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Abstract  
          High levels of unwanted vibrations are normally occur in light, and (or) long 
span floor systems due to human activities such as walking or jumping. It causes 
annoyance and discomfort to the occupants. Hence, rectification measures would 
be required to minimize floor vibrational displacement amplitudes. This work is 
concerned with the development of a new innovative passive viscoelastic four arms 
damper. The mission of this damper is to reduce floor vibration. The damper is 
tuned to the fundamental frequency of a vibrating concrete floor of 4.4 Hz. A 
transient, finite element numerical analyses are performed on the coupled floor-
four arms damper system and on the uncoupled systems to monitor and to compare 
the transient responses due to walking excitation. Similar analysis is done on the 
floor when the latter is coupled to a single arm viscoelasic damper having the same 
mass ratio. The single arm damper has been recently developed in a small 
laboratory scale by the author of this work. A reduction factor of 1.7 in the floor 
vibrational amplitude is obtained when the single arm damper is attached to the 
floor while a 1.8 reduction factor is observed when the new damper is attached. 
The reduction factors obtained are considered to be excellent results for heavy 
concrete floors applications.  
Keywords: Floor vibrations, viscoelastic damper, four-arm damper, heavy 

concrete floors. 
تطوير مخمدة رباعية االذرع من النوع  اللزج المرن وتطبيقاتها على  اهتزازات 

   بالمشي المثارة االرضيات الكونكريتية الثقيلة
  خالصةال

) او(االرضـيات الخفيفـة و   ت تحصل عادة فـي  زاان المعدالت العالية لسعات االهتزا            
هذه االهتزازات تسبب   . االرضيات ذات االبعاد الكبيرة نتيجة لفعاليات البشر مثل المشي او القفز          

لذلك السبب فان اساليب المعالجة تصبح مطلوبـة      . االزعاج وعدم الراحة لشاغلي هذه االرضيات     
طوير مخمدة اهتزاز مبتكـرة  بتان البحث الحالي يعنى . هتزازيةلغرض تقليل سعات االزاحات اال 

ان الغاية من استخدام هذه المخمدة هي لتقليـل اهتـزاز           . رباعية االذرع من النوع اللزج المرن       
لقد تم توليف قيمة التردد الطبيعي للمخمدة المبتكرة لتـساوي التـردد الطبيعـي االول          . االرضية

 طريقة العناصـر المحـددة الجـراء        لقد تم استخدام  .  هرتز 4.4  والبالغ الرضية كونكريتية ثقيلة  
تحليالت عددية عابرة على النظام المرتبط المؤلف من االرضية والمخمدة رباعية االذرع وكذلك             
على االنظمة غير المرتبطة لمراقبة ومقارنة االستجابات االهتزازية العـابرة لالرضـية نتيجـة              

عندما تكون االخيرة مرتبطة بمخمدة     لقد تم اجراء نفس التحليالت على االرضية        . االثارة بالمشي 
. مكافئة احادية الذراع ومن النوع اللزج المرن وتمتلك نفس نسبة الكتلة للمخمدة رباعيـة االذرع              

لقد تم تطوير المخمدة احادية الذراع بقياس مختبري صغير من قبل باحث هذا العمل فـي عهـد                  
عة اهتزاز االرضـية مقـدارها       من البحث الحالي تم الحصول على نسبة تخفيض في س         .  قريب

 عند ربط   1.8 عند ربط المخمدة احادية الذراع بينما تم الحصول على نسبة تخفيض مقدارها              1.7
ان نسب التخفيض التي تم الحصول عليها يمكن اعتبارها نتيجة  ممتـازة فـي               . المخمدة الجديدة 

  . تطبيقات االرضيات الثقيلة
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