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Introdução: Acredita-se que uma forma de se obter sucesso na sintonia de malhas é o
conhecimento sobre o processo a ser controlado. Geralmente, um modelo do processo
é utilizado como instrumento para o projeto do controlador. Outra forma interessante
de sintonizar malhas de controle é limitar a habilidade de extrapolação do modelo. O
Iterative Feedback Tuning (IFT) é um método de sintonia que extrai informações da
sensibilidade em malha fechada por meio do gradiente. Este método utiliza informação
local em torno da variável de processo controlada. Para obter as informações
necessárias para o projeto, experimentos especiais são realizados no processo real.
Objetivo: Desenvolver uma metodologia para sintonia de processos com 1 grau de
liberdade, através de uma ferramenta gráfica. Neste trabalho fora escolhido o software
Matlab para o desenvolvimento da sintonia e sua ferramenta Guide para criar a
interface gráfica.  Metodologia: Para o desenvolvimento deste trabalho o aluno deverá
pesquisar e se fundamentar sobre o IFT. Também deverão ser realizadas
implementações e simulações com o IFT em sistemas siso. Em paralelo, o aluno
deverá se dedicar ao desenvolvimento e compreensão de ferramentas computacionais
que criem uma interatividade através de ferramentas gráficas, sendo no caso escolhido
o software MATLAB e sua ferramenta gráfica GUIDE.  Após entendimento e domínio
de tal ferramenta gráfica, desenvolver uma simulação para este formato e aplicar a
metodologia desenvolvida para a simulação e em processos reais.  Resultados: Após
estudo fora desenvolvida uma sintonia simulada para sistemas com 1 grau de liberdade
encontrando resultados satisfatórios. Sua implementação na ferramenta gráfica
proposta continua em desenvolvimento, pois não houve por parte do aluno total
domínio de tal ferramenta. Mas o estudo da mesma segue. Tem sido desenvolvidas
sintonias simples dentro da ferramenta proposta que tem alcançado bom resultado,
para que a partir daí seja possível implementar uma sintonia mais complexa.
Conclusão: O desenvolvimento deste trabalho tem proporcionado uma visão mais
ampla sobre os métodos de sintonia, por abordar um método não visto em sala de aula,
o Iterative Feedback Tuning (IFT), sendo que este apresentou bom desempenho para a
sintonia de processos em malha fechada.
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