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Abstract: 

 
In this paper a proposed method to design electronic circuits by using software approach based on 
genetic algorithms is presented. The method is implemented to design low pass filter with a 
minimal knowledge about the design (the response of the filter and cutoff frequency). 
Butterworth filter type is chosen because of its smooth response. This method provides 
impressive results and the circuits obtained provide higher efficiency than the circuits which 
might be designed by the expert engineer. This method allows the topology, the component 
values, and the number of the component of the circuit to be evolved by using genetic algorithms 
(GAs) without human interference. Therefore, the proposed method can be expandied to be used 
with any analog (passive or active) circuit by making a few changes in the program steps (i.e. by 
changing the fitness function and improving the simulation of the circuits). MATLAB (Ver. 7) 
language is used in programming the genetic algorithm. The circuits created by genetic 
algorithms are built using EWB program to make sure that the obtained results are true and 
accurate.  

 
 

 نمذجة التصميم االلكتروني لمرشحات الترددات الواطئة باستخدام الخوارزميات الجينية
 الخالصة

  
تم . يقدم البحث طريقة لتصميم الدوائر االلكترونية بواسطة مقاربة برمجية تعتمد على الخوارزمية الجينية    

استجابة (لومات قليلة عن التصميم تطبيق هذه الطريقة لتصميم مرشحات امرار الترددات الواطئة باستخدام مع
تم في التصميم اختيار المرشحات من نوع بترورث كونه يتميز باستجابة سلسة خالية من ) . المرشح وتردد القطع

قدمت الطريقة المقترحة في التصميم نتائج جيدة والدوائر االلكترونية التي يتم الحصول عليها من . التموجات 
حيث تسمح هذه الطريقة لهيكلية الدائرة . المهندس الخبيريصممها التي يمكن أن  خاللها تكون أفضل من تلك

االلكترونية وقيم العناصر الداخلة فيها وكذلك عدد هذه العناصر بان تتطور باالعتماد على الخوارزمية الجينية 
سواء أكانت تحوي (ثلية يمكن توسيع هذه الطريقة في تصميم أي من الدوائر االلكترونية التما. دون تدخل بشري 

أي بتغيير دالة قياس (و ذلك باجراء بعض التغييرات الطفيفة على الخطوات البرمجية ) على عنصر فعال أم ال 
 MATLAB  (Ver. 7)لقد تم استخدام المختبر الرياضي) .المناسبة و تحسين طريقة محاكاة الدوائر االلكترونية

الجينية الخوارزميات استعمال  منحقق من الدوائر االلكترونية الناتجةتم الت. الجينيةالخوارزميات في برمجة 
  . النتائج التي تم الحصول عليها صحيحة و دقيقة كونللتأكد من (EWB)   برنامجب

 
 
 


