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Конкурентоспроможність промислових підприємств з потоковим типом 

організації виробництва визначається ступенем ефективності систем 

управління поточними лініями. Характерною тенденцією розвитку сучасного 

промислового виробництва є постійне скорочення тривалості життєвого циклу 

продукції  [1]. У зв'язку з цим системи управління поточними лініями змушені 

значну частину життєвого циклу виробів функціонувати в перехідному 

несталому режимі [2]. Проектування систем управління додатково ускладнено 

тим фактом, що високопродуктивний процес обробки виробів на кожній 

технологічній операції є стохастичним, а самі поточні лінії підприємств є 

багатономенклатурними, з технологічними маршрутами, що складаються з 

великої кількості операцій, в міжопераційних заділах яких знаходиться 

величезна кількість предметів праці. Традиційне застосування квазiстатичних 

моделей для опису керованого виробничого процесу в таких умовах стає 

неприпустимим [1]. У зв'язку з цим в останнє десятиліття особливу увагу 

приділяють розробці абсолютно нових типів моделей керованих виробничих 

процесів і систем оптимального управління такими процесами. Провідні світові 

компанії (Intel Corporation, Volkswagen AG, Royal Philips) поряд з 

фінансуванням численних наукових грантів створили експериментальні 

лабораторії з дослідження перехідних неусталених режимів функціонування 

поточних ліній. 

У зв'язку з цим в останнє десятиліття особливу увагу приділяють розробці 

абсолютно нових типів моделей керованих виробничих процесів і систем 

оптимального управління такими процесами. Гостра необхідність вирішення 

зазначених проблем призвела до появи в останнє десятиліття значної кількості 

робіт, присвячених побудові математичних моделей керованих виробничих 

процесів з використанням рівнянь в частинних похідних (PDE-моделей) [3],  

визначила напрямок досліджень роботи. 
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