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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem como objetivo 
estudar e projetar conversores de tensão “CC-CC”, com ênfase na 
topologia do tipo Ćuk, afim de estudar sua aplicação, viabilidade e 
eficiência. 
 

1. Conversor Ćuk 
O Conversor ou Regulador Ćuk, é um conversor do tipo CC-CC, 

capaz de fornecer uma tensão de saída negativa, em módulo, maior ou 
menor que a tensão de alimentação. Seu circuito é baseado na união de 
um Conversor Boost, um capacitor intermediário com função de 
elemento de transferência energética, e um Conversor Buck. A Figura 1 
apresenta um circuito elétrico básico de um Conversor Ćuk, onde podem 
ser vistos seus principais componentes como a chave S (transistor) e o 
capacitor intermediário C1. O uso do capacitor intermediário como 
elemento de transferência de energia possibilita uma corrente de entrada 
com baixa ondulação e consequentemente há menor perda no 
chaveamento, tornando sua eficiência elevada.  

 
Figura 1 – Topologia de um Conversor Ćuk 

 
Seu funcionamento pode ser baseado em quatro etapas, descritas na 

Figura 2, sendo os dois primeiros regimes transitórios (carregamento dos 
elementos) e as demais chamadas de regime contínuo. 

 

 
Figura 2 – Etapas de funcionamento do Conversor Ćuk 

 
Como há o descarregamento de dois elementos armazenadores na 

última etapa, este circuito possui ótima filtragem com grande capacidade 
de suportar picos de corrente e tensão. Seus elementos indutores na 
entrada e saída de corrente, atuam como reguladores, garantindo melhor 
filtragem. O modelamento e equacionamento do conversor é baseado na 
sua topologia de transferência capacitiva de energia durante seus 
intervalos de operação contínua. Uma grande vantagem deste conversor 
é a opção da construção dos indutores em um único núcleo, diminuindo 
as perdas no núcleo. A Tabela 1 apresenta as principais equações para 
cálculo dos componentes do Conversor Ćuk, como o ciclo de trabalho 
(D), do indutor (L1) e dos capacitores (C1 e C2). [1-2] 

 
2. Simulação Elétrica/Multisim 

O projeto consiste no desenvolvimento do Conversor Ćuk operando 
em redução com tensão de entrada de 25V com tolerância de 5V, tensão 
de saída média de 15V e potência estimada de 50W. Estas características 
foram selecionadas por não ser um modo de operação ideal, afim de 
verificar sua viabilidade e rendimento mesmo em condições adversas. Os 
principais parâmetros de entrada para os cálculos dos componentes são 
apresentados na Tabela 2. 

Tabela 1 – Equações do Ciclo de trabalho, indutância e capacitância de 
um Conversor Ćuk. 

Ciclo de 
trabalho (𝐷) 

Indutor 
acoplado	(𝐿) 

Capacitor 
intermediário	(𝐶') 

Capacitor de 
saída	(𝐶() 

𝐷 =
𝑉+

𝑉+ + 𝑉-.
 𝐿 =

𝑉-.(𝐷𝑇)
2Δ𝑖-.

 𝐶' =
𝑉-.(𝐷(𝑇)

2(𝐷3𝑇)𝑅Δ𝑣-.
 𝐶( =

Δ𝑖+67
8𝑓Δ𝑣+

 

 
Tabela 2 – Parâmetros elétricos do Conversor Ćuk. 

Tensão de entrada ( 𝑉-.) 25±5V 

Corrente de entrada ( 𝐼-.) 2A 

Tensão de saída (𝑉+) 15V±5% 
Corrente de saída (𝐼+) 3,3A 

Potência (𝑃) 50W 

Resistência da carga (𝑅) 4,5Ω 

Frequência de chaveamento (𝑓) 50kHz 

 
A partir das equações e parâmetros elétricos, podemos estabelecer os 

valores aproximados de ciclo de trabalho, indutância e capacitância do 
conversor, onde obtivemos um ciclo de trabalho de 33,3%, uma 
indutância de 610 µH, a capacitância intermediaria de 15µF e a de saída 
de 10µF. 

Com o auxílio o software “Multisim”, foi realizado a simulação 
elétrica do circuito, resultando em um rendimento aproximado de 90%. 
As formas de onda são apresentadas na Figura 3 (curva amarela é a tensão 
na porta do transistor, azul tensão do indutor primário, magenta a tensão 
do indutor secundário, e verde é a tensão de saída estabilizada), 
demonstrando o comportamento dos componentes conforme esperado. 

