िनद�शाकं �हणजेच रखेाशं आिण अ�ाशं या�ंयाशी ससुगंत

 

जातो ते�हा 
 वॅटमधील 
रकेॉड� केले 

सदूुर सवेंदन: 

तेज �हणजे 
िकरणो�सगा�चे �माण 

यिुनटम�ये कॅ�चर 

 

सदूुर�ितमा, 

��य आहे. 
ह े िप�सेल 

मािहती देतात. 
पं�� आिण 

ससुगंत आहेत. 



 

आकृती 1.4-िप�सेल �हट�या जाणारय्ा

कॅ�चर केलेले तेज मू�य DN िकंवा अंक�य
बायनरी अंक िकंवा िबट्सम�ये स�ंिहत केला

िबट अंक�य स�ंया र�ज 

7-िबट  0 ते 127 

8- िबट 0 ते 255 

9- िबट 0 ते 511 

10- िबट 0 ते 1023 

11- िबट 0 ते 2047 

12 िबट  0 ते 4095 

 

त�ा 1.1 

अंक�य स�ंया (DN) ह े सवेंदकम�ये �थािपत
झाले�या सवेंदनशीलतेचे मोजमाप आहे
िमळेल, ते�हड्या मोठ्या DN सह साठवला
��येक िप�सेलम�ये ��येक व�तू�ार े �ा�
जाते. ही िव�तुचुबंक�य ऊजा� िकंवा सूया�पासून
याचे अनेक मारग् आहेत (Schott, 1997).

 

 

या ि�िमतीय अ ॅरलेा िप�सेल�ार े

अंक�य स�ंया �हणून रकेॉड� केले जाते. हा माहीती 
केला जातो. (सारणी 1.1) 

�रमाक�   

 

 

 

 

सवा�त कमी DN मू�य = कोणतेही �ितिबंब 
नाही 

सव��च DN मू�य = सव��च परावत�न 

1.1 िबट अंक�य स�ंया 

�थािपत केले�या �काश-सवेंदनशील सेल�ार े �ा� 
आहे. परावत�नातून िजतक� जा�त ऊजा� िकंवा �काश 
साठवला जाईल. टेबल 1.1 म�ये चचा�  के�या�माणे 

�ा� केलेले परावत�न वेग�या �कार े स�ंिहत केले 
सूया�पासून येणारा �काश सवेंदकपय�त कसा पोहोचतो 

(Schott, 1997).  
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सवा�त सामा�य माग� आहते

●  थेट परावित�त �काश
होतो जो थेट सवेंदक�ारे

●  �कायलाइट: वातावरणा�ारे
होतो जो सवेंदक�ारे

●  वाय ु�काश: वातावरणा�ारे
सवेंदक�ारे कॅ�चर

�ा� केलेले DN ,प�रपूण�
�ी�ोसेिसगं �हणतात. 

 

आकृती 1.5- वण�पटलीय
�ितिबंबाम�ये  

हे �पातंरण गिणतीय 
�पातंर कर�यासाठी 
वण��मीय वैिश�्ये िभ�न

उदाहरणाथ�   

रिेडय�सम�ये �पातंरण

लँडसॅट ले�हल-1 माहीती
वण�पटलीय रिेडय�सम�ये

 

  

आहते:  

�काश: सूया��ार े �ा� होणारा �काश जो वातावरणात परत 
सवेंदक�ारे कॅ�चर केला जातो 

वातावरणा�ार े िवखरुलेला सूय��काश, आिण नतंर प�ृवी�ारे 
सवेंदक�ारे कॅ�चर केला जातो 

वातावरणा�ार ेिवखरुलेला सूय��काश प�ृवीशी पर�परसवंाद न करता
कॅ�चर केलेले  

प�रपूण� तेज मू�यामं�ये �पातं�रत करतात या चरणानंा वण�पटलीय
.  

 

वण�पटलीय �ी�ोसेिसगं चेन- िविवध DN मू�याचें जिमनी�या प�ृभागा�या

 गणनेसह वा�तिवक अिधक जिटल आहे. या िडिजटल आकड्यांचे
 ��येक सवेंदकचे वेगळे समीकरण असते कारण ��येक 

िभ�न असतात.  

�पातंरण * 

माहीती MTL फाईलमधील तेज र�ेकेिलंग घटकाचंा वापर क�न
रिेडय�सम�ये �पातं�रत केला जाऊ शकतो: 

 

 परावित�त 

 परावित�त 

करता थेट 

वण�पटलीय 

प�ृभागा�या 

आकड्यांचे 
 सवेंदकची 

क�न TOA 



 

Lλ=MLQcal+AL 

जेथे: 

➢ Lλ = TOA वण�पटलीय रिेडयसं 

➢ ML = मेटामाहीतीमधील बडँ-िविश�
(RADIANCE_MULT_BAND_x, 

➢ AL= मेटामाहीतीमधील बडँ-िविश�
(RADIANCE_ADD_BAND_x, 

➢ �यूकॅिलबाइ�ड आिणमानक उ�पादन

*USGS कडून घेतलेला फॉ�यु�ला 

 DN �र�लेक�स �हॅ�यूपय�त DN �हॅ�यूज�या
ि�ह�यअुल �ितमाम�ये �ि�या केली जाते
1.1 म�ये चचा�  केली आहे. माहीती सेटम�ये
कमी �ितिबंब दश�वते तर सव��च DN मू�य
DN नसुार माहीती �पातं�रत केला जातो
िप�सेलचे DN मू�य आह.े जर एखा�ाने
जेथे 0 कोणतेही �ितिबंब दश�वत नाही आिण

आकृती 1.6- एस डीएन �हॅ�यूजचे �र�ले�शनम�ये

ह ेल�ात घेणे मह�वाचे आहे क� ��येक सवेंदक
�यामळेु आप�याला एकाच ��याचे वेगवेगळे
�याचे �ितिनिध�व मोठ्या �माणात बदलू
��येक सवेंदकचे िवयोजन देखील DN 

 (Watts/( m2 * srad * μm)) 

िविश� गणुाकार �रसॅिलंग घटक 
(RADIANCE_MULT_BAND_x, जेथे x हा बडँ �माकं आह)े 

िविश� जोडणारा �रसेिलंग घटक 
(RADIANCE_ADD_BAND_x, जेथे x हा बडँ �माकं आह े

उ�पादन िप�सेल �हॅ�यू (DN)          

�हॅ�यूज�या या गणनेनतंर, ि�िमतीय माहीती अर े
जाते. यासाठी �पातंरण परावत�क मोजमाप टेबल 

सेटम�ये सवा�त कमी DN मू�य सौर िकरणो�सगा�चे 
मू�य कमी शोषण दश�वते. अशा �कार ेपरावत�ना�या 
जातो. आकृती 1.6 म�ये पािह�या�माणे ��येक 

एखा�ाने परावत�नानसुार िदलेले राखाडी �केल वापरली, 
आिण 32 उ�च �ितिबंब दश�िवते. 

 

�र�ले�शनम�ये �पातंरण (प�ुहा तयार केलेली �ितमा) 

सवेंदक या मू�यावंर वेग�या प�तीने �ि�या करतो 
वेगवेगळे प�रणाम िमळतात. वा�तिवक देखावा आिण 
बदलू शकत नाही परतं ुलहान तपशील असू शकतात. 
DN मू�या�ंया गणनेत योगदान देते, कारण कमी 
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िवयोजन माहीतीची �ितिबंब
असतील. �यामळेु सदूुर
तपशील समजून घेणे मह�वाचे

२.६   िवयोजन आिण
�दीपन �ोतांवर

२.६.१ िवयोजन 

िवयोजन ह े जिमनीची
�हणून प�रभािषत केले
िकती तपशील कॅपच्र 

�ितमा िवयोजनचे वग�करण

●  �पेिशयल िवयोजन

●  वण�पटलीय िवयोजन

●  टे�पोरल िवयोजन

●  रिेडओमेि�क िवयोजन

�पेिशयल िवयोजन - 

�पेिसयल िवयोजन �हणजे
�मता. हे अतंराने मोजले
अवलंबून असते.  

 

आकृती 1.7 - �पेिसयल

(आकृती 1.7) �ितमेचे
�े�ाला �यापत आहे परतंु
असेल. तथािप, जसजसे

  

�ितिबंब मू�ये उ�च िवयोजन माहीती�या �ितिबंब मू�यापें�ा
सदूुर सवेंदन माहीती समजून घे�यासाठी िवयोजन, सवेंदक आिण

मह�वाचे ठरते.  

आिण संवेदक: िवयोजनच े�कार, सुदूरसंवेदक आिण िवयोजन
�ोतांवर आधा�रत �कार, उप�ह संवेदकचे िवहगंावलोकन. 

जिमनीची जा�तीत जा�त मािहती कॅ�चर कर�यासाठी िप�सेलची
केले जाऊ शकते. िवयोजन �हणजे �या �े�ा�या िडिजटल 

 केला जातो. ��येक सवेंदकचे िवयोजन वेगळे असते. 

वग�करण  

िवयोजन 

िवयोजन   

िवयोजन 

िवयोजन  

 

�हणजे अवकाशीय �े� आिण �याचे तपशील असले�या िप�सेलची
मोजले जाते. अवकाशीय िवयोजन सदूुर सवेंदन �लॅटफॉम��या

�पेिसयल िवयोजन (Google Earth मधील �ितमा) 

�ितमेचे �माण बदलते तसे अवकाशीय िवयोजन बदलते. सीन 
परतं ुजर आपण ��येक िप�सेल झूम वाढवला तर खूप कमी

जसजसे आपण ��य B आिण C कडे �गती करतो तसतसे क�हरजे

 

मू�यापें�ा िभ�न 
आिण �याचें 

जन आिण 

िप�सेलची �मता 
 �ितमे�ार े

िप�सेलची 
�लॅटफॉम��या उंचीवर 

 

सीन ए मोठ्या 
कमी मािहती 
क�हरजे �े� 



 

कमी होते परतं ु��येक िप�सेलम�ये बरीच
आिण वाहतूक लाईन यासारखी मानविनिम�त
िवयोजन इ��टंटेिनयस फ��ड ऑफ ��ू 

आकृती 1.8 - �वाथ आिण इ��टंटेिनयस

�वाथ �ंदी वा�तिवक ��या�या िडिजटल
��य �े�ा�ारे िनधा��रत केले जाते. सवेंदक
फ��ड ऑफ ��ू (IFOV) िप�सेलम�ये 
वाह�न नेणारे वाहन जा�त उंचीवर गेले 
िप�सेल कमी मािहती गोळा करतात. �ितमा�ंया
खडबडीत िकंवा कमी आिण गळुगळुीत
शकते. उ�च िवयोजन सवेंदक बह�तेक सू�म
िवयोजन �ितमा रा��ीय आिण जागितक
जातात. 

वण�पटलीय िवयोजन 

वण�पटलीय िवयोजन ऑि�टकल सदूुर 
आहे. आपण पूव��या यिुनटम�ये वण��मीय
अ�यास केला. प�ृवी�या प�ृभागावरील सव�
ह ेवण��मीय �वा�री ��येक वण��मीय 
(आकृती 1.9) ऑि�टकल र�ज िजथे परावत�कता
शोषणामळेु होते. सेल ���चर�या परावत�नामळेु
पय�त जाते. �यानतंर पा�या�या साम�ुीची

बरीच मािहती असते. सीन सी म�ये आपण इमारती 
मानविनिम�त वैिश�्ये देखील पाह� शकतो. अवकाशीय 

��ू (IFOV) आिण �वॅथ �ंदीवर अवलंबून असते.  

 

इ��टंटेिनयस फ��ड ऑफ ��ू (IFOV) 

िडिजटल �ितमेचे सपूंण� क�हरजे दश�वते जे सवेंदक�या 
सवेंदक �वॅथ �ंदी�ारे सवेंदना करत अस�याने, झटपट 

िप�सेलम�ये मािहती कॅ�चर करते. (आकृती 1.8) जर सवेंदक 
 तर �वॅथ आिण फ��ड ऑफ ��ू वाढते. यामुळे 

�ितमा�ंया गणुव�ेवर आधा�रत वण��मीय िवयोजन 
गळुगळुीत िकंवा उ�च िवयोजनम�ये वग�कृत केले जाऊ 

सू�म �े� अ�यासासाठी वापरले जातात व  कमी 
जागितक अ�यासासाठी   मोठ्या �माणात वापर�या 

 सवेंदनम�ये िव�ुतचुबंक�य रिेडएशनशी सबंंिधत 
वण��मीय परावत�क व� आिण वण��मीय बड्ँसचा 

सव� वैिश�्यामं�ये िभ�न वण��मीय �वा�री आहेत. 
 बडँ�ार े कॅ�चर केले जाते. उदाहरणाथ�  वन�पती. 

परावत�कता 20% पे�ा कमी असते व ते �लोरोिफल 
परावत�नामळेु िनअर इ��ारडेम�ये �र�ले�शन ४०% 

साम�ुीची उपि�थती, प�ुहा �ितिबंब खाली येते.  
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 आकृती 1.9 - वण�पटलीय

जसे आपण आकृती 1.9 
वेग�या �कार े परावित�त
कर�याची आव�यकता
मह�वाचे आहे.   

टे�पोरल िवयोजन 

सदूुर सवेंदनाम�ये प�ृवीचे
ते आधिुनक उ�च िवयोजन
आधिुनक उप�ह मोिहमा
�थान प�ुहा कधी क�हर
िवयोजन �हणून ओळखले
उदा. IRS -1 A -22 
ि�थतीत परत येतो. �हणून
िवयोजन आह.े  

रिेडओमिे�क िवयोजन

�ितमा िस�टीमचे रिेडओमेि�क
�मता िनधा��रत करते
�ेणीम�ये फरक क� 
0 ते 255 ची र�ज असते
अथ� 8 िबट माहीती केवळ
11 िबट माहीती 2048 

२.६.२  संवेदक  

सवेंदक हे एक उपकरण
आहे. िवकरण ह ेएखा�ा
हे �सारण रकेॉड� करते

  

वण�पटलीय परावित�त व�- वन�पित 

1.9 म�ये पाह� शकतो, ��येक वण��मीय बडँ वन�पती वैिश�्यासाठी
परावित�त करतो. अशा �कार े आप�याला िविश� वैिश�्याचंा

आव�यकता अस�यास िविश� माहीती �ा� कर�यासाठी वण��मीय

प�ृवीचे सतत िनरी�ण केले जाते. स�ुवाती�या हवाई छायािच�ापंासून
िवयोजन माहीतीपय�त, प�ृवीचे सपूंण� काळ िनरी�ण केले जात

मोिहमा वेळे�या अंतराने तयार के�या जातात. उप�हाची ि�थती
क�हर करले यासाठी ते पूव�-िडझाइन केले जाते. हे अंतराल

ओळखले जाते. टे�पोरल अंतराल िदवसा�ंया स�ंयेसह मोजले
22 िदवसातं प�ृवीवरील समान �थान क�हर कर�यासाठी
�हणून आपण अस े�हणू शकतो क� IRS-1A चे 22 िदवसांचे

िवयोजन  

रिेडओमेि�क िवयोजन हे उज�तील अगदी िकरकोळ फरक 
करते. (nrcan.gc.ca). खडबडीत रिेडओमेि�क िवयोजन परावत�ना�या

 शकत नाही. उदाहरणाथ�  टेबल 1.1 मधील 8 िबट माहीतीम�ये
असते िजथे 11 िबट माहीतीम�ये 0 ते 2047 पय�त र�ज असते
केवळ 256 �हॅ�यूजम�ये �र�लेक�सचे िव�छेदन क� शकतो

2048 �हॅ�यूम�ये िव�छेदन क� शकतो. 

उपकरण आहे जे िव�तुचुबंक�य िवकरणशोध�यासाठी िडझाइन
एखा�ा व�तूतून परावित�त िकंवा उ�सिज�त होऊ शकते. सवेंदक
करते आिण िव�ेषणासाठी स�ंिहत करते.  

 

 

वैिश�्यासाठी 
वैिश�्याचंा अ�यास 
वण��मीय िवयोजन 

छायािच�ापंासून 
जात आहे. 

ि�थती प�ृवीचे 
अंतराल टे�पोरल 

मोजले जातात. 
कर�यासाठी �याच 

िदवसांचे टे�पोरल 

 भेद�याची 
परावत�ना�या 

माहीतीम�ये फ� 
असते. याचा 

शकतो �याम�ये 

िडझाइन केलेले 
सवेंदक EMR चे 



 

 ऊजा� �ोत, वण�पटलीय �े� आिण वापरले�या
वग�करण केले जाऊ शकते.  

➢ ऊजा� �ोत 

सवेंदकचे वग�करण ऊजा� �ोता�या आधारावर
�कारचे सवेंदक आहेत: सि�य आिण िनि��य

सि�य संवेदक �दीपन �ोत �हणून �वतःची

आकृती 1.10 

सि�य सवेंदक सूय��काशावर अवलंबून 
काय� क� शकतात. ते तरगंलाबंीची िव�ततृ
तरगंलाबंी जसे क� माय�ोवे�ह.  

पॅिस�ह संवेदक इतर व�तूंमधून िवकरण
नैसिग�क�र�या उपल�ध असले�या ऊज�वर
तरगंलाबंी कॅ�चर कर�यासाठी वेळ आिण
होणारी �दीपन परत सवेंदका वर परावित�त
करतो. (आकृती 1.11) बह�तेक प�ृवी िनरी�ण
कॅ�चर कर�यासाठी िनि��य सवेंदक असतात

वापरले�या बडँ�या स�ंये�या आधारावर सवेंदकचे 

आधारावर केले जाऊ शकते. या �ेणीम�ये दोन 
िनि��य संवेदक.  

�वतःची ऊजा� वापरतो .   

 

1.10 - सि�य सदूुर सवेंदन 

 नस�यामळेु ते कधीही आिण कोण�याही ऋतूम�ये 
िव�ततृ �ेणी देखील �दान करतात, िवशेषतः मोठ्या 

िवकरण वापरतो . �दीपन �ोत �हणून ते बह�तेक 
ऊज�वर अवलंबून असतात. �यामळेु �यानंा ऑि�टकल 

आिण ऋतूं�या मया�दा आहेत. सूया��ार े उ�सिज�त 
परावित�त होते. सवेंदक रकेॉड� करतो आिण स�ंिहत 

िनरी�ण उप�हामं�ये ऑि�टकल वण�पटलीय �ेणी 
असतात.  
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आकृती 1.11 - िन���य

➢ आउटपुट �कार

�ितमा आिण नॉन-�ितमा

�ितमा सवेंदक माहीती
जाऊ शकतात. ही माहीती
आहेत. हे आकडे नतंर
1.5) दसुरीकडे नॉन-�ितमा
एकल मू�य िनरी�ण केले�या

➢  वण�पटलीय �े�

या सवेंदक �ेणी वण��मीय

संवेदक �कार 

ऑि�टकल  

थम�ल 

माय�ोवे�ह 

त�ा 1.2 सवेंदकचे वग�करण

➢ सं�येवर 

आधा�रत सवेंदकचे वग�करण
पंच�ोमॅिटक सवेंदक -

  

 

िन���य सदूुर सवेंदन 

�कार  

�ितमा सवंेदक 

माहीती तयार करतात जे ि�ह�यअुलाइ�ड माहीतीम�ये �पातं�रत
माहीती �थािनक �व�पाची आह,े �याम�ये अंक�य स�ंया

नतंर �थािनक माहीतीम�ये �पातं�रत केले जाऊ शकतात. (
�ितमा माहीती पॉइंट माहीती आहे जो एकल मू�य तयार 
केले�या एका िबंदूपासून �ा� केले जाते. हे लि�यत सवेंदक 

�े�  

वण��मीय बडँवर आधा�रत आहेत. (टेबल 1.2) 

वण�पटलीय र�ज 

0.3 μm- 3 μm 

3 μm- 1mm 

1 mm- 1m  

वग�करण वण��मीय बडँवर आधा�रत बडँ�या 

वग�करण देखील केले जाऊ शकते. कॅ�चर आिण �ि�या. उदाहरणाथ�
- हे सवेंदक �े �केलसह सव� ��यमान �पे��म क�हर क�

 

�पातं�रत केले 
स�ंया (DN) 

. (आकृती 
 करतो. हे 
 आहेत.  

उदाहरणाथ�  
क� शकतात. 



 

दसुरीकडे म�टीवण�पटलीय सवेंदक एका
कॅ�चर क� शकतात. वैिशष्ट्ये अिधक
मल्टीवण�पटलीय �ितमा देखील तयार
रगंाची सिंम� �ितमा तयार क� शकते
केला तर आप�याला हायपरवण�पटलीय
�पे��म�या सू�म तपिशलावंर ल� क� ि�त
क� शकतो.  

