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Показана доцільність використання генетичних операторів синтезу для моделювання внутрішньої структури 

поліградієнтних середовищ. Побудовано узагальнену генетичну модель структуроутворення поліградієнтних 
середовищ магнітних сепараторів, за допомогою якої визначено рівень їх генетичної складності. Визначено 
інтегральну функцію синтезу поліградієнтного середовища та побудовано генетичну модель, що визначає по-
рядок застосування генетичних операторів синтезу. Як елементарний породжуючий елемент (моноструктура) 
середовища прийнята пластина у формі прямокутного трикутника. За допомогою правил симетрії синтезовано 
ізомерні композиції поліградієнтних середовищ. Проведено патентно-інформаційний пошук, у результаті якого 
виявлено структурні представники магнітних сепараторів, поліградієнтні середовища яких можуть бути відне-
сені до синтезованих ізомерних композицій. Визначено достовірність генетичної моделі структуроутворення 
поліградієнтного середовища шляхом порівняння результатів патентно-інформаційного пошуку й результатів 
синтезу. За результатами дослідження отримано патент на нове технічне рішення, чим підтверджена адекват-
ність узагальненої генетичної моделі реальним процесам структуроутворення поліградієнтних середовищ маг-
нітних сепараторів. 
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Показана целесообразность использования генетических операторов синтеза для моделирования внутренней 

структуры полиградиентных сред. Построена обобщенная генетическая модель структурообразования полигра-
диентных сред магнитных сепараторов, с помощью которой определен уровень их генетической сложности. 
Определена интегральная функция синтеза полиградиентной среды и построена генетическая модель, которая 
определяет порядок применения генетических операторов синтеза. В качестве элементарного порождающего 
элемента (моноструктуры) среды принята пластина в форме прямоугольного треугольника. С помощью правил 
симметрии синтезированы изомерные композиции полиградиентных сред. Проведен патентно-
информационный поиск, в результате которого выявлены структурные представители магнитных сепараторов, 
полиградиентные среды которых могут быть отнесены к синтезированным изомерным композициям. Опреде-
лена достоверность генетической модели структурообразования полиградиентной среды путем сравнения ре-
зультатов патентно-информационного поиска и результатов синтеза. По результатам исследования получен 
патент на новое техническое решение, чем подтверждена адекватность обобщенной генетической модели ре-
альным процессам структурообразования полиградиентных сред магнитных сепараторов. 

Ключевые слова: полиградиентная среда, генетическая модель, генетический оператор, синтез. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На теперішній час 
розроблені численні конструктивні виконання полі-
градієнтних сепараторів матричного типу, розши-
рюються області їх практичного застосування. Зок-
рема, поліградієнтні магнітні сепаратори все часті-
ше застосовуються в біомедицині для сепарації на-
ночастинок різних розмірів [1–5]. Так, у роботі [1] 
надана магнітна система зі значною областю одно-
рідного градієнта напруженості в робочому зазорі й 
обгрунтовано застосування такої системи для сепа-
рації наночастинок по фракціям у потоці рідини. У 
[2] розглянуто техніко-економічне обґрунтування 
застосування високоградієнтної магнітної сепарації 
для вилучення з розчинів наночастинок магнетиту 
діаметром близько 8 нм. У [3] розглянуто основні 
конфігурації матриці високоградієнтного сепарато-
ра, описано сили, що діють на наночастинку в сепа-
раційному каналі. Запропоновано конструкцію мат-

риці сепаратора зі складовими стрижнями для сепа-
рації наночастинок у ліпідних оболонках і виконано 
моделювання елемента матриці. У роботі [4] порів-
нюється ефективність застосування феритових і не-
одімових магнітів у конструкціях сепараторів, приз-
начених для поділу біомагнітних частинок у меди-
цині, шляхом моделювання їх магнітних полів у 
програмі ANSYS Maxwell. У публікації [5] поруше-
но питання параметричного синтезу стрижневих 
матриць, виконано моделювання магнітної системи 
методом кінцевих елементів. Розподіл сили магніт-
ного поля надано у вигляді відносного коефіцієнта. 
Отримано рівняння балансу сил, яке враховує хара-
ктер розподілу магнітної сили. 

