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Дослідження багатопараметричних технологічних процесів з метою створення більш ефективних систем та 

методів керування ними є актуальними в даний час. Було проаналізовано тенденції розвитку сучасного стану 

організації управління технологічними процесами, кожна з яких характеризує напрямки вдосконалення управ-

ління. Для дослідження впливу перешкод обґрунтована доцільність вибору для побудови систем управління 

технічними процесами фільтра Калмана. Розроблений метод відрізняється використанням початкових значень з 

попереднього аналізу досвіду виробництва аналогічного продукту. При цьому в результаті оптимізації управ-

ління технологічним процесом при обраному критерії гарантовано буде досягнуто необхідну якість продукту, 

що виготовляється. Комплекс математичних моделей і алгоритмів управління процесами із заданими властиво-

стями продукту, що виробляється, на основі фільтра Калмана включає: критерії управління техпроцесом; мате-

матичну модель і алгоритм визначення часу закінчення технологічного процесу; математичну модель управлін-

ня процесом; алгоритм управління процесом. Запропонована математична модель на основі фільтра Калмана 

оптимального управління техпроцесом, що забезпечує досягнення необхідних значень показників якості вироб-

леного продукту й оптимального часу закінчення процеса. Розроблена методика формування моделі системи 

управління техпроцесом, яка орієнтована на врахування особливості вхідного впливу та перешкоди в системі 

вимірювання, що забезпечує адаптацію запропонованої системи управління до виробництва конкретного про-

дукту. Основні висновки та результати роботи можуть бути застосовані до інших видів техпроцесів при відпо-

відній їх адаптації шляхом переналаштування на керування з іншими параметрами, в тому числі вхідними сиг-

налами та перешкодами. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тенденції розвитку 

сучасних виробництв припускають першочергове і 

суттєве підвищення ефективності технологічних 

процесів, що нерозривно пов’язано з розробкою 

нових і вдосконаленням існуючих систем, методів і 

алгоритмів управління. 

Високі вимоги до якості кінцевого продукту 

промислового виробництва, безперервне подорож-

чання паливно-сировинних ресурсів, велика частка в 

собівартості продукції витрачена на етапі виробниц-

тва енергоресурсів визначають необхідність впрова-

дження нових технологій, як в безпосередньому 

виробництві, так і у вирішенні організаційних пи-

тань, які зачіпають всю інфраструктуру підприємст-

ва. Промислове виробництво характеризується пе-

реміщенням великих обсягів важких і специфічних 

за фізичними та хімічними характеристиками ван-

тажів, різноманітністю операцій і технічних засобів, 

що використовуються [1]. 

Технологічний процес (ТП) – основна частина 

виробничого процесу, в ході якої здійснюється 

отримання з сировини (заготовок) готової продукції 

(або зміна властивостей первинного продукту). Його 

основу становить будь-який природний процес: 

фізичний, біологічний, хімічний та т. і. Прикладами 

таких процесів є варіння сталі, сушка какао-бобів, 

виробництво харчових продуктів, виготовлення 

цементу і т. і. Як правило, саме рівень управління 

технологічним процесом значною мірою визначає 

якість виробленого продукту і результати господар-

ської діяльності всього підприємства. 

Більшість ТП є багатопараметричними, тобто ха-

рактеризуються декількома параметрами або опи-

суються кількома змінними. Параметри характери-

зують ту чи іншу сутність технологічного процесу, 

його індивідуальні особливості. 

Значення параметрів ТП і динаміка їх зміни в 

значній мірі визначають якість продукту, що вироб-

ляється. Порушення технології виробництва може 

привести до псування продукту, зробити його не-

придатним для використання за призначенням. 

Динаміка зміни значень властивостей має найча-

стіше різну спрямованість, а на їх величину і швид-

кість її зміни накладаються певні обмеження. Тому 

при пред’явленні вимог до параметрів ТП одночасно 

необхідно пред’являти вимоги і до показників влас-

тивостей продукту, що виробляється. 

Для управління ТП широке застосування, поряд з 

іншими, знайшла теорія фільтрації. Найбільш по-

ширеними алгоритмами оптимальної фільтрації, які 

використовуються в СУ ТП, є: узгоджений фільтр; 

оптимальний фільтр Вінера; адаптивні та нелінійні 

оптимальні фільтри (фільтр Бар Щалома Ци, фільтр 

Бревер, адаптивний і оптимальний фільтр Калмана і 

т. п.) [5]. 

