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  A Eletrônica de Potência, lida, de forma direta, com a conversão de energia elétrica, voltada 

para aplicações gerais do cotidiano. Devido essa larga demanda, é abordado durante a graduação, 

na disciplina de Eletrônica de Potência, a apresentação e funcionamento das topologias básicas dos 

conversores c.c.-c.c. não isolados, que são os conversores Buck (abaixador de tensão), Boost 

(elevador de tensão) e Buck-Boost (abaixador-elevador de tensão). Além do estudo teórico 

abordado em sala de aula, existe também a realização de aulas práticas com o intuito de auxiliar na 

compreensão do tema abordado. 

 Como alternativa de aprimorar a forma como o aprendizado é transmitido, formulou-se a 

hipótese da construção de uma bancada didática, com o objetivo de auxiliar no estudo de 

conversores do tipo c.c.-c.c. não isolados. As topologias utilizadas para a construção da bancada 

didática foram os conversores Buck, Boost e Buck-Boost. Segundo Barbi (2011), o conversor c.c.-

c.c. Buck é do tipo abaixador, pois produz na saída um valor médio de tensão menor que o valor 

médio da tensão de entrada, como consequência a corrente média de saída é maior que a corrente 

média de entrada. Já o conversor Boost é considerado um conversor elevador, pois a tensão de saída 

é maior do que a tensão de entrada. Por último, tem-se o conversor Buck-Boost, que pode ser 

considerado tanto um conversor abaixador, como um conversor elevador de tensão, esse conversor 

é usado constantemente para controlar o fluxo de energia entre uma fonte de tensão e uma carga 

com característica de fonte de tensão. 

 Os requisitos básicos para a construção dos conversores são: frequência de chaveamento de 

50 kHz, potência de saída de 100 W, ondulação de tensão no capacitor de 1 %, ondulação de 

corrente no indutor de 20 %, as tensões de entrada e saída variam para cada conversor. 

 A primeira etapa de projeto tem como objetivo principal a realização dos cálculos necessários 

para a escolha dos componentes envolvidos no projeto de cada um dos conversores. Após concluída 

a etapa de projeto dos conversores, observou-se que seria necessário o projeto físico dos indutores 

de saída. Logo, foi calculado o valor necessário de indutância que atenda aos requisitos de projeto 

de cada um dos conversores. Por questões de simplificação de projeto, adotou-se o indutor com o 

maior valor de indutância dos três conversores. Durante essa etapa de cálculos, foi utilizado como 

programa base o Mathcad. Após o término dessa etapa inicial, optou-se pelo Psim para a realização 

das simulações dos conversores. Durante essa segunda etapa, verificou-se as características das 

formas de onda para os valores obtidos na primeira etapa, observando-se assim, a coesão do projeto. 

  

   

 


