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Abstract 
Speed measurements are very important task according to the large use of 

motors, generators and other rotating devices. Also for the high speed of 
rotation other than speed is a function of many other variables such as 
acceleration and speed etc…. 

This project helps to measure the speed of electrical machines which is 
very difficult to be measured  directly. 

The computer is used to measure the speed in revolution per minute 
(RPM) or revolution per second (RPS), very accurately by using a suitable 
circuit which is formed from, sensor, special designed electronic circuit and 
interface card (Hardware) with a built program (Software) to treat the data and 
to give the measured speed in a digital system.  

 
      استخدام الحاسوب في قياس السرعة باستخدام المتحسس

Magnetic Pickup 
 

 الخالصة
يعتبر قياس السرعة من المهمات األساسية في المعدات الدوارة كالمحركات والمولدات   

 قياس السرعة هو داله لكثير من المتغيرات األخر كالمسافة و التعجيل مثال وكذلك أن حيث … الخ
ن هذا المشروع يساعد على قياس سرعة المكائن ا.ية لهذه المكائن لغرض السيطرة عليهاللسرع العال

 أصبح آن قياس السرعة في وقتنا الراهن  بدقة بالطرق التقليديةالتي من الصعب قياس سرعتها
ضروريا جدا وذلك لكثره استخدام األجهزة التي تحتوي على مكائن  بصوره مباشرة وذلك لصعوبة 

  .يهاالوصول أل
 بدقه محركغاية هذا البحث هو استخدام الحاسوب لغرض قياس سرعة دوران أي ماكنه آو 

، ويتم ذلك باستخدام متحسس معين للحصول على اشاره تعتمد على سرعة الدوران ومن ثم عالية
  .إدخال هذه األشاره إلى الحاسبة باستخدام دائرة تعشيق معينه بعد أجراء بعض التعديالت عليها

م بحساب سرعة الدوران باستخدام برنامج خاص داخل الحاسبة يعتمد على المؤقت نقو
  .الموجود في دائرة التعشيق
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