У відомих авторам роботах системи управління 

створювалися для управління цілком конкретними 

технологічними процесами із заздалегідь відомими 

параметрами, в тому числі вхідного сигналу і пере-

шкоди. Переналаштувати такі системи на управлін-

ня ТП з іншими параметрами представляється скла-

дним завданням. 

Тому в даному дослідженні зроблена спроба об-

ґрунтувати можливість застосування для управління 

багатопараметричними ТП в частині визначення їх 

реального стану, а також властивостей продукту, що 

виробляється, фільтра Калмана і розробити на цій 

основі модель управління багатопараметричними 

технологічними процесами з невідомими залежнос-

тями параметрів, які дозволяли б керувати ТП при 

різних видах вхідного сигналу і впливу перешкод в 

системі вимірювання. 
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Тому актуальним завданням являється розробка 

моделі управління багатопараметричними техноло-

гічними процесами з невідомими залежностями 

параметрів на основі фільтра Калмана, а також ме-

тодики її формування. 

Мета роботи – підвищення ефективності управ-

ління технологічними процесами з невідомими за-

лежностями параметрів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно 

розв’язати наступні задачі: аналіз ТП з невідомими 

залежностями параметрів, як об’єктів управління; 

аналіз відомих методів і моделей управління ТП, 

вибір найбільш бажаних з них для проведеного дос-

лідження; розробка математичної моделі, розробка 

методики формування моделі СУ ТП. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Те-

хнологічний процес з невідомими залежностями 

параметрів, як об’єкт управління. Аналіз багатопа-

раметричних технологічних процесів. Загальна ха-

рактеристика технологічних процесів. 

Технологічним процесом називають частину ви-

робничого процесу, що містить цілеспрямовані дії 

щодо зміні та наступного визначення стану предме-

та праці. До предметів праці відносяться різні види 

виробів, наприклад, інструменти, цемент, какао й 

інші [6, 7]. 

Виробничий процес – це сукупність усіх дій по-

купців, безліч знарядь праці, потрібних для вироб-

ництва або ремонту продукції. Частина дії виробни-

чого процесу, яка безпосередньо формує процес 

виробництва, й є технологічним процесом. Зростан-

ня продуктивності праці можливо лише при удоско-

наленні технологічного процесу, шляхом заміни 

знарядь праці, упровадження нових й високих тех-

нологій. 

Технологічний процес ґрунтується на якомусь 

природному процесі (фізичному, хімічному, біоло-

гічному тощо). 

Отже, головна роль у вдосконаленні виробничої 

системи належить технологічному процесу, тому що 

він визначає основний напрямок перетворень. 

Технологічні процеси характеризуються параме-

трами. Параметри – це вимірювані величини, що 

характеризують структуру процесу і його розвиток. 

В загальному випадку розрізняють групи пара-

метрів: приватні, поодинокі, інтегральні (узагальне-

ні). 

В загальному випадку ТП представляється у ви-

ді, представленому на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема ТП 

Метою здійснення ТП є виробництво продукту 

(виробу, продукції і т. і.), як правило, з цілком пев-

ними властивостями. Тому організація, хід і резуль-

тат технологічного процесу повинні забезпечувати 

досягнення виробленою продукцією заданих влас-

тивостей у відведений час з допустимою витратою 

ресурсів. А для цього ТП потрібно управляти. 

Управління технологічними процесами з невідо-

мими залежностями параметрів. Призначення і 

організація управління ТП з невідомими залежнос-

тями параметрів. 

Всі ТП мають своє призначення, відповідно до 

якого до них пред’являються певні вимоги: досяг-

нення заданої або максимальної продуктивності, 

забезпечення заданої або найкращої якості продук-

ції, заданих або мінімальних витрат сировини або 

енергії продукції і т. п. Виконання вимог, що 

пред’являються до ТП, забезпечення необхідної 

якості виробленого продукту можливе лише при 

цілеспрямованому впливі на його технологічний 

режим – при здійсненні управління технологічним 

процесом. 

Управління – процес вироблення та здійснення 

керуючих впливів на об’єкт управління. Вироблення 

керуючих впливів включає збір, передачу й обробку 

необхідної інформації, прийняття рішень, яке 

обов’язково включає визначення керуючих впливів. 

