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Abstract 

The protection of civil structures, including their material contents and 
human occupants, is without doubt a world-wide priority of most serious current 
research. Such protection may range from reliable operation and comfort, on one 
hand, to serviceability on the other. Examples of such structures which leap to 
one’s mind include buildings, towers, and bridges. In like manner, events which 
cause the need for such protective measures are environmental like earthquakes 
and winds, or moving loads like cars and pedestrians in the case of bridges. The 
earthquake hazard is translated in severe vibrations for the structural systems. In 
order to handle this world wide problem auxiliary damping devices is added to 
absorb those vibrations. One of the early used damping devices is the Tuned Mass 
Damper (TMD) which is a passive system in that it absorbs the structural response 
without adding an external control signal. In this work a case study of three stories 
building model excited by a simulated earthquake hazard is investigated versus the 
response of the same building supplied by a TMD. 
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 تصميم مخمد الكتلة التوليفي كماص لألهتزاز

  الخالصة              

أن حماية الهياكل المدنية و بضمنها مكوناتها المادية و مستخدميها من البشر يشكل من   
هذه الحماية تتدرج من األداء الموثوق . دون شك األولوية في البحث العالمي في الوقت الحاضر

من امثلة الهياكل التي ترد للذهن هي . حية الخدمية من جهة أخرىالى النا, من جهة, و المريح
 هذا مثل إلى الحاجة تُسبب وعلى نفس السياق األحداث التي. ت و األبراج و الجسوراالبناي

اإلجراءات في والمشاة مثل السياراتَ متحركة أحماَل َأو والرياحِ، الزالزِل مثل بيئية الوقائية 
هذا  لمعالجة. الهيكلية لألنظمة الحادة اإلهتزازات في متَرجم الزلزاَل خطر إن .الجسور حالة

 األخماد أدوات أحد أوائل .اإلهتزازات تلك ِإلمتصاص تُضافُ مخمدات مساعدة العالميِ الخطر
يعد نظام سلبي  الذي  Tuned Mass Damper (TMD)  التوليفي مخمدالكتلة المستعملة هو

في هذا . خارجية سيطرة إشارةَ إلضافة بدون الحاجة الهيكلية األستجابة يمتص كونه الفعالية
العمل يتم دراسة نموذج بناية مؤلفة من ثالثة طوابق تتعرض ألضطراب زلزالي تمثيلي 

 . TMDومقارنته بأستجابة نفس البناية بعد تجهيزها ب 
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