Метод високоградієнтної магнітної сепарації в 
центробіжному полі розглянуто в [6]. Результати 
досліджень показали, що зміна магнітної індукції й 
швидкості обертання матриці має найбільший вплив 
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на продуктивність сепаратора. Встановлено, що ме-
тод високоградієнтної магнітної сепарації у центро-
біжному полі підвищує ефективність вилучення з 
56,41 до 72,50 %. 

Початковим і одним із найважливіших етапів у 
процесі синтезу нових конструкцій магнітних сепа-
раторів є вибір структури поліградієнтної матриці. 
Проте в зазначених вище роботах обґрунтування 
вибору структури матриці сепаратора з поліградієн-
тним середовищем відсутнє. 

В електромеханіці на етапі пошукового проекту-
вання для вирішення задач структурного синтезу 
знайшов застосування генетичний підхід, який до-
зволяє значно скоротити часові й матеріальні витра-
ти під час прийняття рішень [7, 8]. У концепції гене-
тичної еволюції електромеханічних систем основу їх 
структуроутворення становлять генетичні програми. 
Під генетичною програмою розуміється кінцева 
множина електромагнітних хромосом, які разом із 
генетичними принципами структуроутворення ви-
значають генетично допустиму структурну різнома-
нітність і межі генетичної мінливості структур-
нащадків [9].  

З урахуванням, що генетичні принципи синтезу 
мають універсальний характер, вони можуть бути 
використані для вирішення задач синтезу структур 
матриць поліградієнтних сепараторів, що й обумов-
лює спрямованість даної роботи.  

Метою дослідження є розробка генетичної моде-
лі структуроутворення поліградієнтних середовищ 
та її застосування для спрямованого пошуку нових 
зразків матриць поліградієнтнх магнітних сепарато-
рів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ге-
нетичне моделювання засновано на застосуванні 
генетичних операторів синтезу, які відтворюють 
відповідні механізми розмноження й генетичної 
мінливості [10, 11]. Генетичний синтез має наступні 
переваги: забезпечує спрямований характер і повно-
ту синтезу структур за умови заданої цільової функ-
ції пошуку; забезпечує можливість автоматизації 
трудомістких процедур генерації й візуалізації ре-
зультатів синтезу; визначає стратегію прогнозуван-
ня нових структур. 

При виборі генетичних операторів синтезу вра-
ховується наступне [8]: 

– за зміну кількісного складу основних компоне-
нтів генетичної структури відповідають оператори 
реплікації fR (з коефіцієнтом реплікації kr= 2, 3, …п); 

– відносна зміна геометричних розмірів і просто-
рової форми активних поверхонь та елементів елек-
тромеханічної структури моделюється оператором 
мутації fM; 

– зміні порядку просторового розміщення актив-
них частин електромагнітної структури ставиться у 
відповідність генетичний оператор просторової ін-
версії fI; 

– просторове суміщення двох або більше вихід-
них електромагнітних структур моделюється опера-
тором схрещування fC.  

З використанням перерахованих вище генетич-
них операторів синтезу побудована узагальнена ге-
нетична модель структуроутворення поліградієнт-
них середовищ (рис. 1). На рис. 1 прийняті наступні 
позначення: S0 – елементарна породжувальна струк-
тура; SR – реплікована породжувальна структура; 
S*R – реплікована інверсна структура; SRМ – репліко-
вана мутована структура; S*RМ – реплікована інверс-
на мутована структура; Р1 – популяція реплікованих 
структур; Р2 – популяція реплікованих інверсних 
структур; Р3 – популяція реплікованих мутованих 
структур, Р4 – популяція реплікованих інверсних 
мутованих структур.  