२.६.३  �कॅिनंग िस�ट�स 

आपण सवेंदकचा अ�यास करत अस�यामळेु
सकं�पना देखील समजून घेणे आव�यक
िडिजटल �ितमा �ि�या या �कॅिनगं िस�टमवर
�कॅिनगं हालचाली आहेत:  

�ॅक (ि�ह�क�ूम) �कॅिनंग संवेदक 

आकृती 1.12 �ॅक (ि�ह�क�ूम) �कॅिनगं 

या �यव�थेम�ये, �कॅिनगं लाई�स सवेंदक
असतात. सवेंदक ह ेसामा�यत: एक ऑि�टकल
दोलन िमरर�या वापराने चालते, 
िवकरणिडटे�टरम�ये िफरते ते�हा क� ि�त
ऑफ साउथहॅ��टन)  

 

एका वेळी ��यमान, थम�ल तसेच माय�ोवे�ह �पे��म 
अिधक चागं�या �कार े समजणय्ासाठी वय्क्ती 

तयार क� शकते आिण खोट्या रगंाची िकंवा खरय्ा 
शकते. जर आपण �पे��मचा िव�तार अ�ंद अंतराने 

हायपरवण�पटलीय सवेंदक वापरावे लागतील. या �कारचा सवेंदक 
क� ि�त क� शकतो आिण उ�च प�रभाषा �ितमा तयार 

अस�यामळेु आप�याला िविवध �कॅिनगं िस�टमची 
आव�यक आह.े िवयोजन आिण �ितमा गणुव�ा तसचे 

िस�टमवर अवलंबून आहेत. सवेंदक�या दोन मूलभूत 

 

 सवेंदक 

सवेंदक �लॅटफॉम��या हालचाली�या िदशेने लंब 
ऑि�टकल-मेकॅिनकल उपकरण असते जे िफरते िकंवा 

 ल�य प�ृभागावरील वेगवेग�या िबंदूमंधून 
क� ि�त करते. (�कूल ऑफ िजओ�ाफ�, यिुन�हिस�टी 
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अलाँग �ॅक (पुश�ूम) 

आकृती 1.13 अलाँग 

हे एक पया�यी कॉि�फगरशेन
िदशेने समातंर असतात
िडटे�टरचा एक अर े
िडटे�टर अर े मधील 
करतो, �हणून एकाच वेळी
एकाच GRE शी सबंंिधत
ऑफ िजओ�ाफ�, यिुन�हिस�टी

२.६.४  �मखु सुदूर संवेदन

लँडसॅट 

लडँसॅट ही प�ृवी-िनरी�ण
िजओलॉिजकल स�ह� 
1972 रोजी पिहला लडँसॅट
अ�णी बनला आिण अनेक
अथ� �रसोस�स टे�नॉलॉजी
(लडँसॅट 7) 15 एि�ल

लडँसॅट 1 ते 3 = लडँसॅट

लडँसॅट 4 आिण 5 = MSS 

लडँसॅट 7 = ए�हा�ंड थीमॅिटक

  

) �कॅिनंग संवेदक 

 

अलाँग �ॅक (पुश�ूम) �कॅिनंग संवेदक 

गरशेन आह,े �या�ार े�कॅिनगं लाई�स सवेंदक �लॅटफॉम��या
असतात. आरशाऐवजी, शेजारी शेजारी रचले�या लहान सवेंदनशील

 आह,े �यापैक� ��येक चाज�-कप�ड िड�हाइस (CCD) 
 ��येक घटक अि�तीय �ाउंड िवयोजन घटकाव�न माहीती
वेळी अनेक िनरी�णे रकेॉड� केली जातात. अरमेधील वेगवेगळे

सबंंिधत वेगवेग�या वे�हबड्ँसम�ये िवकरणरकेॉड�  क� शकतात
यिुन�हिस�टी ऑफ साउथॅ��टन)  

संवेदन िस�ट�स 

िनरी�ण करणारी उप�ह मोहीम आहे. ही मोहीम नासा आिण
 (USGS) यानंी सयं�ुपणे स�ु केली आह.े NASA ने

लडँसॅट उप�ह ��ेिपत केला. ��ेपणानंतर लडँसॅट प�ृवी िनरी�
अनेक अवकाश स�ंथासंाठी माग�  मोकळा झाला. लडँसॅटला

टे�नॉलॉजी सॅटेलाइट (ERTS) असे �हणतात. सवा�त अलीकडील
एि�ल 1999 रोजी झाले. 

लडँसॅट म�टी-वण�पटलीय �कॅनर (MSS) 

5 = MSS आिण थीमॅिटक मॅपर (TM) उपकरणे 

थीमॅिटक मॅपर �लस (ETM+) �कॅनर 

 

�लॅटफॉम��या गती�या 
सवेंदनशील 

(CCD) आह.े या 
माहीती रकेॉड� 

वेगवेगळे सवेंदक 
शकतात. (�कूल 

आिण यूएस 
ने 23 जलैु 
िनरी�णात 

लडँसॅटला मूळत: 
अलीकडील ��ेिपत 
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लडँसॅट 8 = ऑपरशेनल लडँ �ितमार (OLI) आिण थम�ल इ��ारडे सवेंदक (TIRS)  

(USGS) 

लँडसॅट 1–3 
MSS 

लँडसॅट 4–5 
MSS 

तरगंलांबी 
(माय�ोमीटर) 

िवयोजन (मीटर) 

बडँ 4 – �ीन बडँ 1 – �ीन 0.5 – 0.6 60* 

बडँ 5 – लाल बडँ 2 – लाल 0.6 – 0.7 60* 

बडँ 6 – िनअर 
इ��ारडे (NIR) 

बडँ 3 – NIR 0.7 – 0.8 60* 

बडँ 7 – NIR बडँ 4 – NIR 0.8 – 1.1 60* 

टेबल 1.3 लडँसॅट िवयोजन तपशील (USGS) ) 

�पॉट 

�पॉट -िस�टम पोर ल'ऑ�झ�ह�शन डे ला टेर ेह े�वीडन आिण बेि�जयम�या समथ�नासह 
�ा�सने ��ेिपत केलेले �ितमा उप�ह आहेत. एकूण 5 �पॉट उप�ह आहेत. सव� �पॉट 
उप�ह जवळ-�वुीय आिण सूय�-समकािलक क�ा आहेत. पनुभ�ट कालावधी 26 िदवसाचंा 
आहे.  

�पॉट 1 ��ेिपत -22 फे�वुारी 1986 = पंच�ोमॅिटक आिण 20 मीटर म�टी-वण�पटलीय 
सवेंदक 

�पॉट 2 ��ेिपत- 22 जानेवारी 1990  

�पॉट 3 ��ेिपत -26 स�ट�बर 1993 

�पॉट 4 ��ेिपत - 24 माच� 1998 

�पॉट 5  4 मे 2005, m2002 सह ��ेिपत.  

�पॉट 6 9 स�ट�बर 2012ला ��ेिपत  

�पॉट 7 (Azersky) जून 30, 2014 ला ��ेिपत  

�पॉट 6 आिण 7 पंच�ोमॅिटक साठी �ितमा िवयोजन 

●  1.5 मीटर 

●  रगं मज� 1.5 मीटर 

●  म�टी-वण�पटलीय: 6 मीटर 
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IKONOS 

IKONOS उप�ह सवेंदक 24 स�ट�बर 1999 रोजी �हॅ�डनबग� एअर फोस� बेस, 
कॅिलफोिन�या, यूएसए येथे यश�वी�र�या ��ेिपत झाला . य प्रथम �यावसाियक�र�या 
उपल�ध उ�च-िवयोजन उप�ह सवेंदक आहे.  

IKONOS उप�ह सवेंदक हा MAXAR Technologies Inc. �ार ेसचंािलत एक उ�च-
िवयोजन उप�ह आहे.  

 ��ेपण तारीख =एअर फोस� बेस, कॅिलफोिन�या, USA येथे 

 ऑपरशेनल लाइफ =7 वषा�पे�ा जा�त 

 �मणक� =98.1 िड�ी, सन िस�ंोनस 

 ऑन 5 �मणक� = 5 �मणक�.वॅ�डनबग��ित सेकंद 

 �पीड ओ�हर द �ाउंड =6.8 िकलोमीटर �ित सेकंद 

 प�ृवीभोवती�या �ातंी =14.7, दर 24 तासानंी 

 उंची = 681 िकलोमीटर 

 �ितमा �वाथ = नािदर येथे 11.3 िकलोमीटर; 13.8 िकलोमीटर 26° ऑफ-नािदर 

 िवषवुव�ृ �ॉिसगं वेळ = नाममा� 10:30 AM सौर 

 वेळ= 40° अ�ाशं 

 डायनॅिमक र�जवर अंदाज े3 िदवस =11-िबट �ित िप�सेल 

 �ितमा बडँ = पंच�ोमॅिटक, िनळा, िहरवा, लाल, IR जवळ 

IKONOS �या िवयोजनम�ये समािव� आहे:  

●  3.2m म�टी- वण�पटल  

●   िनअर-इ��ारडे (NIR) 0.80-मीटर 

●  पंच�ोमॅिटक िवयोजन नािदर येथे 

 �या�या अन�ुयोगामं�ये नैसिग�क ससंाधनांचे शहरी आिण �ामीण मॅिपंग आिण नैसिग�क 
आप�ी कर मॅिपंग, कृषी आिण वनीकरण िव�ेषण, खाणकाम, अिभयांि�क�, बाधंकाम 
याचंा समावेश आह.े ह ेपया�वरणीय अ�यासा�या जवळपास सव� पैलूसंाठी सबंंिधत माहीती 
देऊ शकते. IKONOS �ितमाउप�ह �ितमा कॉप�रशेनने मीिडया आिण मोशन िप�चर 
इंड��ीजम�ये वापर�यासाठी  देखील खरदेी के�या आहेत. ह े जगभरातील अनेक 
भागासंाठी हवाई ��ये आिण उप�ह फोटो �दान करतात. ते उ�च-िवयोजन माहीती 
होमलडँ िस�य�ुरटी, को�टल मॉिनट�रगंम�ये अिवभा�य योगदान देतात आिण 3D 
िडिजटल टेरने मॉडे�स (डीटीएम) आिण िडिजटल एिल�हेशन मॉडे�स (डीईएम) सलुभ 
करतात. (satimagingcorp.com) 
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IRS 

भारताने 1970 �या दशका�या स�ुवातीस उप�ह ��ेपण वाहन िवकासाला स�ुवात केली. 
ISRO ने 1979 आिण 1981 म�ये अन�ुमे �वदेशी IRS (इंिडयन सदूुर सवेंदन 
सॅटेलाइट) काय��म िवकिसत कर�यास स�ुवात केली. भारताकडे आज PSLV (�वुीय 
उप�ह ��ेपण वाहन) आिण GSLV (िजओिस�ंोनस उप�ह ��ेपण वाहन) या दोन 
अ�यतं स�म ��ेपण �णाली आहेत. 1995 म�ये, IRS �ितमा मोठ्या आंतररा��ीय 
समदुायासाठी �यावसाियक आधारावर उपल�ध क�न दे�यात आली. प�ृवी-प�ृभाग 
�ितमाचा �ारिंभक काय��म पूरक पया�वरणीय अन�ुयोगांसाठी सवेंदक जोडून वाढिवला 
गेला. याची स�ुवात IRS-P3 उप�हाने झाली जी सम�ुाचा रगं मोज�यासाठी MOS 
(म�टीवण�पटलीय ऑ�टोइले��ॉिनक �कॅनर) वापरत आह.े IRS-P4 िमशन महासागर 
िनरी�णासाठी समिप�त आह.े  

IRS-1A आिण 1B या पिह�या िपढीचे उप�ह 1988 आिण 1991 म�ये अन�ुमे 72.5 
मीटर आिण 36 मीटर�या अवकाशीय िवयोजनसह म�टीवण�पटलीय कॅमे�यासंह िडझाइन, 
िवकिसत आिण यश�वी�र�या ��ेिपत कर�यात आले. सधुा�रत अवकाशीय िवयोजनसह 
IRS-1C आिण -1D ह ेदसु�या िपढीतील सदूुर सवेंदन उप�ह अन�ुमे 1995 आिण 1997 
म�ये िवकिसत आिण यश�वी�र�या ��ेिपत केले गेले आहेत. IRS-1C/1D माहीती 
काट��ािफक आिण शहर िनयोजन अन�ुयोगासंाठी वापरला गेला आह.े (ESA 2000 - 
2022)  

पॅरामीटर LISS-I LISS-II A/B 

फोकल लाबंी 162.2 िममी 324.4 िममी 

FOV, IFOV 9.4º, 80 µrad 4.7º+ 4.7º, 40 µrad 
4.7º+ 4.7º, 40 µrad 

बडँ (0.5µ6) बडँ 
0.5µ6- 0.59 (िहरवा) 
0.62 - 0.68 (लाल) 
0.77 - 0.86 (NIR) 

0.46 - 0.52 (िनळा) 
0.52 - 0.59 (िहरवा) 
0.62 - 0.68 (लाल) 
0.77 - 0.86 मी.  

िवयोजन 75 मी  (��येक बडँ) 36.25 मी  (��येक बडँ) 

�वाथ �ंदी 148 िकमी 2 x 74 िकमी 

रिेडओमेि�क िवयोजन 7 िबट 7 िबट 

 

त�ा 1.4 IRS -LISS िवयोजन तपशील (इओपोट�ल.ओआरजी व�न घेतलेली मािहती)  
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२.७   ��यवाचन 
वाचन �ितमा

२.७.१ �ितमा �दश�न

िडिजटल �ितमा �ोसेिसगंमधील
माहीती �दिश�त कर�यासाठी
जाऊ शकते. ते पं�� आिण
असेल तर भौगोिलक 
�कार खालील�माणे आहेत

1. बायनरी - या �ितमेत
पाढंरा �ितमेवर सदंिभ�त

2. 8 िबट रगं फॉरमॅट
वेगवेग�या शेड्स 
सदंभ� पाढंरा आिण

3. 16 िबट रगं फॉरमॅटचा
फॉरमॅटमधील �ितमा

रगं रचना 

म�टीवण�पटलीय �ितमेम�ये
चागं�या �कार ेसमजून
एखादी �य�� तीन िकंवा
�हणताता.  �पे��ममधील
�र�ले�शन �हॅ�यू) एकतर
�ितमा तयार कर�यासाठी
�पे��ममधून िनळे, िहरवे
आिण िनळसर  देखील
�ेणी तयार होते. (आकृती
�हणतात.  

 

  

 �ितमा वण�न: �ितमा �दश�न आिण रगं कंपोिझट
�ितमा वण�नाचे घटक 

�दश�न आिण रगं कंपोिझट 

�ोसेिसगंमधील �ितमा �दश�न टूलचा वापर ि�ह�यअुल �ितमामं�ये
कर�यासाठी केला जातो. �ितमा ि�िमतीय काय� �हणून प�रभािषत

आिण �तंभामं�ये �यवि�थत केले जातात. जर तो अवकाशीय
 िनद�शांक �ितमे�या पं�� आिण �तभं दश�वतात. �ितमाचें
आहेत:  

ितमेत फ� दोन मू�ये आहेत 0 आिण 1 . 0 ही का�या
सदंिभ�त करते. ही �ितमा मोनो�ोमॅिटक आह.े 

फॉरमॅट - जसे आपण आधी अ�यास केला होता 8 िबट फॉरमॅटम�ये
 असतात. या �े शेड �ितमाम�ये िजथे 0 का�या रगंाचा आिण

आिण 127 हा राखाडी आह.े 

फॉरमॅटचा सदंभ� देतो- या फॉरमॅटम�ये 65,536 वेगवेगळे रगं आहेत
�ितमा RGB फॉरमॅटम�ये िवभागली आह.े  

�ितमेम�ये माहीतीचे अनेक वण��मीय बडँ एक� असतात
समजून घे�यासाठी, यो�य ��य �दश�न मह�वपूण� भूिमका बजावते

िकंवा अिधक बडँ एक� जोडते ते�हा �याला रगं संिम� �ितमा
�पे��ममधील ��येक बडँला परावित�त मू�य असते. हे परावित�त

एकतर समान िकंवा िभ�न रगं िफ�टरमधून पार केले जाते.  
कर�यासाठी तीन �ाथिमक रगं िफ�टर वापरले जातात. ह े रगं

िहरवे आिण लाल आहेत. काहीवेळा ह ेरगंअन�ुमे िपवळे, 
देखील पूरक असतात. (सारणी 1.5) या रगंा�ंया िविवध सयंोगामंळेु

आकृती 1.14) हे सयंोजन तयार करणे याला रगं सिंम�ण

 

 

कंपोिझट, ��य 

�ितमामं�ये 
प�रभािषत केली 

अवकाशीय माहीती 
�ितमाचें मूलभूत 

का�या आिण 1  

फॉरमॅटम�ये 256 
आिण 255 

आहेत. या 

असतात. माहीती 
बजावते. जे�हा 

�ितमा असे 
परावित�त मूलय् ( 

.  सिंम� रगं 
रगं ��यमान 
, िकरिमजी 

सयंोगामंळेु रगंाचंी 
सिंम�ण असे 



 

त�ा 1.5 �ाथिमक आिण पूरक रगं (जे. 

आकृती 1.14 �ाथिमक आिण पूरक 
�ितमा) 

या सिंम�ांना पढेु ��   रगं कंपोिझट आिण 

●  ��  रगं कंपोिझट- लाल, िनळा आिण
रचना �ा� केली जाते. या �ितमा मानवी
सोपी आहेत.  

●  फॉ�स रगं कंपोिझट(FCC)- वेगवेग�या
क�न �ितमाची ही रचना सा�य केली
ओळखणे सोपे आह.े उदाहरणाथ�  

●  लाल बडँमधून - NIR िफ�टर जातो

●  �ीन बडँमधून  - लाल िफ�टर जातो

●  �लू बडँमधून  - �ीन िफ�टर जातो

कृपया ल�ात �या क� या रगंसगंतीम�ये 
म�ये पािहले आहे क� �पे��ममधील NIR 
अशा �कार े FCC वाप�न आपण �ितमेती
आपण आकृती 1.15 चे िनरी�ण केले तर
िविश� अ�यासासाठी आव�यक असलेली
सयंोजन असू शकतात.  

. जे�सन, 2006) 

 

 रगं (pngitem.com व�न प�ुहा तयार केलेली 

 फॉ�स रगं कंपोिझटम�ये िवभागले जाऊ शकते.  

आिण िहरवा या खर े रगं िफ�टर वाप�न �ितमेची ही 
मानवी डो�या�ंमाणे आह ेआिण वैिश�्ये समज�यास 

वेगवेग�या बडँवर वेगवेग�या रगं िफ�टस�चा वापर 
केली जाते. या तं�ाने वन�पती सारखी काही वैिश�्ये 

जातो 

जातो 

जातो 

 NIR िफ�टर वापरला जातो. आपण आकृती 1.9 
NIR �ेणीम�ये वन�पत�चे परावत�न खूप जा�त आह.े 
�ितमेतील वन�पत�चे �प� िच� िमळवू शकतो. जर 

तर FCC �या वापराने वन�पती वैिश�्य वाढवले. 
असलेली मािहती काढ�यासाठी िफ�टरसह अनेक 
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आकृती 1.15 ��  आिण

२.७.२   ��यवाचन �ितमा

कोण�याही �ितमेचा अथ�
याम�ये िव�ानाचा समावेश
क�न �ितमेतील वैिश�्य
िडिजटल इमेज �ोसेिसगं
आहे. तरीही िजओइ�फॉरमॅिट�सचा
समजून घेणे आव�यक
आव�यकता आह:े 

●  रिेडओमेि�क मािहती

●  वण�पटलीय मािहती

●  रगं िकंवा टोन   

●  वीणेची मािहती 

●  आकार आिण आकार

●  सबंंिधत मािहती  

1. रगं िकंवा टोन 

जर �ितमा पंच�ोमॅिटक
कंपोिझट असेल तर रगं
�ितिबंब दश�वते . (आकृती

  

आिण FCC (Google Earth आिण IRS 1 D मधील �ितमा) 

�ितमा वण�नाचे घटक 

अथ� लावणे ह े शा� तसेच कला आहे. तं��ाना�या िवकासासह
समावेश केला जातो. �ितमा वण�न करणारा �या�या �ानाचा

वैिश�्य कसे जोडतो यास कला अस े �हणतात. अिलकड�या
�ोसेिसगं आिण इमेजचे �रझो�यूशन यामळेु �ितमा वण�न कमी ि�ल�

िजओइ�फॉरमॅिट�सचा िव�ाथ� �हणून �ितमा वण�नची मूलभूत
आव�यक आहे. ऑि�टकल �ितमा वण�नासाठी खालील 

मािहती जसे क� �ाइटनेस, इंटेि�सटी 

मािहती  

आकार �हणून भौिमतीय मािहती  

 

 

पंच�ोमॅिटक असेल तर टोन घटक वापरला जातो व जर �ितमा
रगं वण�नाचा घटक �हणून वापरला जातो. �ितमेचा टोन व रगं

आकृती 1.16) 

 

 

 

िवकासासह 
�ानाचा वापर 

अिलकड�या वषा�त 
ि�ल� केले 

मूलभूत मािहती 
 मािहतीची 

�ितमा कलर 
रगं �ितमेचे 



 

आकृती 1.16 रगं िकंवा टोन ( Google Earth 

2. वीण/ पोत 

वीण �हणजे �ितमेतील टोनल �यव�था
(आकृती 1.17) �हणून केले जाऊ शकते

आकृती 1.17 पोत (Google Earth व�न

3. आकार 

आकार ही वैिश�्याची बा�रखेा आह.े डे�टा
अनेक आकार सहज ओळखता येतात
धावप�ी इ. सारखे िविश� आकार असतात

 

( Google Earth व�न �ितमा) 

�यव�था. वीणेचे वण�न बारीक, म�यम, खडबडीत इ. 
शकते. (आकृती 1.17) 

 

व�न �ितमा) 

डे�टा �देश, वाळूचे िढगार,े ऑ�स-बो लेक इ. असे 
येतात. अनेक मानविनिम�त व�तूंचे देखील �टेिडयम, 
असतात. (आकृती 1.18) 
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आकृती 1.18 आकार 

4. सावली 

जर �ितमा कमी-सूय� 
भूभाग उ�नत आह.े 
ओळख�यासाठी सावली

 

आकृती 1.19 छाया (Google Earth 

5. रचना नमनेु 

रचना नमनेु �हणजे एक
प�ृवी�या प�ृभागावर �ेनेज
शकतात. नमनेु रखेीय
1.20) 

  

 

 (Google Earth व�न �ितमा) 

 कोनाने घेतली असेल तर �ितमेम�ये सावली िदसते, िवशेषतः
आह.े भूभागाची उंची िनि�त कर�यासाठी आिण कधीकधी
सावली उपय�ु ठ� शकते. (आकृती 1.19) 

 

(Google Earth व�न �ितमा) 

एक रचना तयार कर�यासाठी रषेा, आकार, रगं इ�याद�ची
�ेनेज रचना नमनेु, र�ते, कृषी �े� इ. असे अनेक नमनेु पािहले

रखेीय, मूलगामी, आयताकृती, वतु�ळाकार इ�यादी असू शकतात

 

िवशेषतः जर 
कधीकधी ते 

इ�याद�ची माडंणी. 
पािहले जाऊ 

शकतात. (आकृती 



 

आकृती 1. 20 नमनेु (Google Earth व�न

6. सहवास 

काही भूभाग �या�ंया सहवासाने 
सम�ुिकना�याजवळील िमठागर,े न�ाजंवळील

आकृती 1. 21 सहवास (Google Earth 

वा�तिवक ��याचे िन�र�ण कर�यासाठी
करले �या�या �ानावरही आधा�रत आहेत
घटकाचंा िवचार करणे आव�यक आहे. 
जाते. अचूक भौगोिलक आिण भूवै�ािनक
खूप मह�वाचा आह.े (आरपी ग�ुा, १९९१

२.८ साराशं 

सदूुर सवेंदन �हणजे िविवध �लॅटफॉम�व�न
सदूुर सवेंदन प�ृवीब�ल उ�कृ� भौिमितक
ऐिहक मािहती �दान करते. सतत देखरखे
आिण ित�या �णाल�ब�ल मह�वपूण� मािहती
गोळा कर�यासाठी िविवध �लॅटफॉम� समजून
य�ंा�या प�र�मण मागा�ची चचा�  केली. आपण

 

व�न �ितमा) 

 ओळखली जाऊ शकतात. उदाहरणाथ�, 
न�ाजंवळील ऑ�स बो लेक इ. (आकृती 1.21) 

 

(Google Earth व�न �ितमा) 

कर�यासाठी वरील घटक वापरले जातात. ही िनरी�णे वण�न 
आहेत. सदूुर सवेंदन माहीतीचा अथ� लाव�यासाठी सव� 

. ही �ि�या परुा�याचे अिभसरण �हणून ओळखली 
भूवै�ािनक �या�यांसाठी परुा�या�या अिभसरणाचा ��ीकोन 

१९९१) 

�लॅटफॉम�व�न िव�तुचुबंक�य रिेडएशनचे माहीती सपंादन. 
भौिमितक, अवकाशीय, वण��मीय, रिेडओलॉिजकल आिण 

देखरखे आिण िव�ेषणासह, सधुा�रत तं��ान प�ृवी 
मािहती �दान करते. या यिुनटम�ये आपण ही मािहती 

समजून घे�याचा �य�न केला. मग आपण ��येक 
आपण तेजाची सकं�पना देखील समजून घे�याचा 
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�य�न केला. तेजाची गणना करणे आिण नतंर �याचे िडिजटल मू�यामं�ये �पातंर करणे ही 
एक जिटल �ि�या आह े आिण ती ��येक सवेंदकासह बदलते. सवेंदक आिण �याची 
वैिश�्ये समजून घेत�यानतंरच सदूुर सवेंदन �ितमा चागं�या �कार ेसमजू शकते. �हणून 
आपण िविवध सवेंदकाबं�ल िशकलो आिण नतंर रगं, आकार, सहवास इ. यासंार�या 
�ितमा �या�या�या िविवध घटकावंर चचा�  केली.    

