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Abstract 
Many high performance aircraft suffer from a dynamic instability problem at relatively 

high Mach number and altitude regimes known as Dutch roll instability. In this study the 
aircraft Dutch-roll and lateral –directional state variables may be enhanced using the yaw 
damper and washout filter. The Aircraft Dutch-roll damping is improved by identifying a 
suitable feedback gain matrix plus preserving the airframe's low-frequency behavior by the 
use of a washout filter with a time constant. An intermediate change in terminology is used to 
illustrate the procedure for including a washout filter into the aircraft lateral state equation 
formulation. A stability augmentation system (SAS) and a numerical model constructed for a 
Mig-21 aircraft are solved to illustrate the proposed procedure. The numerical results show 
that it was sufficient to use (SAS) including both yaw damper and washout filter to improve 
the aircraft sideslip angle, roll rate and roll angle response in a short time. Finally, the 
verification of the aerodynamic characteristics of present model was made by comparing the 
results of the method used (Low order three dimensional Panel method) with that of Cy-20 
aircraft flight data test.     
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ومجترف التنقية تحليل التدحرج الهولندي ومتغيرات الحالة للطائرة باستخدام مخمد الرحو  

 الخالصة
رارية الديناميكية عند عدد ماخ وارتفاع تعاني الكثير من الطائرات ذات األداء العالي من مشاكل الالستق     

في هذه الدراسة تم تحسين التدحرج الهولندي ومتغيرات . عاليين نسبيا بما يدعى التدحرج الهولندي الالاستقراري
لقد تم تحسين إخماد التدحرج الهولندي  للطائرة . الحالة االتجاهية باستخدام مخمد الرحو ومجترف التنقية

ناسبة للربح بتغذية مرتدة مناسبة باإلضافة إلى المحافظة على تصرف التردد المنخفض بأستخدام مصفوفة م
  .للطائرة باستخدام مجترف التنقية بثابت الزمن

لغرض بيان استخدام مخمد الرحو ومجترف التنقية تم استخدام تغير وسطي جديد باشتقاق معادالت الحركة 
لغرض استعراض هذا األسلوب المقترح تم . حل هذه العالقات للطائرة يشمل مخمد الرحو و مجترف التنقية و

بينت النتائج العددية كفاءة منظومة  . 21تطبيقه على منظومة تعزيز االستقرارية  ونموذجها العددي لطائرة ميك 
تعزيز االستقرارية بعد إضافة مخمد الرحو ومجترف التنقية اذ تم تحسين زاوية االنحراف الجانبية واستجابة 

  .معدل التدحرج وزاوية التدحرج في وقت قصير 
وأخيرا ، لزيادة الوثوقية في حسابات الخصائص االيروديناميكية للموديل الحالي تمت مقارنة الطريقة المستخدمة 

 . مع معلومات فحص الطائرة           لفحوصات الطيران)طريقة األلواح ثالثية األبعاد(
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