 
Figura 3 – Formas de onda dos componentes em simulação 

 
3. Concepção do Conversor 

A placa de circuito impresso de construção do conversor foi realizada 
através do software “Eagle”. Foi necessário inserir um circuito na porta 
do transistor conhecido como Gate Driver para proteção, isolamento e 
filtragem do sinal do gerador responsável pelo controle do transistor. 
Diferentes circuitos de acionamento foram testados, inicialmente 
utilizados um Gate Driver não isolado com o CI IR2110 (Figura 4 preta). 
Também foi utilizado um circuito de acionamento optoacoplado com o 
uso do circuito integrado HCPL3120 (Figura 4 branca). A Figura 4 
apresenta os resultados experimentais obtidos, indicando uma redução na 
deformação do sinal na porta do transistor. Este Gate Driver optoacoplado 
é capaz de suportar 2A de corrente de “Sink” e “Drain”, sendo, portanto, 
capaz de realizar o chaveamento em altíssimas frequências.  

Foram utilizados dois transistores de potência (MOSFET 
IRFP4768) em configuração paralela, unidos por um dissipador, para 
minimização de estresse causados pelas altas tensões de pico e moderada 
dissipação de calor. 
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Figura 4 – Curvas da tensão na porta dos transistores. 

 
Devido a utilização de indutores com expressivos valores de 

indutância, picos e transientes são recorrentes entre chaveamentos, e, 
portanto, um circuito amortizador (“Snubber”) deve ser implementado 
para proteção dos demais componentes. Para esta amortização de 
transientes utilizamos diodos TVS (“Transient Voltage Suppressor”), 
capazes de suprimir esta demanda e suportar alta potência sem 
comprometer a eficiência do sistema (diodo MUR1520). A Figura 5 
apresenta a tela do osciloscópio indicando a tensão no indutor sem 
(esquerda) e com amortização (direita). 

 
Figura 5 – Formas de onda do indutor sem e com amortização. 

 
O leiaute foi reproduzido em placa de cobre utilizando uma fresadora 

e o indutor acoplado foi construído em um núcleo toroidal de ferrite. Para 
facilitar a montagem e a visualização dos componentes também foi 
realizada a serigrafia na porção superior da placa. A Figura 6 mostra a 
fotografia da placa depois de confeccionada. 

   
Figura 6 – Fotografia do circuito final. 

 
Para os testes de estresse e rendimento utilizamos um analisador de 

potência “Yokogawa WT1802E”, capaz de fazer uma precisa medição do 
rendimento baseado na tensão e corrente de entrada em relação a saída. 
Para a carga foi utilizado uma carga eletrônica programável “Chroma 
63804” habilitada em modo de controle de resistência. Para gerar a onda 
quadrada para acionamento dos transistores foi utilizado um gerador de 
funções. A Figura 7 demonstra o circuito em funcionamento conectado 
ao analisador e carga eletrônica. 

 
Figura 7 – Montagem experimental do sistema. 

 
Utilizando um osciloscópio, obtivemos as formas de onda de tensão 

entre porta e fonte juntamente da tensão entre dreno e fonte do MOSFET, 
primeiro e segundo enrolamentos do indutor acoplado, tensão entre 
anodo e catodo do diodo ultrarrápido e tensão de saída estabilizada 
respectivamente. Como pode ser visto na Figura 8, mesmo operando em 
situação não ideal como abaixador e com tensão de entrada em 30V, o 
circuito foi capaz de retornar ótimos resultados, com formas de onda 
como previstas no modelamento e simulação. 

 
Figura 8 – Formas de onda do conversor Ćuk. 

 
Foram realizadas diferentes medições de rendimento (Figura 9) com 

passo de 2 Watts de potência na carga, sendo 3 em condições não ideais 
operando como abaixador, onde foi obtido um rendimento máximo de 
83%, e em carga máxima de 80%. O último teste foi realizado em 
operação de elevador, considerada ideal para este tipo de topologia, onde 
o rendimento alcançou 88,7% para 14W e 83% em carga máxima. 
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Figura 9 – Gráfico de Rendimento do conversor. 

 
Uma análise térmica também foi realizada nos componentes do 

conversor, com o auxílio de uma câmera térmica. A Figura mostra as 
fotografias extraídas onde podemos ver uma temperatura medida de 
44,8ºC extraída no transistor e de 80.3ºC no diodo. Todas as temperaturas 
medidas estão dentro das recomendações dos fabricantes. 

   
Figura 10 – Fotografia térmica da placa do conversor. 

4. Conclusões 
Devido a utilização de diferentes tipos de elementos armazenadores 

de energia, esta topologia é muito eficiente em suportar picos e variações 
de carga brusca causando baixo estresse no sistema. Devido a estas 
características o conversor mostrou grande confiabilidade e excelente 
rendimento mesmo em condições consideradas não ideais à sua 
topologia, o que o torna uma excelente opção para utilização em sistemas 
que dependam de alta potência e rendimento elevados.  
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