Елементарна породжувальна структура S0, як по-
казав аналіз структурних особливостей поліградієн-
тних середовищ, наданий у [12, 13], може мати ви-
гляд пластини (наприклад, у формі трикутника, 
прямокутника, квадрату), шару, циліндру, конусу, 
піраміди тощо (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Узагальнена генетична модель  
структуроутворення поліградієнтного середовища 

 
Основним генетичним оператором структуроут-

ворення поліградієнтних середовищ є оператор реп-
лікації fR. Правила розміщення реплікованих елеме-
нтарних породжувальних структур S0 у просторі 
визначаються геометричним класом (формою) сепа-
раційного каналу сепаратора та підпорядковані 
принципам симетрії та ізомерії.  

Належність сепараційного каналу до того чи ін-
шого геометричного класу визначається по просто-
ровій геометрії й топології полюсних наконечників, 
тобто на підставі інформації, що міститься в генети-
чному коді магнітного сепаратора. Симетрія відпо-
відає за порядок (ритм, періодичність). Ізомерія ви-
значає допустимі варіанти просторових форм реалі-
зації цього порядку (при незмінній кількості елеме-
нтів). 

На рис. 2 для прикладу схематично показані се-
параційні канали трьох геометричних класів: плос-
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кий (PL, рис. 2,а), циліндричний (CL, рис. 2,б) і сфе-
ричний (SF, рис. 2,в), суміщені з відповідними сис-
темами координат.  

 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 2 – Сепараційні канали поліградієнтних 
сепараторів геометричних класів: а) плоский PL;  

б) циліндричний CL; в) сферичний SF 
 

Для вказаних геометричних класів можливі, зок-
рема, такі варіанти реплікації елементарних поро-
джувальних структур S0 у просторі каналу:  

–  геометричний клас плоский PL – реплікації fRX, 
fRY, fRZ у напрямку координатних осей 0X, 0Y, 0Z від-
повідно; 

–  геометричний клас циліндричний CL – реплі-
кації fRZ та/або fRρ у напрямку координат Z та/або  
ρ при фіксованих значеннях куту φ із діапазону 
0≤φ≤2π;  

–  геометричний клас сферичний SF – реплікація 
fRr у напрямку координати r при фіксованих значен-
нях кутових координат φ та Θ із діапазонів 0≤φ≤2π, 
0≤Θ≤π відповідно. 

Розглянемо задачу спрямованого пошуку струк-
тури матриці поліградієтного магнітного сепаратора 
за заданою функцією синтезу FS, яка визначається 
наступною сукупністю вихідних часткових вимог та 
обмежень. 

1. На даному етапі досліджень обмежимося розг-
лядом сепараційного каналу геометричного класу 
плоский PL (рис. 2,а). 

2. Елементарна породжуюча моноструктура S0 
поліградієнтного середовища – пластина у формі 
прямокутного трикутника, прив'язана до прямокут-
ної декартової системи координат і, відповідно, до 
стінок сепараційного каналу так, як показано на  
рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Початкове положення елементарної 
породжуючої моноструктури S0 

у сепараційному каналі 
 

3. Подача речовини (Р) до робочого простору се-
параційного каналу здійснюється у напрямку коор-
динатної осі 0Z (верхня подача речовини).  

4. У робочому просторі сепараційного каналу 
встановлена багатошарова матриця (М). Шари мат-
риці розміщені паралельно площині X0Z, а чергу-
вання шарів відбувається у напрямку осі 0Y. Всі ша-
ри матриці ідентичні. 

5. Накладаються обмеження Lg на використання 
генетичних операторів синтезу:  

–  не враховується генетичний оператор мутації 
fM; 

–  задача синтезу обмежується результатами ге-
нерації структур при коефіцієнтах реплікації kR0х=2, 
kR0y =4, kR0z =4 по координатних осях 0X, 0Y і 0Z від-
повідно; 

–  оператор просторової інверсії fI відповідає за 
зміну просторового розміщення реплікованих уз-
довж осі 0X моноструктур S0. 

6. На даному етапі пошуку виключаються з розг-
ляду (вимога Ls): 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2016 (34) 
20 

–  поліградієнтні структури вищих рівнів склад-
ності, зокрема, гібридні; 

–  не враховуються структури зі складними ви-
дами симетрії: гвинтовою (спіральною), осьовою 
(поворотною) і фрактальною (симетрією самоподіб-
ності). 