२.९ तुमची �गती तपासा 

1. खर ेिकंवा खोटे उ�र �ा 

 i     जिमनीवर गोळा केलेली माहीती �ाउंड स�यता पडताळणीसाठी देखील वापरला जाते. 

  ii   िपवळा, िकरिमजी आिण िनळसर  ह ेपूरक रगं पूरक आहेत. 

   iii   लडँसॅटचा सवा�त अलीकडील ��ेिपत (लडँसॅट 7) 15 एि�ल 2009 रोजी झाला. 

   iv    सि�य सवेंदक  �दीपनासाठी सूया�ची उजा� �ोत �हणून वापरतो. 

    v.  टे�पोरल अंतराल िदवसा�ंया स�ंयेसह मोजले जातात. 

 2. �रका�या जागा भरा. 

i         _____________ �लॅटफॉम�ला एअरबोन� �लॅटफॉम� असेही �हणतात. 

ii         हवाई छायािच�णासाठी पिह�यादंा िवमानाचा वापर ___________ म�ये झाला. 

iii         िवमानाने घेतले�या �ितमा �ॉस-�ॅक आिण ___________�ॅक �कॅनर आहेत.    

iv         जर क�ा _____________ �या जवळ असेल तर �याला िनयर �वुीय क�ीय 
समतल �हणतात. 

v.         ___________ क�ाला हेिलओ-िस�ंोनस ऑिब�ट असेही �हणतात. 

 3. खालील ��ांची उ�र े�ा (एकािधक िनवड) 

 i.           िप�सेल�ार ेकॅ�चर केलेले तेज मू�य ___________ �हणून रकेॉड� केले जाते. 

a  िडिजटल �माकं 

b.  िडिजटल कोड 

c.  िडिजटल �वा�री 

d.  िडिजटल माक�  

 ii.         11- िबट डेटा 0 ते _________ पय�त असतो. 

a  127 

b.  255 

c.  1023 

d.  2047 
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iii.         अवकाशीय रझेो�यूशन _________ ने मोजले जाते. 

a  ईएमआर 

b.  अंतर 

c.  वेळ 

d.  िडिजटल �माकं 

iv. से�सर �े�ा�ार े सवेंदना करत अस�याने, ___________ मािहती िप�सेलम�ये 
कॅ�चर करते. 

a   झटपट ��य �े� 

b.  फ��ड ऑफ ��ू 

c.  �वाथ 

d.  माग� 

v.  �ॅक �कॅिनगं से�सरला _________________ से�सर असेही �हणतात. 

a  ि�ह�क�ूम 

b.  पशु�ूम 

c.  �ॅक�या बाजूने 

d.  �ॅक 

4 सह. खालील ��ांची उ�र े�ा. 

i     िविवध �रमोट सेि�सगं �लॅटफॉम�ची चचा�  करा. 

ii    प�र�मणा�या �काराचंी �यवि�थत आकृतीसह चचा�  करा. 

iii   िडिजटल स�ंयामं�ये तेजाचे अिभसरण �प� करा. 

iv.   सवेंदकाचें �कार तपशीलवार सागंा. 

v.    रगं सिंम� सकं�पना �प� करा. 

vi   ��यवाचन �ितमा वण�ना�या िविवध घटकावंर चचा�  करा. 

२.१०  �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र.े 

1. खर ेिकंवा खोटे उ�र �ा 

      i        खर े

      ii       खरे 

    iii       खोटे 

    iv      खोटे 

     v.      खर े
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 2. �रका�या जागा भरा. 

 i         हवाई 

       ii        1908 

   iii      अलागँ 

   iv       90 0  

    v.      सूय�-समकािलक 

3. खालील ��ाचंी उ�र े�ा (एकािधक िनवड) 

i.         िडिजटल �माकं 

ii.          2047 

iii.       अंतर 

iv.         फ��ड ऑफ ��ू 

v.         ि�ह�क�ूम 

२.११  काय� 

जगातील िविवध उप�ह मोिहमावंर तपशीलवार लेख िलहा.  
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असणारा नकाशा), �थलदश�क नकाशाची सकं�पना, �या नकाशाला अनसु�न 
आसणार ेिशरोिबदू खूणा इ�यादी पहावयास िमळतात. 

 सम�वय सदंभ� �णाली: भौगोिलक आिण ��ेिपतता, भौगोिलक मािहती �णालीमळेु 
िमळाले�या मािहतीसाठी नकाशाचा अंदाज आिण मािहती िमळिवता येते. 

 अपेि�त िश�ण प�रणाम: 

 या मॉड्यू�स�या शेवटी आपण खालील गो�ी समजावून घेवू शकू  

1. GIS ची वैचा�रक पा��भूमी समजून घेता येईल  
2. वेगवेगळया �े�ातील वे�टर आिण रा�टर डेटा मॉडेलचा अ�यास  
3.  �थलदश�क नकाशाची सकं�पना, �या नकाशाला अनसु�न आसणारे िशरोिबदू 

खूणा इ�यादी समजावून घेणे  
4. फरक समजून घेणे  
5. भौगोिलक आिण ��ेिपत सम�वय �णाली समजून घेणे. 
6. वेगवेग�या नकाशा�या अंदाजांचे मह�व आिण उपयोग समजून घेणे 

३.१  मलुभूत मािहती 

३.१.१ मािहतीची संक�पना 

 डेटाबेस हा वापरक�या��या मािहती�या गरजा पूण� कर�यासाठी िडझाइन केलेला असतो 
तािक� क��्या सबंंिधत डेटाचा स�ंह करता येतो. डेटाबेस हा सगंणकाम�ये प�तशीरपणे 
स�ंिहत केले�या न�द�चा एक �कारचा स�ंह असतो जेणेक�न ��/��ाचंी उ�र े
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दे�यासाठी सगंणक �ो�ाम�ार े�याचा स�ला घेतला जातो. भौगोिलक मािहती �णालीम�ये 
�या�याशी सबंंिधत मािहतीसह जोडले�या �थािनक घटकाचंा समावेश आहे. िभ�न 
भौगोलीक मािहती तं� �णाली GIS सॉ�टवेअरम�ये काळानसुार आिण िवशेषता डेटा 
हाताळ�यासाठी िभ�न �मता आहेत. काही GIS सॉ�टवेअर काय��मतेने िवशेषता डेटा 
हाताळतात तर काही �थािनक डेटा हाताळ�यात �भावी असतात. काळानसुार  आिण 
िवशेषता घटक डेटा�ार ेदश�िवले जातात आिण डेटा मेटाडेटा�ार ेदश�िवला जातो. 

 डेटाबेसचा वापर सव� 
शाखामं�ये केला जातो 
�याम�ये काय��म डेटा 
हाताळणी आव�यक असते, 
िवशेषतः जर तो डेटा मोठा 
असेल. भौगोलीक मािहती 
तं� �णाली GIS म�ये 
वापरला जाणारा डेटा 
सामा�यतः �याऐवजी मोठा 
असतो आिण डेटा सपंादनातील सधुारणामंळेु भौगोिलक डेटा आता अिधक अचूक आिण 
प�रणामत झालेला पहावयास िमळते. 

३.१.२  मािहती साठवण  

 डेटाबेस हा डेटाचा प�तशीरपणे स�ंिहत आिण आयोिजत केलेला स�ंह असतो. डेटाबेस 
डेटा हाताळ�याचा आिण वापर�याचा एक चागंला माग� �दान केला जातो. सबंंिधत िवशेष 
घटकाशंी िलंक केलेला िवशेषता डेटा (िवशेषता सारणी) नावा�या त��याम�ये स�ंिहत 
केला जातो. खालील िच�ात दाखव�या�माणे, िवशेषता सारणी काळान�ुप डेटाबेसशी 
सलं�न आहे. िवशेषता सारणीम�ये न�दी असतात आिण ��येक न�दी या फ��ड�या स�ंयेने 
बनले�या असतो. फ��ड टेबल�या ��येक सद�या�या एका पैलूचे वण�न करतात. 
रकेॉड�म�ये वगा�तील एकाच सद�याची सव� मािहती असते. उदा. शहरातील वॉड�िनहाय 
लोकस�ंये�या िवशेषता त��याम�ये, ��येक वॉड�  एका त��याम�ये सद�य असेल तर 
�याची लोकस�ंया, �भाग �माकं, सा�रता, लोकस�ंयेची घनता इ�याद�चा रकेॉड� तयार 
होतो. िवशेषता सारणीतील �तभंानंा फ��ड �हणतात. 

३.१.३  मलुभूत मािहती भर�याची संक�पना 

भौगोलीक मािहती तं� GIS �लॅटफॉम�मधील डेटा �टोरजे िस�टीमम�ये सरंिचत डेटा 
�यव�थापन असणे आव�यक आहे. जेणेक�न डेटाम�ये सहज आिण �तुपणे �वेश केला 
जाऊ शकतो, आिण (�ॉस-रफेर�स) पडताळणी करता येईल. भौगोलीक मािहती तं� GIS 
वातावरणात डेटाबेस �यव�थापन �णालीम�ये वापर�या जाणारय्ा मूलभूत फाइल 
सरंचनांचे काही �कार खालील�माणे आहेत. 

1. साधी अन�ुिमक फाइल 

2. �मवार फाइल ऑड�र केली 
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3. अन�ुिमत फाइल 

4. डेटाबेस 

1. साधी अनु�िमक फाइल / साधी यादी 
 हा डेटाबेसचा सवा�त सोपा �कार आह.े �यात सव� न�द�ची सोपी यादी असते. ��येक 
नवीन रकेॉड� डेटाबेसम�ये जोडला जातो आिण फाइल�या शेवटी ठेवला जातो. अशा 
�णालीम�ये डेटा जोडणे सोपे आहे परतं ु डेटा पनु�ा�� करणे खूपच अकाय��म आिण वेळ 
घेणारे आह.े 

2. �मबद्ध फाइल 

 �माने िदले�या फाईलम�ये न�दी वण��मानसुार लाव�या जातात �यामळेु वापरक�या�ना 
इि�छत ए�ंी शोध�यासाठी वेळ आिण �य�न कमी करता येतात. ऑड�र केले�या 
अन�ुिमक फाइ�स बायनरी शोध �ि�येत �वेश करतात. 

3. अनु�िमत फायली 
 अन�ुिमत फायली मूळ डेटा फाइ�सम�ये सा�या अन�ुिमक फाइल आिण ऑड�र 
केले�या अन�ुिमक फाइ�सपे�ा खूप जलद �वेश क� शकतात. इंडे�स फाइल ही एक 
सगंणक फाइल आहे जी एक िकंवा अिधक डेटा फायल�शी िनगडीत आह.े आिण ती रकेॉड� 
टू रकेॉड� शोध�याऐवजी डेटा फाइलमधील रकेॉड�म�ये म�ुय मू�या�ंारे �वेश कर�यास 
अनमुती देते. �हणून, अन�ुिमत फाइल डेटाबेसम�ये जलद �वेश सादर करते. या 
�कार�या फाईलम�ये नवीन न�दी िविश� �थानावर ठेवा�या लागत नाहीत. हे फ� जोडले 
जाऊ शकते परतं ुिनद�शाकं अ�तिनत करणे आव�यक आहे. 
 
4. डेटाबेस 
 डेटाबेसम�ये अनेक फायल�मधील पर�परसबंंिधत डेटा असतो. अन�ुिमक आिण 
अन�ुिमत फायल��या तलुनेत �भावी डेटाबेस डेटा काय��मतेने पनु�ा�� कर�यात मदत 
करतो. डेटाबेस �यव�थापन �णाली (DBMS) म�ये डेटा सघंटने�या िविवध प�ती आहेत. 
डेटा पनु�ा��ी�या प�तीवर आधा�रत डेटा बेस मॉडेलचे अनेक �कारामं�ये वग�करण केले 
जाते. 

३.१.४  मािहतीचे �कार 

1. ऑ�जे�ट ओ�रएटेंड डेटा मॉडेल 

a घटक सबंंध मॉडेल 

b ऑ�जे�ट ओ�रएटेंड मॉडेल 

2. (रकेॉड�) न�दणी-आधा�रत डेटा मॉडेल 

a �ेणीब� मॉडेल 

b नेटवक�  मॉडेल 
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c �रलेशनल मॉडेल 

3. भौितक डेटा मॉडेल 

३.१.५  मािहतीचा उपयोग  

डेटाबेसम�ये केवळ मोठ्या डेटासेटसह काय� कर�यास स�म अस�याचा फायदा नाही तर 
अनेक वापरकत� �यव�थािपत करणे िकंवा काय��म �वेश आिण अन�ुमिणका �दान करणे 
यासारखे इतर फायदे देखील आहेत. या कारणामंळेु, ते भौगोलीक मािहती तं� �णाली 
GIS सह कोण�याही सॉ�टवेअर सदंभा�त मूलभूत घटक आहेत. डेटा स�ंिहत कर�यासाठी 
पारपंा�रक �ि�कोनाऐवजी डेटाबेस वापर�याचे काही फायदे आहेत: 

1. अिधक �वातं�य. डेटा वापरकत� आिण सॉ�टवेअर दो�हीपासून �वतं� आह.े 
2. अिधक उपल�धता. डेटाबेस िविवध सदंभ� आिण ऍि�लकेश�समधील डेटाम�ये �वेश 

सलुभ करतात, �यानंा मोठ्या स�ंयेने वापरक�या�साठी अिधक उपय�ु बनवतात. 
3. डेटाचे काब�नीकरण सोपे होते. 
4. कमी �रडंडंसी. डेटाचा एक छोटा खडं तयार होतो 
5. डेटा कॅ�चर, ए�कोिडंग आिण इनपटुम�ये अिधक काय��मता िनमा�ण होते. 
6. डेटाबेस�या माधमातून िमळणा�या प�रणामांवर थेट �भाव पडतो. 
7. अिधक ससुगंतता. उ�म �यव�थापनामळेु उ�म डेटा िमळतो जो उ�च गणुव�ेसह 

प�रणाम देतो. 
8. अिधक काय��मता. डेटा वापर(ऍ�सेस) करणे सोपे होते आिण तो अिधक �भावी आह.े 
9. अिधक मािहतीपूण� मू�य. डेटाम�ये समािव� असलेली मािहती काढणे सोपे आह,े कारण 

डेटाबेस�या उि��ापैंक� एक �हणज ेमािहतीचा �ोत �हणून डेटाचे मू�य वाढवणे. 
10. डेटाबेस वापरताना वापरकत� फायदे देखील घेतात, जसे क� खालील: 
a सलुभ �वेश. डेटाबेस�या वापरक�या�ला फ� डेटा वापर�याची िचतंा करावी लागते. 
b ते कर�यासाठी ठोस पायाभूत सिुवधा उपल�ध आह ेआिण �यासाठी आव�यक साधने 

आहेत. 
c सलुभ डेटा पनुवा�पर. डेटाबेस वापरताना डेटा शेअर करणे सोपे असते. 
d थोड�यात, आ�ही असे �हणू शकतो क� डेटाबेसचे म�ुय वैिश�्य �हणजे डेटाचे 

क� �ीकरण हे सूिचत करते �याचा प�रणाम डेटा ऍ�सेस, �यव�थापन आिण स�ंथेम�ये 
चागंला होतो. 

३.१.६  S मोजमाप �माण 

 �टी�ह�सचे मोजमाप िकंवा मापन पातळी ही िवशेषता डेटाचे चार �ेण�म�ये वग�करण 
कर�याची �णाली असते; उदा नाममात्र, �िमक, म�यातंर आिण गणुो�र �केल. 

1. नाममा� पातळी 

नाममा� डेटा याम�ये डेटा�या �कार िकंवा वगा�म�ये फरक करतो, परतं ु स�ंया�मक 
ओळख �हणून स�ंया वापरली जात नाही. तोपय�त �या�ंयाशी सबंंिधत स�ंया पहावयास 
िमळत नाहीत. नाममा� डेटा ही एक�कारची िनरी�णे आहेत जी पर�पर अन�य आिण 
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एकि�तपणे सपूंण� �ेण�म�ये ठेवली गेली आहेत. या डेटा सेटम�ये नावे िकंवा रगं�या 
�व�पात. परतं ु �याचंा कोणताही िविश� �म िकंवा पदान�ुम पहावयास िमळत नाही. 
नाममा� डेटासाठी स�ंया�मक ओळख वापर�याचे उदाहरण �हणजे िपन कोड िकंवा फोन 
नबंर असू शकतात, कारण �यानंा सेट ऑड�र िकंवा पदान�ुम नसतो. 

2. ऑिड�नल �केल 

ऑिड�नल डेटा हा �प�पणे नमदु केलेला डेटा असतो �यात नैसिग�क �मवारी िकंवा �म 
असतात. उदाहरणाथ� , तापमानाला अंतिन�िहत �माने "गरम", "उबदार", "कोमट", 
"ितखट", िकंवा "थंड" असे वग�कृत केले जाऊ शकते. दसुर े उदाहरण �हणजे �िमक 
स�ंया: 1ली, 2री, 3री, 4 थी इ. 

3. म�यांतर �केल 

 अंतराल डेटा हा प�रमाणवाचक िकंवा स�ंया�मक डेटा आहे जो वा�तिवक उ�प�ीिशवाय 
भौितक �माणात मोजला जातो; �हणजेच, मू�य 0 मालम�ेची अनपुि�थती दश�वत नाही. 
एक उदाहरण �हणजे अंश फॅरनेहाइटम�ये मोजलेले तापमान, कारण 0 अंश �हणजे 
कोण�याही तापमानाची अनपुि�थती गिृहत घरले जात नाहीत. दोन मू�यामंधील फरकाची 
िड�ी वजाबाक��ारे मोजली जाऊ शकते, अशा �कार े मू�यांमधील म�यातंर मोजता येते. 
उदाहरणाथ� , जर एका िदवसाचे तापमान 20°F असेल आिण दसुरय्ा िदवशी 40°F असेल, 
तर ते 20°F पे�ा अिधक उ�ण आह ेअसे �हणणे अथ�पूण� आहे. 

4. गुणो�र �केल 

गणुो�र डेटा हा प�रमाणा�मक डेटा आहे �याम�ये दोन मू�यामंधील गणुो�राचंा िनि�त 
अथ� आह े (उदा. 4 पैक� 2 अधा� आिण 1 �या द�ुपट आहे), आिण इंटर�हल डेटा�या 
िवपरीत अथ�पूण� शू�य असेल. सामा�य स�ंया (0, 1, 2, 3, इ.) एक सामा�य गणुो�र डेटा 
सेट आह.े गणुो�र डेटाचे एक सामा�य भौगोिलक उदाहरण �हणजे घनता (�हणजे 
लोकस�ंया, वािंशकता इ.). 

