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Abstract 

Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) has created datasets of global 
elevations that is freely available for modeling and environmental applications. The 
global availability (almost 80% of the Earth surface) of SRTM data provides 
baseline information for geospatial applications such as mapping, hydrology, 
navigation, GIS applications, and reconnaissance. Assessment of the accuracy of 
SRTM requires regional studies involving points with known elevations at higher 
level of precision than the SRTM, usually measured with Global Positioning 
System (GPS).  
This study based on datasets collected with a differential GPS system in different 
locations in Iraq. These measurements were corrected with differential methods to 
reach to sub – centimeter accuracy. Statistical analysis included estimation of 
absolute errors by Root Mean Square Error (RMSE), Standard Deviation (SD). 
RMSE was found as (5.15m) for Iraq and the SD was (3.93). This is higher than 
the standard SRTM-DEM accuracy which is (16m) 
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ة االحداثيات تقييم دقة نموذج االرتفاعات الرقمية بأستخدام قياسات منظوم

  العالمية و تقنيات نظم المعلومات الجغرافية
 الملخص

هي الحصول علـى نمـاذج    (SRTM)مهمة المسح الطوبوغرافي للمكوك الراداري 
االرتفاعات الرقمية حول الكرة االرضية لتوفيرها مجانا ألغراض النمذجة الثالثيـة االبعـاد و   

هذه البيانات تـوفر  . من سطح االرض%) 80(غطي حجم البيانات المتوفرة ي. التطبيقات البيئية
, خط القاعدة من المعلومات التي يمكن استخدامها في التطبيقات المكانية مثـل رسـم الخـرائط   

  .و المسوحات االستطالعية, تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية, المالحة, الهايدرولوجي
 - SRTM)فاعات االرضية العالمي الهدف من هذه الدراسة هو لفحص دقة بيانات نموذج االرت

DEM)   في العراق من خالل المقارنة مع نقاط معلومة المنسوب ذات دقة عالية تم الحصـول
 (GPS)عليها بواسطة قياسات منظومة المواقع العالمية 

هذه الدراسة مستندة الى نقاط تم قياسها بأستخدام جهاز قياس المواقع العالمي من النوع التفاضلي 
(DGPS) تم تصحيح هذه القياسات بأستخدام الطرق التفاضـلية  . في اماكن مختلفة من العراق

التحليالت االحصائية تضمنت تخمين . للوصول الى دقة تصل الى اجزاء السنتمتر للنقطة الواحدة
و االنحـراف المعيـاري    (RMSE)نسبة الخطأ المطلق عن طريق جذر متوسط  مربع الخطأ 

(SD) .سط  مربع الخطأ يساوي وجد ان جذر متو(5.15m)    و االنحراف المعيـاري يسـاوي
(3.93m)  و هي اعلى من الدقة القياسية ل(SRTM)  و البالغة(16m) .  
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