7. Результати синтезу повинні включати інфор-
мацію про генетично допустиму різноманітність 
поліградієнтних середовищ, у тому числі й про по-
тенційно можливі, ще відсутні на даний час техніч-
ної еволюції. 

8. Отримана інформація повинна забезпечувати 
гарантовану повноту пошуку (Q). 

З урахуванням зазначених вимог та обмежень, 
інтегральна функція FS синтезу набуває наступного 
виду:  

FS = PL, Р, М, S0, Ls, Lg, Q. (1) 

Заданій сукупності ознак та обмежень (1) ста-
виться у відповідність наступна генетична модель 
(рис. 4), що визначає загальний порядок застосуван-
ня операторів синтезу.  

 

 
 

Рисунок 4 – Генетична модель структуроутворення 
поліградіентної матриці, що відповідає заданій  

функції FS 
 

На рис. 4 прийняті наступні позначення: SXR, SYR, 
SZR – породжуючі структури, репліковані, відповід-
но, в напрямку осей 0X, 0Y, 0Z; S*XR – реплікована в 
напрямку осі 0X інверсна породжуюча структура; 
S*XZR – породжуюча структура шару поліградієнтної 
матриці, утворена в результаті поєднання репліко-
ваних структур S*XR і SZR; S*XYZR – породжуюча стру-
ктура популяції Р2 реплікованих інверсних структур 
(рис. 1). 

Приклади просторових композицій, синтезова-
них на основі породжуючих структур SXR,  SYR, SZR, 
S*XR показано на рис. 5. 

         
а) б) 

 

           
в)   г) 

 
Рисунок 5 – Приклади просторових композицій, 
синтезованих на основі породжуючих структур: 

а) SXR (kR0х =2); б) SYR (kR0y =4); в) SZR (kR0z =4);  
г) S*XR (kR0х =2) 

 
Генетична модель (рис. 4) може бути описана на-

ступною послідовністю перетворень: 

fR (S0) → (SXR); 
kR0х =2 

fR (S0) → (SYR); 
kR0y =4 

fR (S0) → (SZR); 
kR0z =4 

(2) 

  
fI (SXR) → (S*XR); (3) 

  
fС (S*XR, SZR) → S*XZR; (4) 

  
fС (S*XZR, SYR) → S*XYZR. (5) 

Як відомо, при коефіцієнті реплікації kR≥2 допу-
скаються різні варіанти просторових компонувань 
(композицій, перестановок) структур, кількість яких 
зростає зі збільшенням значення kR. Ця властивість 
носить системний характер, оскільки проявляється 
на будь-якому рівні структурної організації багатое-
лементних електромеханічних структур. Власти-
вість, пов'язана з наявністю безлічі варіантів прос-
торового розміщення з однакової кількості одноти-
пних елементів, називається ізомерією, а безлічі їх 
просторових композицій – просторовими ізомерами 
[11, 14]. 

Ізомерні композиції (S1, S2, …Sn) формуються з 
урахуванням правил симетрії, тобто закономірної 
повторюваності фігур або частин самосиметричних 
фігур 

f(S*XYZR) → (S1, S2, … Sn), (6) 
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де f – оператор геометричних перетворень (перетво-
рень симетрії); n – кількість ізомерних композицій. 

Проявом симетрії поліградієнтних середовищ є 
періодичність просторового розподілу однакових 
елементарних структурних форм (моноструктур). 
Поліградієнтні середовища можна віднести до симе-
тричних фігур, які підпадають під дію законів симе-
трії, що виявляються за допомогою відомих елемен-
тів симетрії [15]: 

– центру інверсії – центральна симетрія; 
– плоскості симетрії – дзеркальна симетрія; 
– вектора перенесення – переносна симетрія або 

трансляція; 
– плоскості ковзного відображення – ковзна си-

метрія. 
Центр інверсії ( *1 ) – особлива точка, що харак-

теризується тим, що будь-яка проведена через неї 
пряма по обидві сторони від неї й на рівних відста-
нях зустрічає відповідні точки фігури. 

Площина симетрії (m) – уявна площина, що ді-
лить об'єкт на дві дзеркально рівні частини. Можуть 
мати місце вертикальна mv і горизонтальна mg пло-
щини симетрії. 