३.१.७  अि�त�व संबंध मॉडेल 

 डेटा�या सघंटनेचे सपूंण� ��य �दान कर�यासाठी अि�त�व सबंंध मॉडेल िवकिसत केले 
गेले. ह े डेटा मॉडेिलंग एिंटटी �रलेशनिशप आकृती�या �व�पात अशा डेटा मॉडे�सचे 
�ितिनिध�व कर�यासाठी भौगोिलक पूव� सूचना �दान करते. अि�त�व-सबंंध 
रखेािच�ांसाठी अनेक िनयम आहेत. एक अि�त�व एक �वतं� व�तू दश�वते. स�ंथाचंा 
िवचार स�ंा �हणून केला जाऊ शकतो उदा. एक सगंणक, एक कम�चारी, एक घर इ. सबंंध 
एक िकंवा अिधक घटक एकमेकाशंी कसे सबंंिधत आहेत ते कॅ�चर करते. सबंंध 
ि�यापदाचंा िवचार केला जाऊ शकतो उदा., एक �वतःचा सबंंध कंपनी आिण सगंणक 
या�ंयातील सबंंध आह,े  
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३.१.८  SQL 

SQL ह े ���चड� �वेरी ल�ँवेजचे सिं�� �प आहे. SQL �या अनेक िभ�न आव�ृया 
अि�त�वात आहेत परतं ु डेटाबेससाठी मािहतीची िवनतंी कर�यासाठी ही स�याची उ�ोग 
मानक �वेरी भाषा आहे. 1986 म�ये अमे�रकन नॅशनल �टँडड्�स इि��टट्यूट आिण 
इंटरनॅशनल ऑग�नायझेशन फॉर �टँडडा�यझेशन (ISO) म�ये 1987 म�ये SQL चा मानक 
�हणून �वीकार कर�यात आला. Oracle Corporation चे PL/SQL िकंवा Sybase, 
IBM चे SQL PL आिण Microsoft चे Transact-SQL ह े SQL चे काही िव�तार 
आहेत. SQL िविश�, मया�िदत उ�ेशासाठी िडझाइन केले आहे - �रलेशनल डेटाबेसम�ये 
असले�या डेटाची �वेरी करणे. SQL ही एक �ो�ािमंग भाषा आह ेकारण �यात �याकरण, 
वा�यरचना, �ो�ामेिटक उ�ेश आिण हेतू आह.े थोड�यात SQL हे सगंणक डेटाबेसमधून 
डेटा आयोिजत, �यव�थािपत आिण पनु�ा�� कर�यासाठी एक साधन आहे. RDBMS ला 
समथ�न दे�यासाठी भाषा ित�या मूळ उ�ेशा�या पलीकडे िवकिसत झाली आह.े SQL ही 
मूलत: �रलेशनल डेटाबेससाठी �ो�ािमंग भाषा आह.े SQL सव� DBMS काय� िनयिं�त 
क� शकते जसे क�; 

1. डेटा �या�या 

2. डेटा पनु�ा��ी 

3. डेटा हाताळणी 

4. �वेश िनय�ंण 

5. डेटा शेअ�रगं 

6. डेटा अखडंता 

३.२  भौगोिलक मािहती �णाली: सकं�पना, घटक, काय� 

३.२.१  ��तावना 

िविवध पया�वरणीय सम�या सोडव�यासाठी वापरक�या�ना आव�यक असलेली अथ�पूण� 
काळानसुार मािहती िमळव�यासाठी, िनयोजनाचे उि��े आिण िनण�य घे�यासाठी अनेक 
वेळा दूर�थपणे जाणवले�या डेटावर �ि�या आिण िव�ेषण करणे आव�यक असते. 
भौगोिलक मािहती �णाली िविवध �ोताकंडून िमळवलेली �थािनक मािहती एकि�त 
कर�यास आिण िविवध अन�ुयोगासंाठी मोठ्या �माणात �थािनक आिण िवशेषता डेटावर 
�ि�या कर�यास स�म आहे. भौगोिलक मािहती �णाली जीवना�या सव� �े�ामं�ये 
मह�वपूण� भूिमका बजावते, िनयोजक आिण �शासकापंासून िजथे ते िविश� �े�ासाठी 
िवकासा�मक ि�याकलापाबं�ल िचिंतत असतात ते सामा�य वापरक�या�पय�त �या�या 
�वत: �या गरजा पूण� कर�यासाठी अंतीम�थानापय�त पोहोच�यासाठी सवा�त जवळचा माग� 
शोधावा लागतो. भौगोिलक मािहती िव�ान ह ेतं��ाना�या म�ुय �वाहात गेले आहे आिण 
एक कॉप�रटे ससंाधन �हणून हाताळले जात आह े�यास संगणक�य �लॅटफॉम� आिण �चडं 
�थािनक डेटाला समथ�न दे�यासाठी �मता आव�यक आहे. 
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भौगोिलक मािहती �णाली (GIS) ही �ाम�ुयाने दोन शाखांचे सयंोजन आहे; भूगोल आिण 
मािहती �णाली. भूगोला�या अ�यासाम�ये �थािनक सदंभा�त भौितक आिण सा�ंकृितक 
घटकाचें वै�ािनक वण�न आिण �यातील परसप्रसवंाद यांचा समावेश होतो. मािहती �णाली 
�हणजे इनपटु �ोत द�तऐवज, इले��ॉिनक डेटाची �ि�या, इले��ॉिनक मीिडयावरील 
रकेॉड� आिण सबंंिधत द�तऐवजासंह आउटपटु रकेॉड� असले�या इले��ॉिनक रकेॉड�चा 
समावेश असलेली �णाली. सो�या श�दात सागंावयाचो झा�यास ही मािहती �णाली ही 
सगंणक हाड�वेअर, सॉ�टवेअर, स�ेंषण साधने, काय�प�ती आिण िव�ेषण कर�यासाठी 
आिण यो�य िनण�य घे�यासाठी मािहती आव�यक असलेले वापरकत� याचें पर�परसवंादी 
सयंोजन आहे. 

 भौगोिलक मािहती �णाली ही सगंणक आधा�रत मािहती �णाली आहे जी भौगोिलक 
डेटावर िडिजटल प�तीने �ि�या, िव�ेषण आिण मू�यमापन कर�यासाठी वापरली जाते. 
भौगोिलक अथा�ने भौगोिलक अथा�ने कोण�याही घटकाचे िवतरण सदंिभ�त करते जे 
भौगोिलक सम�वय �णाली�ार ेि�थत असू शकते. खर ंतर, प�ृवी �हावरील ��येक व�तूचा 
भू-सदंभ� करता येतो. भौगोिलक सम�वय सदंभ� �णाली�ार े प�रभािषत केले�या 
वैिश�्या�या �थानास भौगोिलक-सदंभ� �ेय िदले जाते. GIS ही भौगोिलक डेटावर लागू 
केलेली मािहती �णालीचा एक िविश� �कार आहे. GIS भौगोिलक��्या सदंिभ�त डेटा 
तसेच नॉन-�पेिशयल (िवशेषता) डेटा वापरते आिण �थािनक िव�ेषणास समथ�न देणारी 
ऑपरशे�सची �ेणी करते. भौगोिलक मािहती �णालीची सकं�पना, घटक, काय� आिण 
अन�ुयोगाचें तपशीलवार वण�न करणे हा या िवभागाचा उ�ेश आह.े 

३.२.२  भौगोलीक मािहती�णाली (GIS): �या�या 

भौगोिलक मािहती �णाली (GIS) भौगोिलक सम�वय �णाली�ारे सदंिभ�त �थािनक 
डेटासह काय� कर�याचे उि�� आह.े GIS ही केवळ काळानसुारअसणारी डेटाबेस �णाली 
नाही तर ती िविवध वष�  आिण िवशेषता (नॉन-�पेिशयल) डेटासह िविवध ऑपरशे�स 
कर�यास स�म आह.े GIS साठी सव�� �वीकृत �या�या नाही. खर ंतर, GIS ची �या�या 
अनेकानंी अनेक �कार ेकेली आहे. 

GIS �हणज े "जिटल �यव�थापन सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी स�ंिहत करणे, 
�दिश�त करणे, अ�तिनत करणे, हाताळणे आिण िव�ेषण करणे यासाठी सगंणक 
हाड�वेअर, सॉ�टवेअर आिण �थािनक डेटाचे प�तशीर एक�ीकरण" �हणून केले गेले आह.े 

भौगोिलक मािहती �णालीची �या�या "एक मािहती �णाली �हणून देखील केली जाते जी 
भौगोिलक सदंिभ�त डेटा िकंवा भौगोिलक डेटा इनपटु, स�ंिहत, पनु�ा��, हाताळणी, 
िव�ेषण आिण आउटपटु कर�यासाठी वापरली जाते जेणेक�न जमीन वापर, नैसिग�क 
ससंाधने, पया�वरण या�ंया िनयोजन आिण �यव�थापनासाठी िनण�य घे�यास मदत होईल. , 
वाहतूक, नागरी सिुवधा आिण इतर �शासक�य न�दी.”या साठी वापरली जाते. 
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“भौगोलीक मािहती तं� �णाली GIS ही एका िविश� स�ंथेतील �थािनक डेटा कॅ�चर, 
�टोरजे, पनु�ा��ी, िव�ेषण आिण �दश�नासाठी सगंणक सहा�यक �णाली आहे” - �लाक�  
(1986). 

Aronoff (1989) �या मते, भौगोलीक मािहती तं� �णाली GIS ही सगंणक आधा�रत 
�णाली आह ेजी भू-सदंिभ�त डेटा हाताळ�यासाठी खालील चार �मताचें सचं �दान करते; 

1) इनपटु 

२) डेटा �यव�थापन (डेटा �टोरजे आिण पनु�ा��ी) 

3) हाताळणी आिण िव�ेषण आिण 

4) आउटपटु. 

 बेरी (1986) यांनी GIS ला "आंत�रक सदंिभ�त, �वयचंिलत िवशेष मािहती �णाली" 
�हणून प�रभािषत केले. 

 Redlands (1990) नसुार, "A GIS हा सगंणक हाड�वेअर, सॉ�टवेअर, भौगोिलक डेटा 
आिण कम�चारय्ांचा एक सघंिटत स�ंह आह े जो भौगोिलक��्या सदंिभ�त मािहतीचे सव� 
�कार �भावीपणे कॅ�चर, स�ंिहत, अ�तन, हाताळणी, िव�ेषण आिण �दिश�त 
कर�यासाठी िडझाइन केलेले आहे." 

 वर चचा�  केले�या�माणे भौगोलीक मािहती तं� �णाली GIS �या �या�यामं�ये �थािनक 
मािहती िकंवा भौगोिलक मािहतीशी सबंंिधत िविवध िवषय आिण ि�याकलाप समािव� 
आहेत. याला िवशेष मािहती �णाली असेही सबंोधले जाते जी केवळ भौगोिलक मािहतीच 
न�हे तर जागितक अवकाशातील व�तूंशी देखील सबंंिधत आहे. �थािनक डेटा हाताळणी 
�णालीचे वण�न कर�यासाठी खालील तािं�क स�ंा एकमेका�ंया बद�यात वापर�या 
जातात. 

1) भौगोिलक / भौगोिलक मािहती �णाली (GIS) 

2) भू-मािहती �णाली 

३) िवशेष मािहती �णाली (SIS) 

4) जमीन मािहती �णाली (LIS) 

5) बह�उ�ेशीय कॅड��े 

Trigal (2015) �या मतानसुार, GIS हा हाड�वेअर, सॉ�टवेअर, डेटा आिण वापरक�या�नी 
बनले�या साधनाचंा एक सचं आह,े जो आ�हाला िडिजटल मािहती कॅ�चर, सचंियत, 
�यव�थािपत आिण िव�ेिषत कर�यास, तसेच आलेख आिण नकाशे बनिव�यास आिण 
अ�फा�यूमे�रक �ितिनिध�व कर�यास परवानगी देतो.  
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भौगोिलक मािहती �णाल�चा वापर भौगोिलक वातावरणात डेटा हाताळणी आिण 
काळान�ुप िव�ेषणासाठी साधन �हणून िविवध िवषय/िवषयामं�ये मोठ्या �माणावर केला 
जातो. 

३.२.३  भौगोलीक मािहती�णाली (GIS): संक�पना  

भौगोिलक मािहती �णाली ह े तं��ान, मािहतीशा�, भौगोिलक-�थािनक मािहती आिण 
वापरक�या�चे एक�ीकरण आहे �याचा उ�ेश भौगोिलक-सदंिभ�त डेटा कॅ�चर करणे, 
िव�ेषण करणे, स�ंिहत करणे, सपंािदत करणे आिण ��यमान करणे आहे. हाड�वेअर, 
सॉ�टवेअर, �ि�या, डेटा आिण वापरकत� यासह GIS चे मूलत: पाच �मखु घटक 
बनवतात. 

 

 

 

 

 

 

1. हाड�वेअर 

यात सगंणक हाड�वेअर �णाली समािव� आह े �यावर िविवध GIS सॉ�टवेअर �थािपत 
केले जाऊ शकतात आिण �याचें िव�ेषण केले जाऊ शकते. GIS पस�नल कॉ��यटुर 
(पीसी) पासून ते परम सार�या सपुर कॉ��यटुरपय�त सगंणक �णाली�या �ेणीवर चालवता 
येते. डेटा इनपटु, डेटा �ोसेिसंग, आउटपटु, �टोरजे आिण डेटा पनु�ा�� कर�यासाठी GIS  
सॉ�टवेअरची �मता म�ुय�वे सगंणक हाड�वेअर िस�टम�या �मतेवर अवलंबून असते. 
काय��म GIS िव�ेषणासाठी हाड�वेअर आव�यकतामं�ये सगंणक, िडिजटायझर, �ािफ�स 
काड�, कलर ि�ंटर, बा� �टोरजे उपकरणे, �कॅनर इ.गो�ीची आव�य�ा लागते. 

2. सॉ�टवेअर 

GIS सॉ�टवेअर ह े आउटपटु भौगोिलक-�थािनक मािहती सचंियत, िव�ेषण, पनु�ा�� 
आिण �दिश�त कर�यासाठी आव�यक काय� आिण साधनाचंा सचं आह.े आक� /मािहती, 
ILWIS (एकाि�मक जमीन आिण जल मािहती �णाली), Q.GIS, MapInfo, 
Geomatical, ArcView, Auto Desk Map ह ेकाही मोठ्या �माणावर वापरले जाणार े
GIS सॉ�टवेअर आहेत. वेब आधा�रत GIS देखील अलीकड�या काळापासून लोकि�य 
वेब ऍि�लकेशन सॉ�टवेअर वापरले जाते. िडपाट�म�ट ऑफ �पेस ही GIS आधा�रत 
सॉ�टवेअर आिण अॅि�लकेश�स िवकिसत करणा�या आघाडी�या स�ंथापैंक� एक आह.े 
GIS सॉ�टवेअरची िनवड �थािनक िव�ेषणा�या �व�पावर अवलंबून असते. GIS 
सॉ�टवेअरची प�रणामकारकता म�ुय�वे वापरकता�-िम��व, काय��मता, िभ�न ऑपरिेटंग 
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Fig. 3. 1 Components of Geographical Information System (GIS) 
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िस�टमशी ससुगंतता, बदल�यायो�य सॉ�टवेअर आव�ृया, द�तऐवजीकरण आिण खच� 
प�रणामकारकता यावर अवलंबून असते. 

3. �ि�या 

हाड�वेअर आिण सॉ�टवेअर �यित�र�, GIS सह सगंणक �णालीम�ये डेटा कॅ�च�रगं, 
�टोरजे, पनु�ा��ी, िव�ेषण, मॉडेिलंग आिण भौगोिलक मािहती �दिश�त कर�यासाठी 
िडझाइन केले�या िविवध �ि�याचंा देखील समावेश आह.े ऑपरिेटंग �ि�या सामा�यतः 
��येक स�ंथेसाठी अि�तीय असतात. तथािप, चागं�या �कार ेिडझाइन केले�या �थािनक 
डेटा �ि�या �ि�येमळेु GIS ची काय��मता सधुारते. GIS चा गाभा, डेटाम�ये राहतो. 
GIS वातावरण समजून घे�यासाठी आपण वापरत असलेला डेटा, �याची गणुव�ा, �याचा 
�ोत, �याची िव�ासाह�ता आिण अचूकता याचे तपशीलवार �ान अ�यतं मह�वाचे आहे. 

4. डेटा,  

GIS सदंभा�त भौगोिलक-�थािनक/भौगोिलक डेटाचा सदंभ� देते. िडिजटाइ�ड नकाशे, 
हवाई छायािच�े, उप�ह �ितमा, सािं�यक� डेटा इ. भू�थािनक डेटाचे मह�वाचे �ोत 
आहेत. िविवध �कारचे भौगोिलक-�थािनक डेटा GIS �लॅटफॉम�वर आणले जाऊ शकतात 
आिण सामा�य भू-सदंभ� लागू क�न एकि�त केले जाऊ शकतात. भौगोिलक-�थािनक 
िव�ेषणासाठी दोन �कारचा डेटा वापरला जातो; 

1) �थािनक डेटा / भौगोिलक डेटा आिण 2) नॉन-�पेिशयल डेटा / िवशेषता डेटा 

डेटाची अचूकता आिण िव�ासाह�ता GIS �लॅटफॉम�मधील �थािनक डेटा िव�ेषणातून 
िमळाले�या प�रणामांची िव�ासाह�ता िनधा� �रत करते. 

5. वापरकत� 

GIS िव�ेषणाम�ये वापरक�या�ची भूिमका मह�वाची आह.े GIS वातावरणातील भौगोिलक-
�थािनक िव�ेषणासाठी कुशल आिण स�म कम�चारी आव�यक आहेत. आधी�या 
िवभागात चचा�  केले�या GIS �या �या�या हाड�वेअर, सॉ�टवेअर, �ि�या आिण िव�ेषण 
साधनावंर क� ि�त आहेत. तथािप, स�म वापरक�या��ारे वापर�यािशवाय GIS चे ह ेघटक 
एकाक� काळान�ुप िव�ेषण क� शकत नाहीत. GIS �लॅटफॉम�म�ये िनयोजन, 
अंमलबजावणी आिण िव�ेषणासाठी तसेच �य�ुप�न प�रणामावंर आधा�रत यो�य िनण�य 
घे�यासाठी तं��ान जाणकार कम�चारी आव�यक आहेत. 

३.२.४  भौगोलीक मािहती�णाली (GIS): काय�  

भौगोिलक मािहती �णाली िविवध काय� करते. GIS ची काही मह�वाची काय� खाली 
सूचीब� आहेत. 
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1) व�तूंची ओळख आिण �यांचे भौगोिलक �थान 

2) िवशेष मॉडेिलंग 

3) िडिजटल मॅिपंग 

4) िवशेष डेटाबेस 

5) िवशेष िव�ेषण 

1) व�तूंची ओळख आिण �यांचे भौगोिलक �थान 

�थािनक सदंभा�त िनण�य घे�याचे साधन �हणून GIS चा वापर �ाम�ुयाने केला जातो. 
उदाहरणाथ� , GIS िव�ेषणाचा वापर क�न परुामळेु होणा�या धो�याचे �माण कमी 
कर�यासाठी पूर�वण भागात मानवी व�तीसाठी एक सरुि�त िठकाण शोधायचे अस�यास, 
मानवी व�तीसाठी यो�य िठकाणे ओळखता येतील आिण �ितबंधासाठी धोरणेही तयार 
करता येतील. अशा �कारचे धोके. GIS बह�-लौिकक तसेच बह�-�रझो�यूशन भू-�थािनक 
डेटा हाताळ�यास स�म आहे जे ठरािवक कालावधीत िविश� भौगोिलक �देशात होणा�या 
नैसिग�क तसेच मानववशंीय बदलाचें िव�ेषण कर�यास मदत क� शकते. 

भौगोिलक-सदंिभ�त अवकाशीय डेटा हे GIS चे सवा�त शि�शाली वैिश�्य आहे. एखा�ा 
िठकाणाची िकंवा िबंदूची अचूक भौगोिलक �थानासह ओळख करणे खूप मह�वाचे आहे 
कारण GIS आउटपटुची अचूकता आिण िव�ासाह�ता म�ुय�वे �थाना�या अचूकतेवर 
अवलंबून असते. प�ृवी�या प�ृभागावर पािह�या गेले�या िविवध भौितक आिण 
मानविनिम�त व�तूंचा GIS वातावरणात भौगोिलक सदंभ� िदला जाऊ शकतो.  

2) िवशेष मॉडेिलंग 

GIS ह ेिवशेष मॉडेिलंग कर�यास मदत करते. वेळेनसुार मॉडेिलंग वा�तिवक जगा�या काही 
भागाचे �ितिनिध�व करते �यात वा�तिवक जगासह काही सामा�य वैिश�्ये आहेत. �हणून, 
GIS आधा�रत वेळेनसुार मॉडेिलंग िस�ातं आिण मॉडेल िबि�डंगम�ये देखील मदत करते 
जे िविवध भौगोिलक घटनाचें िव�ेषण कर�यासाठी साव�ि�कपणे लागू केले जाऊ शकते. 
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GIS वातावरणातील मॉडेलचा सवा�त लोकि�य �कार �हणजे नकाशा. अनेक जीआयएस 
आधा�रत मॉडे�स िविवध भौगोिलक-पया�वरणीय घटनाचें अंदाज/अनकुरण कर�यात मदत 
करतात. 