Під управлінням розуміється сукупність опера-

цій для пуску та зупинки технологічного процесу, а 

також для підтримки або зміни величин, що харак-

теризують технологічний процес [2]. 

Об’єкт управління – це об’єкт, для досягнення 

бажаних результатів функціонування якого необхід-

ні та допустимі спеціально організовані дії. 

Об’єктами управління можуть бути процес виплавки 

сталі, прокатний стан, генератор, двигун і т. д. Стан 

цих об’єктів можна характеризувати однією або 

декількома величинами. 

На ТП впливають такі параметри: вхідні, значен-

ня яких можуть бути виміряні, але вплив на які від-

сутній; керовані, на які можна надавати прямий 

вплив, що дозволяє управляти процесом; ті, що під-

бурюють, які змінюються в часі та не доступні для 

вимірювання; вихідні; їх значення визначаються 

режимом процесу. 

Мета управління – забезпечення досягнення не-

обхідних значень параметрів процесу в об’єкті 

управління або їх зміни в часі, при яких забезпечу-

ється досягнення бажаних результатів функціону-

вання об’єкта. 

Реалізація необхідного алгоритму функціону-

вання забезпечується керуючим впливом u(t). Цей 

вплив виробляється автоматичним керуючим при-

строєм або системою управління. На рис. 2 предста-

влена скорочена структура системи автоматичного 

управління, де: u(t) – управляючий вплив, у(t) – 

властивості продукту, що виробляється, x(t) – вхід-

ний вплив (завдання); v(t) – збуджуючий вплив. 
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Рисунок 2 – Структура системи автоматичного управління 

 

 

Під управлінням ТП розуміється сукупність опе-

рацій для пуску та зупинки ТП, а також для підтри-

мки або зміни величин, що характеризують техно-

логічний процес [4]. 

Оптимальне управління – це управління, при 

якому прийнятий критерій оцінки якості роботи 

системи (критерій оптимальності) досягає найбіль-

шого або найменшого значення. 

Алгоритмом оптимального управління назива-

ють алгоритм, що дозволяє досягти мети управління 

по деяким критеріям найкращим чином. В якості 

критерію оптимальності можуть бути прийняті різні 

технічні та техніко-економічні показники: продук-

тивність, витрата сировини й енергії, показники 

якості динамічних процесів цифрових регуляторів і 

т. д. 

Можна виділити два принципово різних підходи 

до організації управління ТП: нормативний і адап-

тивний. 

При нормативному підході на основі наявних 

статистичних даних про характеристики вихідних 

інгредієнтів сировини (заготовок) в різних поєднан-

нях, впливу на хід ТП зовнішніх факторів заздале-

гідь розроблений план управління та визначено час 

готовності продукту, що готується, і, отже, час за-

кінчення технологічного процесу. При цьому трива-

лість ТП, як правило, заздалегідь визначена та не-

змінна, а можливості щодо її зміни обмежені. 

Адаптивний підхід передбачає постійне вимірю-

вання показників якості виробленого продукту, 

прогнозування їх зміни на основі одного з матема-

тичних методів і вплив на перебіг ТП зміною керу-

ючого параметра. 

На більшості підприємств контроль здійснюється 

за першим варіантом, по суті пасивно [3]. 

При такому підході вкрай важко врахувати як 

можливе відхилення початкових параметрів ТП так і 

зміну параметрів і властивостей продукту, що виро-

бляється в ході ТП в зв’язку з існуючими помилка-

ми вимірювання. Як неточність вхідних даних, так і 

неточність вимірювання параметрів ТП є по суті 

справи збуджуючими впливами – шумами. Компен-

сація шумів є складним завданням і вимагає засто-

сування спеціальних методів фільтрації. 

Ефективність управління технологічним проце-

сом залежить від правильно визначеного керуючого 

впливу та точності його відпрацювання виконавчим 

механізмом (пристроєм). 

Якість управління визначається трьома основни-

ми факторами: вибором ефективного вирішення, 

своєчасністю його прийняття та можливістю реалі-

зації цього рішення. 

Математична модель управління ТП. 

