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Introdução: Controle proporcional integrativo derivativo (PID) é uma técnica de
controle de processos que consiste em calcular valores de atuação sobre o processo a
ser controlado a partir de informações do valor atual da variável de processo e do valor
desejado. Este valor é transformado em um sinal e enviado ao atuador e deve garantir
estabilidade e precisão à planta. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo a
implementação de um software de auto-sintonia de controladores PID para processos
de médio e grande porte, que poderá ser utilizado em qualquer tipo de planta.
Metodologia: Foram feitos estudos sobre métodos de sintonia e auto-sintonia de PID´s
através de leitura de artigos e livros sobre o assunto, tais como OGATA- Engenharia
de Controle Moderno. O método escolhido foi o Iterative Feedback Tunning de
Hjalmarsson. O software deverá analisar os parâmetros do controlador e da planta para
fazer a sintonia. Resultados: O projeto está ainda em fase inicial e por isso não há
resultados finais. Espera-se que com o software implementado neste trabalho, a
sintonia de PID´s seja mais fácil e rápida, tendo em vista que para a utilização do
método de IFT de Hjalmarsson não é necessário fazer o levantamento do modelo
matemático da planta. Assim o software poderá ser utilizado também por usuários que
não tenham conhecimento prévio sobre PID´s e controle. Conclusão: Espera-se que os
resultados deste trabalho gerem benefícios para processos de médio e grande porte, tais
como: redução de perdas e de custos operacionais, aumento da capacidade do processo
e melhoria na qualidade dos produtos.
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