3) िडिजटल मिॅपंग 

 नकाशे हे वा�तिवक जगाचे सव��म �ात पारपंा�रक मॉडेल आहेत. वा�तिवक जगा�या 
मॅिपंगम�ये GIS ने �ािंतकारक बदल केले आहेत. भौगोिलक मािहती �णाली�या 
आगमनानतंर, पारपंा�रक अॅनालॉग काट��ाफ� िडिजटल काट��ाफ�म�ये बदलली गेली 
आहे. िजथे डायनॅिमक नकाशे तयार केले जातात जे िडिजटल प�तीने िव�ेषण आिण 
सपंािदत क� शकतात. GIS ह ेकेवळ िडिजटल मॅिपंगसाठीच नाही तर िविवध वेळेनसुार 
डेटा �तर काढले जाऊ शकते, एक� केले जाऊ शकते, वेगळे केले जाऊ शकते आिण 
GIS वातावरणात तलुना करता येते ह ेएक शि�शाली साधन अस�याचे िस� झाले आह.े 
GIS वातावरणातील काळानसुार डेटाचे िव�ेषण कर�यासाठी नेटवक�  िव�ेषण, धोका 
झोनेशन मॅिपंग, रा�टर कॅ��यलेुटर वाप�न गणना, बफर िव�ेषण, घनता मॅिपंग, ससंाधन 
मॅिपंग इ�यादी सहज करता येतात. GIS ची एक मह�वाची �मता ही आहे क� ती �थािनक 
आिण नॉन-�पेिशयल दो�ही डेटाचे िव�ेषण क� शकते आिण डेटासेटमधून इि�छत 
मािहती देखील काढू शकते. �हणून, डायनॅिमक िडिजटल नकाशे तयार करणे ह ेGIS चे 
एक मह�वाचे काय� आह.े 

4) कालसापे� डेटाबेस 

GIS ह े पारपं�रक मॅिपंग सॉ�टवेअर�या पलीकडे आहे. GIS टू�स �या�या डेटाबेससह 
एकि�त आउटपटु नकाशे तयार करतायेतात. डेटाबेस मोठ्या �माणात डेटा सचंियत 
कर�यासाठी रपेॉिजटरीचा सदंभ� देते जे समवत� वापर, डेटा एक�ीकरणास समरथ्न देते, 
डेटा िफ�टर आिण पनु�ा��ीसाठी �वेरी सिुवधा देते. GIS डेटाबेसमधये् सथ्ािनक डेटा 
आिण त्याशी जोडलेला नॉन-स्थािनक डेटा यांचा समावेश होतो. GIS डेटाबेसला 
अवकाशीय िकंवा भू-डेटाबेस ह ेGIS चा एक अिवभा�य भाग आह ेजे GIS वातावरणात 
अवकाशीय िव�ेषणाचा पाया �दान करते. �हणून, �थािनक िव�ेषणाचे यश म�ुय�वे 
भौगोिलक-डेटाबेसची गणुव�ा आिण अचूकते�ार ेिनधा��रत केले जाते. 

5) अवकाशीय िव�षेण 

GIS ह े डेटा कॅ�च�रगं, �थािनक आिण नॉन-�पेिसयल मािहतीचे एक�ीकरण, डायनॅिमक 
नकाशे तयार करणे, िविवध �ोताकंडून िमळालेला भौगोिलक-�थािनक डेटा एकि�त 
करणे, जिटल सम�याचें िव�ेषण आिण िनराकरण कर�यासाठी िविवध डेटा �तराशंी 
सबंंिधत आिण �ेम डे�हलपम�ट धोरण यासाठी एक शि�शाली साधन आह.े GIS 
ऍि�लकेश�सम�ये भौगोिलक घटनाचें �थािनक िव�ेषण मह�वाचे आह.े िविवध GIS साधने 
जिटल िव�ेषणे पार पाड�यासाठी आिण आव�यकतेनसुार �थािनक आिण अ-�थािनक 
डेटा पनु�ा�� कर�यात मदत करतात. भौगोिलक घटनाचें मॅिपंग आिण िव�ेषण करणे नवीन 
नाही, परतं ुGIS �लॅटफॉम� मॅ�यअुल प�त�पे�ा जा�तीत जा�त अचूकतेसह ही ऑपरशे�स 
अिधक जलद क� शकते. 
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३.२.५  भौगोलीक मािहती�णाली (GIS):  अनु�योग  

GIS ऍि�लकेश�सचा उ�लेख िविश� उ�ेश िकंवा GIS ऑपरशे�स �या सम�या हाताळत 
आहेत. सो�या श�दात, GIS ऍि�लकेश�स ही फ��ड िकंवा सम�या आहेत �याचें िव�ेषण 
आिण िविवध GIS टू�स आिण ऑपरशे�स वाप�न िनराकरण केले जाऊ शकते. नैसिग�क 
आिण मानववशंीय घटनाशंी सबंंिधत िविवध सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी GIS चे 
फायदे आिण मह�व समजून घे�यासाठी �याचे िविवध अन�ुयोग समजून घेणे मह�वाचे आह.े 
GIS चा वापर िविवध उ�ेशासंाठी केला जातो. िकंबह�ना, GIS म�ये गे�या काही वषा�तील 
िवकासामळेु िविवध �े�ाचंा उदय झाला आहे िजथे तो लागू केला गेला आहे. GIS �े�ात 
�मखु �े�ांची खाली चचा�  केली आहे. 

1. सिुवधा �यव�थापन 

2. पया�वरण आिण नैसिग�क ससंाधन �यव�थापन 

3. ��ीट नेटवक�  

4. िनयोजन आिण अिभयािं�क� 

5. जमीन मािहती �णाली 

1. सुिवधा �यव�थापन 

GIS वाप�न िविवध �कार�या उपय�ुता आिण सिुवधांचे िनयोजन, �यव�थािपत आिण 
परी�ण केले जाऊ शकते. खाजगी तसेच साव�जिनक �े�ात काय�रत टेिलक�यिुनकेशन 
नेटवक� , इलेि��क आिण गॅस यिुटिलटीजचे GIS वातावरणात िव�ेषण केले जाऊ शकते 
आिण आव�यकतेनसुार उपय�ुता डेटा आधा�रत तयार आिण अ�तिनत केले जाऊ 
शकते. या उपय�ुता सेवाचें िडिजटल नकाशे �या�ंया िवशेषता मािहतीसह तयार केले 
जाऊ शकतात ज ेउपय�ुता सेवा�ंया देखभाल आिण �यव�थापनासाठी उपय�ु ठरतील. 
खाबंाचें �थान ओळखणे, पाइपलाइन�या लेआउटचे िनरी�ण करणे, �ा�सफॉम�रसाठी 
यो�य �थान ओळखणे इ�यादी GIS �या िविवध साधनांनी सहज श�य आहे. यािशवाय 
आिथ�क, सामािजक आिण पया�वरणीय खच� कमी कर�यासाठी सिुवधा आिण पारषेण 
लाईनचे िनयोजन करता येते. ऊजा� वापराचा मागोवा घे�यासाठी आिण भिव�यातील 
उपय�ुता पायाभूत सिुवधा�ंया िवकासाचे िनयोजन कर�यासाठी GIS देखील उपय�ु ठ� 
शकते. 

2. पया�वरण आिण नैसिग�क संसाधन �यव�थापन 

GIS वापर नैसिग�क ससंाधन �यव�थापन आिण पया�वरण �यव�थापनाम�ये मोठ्या 
�माणावर केला जातो. कृषी �े�ात, पीक सयुो�यतेचे िव�ेषण, पीक प�ती, पीक 
िविवधीकरण, कृषी जिमनीचा वापर मॅिपंग आिण बागायत आिण कोरडवाह� शेती �े�ाचे 
मॅिपंग, पीक वाढीचे िनरी�ण इ�यादी िविवध GIS साधनां�ार े श�य आह.े खाण �े�ात, 
GIS चा वापर िव�मान खाण �े�ाचें मॅिपंग कर�यासाठी आिण सभंा�य खिनज ठेवी 
शोध�यासाठी केला जातो. क��या मालाचे �थान, सभंा�य बाजारपेठा, औ�ोिगक 
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जिमनीचा वापर, िविश� उ�ोगासाठी यो�य �थान ओळखणे इ�याद�बाबत डेटाबेस तयार 
कर�यासाठी औ�ोिगक �े� देखील GIS चा वापर करता येतो. 

नैसिग�क ससंाधन �यव�थापनाम�ये GIS चा मोठ्या �माणावर वापर केला जातो. जमीन, 
पाणी, जगंल यासार�या मूलभूत नैसिग�क ससंाधनांचे िविवध GIS ऑपरशे�स वाप�न मॅप 
आिण िव�ेषण केले जाऊ शकते. जिमनी�या �मतेचे वग�करण, जिमनीचा वापर जमीन 
क�हर मॅिपंग, बदल शोध िव�ेषण, जिमनीची उपय�ुता िव�ेषण, जलसपं�ीचे मॅिपंग, 
पाणलोट �यव�थापन, मातीचा �हास मॅिपंग, मातीचे वैिश�्य आिण वग�करण, मातीची धूप 
मॅिपंग, वन मॅिपंग, जगंलाचें मॅिपंग आिण वग�करण, वन धो�याचें िनरी�ण. जसे क� 
जगंलातील आग, जगंलतोडीचे मॅिपंग इ�यादी नैसिग�क ससंाधन �यव�थापनाम�ये GIS चे 
�मखु अन�ुयोग आहेत. 

पया�वरण �यव�थापन ह े GIS ऍि�लकेश�स�या �मखु �े�ापैंक� एक आहे. अचूक 
काळान�ुप िव�ेषण आिण िनयोजनासह जिटल पया�वरणीय सम�या सोडव�यासाठी GIS 
चा वापर केला जाऊ शकतो. नैसिग�क धो�याचे �े�ीकरण मॅिपंग, जोखीम मॅिपंग, पूर आिण 
इतर नैसिग�क धो�यांचे िनरी�ण आिण अनकुरण करणे, नैसिग�क आप��मळेु सभंा�य 
�भािवत �े�ाचंी ओळख, नैसिग�क आप�ी कमी करणे, �दूषण �े�ाचें मॅिपंग, �दूषण 
पातळीचे िनरी�ण, �दूषणा�या िविवध िनधा�रकाचें िव�ेषण, पूव� चेतावणी �णाली. 
�सनुामी, पया�वरणीय �भाव मू�याकंन इ. ही �मखु �े�े आहेत िजथे GIS केवळ िवशेष डेटा 
मॉडेिलंग�ारचे न�हे तर िविवध पया�वरणीय सम�यावंर शा�त उपाय �दान कर�यासाठी 
देखील मोठी भूिमका बजावू शकते. 

3. ��ीट नेटवक�  

GIS आता र�ते, र�ेवे आिण इतर वाहतूक सेवासंाठी नेि�हगेशन �णाली िवकिसत 
कर�यासाठी मोठ्या �माणावर वापरले जात आहे. वाहन �ॅिकंग िस�टीम, घर ेआिण र�ते 
शोधणे, साइटचे �थान ओळखणे आिण सवा�त लहान माग� शोधणे, र�ते आिण र�ेवे 
नेटवक� चे िव�ेषण, र�ते आिण र�ेवे नेटवक� चे िनयोजन, वाहतूक यो�यता मॅिपंग इ�यादी 
िविवध �े�ात GIS ऑपरशे�स आिण टू�स वाप�न केले जातात. वेगवेळा फॉरमॅट डेटा 
आिण कालान�ुप डेटा वापर�याची िनतातं आव�यकता अस�याने, GIS वाहतूक 
नेटवक� शी सबंंिधत सम�यावंर �भावी उपाय शोध�यात मदत क� शकते, उदा. वाहतूक 
िनयोजनात. 

4. िनयोजन आिण अिभयांि�क� 

GIS ह े िवशेष िनयोजन िवशेषतः शहरी िनयोजनासाठी सवा�त �भावी साधन अस�याचे 
िस� झाले आह.े शहरी िनयोजनाम�ये जमीन वापराचे सतंिुलत िनयोजन, उपय�ुता 
सेवाचंा गभंीर िवचार आिण शहरी िनयोजनाशी सबंंिधत सभंा�य सम�याचंा समावेश करणे 
आव�यक आह.े GIS वातावरणात मोठ्या �माणावर जमीन वापराचे िनयोजन (बह�तेकदा 
�ादेिशक िनयोजन �हणून ओळखले जाते) �भावीपणे केले जाते. �मखु दळणवळण मागा�चे 
(महामाग�) िनयोजन आिण मूलभूत पायाभूत सिुवधा�ंया िवकासाचे िनयोजन GIS वाप�न 
केले जाते. िडिजटल टोपो�ािफक डेटाचा म�ुय वापर मोठ्या �माणात िसि�हल 
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इंिजिनअ�रगं िडझाइनम�ये होतो जसे क� हायवे बाधंकामासाठी कट आिण िफल 
ऑपरशे�स.याठी केला जातो. GIS वाप�न मोठ्या आिण म�यम �व�पाचे अिभयांि�क� 
मॉडेल (िवशेषत: िसि�हल इंिजनीअ�रगंशी सबंंिधत) तयार केले जाऊ शकतात. 

5. जमीन मािहती �णाली 

 या �े�ात जमीन मािहती �णाली आिण जिमनीशी सबंंिधत मािहती �णालीचा वापर केला 
जातो, सव��ण डेटाचे सापे� मह�व आिण िव�ेषणाऐवजी पनु�ा��ीवर भर िदला जातो. LIS 
म�ये आव�यक फं�श�स पूण� करता येतात GIS मधील ही फं�श�सपे�ा खूपच कमी 
आहेत. बरय्ाच �करणामं�ये, �थािनक �व�पा�या पनु�ा��ीसाठी परवानगी दे�यासाठी 
पास�लचे भौगोिलक-कोिडंग आव�यक असते: पास�ल�या बा�रखेाचें िडिजटायझेशन 
काट��ािफक �योगासंाठी उपय�ु आह.े अनेक नगरपािलका  �े�ातील वाहतूक आिण 
सदंभा�तील डेटा एकि�त क�न आिण नागरी िवकास आिण िनयोजनाम�ये �योग िवकिसत 
क�न सपूंण� शहरी GIS तयार कर�या�या ि�थतीत जातील अशी श�यता नाही. 
�वयचंिलत काट��ाफ� आिण पनु�ा��ी ही भिव�यात अशा �णाल�ची �मखु िचतंा राहील. 
शहरी िनयोजक आिण �यव�थापक अिधक िव�ेषणा�मक �मताचंी मागणी करत 
अस�याने GIS �मते�या िदशेने एक ि�थर हालचाल करता येवू शकते. 

वर चचा�  केले�या �माणे GIS �या ऍि�लकेश�स �यित�र�, �यात अलीकड�या काळापासून 
िविवध ऍि�लकेशन �े� िवकिसत झाले आहेत. GIS चे काही मह�वाचे �योग खाली सूचीत 
िदले आहेत. 

• लोकस�ंया जनगणना िव�ेषण 

• िवमा मू�याकंन 

• धोका मॅिपंग 

• कृषी िवकास 

• जमीन मू�यमापन िव�ेषण 

• पडीक जमीन मॅिपंग 

• मातीचे मॅिपंग 

• भूजल सभंा�य मॅिपंग 

• िहमनदी �ि�या 

• हाय�ोलॉिजकल मॉडेिलंग 

• �वयचंिलत फोटो�ाममे�ी 

• कर मॅिपंग 
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• िजओडेिटक मॅिपंग 

• इ�ह�ट मॅिपंग (अपघात, ग�ुहे, आग, सिुवधा) 

३.३  िवशेष मािहतीचे सकं�पन 

 िवशेष डेटाम�ये प�ृवी�या प�ृभागाची भौगोिलक मािहती आिण �याची वैिश�्ये समािव� 
असतात. भौगोिलक मािहती �णाली अवकाशीय डेटाचे �ितिनिध�व कर�यासाठी प�ती 
�दान करते �यामळेु वापरक�या�ला िवशेष मािहतीचे सकं�पना�मक मॉडेल जसे क� 
ऑ�जे�ट आधा�रत मॉडे�स, नेटवक�  मॉडे�स आिण फ��ड मॉडे�स �वीकारता येतात. 
डेटा मॉडे�स भौगोिलक मािहती �णाली िकंवा डेटाबेस �यव�थापन �णालीम�ये �थािनक 
डेटाचे �ितिनिध�व कर�या�या प�तीच े वण�न करतात. �थािनक डेटा मॉडे�स�या दोन 
िव�ततृ �ेणी आहेत; 

i)  वे�टर डेटा मॉडेल 

ii)  रा�टर डेटा मॉडेल 

काट��ािफक नकाशा मॉडेल आिण िजओ �रलेशनल हे दोन मह�वाचे मॉडेल िकंवा �ि�कोन 
आहेत जे GIS �ेमवक� म�ये �थािनक डेटाचे �ितिनिधत्व कर�यासाठी मोठ्या �माणावर 
वापरले जातात. काट��ािफक नकाशा मॉडेल सामा�यतः जागे�या रा�टर �ितिनिध�वावर 
आधा�रत असते तर भू-�रलेशनल मॉडेल �पेस�या वे�टर �ितिनिध�वावर आधा�रत 
असते. वे�टर डेटा मॉडेल िबंदू, रषेा, बह�भजु आिण प�ृभाग वाप�न प�ृवी�या व�तू िकंवा 
�ि�याचें �ितिनिध�व करते. रा�टर डेटा मॉडेल प�ृभागावर ि�ड िकंवा सेलम�ये दश�वते. 
मूलभूत सकं�पना, डेटा ���चस�ची वैिश�्ये, �थािनक डेटा मॉडे�सचे फायदे आिण तोटे 
तपशीलवार समजून घे�याचा �य�न क�या. 

३.३.१  ि�ह�टर मािहतीचे संक�पन आिण रा��र मािहतीचे संक�पन  

GIS वातावरणात वापरलेले अवकाशीय डेटा मॉडेल िविवध अवकाशीय िव�ेषणे आिण 
मॉडेिलंग कर�यासाठी प�ृवी�या प�ृभागा�या वा�तवाचे �ितिनिध�व कर�यासाठी 
मह�वपूण� भूिमका बजावतात. हा िवभाग �हे�टर डेटा मॉडे�स आिण रा�टर डेटा मॉडेल या 
दो�ही सकं�पना आिण वैिश�्याचें वण�न कर�यास मदत करतो. 

३.३.१.१  वे�टर डेटा मॉडेल 

 वे�टर डेटा मॉडेल प�ृवी�या प�ृभागावरील वैिश�्याचें वण�न कर�यासाठी िबंदू, रषेा आिण 
बह�भजु अवकाशीय घटक �हणून वापरते. पॉइंट फ�चर प�ृवी�या प�ृभागावर िविश� 
वेग�या जागेचे �थान दश�िवतात आिण �या जागेला िदलेली मािहती (लोकस�ंया, शाळाचंी 
स�ंया, घराचंी स�ंया, उ�पादन इ.) दश�वते. रषेा वैिश�्याचा वापर प�ृवी�या प�ृभागावरील 
रषेीय व�तूंचे वण�न कर�यासाठी केला जातो जसे क� नदी चॅनेल, र��याचें जाळे, पॉवर 
लाई�स, र�ेवे लाई�स इ. दसुरीकडे बह�भजु वैिश�्ये मोठ्या �े�ाचे �ितिनिध�व 
कर�यासाठी वापरली जातात जसे क� जगंले, जिमनीचा वापर, कृषी �े�े, जमीन आवरण, 
मातीचा �कार, भूगभ�य रचना इ. 
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वे�टर मॉडे�स प�ृवी�या प�ृभागावरील व�तू िकंवा वैिश�्ये आिण �याचंी प�रमाणे (िदशा, 
लाबंी, आकार) श�य ितत�या अचूकतेने दश�िव�याचा �य�न करतात. वे�टर डेटा ���चर 
ह े वैिश�्य िकंवा ऑ�जे�टचे भौगोिलक �थान दश�िवणारी को-ऑिड�नेट (X, Y) जोडी 
�हणून ��ततु केले जाते. पॉइंट वैिश�्याम�ये (X, Y) �थान आहे तर पिह�या आिण 
शेवट�या िबंदूचा लाइन वैिश�्य �टोअर �म. �मा�माने जोडले�या अनेक रषेा 
पॉिललाइ�स �हणून ओळख�या जातात. पॉलीगॉन वैिश�्य िबंदू�ंया बंद �माने दश�वले 
जाते जेथे शेवटचा िबंदू आिण पिहला िबंदू समान असतो. 

 वे�टर डेटा मॉडेल वेग�या व�तूंचे �ितिनिध�व कर�यासाठी आदश� आहेत. तथािप, ते 
सतत फ��ड डेटाचे �ितिनिध�व कर�यासाठी देखील वापरले जाऊ शकतात जसे क� 
सरासरी सम�ुसपाटीपासूनची उंची. समो�च रषेा, आयसो-रषेा, व�तमुान िबंदू, टीआयएन 
(ि�कोिणत अिनयिमत नेटवक� ) िबंदू�या �थानावर मू�ये रकेॉड� करतात जी रषेानंी 
जोडलेली असतात आिण भू�देशा�या प�ृभागाचे �ितिनिध�व कर�यासाठी ि�कोणांची 
अिनयिमत जाळी तयार करतात. 

३.३.१.२  रा��र मािहतीचे संक�पन  

(छायािच�े, �ितमा इ.). रा�टर आधा�रत GIS �थािनक डेटा सेल िकंवा िप�सेल फॉरमॅट 
शोधते आिण स�ंिहत करते. वैयि�क िप�सेल �या�या कोप�यात एका अि�तीय सदंभ� 
सम�वयाने (सेल प�ा) दश�िवला जातो. ��येक सेलम�ये �याला िनय�ु केलेला िवशेषता 
डेटा देखील असतो. 

  

 

रा�टर डेटा फॉरमॅट िबंदू, रषेा आिण बह�भजु वैिश�्ये वेगवेग�या �कार ेदश�वतात. रा�टर 
डेटा फॉरमॅटमधील पॉइंट वैिश�्य एक िसगंल िप�सेल �हणून सूिचत केले आह.े रषेेचे 
वैिश�्य ह े िप�सेल�या शृखंला �हणून दश�िवले जाते तर �े�फळ समीप आकृतीम�ये 
(�ोत: https://desktop.arcgis.com/) िद�या�माणे िप�सेल�या गटात दाखवले जाते. 
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 �हे�टर फॉरमॅटम�ये, प�ृवी�या प�ृभागावरील व�तू दश�िव�यासाठी वा�तिवकता िबंदू, रषेा 
आिण बह�भजु �हणून दश�िवली जाते. दसुरीकडे रा�टर फॉरमॅट सेल/िप�सेल�या ि�ड�ार े
प�ृवी�या व�तूंचे �ितिनिध�व करतो. वे�टर फॉरमॅट वेग�या व�तूंवर आधा�रत आहे. 
आिण रा�टर फॉरमॅट वा�तिवकते�या फ��ड ��ूवर आधा�रत असते. 