Управління ТП типу MIMO (процеси (Multiple 

Input, Multiple Output) з наявністю декількох вхідних 

і вихідних параметрів) становить значні труднощі 

через те, що потрібно одночасно керувати декілько-

ма вихідними величинами. Наприклад, математична 

модель управління багатопараметричним технологі-

чним процесом приготування продукту має відпові-

дати умовам оптимального поєднання сукупності 

параметрів, що беруть участь в управлінні цим тех-

процесом. При цьому керуючі параметри розгляда-

ються як керуючі змінні [8]. 

         

2

1

,,,,

t

t

dttbctbatxztxZ , (1) 

де  txz ,  – сукупність сигналів управління;  tba ,  – 

контрольовані параметри, обмеження;  tbc ,  – су-

купність сигналів стану виконавчих механізмів; х – 

параметр, що залежить від стану технологічного 

процесу. 

У більшості випадків керуючий вплив виробля-

ється відповідно до заданої математичної залежнос-

ті, яку називають законом управління. Таким чином, 

знаходження закону управління, що реалізується 

СУТП, є необхідною та найважливішою умовою 

забезпечення оптимального управління багатопара-

метричними технологічними процесами. 

Вибір методу управління багатопараметрични-

ми технологічними процесами з невідомими залеж-

ностями параметрів. 

Оскільки більшість ТП характеризуються декіль-

кома параметрами, динаміка зміни яких різна, а 

іноді і різноспрямована, управління такими проце-

сами являє собою складну задачу. І особливу склад-

ність представляє рішення задачі прогнозування 

часу досягнення параметрами технологічного про-

цесу та властивостями продукту, що готується, не-

обхідних значень або, наприклад, часу закінчення 

ТП в умовах впливу зовнішніх факторів і керуючого 

впливу СУТП. Згідно з наявними оцінками [9] за 

критерієм “похибка прогнозу” (тобто різниця між 

прогнозованим і фактичним значенням досліджува-

ної динамічної системи) СУТП на основі УПМ 
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(управління з прогнозуючими моделями) дають 

кращі результати. У таких СУТП для прогнозування 

стану технологічних процесів широке застосування 

знайшла теорія фільтрації. 

Відомо безліч методів фільтрації, які мають точ-

ні алгоритми оптимального рішення. Найбільш по-

ширеними алгоритмами оптимальної фільтрації, 

використовуваними в СУТП, є: узгоджений фільтр; 

оптимальний фільтр Вінера; адаптивні та нелінійні 

оптимальні фільтри (фільтр Бар Щалома Ци, фільтр 

Бревера, адаптивний фільтр Калмана і т. п.) [10]. 

Фільтр Калмана – це ефективний обчислюваль-

ний алгоритм, призначений для рекурсивного до- 

оцінювання вектора стану апріорно відомої дискре-

тизованої за часом лінійної динамічної системи [11]. 

Отримані за його використанням змінні поточного 

стану динамічної системи, дозволяють спрогнозува-

ти її стан в майбутньому. 

Для оцінки алгоритму оптимальної фільтрації 

використовують показники якості прогнозу. Основ-

ним показником є похибка прогнозу, тобто різниця 

(помилка) між прогнозованим і фактичним значен-

ням досліджуваної динамічної системи.  

Алгоритм оптимальної фільтрації дає майбутні 

оцінки стану системи на підставі поточних оцінок, 

тому проблема точності розглядається в плані зіста-

влення апріорних якостей. Чим помилки прогнозу 

менше відрізняються від їх значень, тим алгоритм 

фільтрації краще. 

Управління багатопараметричних технологічних 

процесів з застосуванням калмановської фільтрації 

полягає в тому, що фільтр працює в припущенні, що 

система описується нелінійним рівнянням (спосте-

реження є нелінійною функцією стану) і шуми опи-

суються Гаусовим розподілом з математичним очі-

куванням, рівним нулю. Комплекс математичних 

моделей і алгоритмів управління ТП з заданими 

властивостями продукту, що виробляється на основі 

фільтра Калмана включає: критерії управління ТП; 

математичну модель і алгоритм визначення часу 

закінчення ТП; математичну модель управління ТП; 

алгоритм управління ТП. 

Математична модель управління технологічни-

ми процесами на основі фільтра Калмана. 

Математична модель являє собою сукупність ма-

тематичного опису та алгоритму рішення [12, 13]. 

На рис. 3 представлена структура математичної 

моделі управління технологічним процесом. 