Переносна симетрія або трансляція є поступаль-
ним переносом фігури паралельно самій собі на век-
тор Т (період трансляції), що характеризує напрямок 
і величину перенесення. 

Площина ковзного відображення Pt є композиці-
єю площин симетрії й паралельного їй перенесення 
(трансляції) Т сукупності об'єктів. 

Для кінцевих геометричних фігур існує строго 
обмежена кількість видів кінцевої симетрії [15, 16]. 
У табл. 1 надано результати синтезу просторових 
ізомерних композицій поліградієнтних середовищ. 
Для наочності в таблиці показаний тільки один шар 
поліградієнтного середовища матриці сепаратора, 
відповідний породжуючій структурі S*XZR на гене-
тичної моделі (рис. 4). 

Таким чином, з використанням перетворень си-
метрії отримана множина (S1, S2, … Sn), що склада-
ється з n=6 ізомерних композицій поліградієнтного 
середовища. 

Достовірність результатів синтезу поліградієнт-
них середовищ магнітних сепараторів підтверджена 
шляхом порівняння результатів патентно-
інформаційного пошуку й результатів синтезу. Для 
цього було проведено патентно-інформаційний по-
шук, у результаті якого виявлено структурні пред-
ставники магнітних сепараторів, поліградієнтні се-
редовища яких можуть бути віднесені до ізомерних 
композицій S3 (рис. 6,а,б) та S4 (рис. 6,в). 

Поліградієнтний магнітний сепаратор [17], зо-
бражений на рис. 6,а, містить матриці, розташовані в 
міжполюсному зазорі. Кожна матриця виконана 
дворядною з феромагнітних тіл трикутного перети-
ну, розташованих паралельно один до одного в 
площині матриці. Феромагнітні тіла звернені однією 

зі своїх поверхонь у сторону каналу для проходжен-
ня пульпи. Простір між феромагнітними тілами за-
повнено немагнітним матеріалом. 

 
Таблиця 1 – Результати синтезу просторових  

ізомерних композицій поліградієнтного середовища 

Код  
Геометрична  

модель 
ізомеру 

Операція 
симетрії 

Елементи 
симетрії 

S1 

 

Дзеркальна 
симетрія  mv 

S2 

 

Дзеркальна 
симетрія  

з ковзанням 
mv, Pt 

S3 

 

Дзеркальна 
симетрія mg, mv 

S4 

 

Дзеркальна 
симетрія  

з ковзанням 
mg, mv, Pt 

S5 

 

Центральна 
симетрія ( *1 ) 

S6 

 

Центральна 
симетрія  

з ковзанням 
( *1 ), Pt 

 
На рис. 6,б показаний електромагнітний сепара-

тор [18], який включає камеру, електромагнітну сис-
тему з полюсами, поліградієнтне середовище, вико-
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нану з пластин, прилеглих до стінок камери, і плас-
тин, виконаних зигзагоподібними з розміщенням 
виступів пластин проти впадин протилежних плас-
тин, при цьому зигзаги можуть мати трикутний або 
трапецієподібний перетин, а вершини зигзагів мо-
жуть бути виконані округленими. 

 

 

 
а) 

 

 

 
б) в) 

 
Рисунок 6 – Структурні представники магнітних 

сепараторів із поліградієнтним середовищем,  
що належать до ізомерних композицій: 

а) S3  [17], б) S3 [18], в) S4 [19] 
 
Касета електромагнітного сепаратора [19], зо-

браженого на рис. 6,в, розташована у просторі між 
полюсами з можливістю зворотно-поступального 
руху у вертикальній площині. До стінок касети зсе-
редини закріплено кілька рядів похило встановле-
них паралельних феромагнітних пластин із трикут-
ними виступами та впадинами, зверненими всере-
дину касети. Суміжні ряди паралельних феромагні-
тних пластин касети встановлено із чергуванням 
трикутних виступів та впадин у протилежних на-
прямках. 