 

 

रा�टर डेटा फॉरमॅटच ेिवशेष असणार े�रझो�यूशन खाली िदले�या इमेजम�ये वापरले आह.े 
डावीकडे दाखवलेली �ितमा उजवीकडील �ितमेम�ये वापरले�या डेटा�या िवशेष 
�रझो�यूशनपे�ा कमी आह.े याचा अथ� डा�या �ितमेतील डेटाचा सेल आकार उज�या 
�ितमेतील डेटापे�ा मोठा आह;े तथािप, �तये्क �दिश�त करणय्ाचे �माण सारखेच आहे. 
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(source: https://desktop.arcgis.com/) 

�रमोट सेि�सगं इमेजरीज, ए�रयल फोटो�ाफ इ.मधून कॅ�चर केलेला िवशेष डेटा. प�ृवी�या 
प�ृभागा�या अशा �ितमा सहजपणे रा�टर डेटा फॉरमॅटम�ये स�ंिहत के�या जाऊ 
शकतात. या फॉरमॅटम�ये, प�ृवी�या प�ृभागा�या आयताकृती ि�डवर �ितमानंा 
सपुरइ�पोज क�न िविवध वैिश�्ये ओळखली जातात जी ते �ितिनिध�व करतात. रा�टर 
डेटा फॉरमॅट अवकाशीय डेटावर सा�या �केलर ऑपरशे�सची सिुवधा देते �याला वे�टर 
�व�प परवानगी देत नाही. रा�टर कॅ��यलेुटर वाप�न, GIS वातावरणात िविवध िवशेष 
गणने सहज करता येतात. टोपोलॉजी बनव�याआधी आिण िवशेष ऑपरशे�स करता 
ये�यापूव� रा�टर डेटा �हे�टर फॉरमॅटम�ये �पातं�रत करणे आव�यक आहे. रा�टर 
फॉरमॅटला �हे�टर फॉरमॅटपे�ा कॉ��यटुरवर जा�त �टोरजे �पेस आव�यक आहे. बह�ताशं 
मानक GIS सॉ�टवेअरम�ये नकाशे रा�टर फॉरमॅटमधून वे�टर फॉरमॅटम�ये बदल�याची 
सिुवधा आहे. 

३.३.२  ि�ह�टर �ितिनिध�व 

सामा�यतः अॅनालॉग नकाशामंधून डेटा कॅ�चर कर�यासाठी वापरले जाते. ह ेिनरी�णावर 

आधा�रत आह ेक� कोण�याही नकाशाम�ये 3 मूलभूत �कारची वैिश�्ये असतात - 

(i) िबंदू वैिश�्ये, 

(ii) रखेा वैिश�्ये आिण 

(iii) बह�भजु िकंवा �े� वैिश�्ये 

(iv) ि�कोणी अिनयिमत नेटवक�  (TIN) 

(i) िबंदू वैिश�्ये, 

 िबंदूनंा लाबंी, �ंदी िकंवा �े� नसते. �याचें सपूंण�पणे �या�ंया िनद�शाकंा�ंारे वण�न केले जाते 
आिण शहर,े िविहर�ची िठकाणे, पज��यमापक क� �े, मातीचे नमनेु घे�याचे िठकाण इ�यादी 
वैिश�्यांची �थाने ओळख�यासाठी नकाशावर �वतं� �थािनक मािहती दश�व�यासाठी 
वापरली जाते. 
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(ii) लाईन/रषेा वैिश�्ये 

एका ओळीत ऑड�र केले�या िबंदूचंा सचं असतो. �याची लांबी आह,े परतं ु�ंदी िकंवा �े� 
नसते. �हणून याचा उपयोग र�ते, नाले िकंवा कालवे यासार�या वैिश�्याचें �ितिनिध�व 
कर�यासाठी केला जातो �याचंी �ंदी �या�या िनिद�� �केलवर नकाशावर �दिश�त 
कर�यासाठी खूपच अ�ंद आहे. 

 

 

(iii)  बह�भुज िकंवा �े� वैिश�्ये 

बह�भजु िकंवा �े�फळ तयार होते जे�हा �मब� रषेाचंा सचं बंद आकृती बनवतो �याची 
सीमा रषेानंी दश�िवली जाते. भूभाग, तलाव, िज�हे, कृषी-पया�वरणीय �े� इ. �े� वैिश�्याचें 
�ितिनिध�व कर�यासाठी बह�भजुाचंा वापर केला जातो. बह�भजु सामा�यत: काही 
गणुधमा��या सदंभा�त एकसधं मानला जाऊ शकतो. उदाहरणाथ� , माती�या नकाशाम�ये, 
��येक बह�भजु एकसधं माती �कार असलेले �े� दश�वेल. 
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(iv) ि�कोणी अिनयिमत नेटवक�  

ि�कोणी अिनयिमत नेटवक�  (TIN) चा वापर एिल�हेशन पॉईट्ंसचे �ितिनिध�व कर�यासाठी 
केला जातो जो सतत बदलणा�या उंची�या प�ृभागाचें �ितिनिधतव् करतो. (TIN) िबंदू�या 
िठकाणी उंचीची मू�ये न�दवते जी रषेानंी ि�कोणाची अिनयिमत जाळी तयार कर�यासाठी 
जोडलेली असते. अशा ि�कोणाचा चेहरा भूभागा�या प�ृभागाचे �ितिनिध�व करतो. 
तथािप, ह े ल�ात घेतले पािहज े क� TIN �ार े दश�िवलेली भू�देशाची प�ृभाग सात�य 
सारखी रा�टर दश�वू शकत नाही. 

 

वे�टर-आधा�रत �णाली िबंदू, रषेा िकंवा व� िकंवा िवशेषता असलेले �े� �हणून �ािफकल 
डेटा �दिश�त करते. काट�िशयन िनद�शाकं (X, Y) िकंवा भौगोिलक िनद�शाकं (अ�ाशं, 
रखेाशं) सिदश �णालीमधील िबंदू प�रभािषत करतात. 

�थम नकाशावरील वैिश�्यांचे नोड्स (डॉट्स) म�ये िडिजटायझेशन क�न आिण 
नकाशाला िडिजटायझरवर ठेव�यानतंर एकामागून एक पॉइंट िडिजटायझ क�न �यात x-y 
िनद�शाकंां�या �पात नकाशाव�न डेटा कॅ�चर केला जातो. नकाशावरील िबंदू थेट िबंदू 
सम�वय �हणून कॅ�चर केले जातात. ओळ लाईन वैिश�्ये �माने �माने �माने िबंदूचंी 
मािलका �हणून कॅ�चर केली जातात. पॉलीगॉन वैिश�्ये देखील अंकाचंी �मब� सूची 
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�हणून कॅ�चर केली जातात आिण िडिजटायझेशनची स�ुवात आिण शेवटचे िबंदू/नोड्स 
�े�ासाठी समान बनवून, आकार िकंवा �े� बंद आिण प�रभािषत केले जाते. 
िडिजटायझरमधून िडिजटायझेशन कर�याची �ि�या वेळखाऊ आिण क� घेणारी असते. 
वैकि�पक�र�या, नकाशा �कॅन केला जाऊ शकतो आिण �कॅन केलेली �ितमा यो�य 
सॉ�टवेअर साधनासंह ���नवर िडिजटल केली जाऊ शकते. नतंरची �ि�या तलुनेने 
सोपी, अिधक अचूक आह ेआिण अनेकदा या गो��ना �ाधा�य िदले जाते. 

िडिजटायझेशन सहसा वैिश�्यानसुार केले जाते. उदाहरणाथ� , सव� पॉइंट वैिशष्ट्ये 
नकाशावर आहेत (शहर, गावे इ. �हणा) एका लेयरम�ये िडिजटायझेशन केले आहेत. 
�याच�माणे सव� लाईन फ�चस� (उदा. र�ते, न�ा, �ेनेज नेटवक� , कॅनॉल नेटवक�  इ.) �वतं� 
लेयर �हणून िडिजटायझेशन केले आहेत. बह�भजु वैिश�्ये (माती, िज�हे, कृषी-पया�वरणीय 
�े� इ.) देखील वेगळे वैिश�्य �हणून िडजीटल केले जातात. 

आयड�िटिफकेशन नबंर (आयडी) हे ��येक डेटा बेसमधील �मखु फ��ड आहे (पॉइंट, रषेा, 
�े� डेटाबेस) कारण ते �पेिसयल डेटाला िवशेषता डेटाशी सबंंिधत कर�यासाठी वापरले 
जाऊ शकते. वे�टर िस�टीम अितशय उ�च �रझो�यूशन (<.001 इंच) स�म आहेत आिण 
�ािफकल आउटपटु हाताने काढले�या नकाशांसारखे आह.े 

३.३.३  �थलदश�क नकाशावरील िशरोिबंदू, खूण तसेच उ�या िदशे�या असणा-या  
कमानी  

 वे�टर आधा�रत �णाली प�रभािषत भौगोिलक िनद�शाकंांसह िबंदू, रषेा आिण बह�भजु 
सार�या अवकाशीय व�तू �दिश�त करते. नकाशावरील वैिश�्याचें िडिजटायझेशन क�न 
�ात भौगोिलक िनद�शाकंां�या �व�पात नकाशाव�न कॅ�चर केलेला डेटा. वे�टर डेटा 
मॉडेलम�ये �ात भौगोिलक िनद�शाकंांसह प�ृवी�या प�ृभागावरील भौगोिलक वैिश�्ये 
समािव� आहेत. वे�टर डेटा मॉडेलम�ये खालील सकं�पना समािव� आहेत; 

1. नोड /गाठ 

2. चाप 

3. िशरोिबंदू 

4. टोपोलॉजी 

1 नोड 
िजओ-डेटाबेसम�ये, वैिश�्याचा �ारभं आिण शेवटचा िबंदू िकंवा चाप िकंवा ओळ��या 
छेदनिबंदूचा शेवटचा िबंदू (ि��ंग) दश�वणार े िबंदू असतो.  नोड्स ही दोनपे�ा जा�त रषेा 
िकंवा ि��ंग िकंवा नोड �माकंासह ि��ंगचा असणारा �ारभं आिण शेवटचा िबंदू �हणून 
देखील ओळखले जाऊ शकतो. 
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2. चाप 
आ�स� ही वैिश�्ये दश�व�यासाठी दोन नोड्स�ार े प�रभािषत केले�या रषेा असतात यात  
जी िनसगा�त रखेीय आहेत.�या व�त ुतयार कर�यासाठी वा�तिवक जगा�या रखेीय वैिश�्ये 
देखील अनेक अन�ुिमकपणे जोडले�या रषेा�ंया सेगम�ट �हणून दश�िवली जाऊ शकते. 
अशा अनेक रषेा एकि�तपणे पॉलीलाइन िकंवा आक�  �हणून ओळख�या जातात. 

 

 
3. िशरोिबंदू 
�हट��स �मब� x,y सम�वय जोड्या�ंया एका सचंाचा सदंभ� देते जे रखेा िकंवा बह�भजु 
वैिश�्याचा आकार प�रभािषत करते. खर ंतर, रषेा िकंवा ि��ंग ह े िशरोिबंदू�ंया मािलकेने 
बाधंले जातात. 
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4. टोपोलॉजी 

GIS मधील टोपोलॉजी, ऑ�जे�ट्स आिण ऑ�जे�ट डेटाचा सचं �हणून प�रभािषत केले 
जाऊ शकते जे अवकाशीय व�तूंमधील सबंंध प�रभािषत करते. सो�या श�दात, टोपोलॉजी 
ही �ि�या सदंिभ�त करते जी वे�टर आधा�रत डेटा ���चरमधील अवकाशीय व�तूंमधील 
सबंंध प�रभािषत करते. टोपोलॉजीम�ये तीन घटक असतात; 

1. सलं�नता 

2. �ितबंध 

3. जोड�या 

1. सलं�नता: सलं�नता �े� वैिश�्यामंधील भूिमतीय सबंंधांचे वण�न करते. �े� वैिशष्ट्ये 
िकंवा एकमेकानंा लागून असलेले बह�भजु अनेकदा सामाईक सीमा सामाियक असतात. 
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2. कंटेनम�ट: कंटेनम�ट �हणजे समीपतेचा िव�तार आह े जे�हा �े�ाची वैिश�्ये पूण�पणे 
दसुरय्ा �े�ाम�ये समािव� केली जाऊ शकतात जसे क� घनदाट जगंलात असले�या 
जिमनीचा मोकळा असलेला तकुडा असतो. 

 

 
3. कनेि�टि�हटी: कनेि�टि�हटी ही एक भौिमितक गणुधम� आह े �याचा उपयोग र�ता 
नेटवक� , �ेनेज नेटवक�  इ. यासार�या लाईन वैिश�्यामंधील द�ुयाचे वण�न कर�यासाठी 
केला जातो. 

 

 वे�टर आधा�रत मॉडेलचे मह�वाचे वैिश�य़ ह े आह े क� ते वैयि�क वैिश�्यांना �याचे 
मोजमाप पार पाड�यासाठी आिण वैिश�्ये (िबंदू, रखेा आिण बह�भजु) यां�यातील 
अवकाशीय सबंंध िनि�त कर�यासाठी वेगळे कर�यास स�म करते. सलं�नता, 
कनेि�टि�हटी आिण कंटेनम�ट ही टोपोलॉिजकल सबंंधाचंी मह�वाची उदाहरणे आहेत. I 
वे�टर आधा�रत िवशेष मॉडेल, या सबंंधानंा टोपोलॉिजकल ���चस� असेही �हणतात. 

 वे�टर डेटा मॉडे�समधील जिटल व�तूंमधील िवशेष सबंंध िनि�त कर�यात 
टोपोलॉिजकल सरंचना मह�वाची भूिमका बजावते. िडजीटाइ�ड वैिश�्यामं�ये यो�य 



  

 

भौगोिलक मािहतीशा� 

72 

कनेि�टि�हटी आिण सलं�नता �ा� होते. दोन बह�भजु वैिशष्ट्ये एकमेकानंा लागून 
असल्यास, ते सामाईक सीमा सामाियक करतील. जर दोन रखेीय वैिश�्ये (जसे क� र�ते, 
नदी वािह�या, वीज लाईन) एकमेकानंा छेदतात, तर �यानंा सामाईक छेदन नोड असते. 
अशा �कार ेटोपोलॉजी अवकाशीय डेटाबेसम�ये अखडंता राख�यात मदत करते. 

३.४  सम�वय सदंभ� �णाली: भौगोिलक आिण ��ेिपत, नकाशा अदंाज 
आिण GIS डेटासाठी डेटा. 

३.४.१  सम�वय �णाली 

कोऑिड�नेट िस�टीम एक x,y ि�ड आहे �यावर GIS डेटा आ�छािदत आह े ज े
नकाशावरील िबंदूचे अचूक �थान ओळख�यात मदत करते. प�ृवी�या सदंभ� �णाल�म�ये 
भौगोिलक सम�वय �णाली (GCS) आिण �ोजे�टेड कोऑिड�नेट िस�टम (PCS) या दोन 
मह�वा�या �णाली आहेत. भौगोिलक सम�वय �णाली ही व� प�ृवी�या प�ृभागावरील 
�थाने ओळख�यासाठी एक सदंभ� �णाली आह.े तथािप, ��ेिपत सम�वय �णाली ही 
सपाट नकाशावर (ि�िमतीय) �थान मापन ओळख�यासाठी सदंरभ् �णाली आहे. 

३.४.१.१  भौगोलीक सम�वय �णाली  

भौगोिलक सम�वय �णाली ही दशाशं अंशाने �य� केली जाते जी प�ृवी�या प�ृभागावरील 
�थान ओळख�यास मदत करते. तथािप, एकसमान मापन एकक वाप�न अ�ाशं आिण 
रखेाशं �थाने ि�थत नाहीत जी भौगोिलक सम�वय �णालीचा सवा�त मह�वाचा तोटा आहे. 
�हणून GCS अंतर मोज�यासाठी ही �णाली आदश� नाही. भौगोिलक िनद�शाकं प�ृवी�या 
क� ��थानी असले�या आयताकृती सम�वय �णालीवर आधा�रत आहेत. व�ड�  िजओडेिटक 
िस�टम, 1984 (WGS84) ही भौगोिलक सम�वय �णाली आह े जी जगातील बह�तेक 
देशासंाठी यो�य आहे. प�ृवी�या प�ृभागावरील िबंदूचे �थान ओळख�यासाठी GPS 
WGS84 डेटाम वापरले जाते. भारताचे सव��ण भारताचे पिहले सव��क जनरल जॉज� 
ए�हर�ेट या�ंया नावावर असलेले ए�हर�ेट डेटाम वापरला गेला. अमे�रका 1927 पासून 
NAD27 वापरले जात आह.े 
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३.४.१.२  ��ेिपत सम�वय �णाली 

��ेिपत सम�वय �णाली सपाट 2D प�ृभागावर प�रभािषत केली जाते. ��ेिपत सम�वय 
�णालीम�ये दोन आयामामं�ये ि�थर लाबंी, कोन आिण �े�े असतात. ��ेिपत सम�वय 
�णाली नेहमीच भौगोिलक सम�वय �णालीवर आधा�रत असते. PCS म�ये, आयताकृती 
कमरावंर x, y सम�वयाने �थान ओळखले जातात. 

 

३.४.२  नकाशा ��ेपण  

 नकाशा ��ेपण �हणजे सपाट नकाशावर गोलाकार िकंवा लंबवतु�ळ प�ृवीचे प�रवत�न होय. 
नकाशाचे ��ेपण एका सपाट प�ृभागावर असू शकते जे िसल�डर िकंवा शकूंसारखे कापून 
तयार केले जाऊ शकते. �या रषेेम�ये किटंग होते तेथे कोणतेही �ोजे�शन िव�पण नसते. 

नकाशा ��ेपणाचे फायदे: 

1. �लोब सचंियत करणे कठीण  आहे आिण �यावहा�रक �ा�यि�कासाठी वापरणे कठीण 
आहे. 

2. �लोब एकाच वेळी सपूंण� जग दश�वू शकत नाही. 

3. िवकृती कमी कर�यासाठी �ोजे�शन ऑि�टमाइझ केले जाऊ शकते. 

4. सगंणक ���न सपाट आहेत. ���नवर सपूंण� जगाची क�पना कर�यासाठी �ोजे�शन 
उपय�ु आहे. 

5. �ोजे�शन थीमॅिटक मॅिपंगम�ये मदत करते. 

खालील मह�वा�या �कारचे नकाशा अंदाज आहते: 

1. िसल�डर �ोजे�शन: सपाट प�ृभाग प�ृवीभोवती गुडंाळला जातो जेणेक�न ते 
िवषवुव�ृाला �पश� क� शकेल. ह े ��ेपण िवषवुव�ृीय प�्याजवळील �देशासंाठी 
अचूक अस�याचे िस� होते. 

2. शकूं�या आकाराचे ��ेपण: प�ृवीवर ठेवा जेणेक�न ते िवषवुव�ृ आिण �वुामंधील 
प�ृवी�या प�ृभागाला �पश� क� शकेल. या �कारचे ��ेपण म�य अ�ाशंासंाठी यो�य 
असतो. 
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3. �लेन/अिझमथु �ोजे�शन: ते �वुावंर प�ृवीला �पश� करते. �वुीय �देशाचंा नकाशा 
तयार करणे अचूक असते. 

 

 

��: 

A. खालील भरा आिण वा�य पूण� करा. 

1. A --------- डेटाचे प�तशीरपणे स�ंिहत आिण सघंिटत सकंलन आह.े 

2. ------------ म�ये, रकेॉड्�सची माडंणी वण�मालानसुार केली जाते. 

3. �ेनेज नेटवक�  िव�ेषणाम�ये �थम, ि�तीय, ततृीय आिण �यानतंरचे �म �वाह ---------  
ही �केलची उदाहरणे आहेत. 

4. SQL �हणजे ------------------------. 

5. --------- ही एक सगंणक�कृत �णाली आह े जी आव�यकतेनसुार �थािनक डेटा 
सचंियत, �ि�या आिण पनु�ा�� कर�यास स�म आहे. 

6. ---------- डेटा मॉडेल प�ृवी�या प�ृभागावरील वैिश�्याचें �ितिनिध�व कर�यासाठी 
िबंदू, रषेा आिण बह�भजु िवभागाचा िवषश घटक �हणून वापर करते. 

7. ------------ डेटा मॉडेल प�ृवी�या व�तूंचे िप�सेल िकंवा ि�ड�ार े�ितिनिध�व करतात. 

8. WGS84 ह े------------ सम�वय �णालीचे उदाहरण आहे. 

9. ------------ ��ेपण �वुीय �देश अिधक अचूकपणे मॅप क� शकते. 

10. ---------- खालील �कार�या फाइ�स मूळ डेटा फाइ�स�या रकेॉड�ची �यव�था अिधक 
जलद क� शकतात. (साधी यादी, �मवार �मब� फाइल, अन�ुिमत फाइल) 
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B. खालील ��ाचंी थोड�यात उ�र ेिलहा  

1. GIS �या काया�वर एक टीप िलहा 

2. िविवध GIS अन�ुयोग िव�ततृ करा. 

3. िविवध �कार�या डेटा मॉडे�सचे वण�न करा. 

4. भौगोिलक आिण ��ेिपत सम�वय �णाल�म�ये फरक करा. 