Стан технологічного процесу може бути описа-

ний різницевим стохастичним рівнянням: 

 

            twtutBtXttX 1 , (2) 

 

де t – поточний момент часу, t∈Т; Ф(t) – матриця 

опису динаміки процесу; Х(t) – вектор стану вихід-

ної ДС; В(t) – матриця посилення (ослаблення) 

управлінських впливів на процес; u(t) – вектор па-

раметрів управління, u(t)∈U; w(t) – випадкові впливи 

на динаміку процесу. 

Відомі X(t0) – початковий стан процесу і X(tN) – 

стан, необхідний на момент часу його зупинки (на 

момент часу завершення виробництва продукту з 

необхідною якістю). 

Результат вимірювання значень параметрів про-

цеса описується рівнянням вимірювання виду: 

 

        tvtXttz  , (3) 

 

де θ(t) – оператор вимірювання поточного стану 

технологічного процесу (оператор “охоплення” 

приладом координат вектора X(t). 

Випадкові впливи на динаміку процесу w(t) і ре-

зультати вимірювання v(t) є незалежними і підпо-

рядковані нормальним розподілам ймовірностей з 

нульовими математичними очікуваннями та діаго-

нальними коваріаційними матрицями Ф(t) і θ(t) в 

загальному випадку нелінійні [6]. 

 

 

Рисунок 3 – Структура математичної моделі управління технологічним процесом 

 

Адаптований розширений фільтр Калмана зі зво-

ротним зв’язком з управління представляється рів-

няннями [7]: рівняння стану, що містить зовнішнє 

управління марковським процесом виробництва 

продукту: 

 

            twtutBtXtttX  ,11 ; (4) 

– рівняння вимірювання – вимірювання значень 

траєкторії підготовки продукту в лінеарізованому 

вигляді та подальшому допущенні θ≡І: 

 

        tvtXttz  ; 

 

– рівняння екстраполяції оцінки значення траєк-

торії виробництва продукту на черговий момент 

часу отримання вимірювання в разі нульового мате-
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матичного очікування перешкоджаючого впливу на 

динаміку процесу виробництва продукту: 

 

              ]tX̂tz[KtutBtX̂t,tt,tX̂  11  ; (5) 

 

– рівняння екстраполяції оцінки значення траєк-

торії зміни компонента продукту на черговий мо-

мент часу отримання вимірювання, коли перешко-

джаючий вплив на динаміку процесу має нульове 

математичне сподівання μq: 

 

         ttX̂t,tt,tX̂ q11   

          ]tX̂ttz[KtutB ý  
 (6) 

 

– оцінка значення траєкторії компонента продук-

ту в поточний момент часу (7): 

 

           ],1ˆ1[1,1ˆ1ˆ ttXttztKttXtX э    

 

– коефіцієнт посилення в рівнянні екстраполяції 

оцінки значень траєкторії компонента продукту: 

 

      tVtVtK q
1  ; (8) 

 

– коефіцієнт посилення в рівнянні оцінки зна-

чень траєкторії компонента продукту: 

 

         1]1,1[,11  tVttVttVtK xxx ; (9) 

 

– помилка екстраполяції: 

 

      ttXtXttX ,1ˆ1ˆˆ,1
~

 ; (10) 

 

– коваріація помилки екстраполяції: 

 

         1],1[,1 ~~ tVtKttttV xx   

            tKtVtKtVtKtt T
q

T
  ,1[  (11) 

 

– коваріація помилки оцінки: 

 

      1]1[1 ~~  tVtKItV xx  (12) 

 

Тут введено такі позначення: 

– t = T0, 1, 2, 3,…, T=N  для i-го компонента про-

дукту; 

,,,
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– w – перешкоджаючий вплив в рівнянні динамі-

ки виробництва продукту; 

– v – перешкоджаючий вплив в рівнянні виміру 

(при вимірюванні значень траєкторії продукту); 

– коваріації: 

 

              ],[,],[ kvtvCovkttVkwtwCov w   

            kttVkvtwCovkttV wv   ],[,  

–    ]0[0 xDVx   – дисперсія значення вихідного 

продукту на момент початку технологічного проце-

су. 

За рівнянням фільтра при введених позначеннях 

будемо оцінювати параметри траєкторії для випадку 

завдання рівняння стану як алгебраїчного рівняння 

другого порядку. 