За результатами генетичного моделювання на 
конструкцію електромагнітного сепаратора, зобра-
женого на рис. 6,в, отриманий патент [19], ще три 
технічних рішення знаходяться у стадії патентуван-
ня. Можливість спрямованого пошуку нових патен-
тоспроможних структур поліградієнтних середовищ 
магнітних сепараторів може служити умовою адек-

ватності генетичної моделі (рис. 4) реальним проце-
сам структуроутворення. 

ВИСНОВКИ. Для заданої інтегральної функції 
FS синтезу розроблена генетична модель структуро-
утворення поліградієнтнго середовища, за допомо-
гою якої встановлено, що структура генома полігра-
дієнтного середовища, у функції елементарної оди-
ниці якого прийнято пластину у формі прямокутно-
го трикутника, надана шістьма породжувальними 
структурами SXR, SYR, SZR, S*XR, S*XZR, S*XYZR. 

З використанням дзеркальної, переносної, 
центральної й ковзної операцій симетрії синтезовано 
шість ізомерних композицій поліградієнтного сере-
довища, відповідні породжуючій структурі S*XYZR. 

У результаті патентно-інформаційного пошуку 
виявлено структурні представники магнітних сепа-
раторів, поліградієнтні середовища яких можуть 
бути віднесені до ізомерних композицій S3 та S4, що 
підтверджує достовірність процедури синтезу. За 
допомогою генетичного моделювання отримане 
нове технічне рішення, захищене охоронним доку-
ментом, ще три технічних рішення знаходяться у 
стадії патентування. 

У напрямку подальших досліджень буде прове-
дено дослідження розподілу магнітного поля в ро-
бочих зонах синтезованих поліградієнтних середо-
вищ із застосуванням сучасних програмних пакетів. 
Результати комп'ютерного моделювання будуть ви-
користані для вибору оптимальної конфігурації й 
геометричних параметрів пластин матриці сепара-
тора. 
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GENETIC MODELING AND SYNTHESIS OF NEW STRUCTURES OF POLYGRADIENT MATRIX  
OF MAGNETIC SEPARATORS 

I. Shvedchykova, Yu. Romanchenko 
Eastukrainian National University of Volodymyr Dahl 
prosp. Tsentralnyi, 59, Severodonetsk, Ukraine, 93400. E-mail: ishved@i.ua 
Purpose. The purpose of the work is development of polygradient media structuring genetic model and its use for 

directional search of new specimens of magnetic separators polygradient matrices. Methodology. We used a genetic 
fusion operators for simulation of polygradient media internal structure. Using the rules of symmetry we synthesized 
isomeric composition of polygradient media. Results. Using genetic fusion operator generalized genetic model of 
magnetic separators polygradient media structuring built, whereby defined level of genetic complexity. Determined that 
main genetic operator of polygradient media structuring is a replication operator. Rules for replicated elementary 
generating structures placement in space defined by geometric class (form) of separator separation channel and 
subordinated to principles of symmetry and isometrics. Symmetry is responsible for the order (rhythm, frequency). 
Isometrics defines spatial forms allowable options for implementation of this order (for a fixed number of elements). 
Integral function of polygradient media synthesis was determined taking into account the totality of outgoing 
requirements and restrictions. Genetic model, which defines the procedure for application of synthesis genetic 
operators, built. As media elementary generating element (monostructure) adopted the plate in form of a right triangle. 
Consider the rules and elements of symmetry, by which polygradient media isomeric composition synthesized. As a 
result of patent-information search defined structural representatives of magnetic separators, polygradient media of 
which can be attributed to synthesized isomeric compositions. Reliability of genetic model of polygradient media 
structuring is defined by comparing of results of patent-information search and synthesis results. Originality. For the 
first time for description of structural features and complexity levels of polygradient media used a genetic approach. 
Sharing of genetic synthesis operators and symmetry rules allowed provide directed search of magnetic separators 
polygradient media new patentable structures, which confirmed the adequacy of genetic models to real processes of 
structuring. Practical value. By using genetic modeling obtained a new technical solution protected with patents and 
three technical solutions are under patent. References 19, table 1, figures 6. 

Key words: polygradient media, genetic model, genetic operator, synthesis. 
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