5. GIS चे घटक यावर एक टीप िलहा. 

6. SQL वर एक टीप िलहा. 

7. सिव�तर एिंटटी �रलेशनिशप मॉडेल �हणजे काय ते सागंा  

8. डेटाबेसचे फायदे सागंा  
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४  
�लोबल नेि�हगशेन सटेॅलाइट िस�टम 

हा अ�याय पािह�यानतंर, त�ुहाला खालील वैिश�्ये समजतील 

घटक रचना  

४.१  उि�� े

४.२  प�रचय 

४.३  िवषय चचा�  

४.४  वे�टर-आधा�रत िवशेष िव�ेषण: िसगंल लेयर ऑपरशे�स (ए�स�ॅ�शन आिण 
�ॉि�सिमटी) आिण म�टीलेअर ऑपरशे�स (ओ�हरले ऑपरशे�स) 

४.५  रा�टर-आधा�रत अवकाशीय िव�ेषण: िजओरफेरि�सगं, �पेिशयल इंटरपोलेशन 
आिण रा�टर जनरशेन, रा�टर पनुव�ग�करण, अंकगिणत, सबंंधा�मक आिण तािक� क 
ऑपरशे�स 

४.६  �लोबल पोिझशिनगं िस�टम: सकं�पना, िवकास, GPS उप�ह नेि�हगेशन िस�टम 
आिण �याचें िवभाग, म�ुय �णाली - NAVSTAR, GLONASS, Galileo आिण 
भारतीय GPS 

४.७  ि�थतीची त�वे: ि�थतीिवषयक अचूकता, सापे� ि�थती, �टुी आिण �ोत 

४.८  साराशं 

४.९  तमुची �गती/�यायाम तपासा 

४.१०  �वयं-िश�ण ��ाचंी उ�र े

४.११  तािं�क शब्द आिण �याचें अथ� 

४.१२  काय� 

४.१३  पढुील अ�यासासाठी सदंभ� 

४.१ उि�� े

या यिुनट�या शेवटी, खालील मदुे तमु�या ल�ात येतील  

• िविवध वे�टर-आधा�रत िवशे�� िव�ेषण जाणून �याल 

• िविवध रा�टर-आधा�रत अवकाशीय िव�ेषण साधने लागू करता येवू शकतील  
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• �लोबल पोिझशिनगं िस�टमशी सबंंिधत सकं�पना समजून घेता येईल  

• पोिझशिनगंची िविवध त�वे जाणून घेता येतील  

४.२ प�रचय 

 िजओइ�फॉरमॅिट�स िवषयाम�ये �रमोट सेि�सगं (R.S.), भौगोिलक मािहती �णाली 
(G.I.S) आिण �लोबल पोिझशिनगं िस�टम (G.P.S) याचंा समावेश होतो. जरी पिहले दोन 
त�ं�ान अ�ाप तािं�क �व�पाचे असले तरी, GPS आता ��येका�या हातात िदसत आह,े 
जवळजवळ सव� वाहने आिण ��येक सभंा�य उपकरणाशी सलं�न आह.े आज, GPS हा 
समानाथ� श�द 'नेि�हगेशन' सह सामा�य वापरात आला आहे, परतं ु �याचा दीघ� इितहास 
आिण �या�याशी सबंंिधत इतर तािं�क बाबी आहेत �या आपण पढुील �करणात पाह�. 

४.३  िवषय चचा� 

 या पठाम�ये आपण वे�टर आिण रा�टर आधा�रत िवशेष िव�ेषण आिण GPS सॅटेलाइट 
नेि�हगेशन िस�टम आिण �या�ंया िवभागाबं�ल तपशीलवार अ�यास करणार आहोत. 

४.४  वेक्टर-आधा�रत िवशेष िव�ेषण: िसगंल लेयर ऑपरशे�स 
(ए�स�ॅक्शन आिण �ॉि�सिमटी) आिण म�टीलेअर ऑपरशे�स 
(ओ�हरले ऑपरशे�स) 

४.४.१  िसंगल लेयर ऑपरशे�स 

 बफर ही सामा�य वे�टर िव�ेषण साधने आहेत जी GIS म�ये समीपते�या 
सम�याचें िनराकरण कर�यासाठी वापरली जातात आिण यासाठी िबंदू, रषेा िकंवा 
बह�भजुावंर वापरली जाऊ शकतात. उदाहरणाथ� , शाळेभोवती सव� िदशानंी 2 िकमी 
अंतरासाठी नो हॉिन�ग झोन िनि�त करणे. 

 ह े सोडिव�यासाठी  एकाच पूव�िनधा��रत िवशेषतावर आधा�रत एकल वैिश�्य 
डेटासेटम�ये जवळ असणारी बह�भजु वैिश�्ये एक� करावी लागतात. हे सोडिव�यासाठी 
साधन आपोआप सव� समीप वैिश�्ये समान गणुधम�  मू�यांसह एकि�त करावी लागतात. 
सोडिवले�या फ��डनसुार नकाशाचे वग�करण केले जाते ते�हा सोडिव�याचा आउटपटु 
लेयरचा ��य��्या अथ� लावणे खूप सोपे जाते. 
 

  िवलीनीकरण काय� िबंदू, रषेा िकंवा बह�भजु �तरातील वैिश�्ये एकसमान िवशेषता 
मािहतीसह एकाच वैिश�्याम�ये एकि�त करते. हे काम िवशेषतः उपयोगी असते जे�हा 
बह�भजु अनावधानाने ओ�हरलॅप होत अस�याचे आढळले. एक�ीकरण के�याने ही वैिश�्ये 
एका घटकाम�ये सोयी�करपणे एकि�त होतील. 
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४.४.२  बह��तरीय काय� 

सूपरइंपोझ हे एक GIS काय� आहे जे �या�ंयामधील संबंध ओळख�या�या उ�ेशाने 
एकािधक डेटा सचं एक� करते.सूपरइंपोज साठी इनपटु डेटा सेटची भूिमती आिण िवशेषता 
एक� क�न एक सिंम� नकाशा तयार केला जातो. �हे�टर आिण रा�टर डेटा दो�ही 
सूपरइंपोज कर�यासाठी बह�तेक सॉ�टवेअरम�ये साधने उपलब्ध असतात. सूपरइंपोझ हे 
एकािधक क�हरजेमधील �हे�रएब�सची तलुना कर�याचे काय� आहे. ओ�हरले काय� हे दोन 
िकंवा अिधक इनपटु डेटा लेयस�मधील डेटा िवलीन क�न नवीन �थािनक डेटा सेट तयार 
केले जातात. सूपरइपंोझ काय�  हे सवा�त सामा�य आिण शि�शाली GIS तं�ापैंक� एक 
आहे. ह े सामा�य सम�वय �णालीसह म�टीलेयरचे िव�ेषण करते आिण शीष� �तरावर 
काय आहे ते िनधा��रत करते. �हे�टर िकंवा रा�टर मॉडेल वापरले आहे क� नाही यापे�ा 
�वतं� तीन �कारचे सूपरइंपोझ आहेत. 

• बह�भुजातील िबंदू 

 वे�टर मॉडेलम�ये, ह ेसूपरइपंोझ िविश� बह�भजुा�या आत असलेले िबंदू िनधा��रत करते. 
उदाहरणाम�ये, आपणासं समजा काही वसाहती�या भागात असलेली सव� हॉटे�स 
शोधावयाची आहोत. प�रणामी जे लेअर आपण पहातो �या लेयरम�ये, �या पॉइंट्सना 
अित�र� मािहती असते क� ते वसाहती �े�ात आहेत क� नाही. रा�टर मॉडेलम�ये, दोन 
इनपटु �तर जोडून ��ातील िबंदू ��यमान आहेत. 

 Line in Polygon  

 बह�भजुातील रषेा 

 रषेा आिण बह�भजुाचें आ�छादन अिधक जिटल आह.े उदाहरण वसाहती �े�ाम�ये 
असले�या र��या�ंया िवभागांची गणना दश�वते. वे�टर मॉडेलम�ये, टोपोलॉजी बदलते: 
मूळ रषेा छेदनिबंदू�ंार ेलहान भागामं�ये कापली जाते. ते ��येक सेगम�टसाठी िनिद�� 
करणे आव�यक आह े मग ते सेगम�ट बह�भजुा�या आत असो िकंवा बाहेर. रा�टर 
मॉडेलम�ये, एक साधी जोड �वार�य �े�े ओळखते. 

 बह�भुज म�ये बह�भुज 

वे�टर मॉडेलम�ये, सवा�त जिटल भाग बह�भजुाचें छेदनिबंदू आहे. प�रणाम सपूंण� नवीन 
टोपोलॉजीसह डेटा �तर आहे. समो�च रषेा�ंया आ�छादनामळेु िविवध नवीन छेदनिबंदू 
आिण बह�भजु तयार होतात �यासाठी िवशेषता प�ुहा िनय�ु करणे आव�यक आहे. 
यािशवाय, कट नसले�या �े�ांसाठी ते तपासावे लागेल क� �याम�ये दसु� या मािहती �तराचे 
�े� आहेत क� नाही, �हणजे बेट बह�भजु तयार केले गेले जाते. 
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४.५  रा�टर-आधा�रत अवकाशीय िव�षेण: िजओरफेरि�संग, �पेिशयल इंटरपोलेशन 
आिण रा�टर जनरशेन, रा�टर पुनव�ग�करण, अंकगिणत, संबंधा�मक आिण 
तािक� क ऑपरशे�स 

४.५.१  िजओरो��स�ग  

उप�ह �ितमा, हवाई कॅमेरा आिण �कॅन केलेले नकाशे यासार�या अनेक �ोताकंडून 
रा�टर डेटा �ा� केला जातो. आधिुनक उप�ह �ितमा आिण हवाई कॅमे� यामं�ये तलुनेने 
अचूक �थान मािहती असते परतं ु तमुचा सव� GIS डेटा तयार कर�यासाठी �यांना थोडे 
समायोजन आव�यक असू शकते. �कॅन केलेले नकाशे आिण ऐितहािसक डेटाम�ये सहसा 
�थािनक सदंभ� मािहती नसते. या �करणामं�ये त�ुहाला तमुचा रा�टर डेटा नकाशा 
सम�वय �णालीवर सरंिेखत कर�यासाठी िकंवा भौगोिलक सदंभ� दे�यासाठी अचूक �थान 
डेटा वापर�याची आव�यकता असेल. नकाशा ��ेपण वाप�न नकाशा सम�वय �णाली 
प�रभािषत केली जाते - एक प�त �या�ार ेप�ृवीची व� प�ृभाग सपाट प�ृभागावर िचि�त 
केली जाते. 

जे�हा तमु�या रा�टर डेटाचा भौगोिलक सदंभ� करता, ते�हा त�ुही नकाशा िनद�शाकं वाप�न 
�याचे �थान प�रभािषत करता आिण नकाशा �ेमची सम�वय �णाली िनय�ु करता येते. 
िजओरफेर�िसगं रा�टर डेटा आप�या इतर भौगोिलक डेटासह पाह�याची, �वेरी कर�याची 
आिण िव�ेषण कर�याची अनमुती देते. भौगोिलक सदंभ� टॅबवरील भू-सदंभ� साधने त�ुहाला 
कोण�याही रा�टर डेटासेटचे भौगोिलक सदंभ� घे�याची परवानगी देतात. 

सव�साधारणपणे, तमु�या डेटा�या भौगोिलक सदंभा�साठी चार पाय�या आहेत: 

1. रा�टर डेटासेट जोडा जो त�ुहाला तमु�या ��ेिपत डेटासह सरं�ीत केला जातो 

2. िनय�ंण िबंदू तयार कर�यासाठी, तमु�या रा�टरला नकाशातील �ात �थानाशंी 
जोड�यासाठी भौगोिलक सदंभ� टूल वापरले जाते 

3. िनय�ंण िबंदू आिण �टु�चे पनुरावलोकन केले जाते. 

4. सारणीत समाधानी असाल ते�हा भौगोिलक सदंिभ�त प�रणाम से�ह केला जातो 

४.५.२  िवशेष इंटरपोलेशन आिण रा�टर जनरशेन 

�पेिशयल इंटरपोलेशन ही इतर अ�ात िबंदूवंरील मू�याचंा अंदाज घे�यासाठी �ात 
मू�यासंह िबंदू वापर�याची �ि�या आहे. उदाहरणाथ�, तमु�या देशासाठी पज��य (पाऊस) 
नकाशा बनव�यासाठी, त�ुहाला सपूंण� �देश �याप�यासाठी परुशेी समान रीतीने पसरलेली 
हवामान क� �े. �पेिसयल इंटरपोलेशन जवळपास�या हवामान क� �ावंर �ात तापमान रीिडंग 
वाप�न रकेॉड� केले�या डेटािशवाय �थानावरील तापमानाचा अंदाज लावू शकते. या 
�कार�या इंटरपोलेटेड प�ृभागास सहसा सािं�यक�य प�ृभाग �हणतात. एिल�हेशन डेटा, 
पज��य, बफा�चे सचंय, पा�याचे टेबल आिण लोकस�ंयेची घनता हे इतर �कारचे डेटा 
वापरला जातो �याची गणना इंटरपोलेशन वाप�न केली जाऊ शकते. 



  

 

भौगोिलक मािहतीशा� 

80 

उ�च िकमतीमळेु आिण मया�िदत ससंाधनामंळेु, डेटा सकंलन सामा�यत: मया�िदत स�ंयेने 
िनवडले�या िबंदू �थानावंर केले जाते. GIS म�ये, सव� रा�टर सेलसाठी केले�या 
अंदाजासंह रा�टर प�ृभाग तयार कर�यासाठी या िबंदूचें अवकाशीय इंटरपोलेशन लागू केले 
जाऊ शकते. 

 वेगवेगळे नकाशा तयार कर�यासाठी, उदाहरणाथ� , GPS उपकरणाने मोज�या गेले�या 
एिल�हेशन पॉईट्ंसव�न िडिजटल एिल�हेशन मॅप, �या िठकाणी कोणतेही नमुने िकंवा 
मोजमाप घेतले गेले जात नाही अशा िठकाणी मू�याचंा चागं�या �कार ेअंदाज लाव�यासाठी 
यो�य इंटरपोलेशन प�त वापराली जाते. इंटरपोलेशन िव�ेषणाचे प�रणाम नतंर सपूंण� �े� 
�यापणा�या िव�ेषणासाठी आिण मॉडेिलंगसाठी वापरले जाऊ शकते. आयसो�लेथ नकाशा 
हा अवकाशीय ��ेपणाचे उ�कृ� उदाहरण आह े

४.५.३  रा�टर पुनव�ग�करण 

 पनुव�ग�करण ही मू�य, मू�यांची �ेणी िकंवा रा�टरमधील मू�याचंी सूची नवीन आउटपटु 
मू�यानंा प�ुहा िनय�ु कर�याची �ि�या आहे. रा�टर डेटासेटचे पनुव�ग�करण खालील 
कारणासंाठी केले जाते: 

1. िव�ेषणातून वगळ�यासाठी िविश� मू�ये नो डेटा वर सेट करणे 

2. नवीन मािहती िकंवा वग�करण योजना�ंया �ितसादात मू�ये बदलणे 

3. मू�याचंा एक सचं सबंंिधत सचंासह पनुि�थ�त कर�यासाठी (उदाहरणाथ�, मातीचे �कार 
दश�िवणारी मू�ये pH मू�यांसह बदल�यासाठी) 

4. रा�टरला �ाधा�य, �ाधा�य, सवेंदनशीलता िकंवा त�सम िनकषाचंी मू�ये िनय�ु करणे 

 जे�हा सामा�य मू�य �केल वाप�न िभ�न डेटा एक� कर�याची आव�यकता असते ते�हा 
पनुव�ग�करण ही एक मह�वाची �ि�या असते. उदाहरणाथ�, जगंलाचे िव�ेषण कर�यासाठी, 
जगंला�यित�र�, मातीचा �कार, उतार, पैलू आिण �ेनेजचे अित�र� रा�टर देखील 1 ते 3 
�या यो�यते�या �केलवर पनुव�ग�कृत केले जाऊ शकतात. हे रा�टर, �याचंी मूळ मू�ये 
िभ�न मापन �केल आहते, �यानतंर वनीकरणासाठी सवा�त यो�य जागा शोध�यासाठी 
जोडले जाऊ शकते. 

४.५.४ अंकगिणत, �रलेशनल आिण लॉिजकल ऑपरशे�स 

• अंकगिणत ऑपरटेर - अंकगिणत ऑपरटेर �ो�ामला स�ंया�मक मू�यािंव�� सामा�य 
बीजगिणत ऑपरशे�स कर�यास परवानगी देतो. 

�ो�ािमंग भाषे�या जगात पाच मूलभूत ऑपरटेर आहते: 

 Addition (symbol “+”): Perform the addition of operands. 

 Subtraction (symbol “-“): Performs subtraction of operands. 

 Division (symbol “/”): Performs division of operands. 
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 Multiplication (symbol “*”): Performs multiplication on operands. 

 Modulus (symbol “%”): Returns reminder after the division of 
integer. 

• �रलेशनल ऑपरटेर 

दोन ऑपर�डमधील कोणताही सबंंध �रलेशनल ऑपरटेर वाप�न �मािणत केला जातो. 
�रलेशनल ऑपरटेर बिुलयन मू�ये परत करतात. जर दोन ऑपर�डमधील सबंंध 
यश�वी�र�या �मािणत केले गेले तर ते "स�य" परत येईल आिण �माणीकरण अयश�वी 
झा�यास "अस�य" परत येईल. �रलेशनल ऑपरटेस�चा वापर म�ुय�वे िनण�य घे�यासाठी 
िकंवा लूपसाठी प�रि�थती प�रभािषत कर�यासाठी केला जातो. 

सवा�त मूलभूत �रलेशनल ऑपरटेर आहते: 

 Greater than operator: (denoted by “>”): Validates greater than the 
relation between operands. 

 Less than operator: (denoted by “<“): Validates less than the relation 
between operands. 

 Equals To operator: (denoted by “==”): Validates the equality of two 
operands. 

 Greater than or equals to (denoted by “>=”): Validates greater than 
or equals to the relation between the two operands. 

 Less than or equals to (denoted by “<=”): Validates less than or 
equals to the relations between the two operands. 

 Not equal: (denoted by “!=”): Validates not an equal relationship 
between the two operands. 

• लॉिजकल ऑपरटेर 

लॉिजकल ऑपरशे�स कर�यासाठी लॉिजकल ऑपरटेर वापरले जातात. लॉिजकल 
ऑपरटेर बिुलयन अिभ�य��सह काय� करतात आिण बिुलयन मू�य परत करतात. 
लॉिजकल ऑपरटेर ह े कंिडशनल ऑपरटेरसह लूप आिण िनण�य घे�या�या िवधानामं�ये 
वापरले जातात. 
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खालील लॉिजकल ऑपरटेर आहेत: 

Sr. No. Name Symbol Use 

1 तािक� क आिण ऑपरटेर “&&” जे�हा दो�ही मू�ये स�य 
असतात ते�हा ऑपरटेर 
स�येत राहतो. जर कोणतेही 
मू�य अस�य असेल तर ते 
राहत नाही  

2 तािक� क िकंवा ऑपरटेर “||” िकंवा कोणतीही 
अट/ऑपर�ड स�य 
अस�यास ऑपरटेर स�य 
परत करतो. जे�हा दो�ही 
ऑपर�ड खोटे असतील 
ते�हा ते खोटे परत येईल 

3 तािक� क नाही ऑपरटेर “!” NOT ऑपरटेरचा वापर 
कोण�याही ि�थतीचा 
तािक� क िन�कष� उलट 
कर�यासाठी केला जातो. 
जर अट स�य असेल तर ती 
खोटी परत येईल आिण जर 
अट खोटी असेल तर ती 
स�य परत येईल 

 

४.६  �लोबल पोिझशिनंग िससट्म: संक�पना, िवकास, GPS उप�ह नेि�हगेशन 
िस�टम आिण �यांचे िवभाग, म�ुय �णाली - NAVSTAR, GLONASS, 
Galileo आिण भारतीय GPS 

४.६.१  संक�पना 

�लोबल पोिझशिनगं िस�टीम (GPS) ही उप�ह, �रसी�हर आिण अ�गो�रदम वाप�न 
हवाई, सम�ु आिण जमीन �वासासाठी �थान, वेग आिण वेळ डेटा िस�ंोनाइझ 
कर�यासाठी नेि�हगेशन िस�टम आह.े 

GPS ची उ�प�ी �पतुिनक यगुात झाली जे�हा शा�� "डॉपलर इफे�ट" �हणून 
ओळख�या जाणा� या रिेडओ िस�नलम�ये बदल क�न उप�हाचा मागोवा घेऊ शकले. 
यनुायटेड �टेट्स ने�हीने 1960 �या म�यात अण ु �ेपणा�े वाह�न नेणा�या US 
पाणबड्ुयांचा मागोवा घे�यासाठी उप�ह नेि�हगेशन �योग केले. सहा उप�ह �वुाभोवती 
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िफरत असताना, पाणबडुी डॉ�लरमधील उप�ह बदलाचें िनरी�ण क� शक�या आिण 
काही िमिनटातं पाणबडुीचे �थान िनि�त क� शकले. 

1970 �या दशका�या स�ुवातीला, िडपाट�म�ट ऑफ िडफे�स (DoD) ला एक मजबूत, 
ि�थर उप�ह नेि�हगेशन �णाली उपल�ध असेल याची खा�ी करायची होती. नौदला�या 
शा��ां�या मागील क�पना �वीका�न, DoD ने �या�ंया ��तािवत नेि�हगेशन �णालीला 
समथ�न दे�यासाठी उप�ह वापर�याचा िनण�य घेतला. �यानतंर DoD ने �यानतंर 1978 
म�ये टाइिमंग अडँ र�िजगं (NAVSTAR) उप�हासह पिहली नेि�हगेशन िस�टीम ��ेिपत 
केली. 24 उप�ह �णाली 1993 म�ये पूण�पणे काया�ि�वत झाली. 