Перешкоджаючі впливи w(t) і v(t) можуть зале-

жати не нормальним – не гаусовим розподілам ймо-

вірностей. Однак рекурентні співвідношення фільт-

ра Калмана залишаться справедливими і при ненор-

мальних розподілах w(t) і v(t) [13]. 

Початкові умови для фільтра Калмана: 

 

             0]000,0ˆ0ˆ0
xx VMxxxu   

      0]0[0,0 xx
VxDV   

 

Їх значення можна задати з попереднього аналізу 

досвіду виробництва аналогічного продукту. При 

цьому в результаті оптимізації управління ТП при 

обраному критерії гарантовано буде досягнуто не-

обхідну якість продукту, що виготовляється. 

Загальна схема розв’язання задачі дискретної фі-

льтрації з урахуванням наведених вище міркувань 

показана на рис. 4. Особливості роботи фільтра 

Калмана за схемою “прогноз – корекція” дозволя-

ють налаштувати математичну модель, що його 

використовує, для управління будь-якими багатопа-

раметричними ТП, що дозволяє побудувати універ-

сальну математичну модель управління технологіч-

ними процесами. Таким чином, обґрунтована мож-

ливість застосування методів калмановської фільт-

рації в автоматизованих системах управління бага-

товимірними технологічними процесами із задани-

ми властивостями продукту, що виробляється. 
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Рисунок 4 – Загальна схема розв’язання задачі дискретної фільтрації на основі 

фільтра Калмана 

 

 

 

 

Рисунок  5 – Результат фільтрації сигнала датчика по Калману 

при спотворенні шумами результатів вимірювання 
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ВИСНОВКИ. В результаті роботи: 

1. Проведено аналіз сучасного стану організації 

управління технологічними процесами, виявлено 

тенденції розвитку та визначено напрямки його 

вдосконалення. 

2. Запропоновано порядок вибору істотно зна-

чущих параметрів ТП і властивостей продукту, що 

виробляється, та визначено закономірності їх зміни. 

3. Обґрунтовано можливість і доцільність вибору 

для побудови систем управління ТП фільтра Калма-

на і проведена його адаптація для вирішення цих 

завдань. 

4. Обґрунтовано критерії управління ТП з зада-

ними властивостями продукту, що виробляється на 

основі фільтра Калмана, розроблені математична 

модель визначення оптимального часу закінчення 

ТП. 

5. Розроблено математичну модель оптимально-

го управління ТП, що забезпечує досягнення необ-

хідних значень показників якості виробленого про-

дукту і оптимального часу закінчення ТП. 

6. Розроблено і обґрунтовано методику форму-

вання моделі системи управління ТП, що враховує 

особливості вхідного впливу та перешкоди в системі 

вимірювання, що забезпечує адаптацію запропоно-

ваної СУ ТП до виробництва конкретного продукту. 
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Purpose. The study of multi-parameter technological processes in order to create more efficient systems and meth-

ods of controlling them are relevant at this time. The work analyzed the development trends of the current state of the 

organization of technological processes management, each of which characterizes the direction of improving the man-

agement. In order to study the influence of interference, the expediency of selecting the Kalman filter for creation of the 

technological processes management system was justified. The developed method is distinguished by usage of initial 

values from the previous similar product manufacturing experience analysis. As a result of optimization of the techno-

logical process management with selected criterion it is guaranteed that the required quality of the manufactured prod-

uct will be achieved. Methodology. System analysis. Findings. The set of mathematical models and algorithms of 

processes management with the manufactured product properties assigned based on Kalman filter includes: the techno-

logical process management criterion; the mathematical model and the determination algorithm of technological process 
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completion time; the mathematical model of process management; the process management algorithm. The mathemati-

cal model based on the technological process optimal management Kalman filter was suggested, which ensures 

achievement of necessary quality indexes values of manufactured product and optimal process completion time. 

Originality. The technique of model formation of technological process management system was developed, which is 

oriented at considering the feature of inbound influence and the interference in measurement system, which provides 

adaptation of the suggested management system to manufacturing of the specific product. Practical value. The mathe-

matical model of optimal technological process management was developed which provides achievement of necessary 

values of manufactured product quality indicators and optimal technological process ending time. Сonclusions. Fun-

damental conclusions and work results can be applied to other kinds of technological processes provided that they are 

appropriately adapted by means of reconfiguration to managing with different parameters including inbound signals and 

interference. References 13, figure 5. 

Key words: technological process, mathematical model, Kalman filter. 
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