आज, GPS ही US सरकार�या मालक�ची आिण यनुायटेड �टेट्स एअर फोस��ार ेरा��ीय 
सरं�ण, मातभूृमी सरु�ा, नागरी, �यावसाियक आिण वै�ािनक गरजा पूण� कर�यासाठी 
चालवलेली एक बह�-वापर, अंतराळ-आधा�रत रिेडओनाि�हगेशन �णाली आहे. GPS 
स�या सेवाचें दोन �तर �दान करते: मानक पोिझशिनगं सि�ह�स (SPS) जी L1 
ि��व�सीवर खडबडीत अिध�हण (C/A) कोड वापरते आिण अचूक पोिझशिनगं सि�ह�स 
(PPS) जी L1 आिण दो�हीवर P(Y) कोड वापरते. L2 ि��वे�सी. PPS म�ये �वेश यूएस 
सश� दल, यूएस फेडरल एज�सी आिण िनवडक सहयोगी सश� सेना आिण सरकार 
या�ंयासाठी �ितबंिधत आह.े SPS सव� वापरक�या�साठी सतत, जागितक आधारावर, 
कोण�याही थेट वापरकता� श�ुकािशवाय उपल�ध आहे. SPS �ार े�दान केले�या िविश� 
�मता �लोबल पोिझशिनगं िस�टम परफॉम��स �टँडड्�स आिण �पेिसिफकेश�सम�ये 
�कािशत के�या आहेत. 

४.६.३  GPS उप�ह नेि�हगशेन �णाली आिण �यांचे िवभाग 

GPS हे तीन वेगवेग�या घटकांनी बनलेले आहे, �यांना िवभाग �हणतात, जे �थान 
मािहती �दान कर�यासाठी एक� काम करतात. 

GPS चे तीन िवभाग आहते: 

 अवकाश (उप�ह) — पृ�वीभोवती �दि�णा घालणारे उप�ह, भौगोिलक ि�थती 
आिण िदवसा�या वेळेनुसार वापरक�या�ना िस�नल �सा�रत करतात. 

 �ाउंड कं�ोल — कं�ोल सेगम�ट पृ�वी-आधा�रत मॉिनटर �टेशन, मा�टर कं�ोल 
�टेशन आिण �ाउंड अँटेना यांनी बनलेला आहे. िनयं�ण ि�याकलापांम�ये 
अवकाशातील उप�हांचा मागोवा घेणे आिण चालवणे आिण �सारणाचे िनरी�ण 
करणे समािव� आहे. उ�र आिण दि�ण अमे�रका, आि�का, यरुोप, आिशया आिण 
ऑ��ेिलयासह जगातील जवळजवळ ��येक खंडावर िनरी�ण क� �े आहेत. 

 वापरकता�  उपकरणे — घड्याळे, �माट�फोन आिण टेिलमॅिटक उपकरणांसार�या 
व�तूंसह GPS �रसी�हर आिण �ा�समीटर यांचा वापर  
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४.६.४  म�ुय �णाली - NAVSTAR, GLONASS, Galileo आिण Indian GPS 

�लोबल नेि�हगशेन सॅटेलाइट िस�टम (GNSS) न��ाचंा सदंभ� प�ृवी-�दि�णा करणा� या 
उप�हाचंा स�ंह आहे जो प�ृवीवरील GNSS �रसी�हस�ना ि�थती, नेि�हगेशन आिण वेळेचा 
डेटा �दान करतो. जगभरात वापरात असलेले िविवध GNSS न�� आहेत �यात 
यनुायटेड �टेट्सने िवकिसत केलेले NAVSTAR GPS, रिशयाने िवकिसत केलेले 
GLONASS, यरुोपने िवकिसत केलेले GALILEO, भारताची �ादेिशक नॅि�हगेशन 
सॅटेलाइट िस�टम (IRNSS िकंवा NavIC) आिण आणखी काही समािव� आहेत. 

Navstar हे यूएस उप�हाचें नेटवक�  आहे जे �लोबल पोिझशिनगं िस�टम (GPS) सेवा 
�दान करते. �याचंा उपयोग ल�करी आिण नागरीक या दोघा�ंार े नेि�हगेशनसाठी केला 
जातो. 

हे 24 म�ुय GPS उप�ह ��येक 12 तासानंी प�ृवीभोवती िफरतात, ��येक उप�हाकडून 
एक िस�ंोनाइझ िस�नल पाठवतात. उप�ह वेगवेग�या िदशेने िफरत अस�यामळेु, 
जिमनीवरील वापरक�या�ला थोड्या वेग�या वेळी िस�नल िमळतात. जे�हा िकमान चार 
उप�ह �रसी�हर�या सपंका�त येतात, ते�हा �रसी�हर वापरकता� कुठे आहे याची गणना क� 
शकतो - अनेकदा नागरी वापरासाठी फ� काही फुटा�ंया अचूकतेपय�त. याची मािहती 
िमळते. 

GPS िस�नल नागरी वापरासाठी "अधोगती" असायचे, याचा अथ� ते फ� ल�करी 
अन�ुयोगामं�ये खरोखरच अचूक होते. 2000 म�ये, तथािप, अ�य� िबल ि�लंटन यानंी या 
"िनवडक उपल�धता" �या ि�वच-ऑफला अिधकृत केले. 

 GLONASS (�लोबल नेि�हगेशन सॅटेलाइट िस�टम) 

दसुर े पूण�पणे काय�रत न��, �लोनास, पूव��या सोि�हएत यिुनयनने िवकिसत केले आहे. 
1976 म�ये स�ु झाले, ते शवेटी 2001 म�ये �याचे उि�� सा�य क� लागले. 2001 
पासून, अनेक नवीन उप�ह ��ेिपत केले गेले आहेत आिण 2007 पासून न��ाने जागितक 
भू-ि�थती �दान केली आह.े तारामंडल स�या नाममा� आहे आिण 64 वर झकुले�या तीन 
क�ीय िवमानामं�ये 24 उप�ह आहेत.  

• गॅिलिलओ 

गॅिलिलओ हे यरुोिपयन यिुनयन�या मालक�चे आिण ऑपरटे केलेले जागितक GNSS 
आहे. EU ने 2016 म�ये गॅिलिलओ इिनिशयल सि�ह�सेस स�ु के�याची घोषणा केली 
आिण 2020 पय�त 24+ उप�हाचंी �णाली पूण� कर�याची योजना आह.े 

• भारतीय GPS- NavIC (भारतीय न��ांसह नेि�हगेशन) 

रा��ीय अन�ुयोगांसाठी ही एक �वतं� भारतीय उप�ह आधा�रत पोिझशिनगं िस�टम आहे. 
भारत आिण �या�या आसपास�या प�रसरात िव�ासाह� ि�थती, नेि�हगेशन आिण वेळ सेवा 
�दान करणे, वापरक�या�ला चागंली अचूकता �दान करणे हा म�ुय उ�ेश आहे. IRNSS 
मळुात दोन �कार�या सेवा परुवेल 
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1. मानक ि�थती सेवा (SPS) 

2. �ितबंिधत सेवा (RS) 

आजपय�त, ISRO ने IRNSS मािलकेतील एकूण नऊ उप�ह तयार केले आहेत; �यापैक� 
आठ स�या क�ेत आहेत यापैक� तीन उप�ह भूि�थर क�ेत (GEO) आहेत तर उव��रत भू-
िस�ंोनस ऑिब�टम�ये (GSO) आहेत जे िवषवुव�ृीय समतलाकडे 29° झकुालेले 
असतात. माननीय पंत�धान �ी नर�� मोदी यानंी IRNSS तारकासमूहाचे नाव “NavIC” 
(भारतीय न��ांसह नेि�हगेशन) असे ठेवले आिण IRNSS-1G उप�हा�या यश�वी 
��ेपणा�या िनिम�ाने रा��ाला समिप�त केले. IRNSS मािलकेतील आठ काय�रत उप�ह, 
IRNSS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G आिण 1I हे 2 जलैु 2013 रोजी ��ेिपत 
कर�यात आले; एि�ल 04, 2014; 16 ऑ�टोबर 2014; 28 माच� 2015; 20 जानेवारी 
2016; 10 माच� 2016, एि�ल 28, 2016; आिण अन�ुमे 12 एि�ल 2018. PSLV-
39/IRNSS-1H हे अयश�वी उप�ह  क�ेत पोहोचू शकला नाही. 

४.७  ि�थतीची त�व:े ि�थतीिवषयक अचूकता, सापे� ि�थती, �टुी आिण �ोत 

४.७.१   जीपीएस तं��ानाचे काय�: 

जीपीएस �ायलेटरेशन/�ायं�युलेशन नावा�या तं�ा�ारे काय� करते. �थान, वेग आिण 
उंचीची गणना कर�यासाठी वापरलेले, ि�भजु �थान मािहती तयार कर�यासाठी 
उप�हांकडून िस�नल गोळा करते. 

पृ�वीभोवती �दि�णा घालणारे उप�ह पृ�वी�या पृ�भागावर िकंवा �या�या जवळ 
असले�या GPS यं�ा�ारे वाच�यासाठी आिण �याचा अथ� लाव�यासाठी िस�नल 
पाठवतात. �थानाची गणना कर�यासाठी, GPS िड�हाइस िकमान चार उप�हांचे 
िस�नल वाच�यास स�म असणे आव�यक आहे. कोण�याही �णी, GPS िड�हाइस सहा 
िकंवा अिधक उप�हांचे िस�नल वाचू शकते. 

GPS यं� केवळ उप�हापासून�या अंतराची मािहती देत अस�याने, एक उप�ह जा�त 
�थान मािहती देऊ शकत नाही. उप�ह कोनांची मािहती देत नाहीत, �यामुळे GPS 
उपकरणाचे �थान गोला�या पृ�भागावर कुठेही असू शकते. 

जे�हा एखादा उप�ह िस�नल पाठवतो, ते�हा तो GPS यं�ापासून उप�हापय�त 
मोजले�या ि��यासह एक वतु�ळ तयार करतो. जे�हा आपण दसुरा उप�ह जोडतो, ते�हा 
ते दसुरे वतु�ळ तयार करते आिण ते �थान दोन िबंदू ंपैक� एका िबंदूपय�त संकुिचत केले 
जाते जेथे वतु� ळे एकमेकांना छेदतात.  ितस� या उप�हासह, िड�हाइसचे �थान शेवटी 
िनधा� �रत केले जाऊ शकते, कारण िड�हाइस ित�ही मंडळां�या छेदनिबंदूवर आहे. 
चौ�या उप�हामधून चौथे वतु�ळ जोडले जाते ते �थान दहुेरी तपास�यासाठी.तयार होवू 
शकतात 
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४.७.२   ि�थतीची अचूकता 

कालातंराने, कोणताही ि�थर GNSS/GPS �रसी�हर िदले�या िबंदूसाठी एकािधक 
पोिझश�स �लॉट करले. हे उप�ह, सभोवतालचे भौितक वातावरण आिण 
आयनो�फ�अरमधील प�रवत�नामंळेु झाले�या �टु�मळेु घडते. आधिुनक भू-�थािनक 
तं��ानाने �या �टुी सधुार�यात मोठी �गती केली आह,े परतं ु�ा�क�या�ची वा�तिवक-वेळ 
अचूकता ही �या द�ु��यावंर �ि�या कर�या�या �मतेवर अवलंबून असते. 

  अचूकता एका स�य िबंदूभोवती अ�ात वतु�ळा�या ि��याचा सदंभ� देते. ि��या 
िजतक� लहान िततक� अचूकता जा�त असते. सब-मीटर अचूकतेसह �ा�कता� स�य 
िबंदू�या उप-मीटर ि��याम�ये �थान �लॉट क� शकतो. वरील दो�ही �ितमा उप-मीटर 
अचूकता दश�वतात. 

 अचूकतेचा अथ� पनुराव�ृी�मता िकंवा �ा�कता� अचूकते�या वतु�ळात िकती 
वारवंार िबंदू तयार क� शकतो आिण ते वतु�ळ ख� या िबंदूवर क� ि�त आह ेक� नाही याचा 
सदंभ� देते. पिह�या �ितमेम�ये, �ा�क�या�कडे 95-98% अचूकतेसह सब-मीटर अचूकता 
आहे. �हणजेच, 95-98% वेळेस, ते स�य िबंदू�या एक मीटर�या आत एक िबंदू तयार 
करले. दसु�या �ितमेम�ये, �ा�क�या�कडे 50% अचूकतेसह सब-मीटर अचूकता आह,े 
�हणजे, पॉइंट्स मीटर�या ि��या 50% येते. 

४.७.३  सापे� ि�थती 

GPS �रलेिट�ह पोिझशिनगं, �याला िडफर�िशयल पोिझशिनगं देखील �हणतात, दोन GPS 
�रसी�हस� एकाच वेळी एकाच उप�हाचा मागोवा घेतात आिण �याचें सापे� िनद�शाकं 
िनधा� �रत करतात. दोन �रसी�हस�पैक�, एक सदंभ� िकंवा आधार �हणून िनवडला जातो, जो 
अचूकपणे �ात िनद�शाकं असले�या साइटवर ि�थर राहतो. इतर �रसी�हर, �याला रो�हर 
िकंवा �रमोट �रसी�हर �हणून ओळखले जाते, �याचे िनद�शाकं अ�ात आहेत. GPS 
ऑपरशेन�या �कारानसुार रो�हर �रसी�हर ि�थर असू शकतो िकंवा नसू शकतो. 

सापे� ि�थतीसाठी िकमान चार सामा�य उप�ह आव�यक आहेत. तथािप, एकाच वेळी चार 
पे�ा जा�त सामा�य उप�हाचंा मागोवा घेत�याने GPS ि�थती समाधानाची अचूकता 
सधुारले. 

४.७.४  �टुी आिण �टु�चे �ोत 

GPS िड�हाइसची अचूकता अनेक चलांवर अवलंबून असते, जसे क� उपल�ध 
उप�हांची सं�या, आयनोि�फयर, शहरी वातावरण आिण बरेच काही. 

जीपीएस अचूकतेम�ये अडथळा आणणारे काही घटक समािव� आहेत: 

 शारी�रक अडथळे: पव�त, इमारती, झाडे आिण बरेच काही यांसार�या मोठ्या 
लोकसं�ये�ारे आगमन वेळेचे मोजमाप कमी केले जाऊ शकते. 
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 वायमुंडलीय �भाव: आयनो�फे�रक िवलंब, �चंड वादळ क�हर आिण सौर वादळ 
सव� GPS उपकरणांवर प�रणाम क� शकतात. 

  Ephemeris: उप�हातील प�र�मण मॉडेल चकु�चे िकंवा कालबा� असू शकते, 
जरी हे दिुम�ळ होत चालले आहे. 

 सं�या�मक चकु�ची गणना: जे�हा िड�हाइस हाड�वेअर िविश�तेनसुार िडझाइन 
केलेले नसते ते�हा हे एक घटक असू शकते. 

 कृि�म ह�त�ेप: याम�ये GPS जॅिमंग उपकरणे िकंवा �पूफ यांचा समावेश आहे. 

िस�नल �लॉक क� शकणा� या जवळ�या उंच इमारती नसले�या ख�ुया भागात अचूकता 
जा�त असते. हा प�रणाम शहरी कॅ�यन �हणून ओळखला जातो. जे�हा एखादे उपकरण 
मोठ्या इमारत�नी वेढलेले असते, जसे क� डाउनटाउन मॅनहॅटन िकंवा टोरटंो, ते�हा 
उप�ह िस�नल �थम अवरोिधत केला जातो, आिण नंतर एखा�ा इमारतीव�न बाउंस 
केला जातो, जेथे ते िड�हाइस�ारे वाचले जाते. यामुळे उप�ह अंतराची चकु�ची गणना 
होऊ शकते. 

४.८  साराशं 

वे�टर लेयर आिण रा�टर लेयर ऑपरशे�स हे �रमोटली से��ड िकंवा वे�टराइ�ड डेटाचे 
िव�ेषण कर�याचे िव�ता�रत माग� आहेत. ते िव�ेषण कर�यास मदत करतात जे 
जिमनीवर जसे आहे तसे अंमलात आणले जाऊ शकते. �यामळेु सव� भौगोिलक िव�ेषणे 
अ�यतं अचूक आिण जलदपणे करता येतात. GPS हे अवकाशीय डेटा सकंिलत 
कर�यासाठी आिण ते आयोिजत कर�यासाठी एक अितशय शि�शाली साधन आहे. ह े
उप�ह �णालीवर आधा�रत आहे �हणून सवा�त अचूक �थािनक मािहती देते. 

४.९  तुमची �गती तपासा 

I. चकु िकंवा बरोबर  

a बफर ही सामा�य वे�टर िव�ेषण साधने आहेत जी समीपते�या सम�यांचे िनराकरण 
कर�यासाठी वापरली जातात 

b अचूकता एका स�य िबंदूभोवती अ�ात वतु�ळा�या ि��याचा सदंभ� देते. ि��या िजतक� 
लहान िततक� अचूकता जा�त. 

c सापे� ि�थतीसाठी िकमान चार सामा�य उप�ह आव�यक आहेत 

d अचूकता �हणजे पनुराव�ृी�मता िकंवा �ा�कता� अचूकते�या वतु�ळात िकती वारवंार िबंदू 
तयार क� शकतो याचा सदंभ� देते 

e आजपय�त, ISRO ने IRNSS मािलकेतील एकूण नऊ उप�ह तयार केले आहेत 
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II. �र� �थानाचंी परुती करा. 
a _________ ऑपरशेन एकाच पूव�िनधा� �रत िवशेषतावर आधा�रत एकल वैिश�्य 

डेटासेटम�ये समीप बह�भजु वैिश�्ये एक� करते. 
(बफर, िवरघळणे, िवलीन करणे) 
 

b __________ ऑपरशेन िबंदू, रषेा िकंवा बह�भजु �तरातील वैिश�्ये एकसमान िवशेषता 
मािहतीसह एकाच वैिश�्याम�ये एकि�त करते. 
(बफर, िवरघळणे, िवलीन करणे) 
 

c �थान, वेग आिण उंची मोज�यासाठी वापरला जातो __________ �थान मािहती तयार 
कर�यासाठी उप�हाकंडून िस�नल गोळा करतो. 
(स�ुप�ता, अचूकता, ि�भजु) 
 

d ____________ दोन ऑपर�डची समानता �मािणत करते 
(नाही, समान, पे�ा जा�त) 

ई ________ ऑपर�डवर गणुाकार करतो 
(/ , * , =) 
 

III. यो�य पया�य िनवडा . 

1. वे�टर मॉडेलम�ये, हे आ�छादन िविश� बह�भजुा�या आत असलेले िबंदू िनधा��रत करते 

a बह�भजु म�ये बह�भजु 

b बह�भजुातील रषेा 

c बह�भजु म�ये िबंदू 

d बह�भजु म�ये आकार 

 

2. ह ेआ�छादन अिधक जिटल आह.े 

a बह�भजु म�ये बह�भजु 

b बह�भजुातील रषेा 

c बह�भजु म�ये िबंदू 

d बह�भजु म�ये आकार 
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3. प�ृवीभोवती िफरणारे उप�ह, भौगोिलक ि�थती आिण िदवसा�या वेळेनसुार 
वापरक�या�ना िस�नल �सा�रत करणार ेउप�ह या िवभागात आहेत. 

a जागा 

b �ाउंड 

c िनय�ंण 

d वापरकता� 
 

4. ____________ ह ेयरुोिपयन यिुनयन�या मालक�चे आिण ऑपरटे केलेले जागितक 
GNSS आहे 

a नव�टार 

b �लोनास 

c गॅलेिलओ 

d NavIC 
 

5. _____________ ह े रिशया�या मालक�चे आिण ऑपरटे केलेले जागितक GNSS 
आहे 

a नव�टार 

b �लोनास 

c गॅलेिलओ 

d NavIC 
 

4.10. �वय-ंिश�ण ��ाचंी उ�र े
 

Ia. बरोबर 

Ib. चूक 

Ic. बरोबर 

Id. बरोबर 

Ie. बरोबर 

IIa. बफर 

IIb. िवरघळणे 

IIc. ि�भजु 
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IId. समान 

IIe. * 

IIIa. बह�भजु म�ये बह�भजु 

IIIb. बह�भजुातील रषेा  

IIIc. जागा 

IIId. गॅलेिलओ 

IIIe. �लोनास 

आयए. खर े

Ib. खर े

आयसी खरे 

आयडी. खर े

�हणजे. खर े

IIa. बफर 

IIb. िवरघळणे 

IIc. ि�प�ीय 

IId. �या बरोबरीचे 

IIe. * 

IIIa. बह�भजु म�ये बह�भजु 

IIIb. बह�भजु म�ये रषेा 

IIIc. जागा 

IIId. गॅलेिलओ 

IIIe. �लोनास 

४.११  तािं�क श�द आिण �याचें अथ� 

 Remote sensing: Remote sensing is the acquisition of information 
about an object or phenomenon without making physical contact with 
the object. 

 GIS: A geographic information system (GIS) is a computer system for 
capturing, storing, checking, and displaying data related to positions 
on Earth’s surface. GIS can show many different kinds of data on one 
map, such as streets, buildings, and vegetation. 
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 �रमोट सेि�सगं: �रमोट सेि�संग �हणजे व�तूशी शारी�रक सबंंध न ठेवता व�तू िकंवा 
घटनेब�ल मािहती िमळवणे. 

 GIS: भौगोिलक मािहती �णाली (GIS) ही प�ृवी�या प�ृभागावरील ि�थत�शी 
सबंंिधत डेटा कॅ�चर करणे, स�ंिहत करणे, तपासणे आिण �दिश�त कर�यासाठी 
सगंणक �णाली आह.े GIS एकाच नकाशावर अनेक �कारचे डेटा दाखवू शकते, जसे 
क� र�ते, इमारती आिण वन�पती. 

४.१२  काय� 

वेगवेग�या GPS न��ामंधील फरकासंह एक टेबल बनवा. 

४.१३  पुढील अ�यासासाठी सदंभ� 

 Ghosh, J. 2015. A Text Book on GPS Surveying. CreateSpace 
Independent Publishing Platform. ISBN:9781522952749, 
1522952748 

 Rabbany, A. 2002. The Global Positioning System. Artech house. 
London. 

 Farkas, G. 2017. Practical GIS. Packt. Mumbai.  

 

 



 

 


