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Resumo: Este trabalho de iniciação cientifica tem como 

objetivo estudar diferentes tipos de conversores DC-DC. 

Inicialmente, fizemos uma análise teórica do funcionamento 

destes conversores, e decidimos aprofundar as técnicas de 

conversão focando no conversor Buck-Boost. Fizemos o 

projeto de conversor de 15V para 5V com potencia de 5W. 

Foram realizadas simulações elétricas com o Multisim, que 

possibilitaram determinar os componentes do conversor. Ao 

fim deste trabalho, fizemos a montagem pratica do conversor 

confrontando os dados teóricos e desejados com o resultado 

obtido. 

 

1. Modelamento do conversor Buck-boost 

A Figura 1 representa o conversor Buck-Boost, que é outro 

conversor do tipo DC-DC. Este conversor é especial, pois ele 

possui uma dupla função, ou seja, aumenta de tensão (análogo 

ao conversor Boost) ou diminui a tensão de saída (análogo ao 

conversor Buck). É composto por duas chaves, dois diodos, um 

indutor e um componente “RC”, tendo o capacitor como um 

filtro.  

 

  
Figura 1 - Conversor Buck-Boost DC-DC. 

 

 

Quando o conversor diminuir a tensão de saída, a “Chave 

2” permanecerá aberta, assim apenas a “Chave 1” será variável. 

Figura 2 representa o período em que a “Chave 1” está fechada, 

permitindo a passagem direta de corrente no Indutor, no Diodo 

2 e no elemento “RC”, não havendo a passagem de corrente no 

Diodo 1, em outras palavras, há uma ligação em série entre o 

Indutor, Diodo 2 e o componente “RC”. Desta maneira, o 

Indutor é energizado e o elemento “RC” é carregado com uma 

tensão menor.  

 

   

   
Figura 2 - Conversor Buck-Boost, em Operação Buck  

 

A Figura 2 representa a “Chave 1” aberta, onde o Indutor e 

o Capacitor descarregam, havendo a passagem de corrente nos 

Diodo 1 e 2 e no elemento “RC”, alimentando e filtrando a 

tensão de saída da carga “R”. Quando o conversor for aumentar 

tensão de saída (operação tipo Boost), a “Chave 1” permanece 

fechada, e a “Chave 2” varia entre aberta e fechada. A Figura 2 

representa o período em que a “Chave 2” está aberta, onde o 

Indutor e o elemento “RC” são carregados pela corrente que flui 

do gerador de tensão “Vin”. Não há passagem de corrente pelo 

Diodo 1. A Figura 2 demonstra o circuito ao fechar a “Chave 

2”, onde a corrente do gerador de tensão “Vin” não passa pelo 

Diodo 1. A corrente flui pela “Chave 2” retornando para a fonte, 

ao mesmo tempo, o Capacitor descarrega a energia armazenada, 

mantendo a tensão de saída “Vout” constante e maior do que a 

de entrada. O circuito funciona em estado estável e o indutor 

está em modo contínuo. Chave fechada será representado por 

DT e a chave aberta será representada por (1-D).  

A Figura 3 apresenta a tensão no indutor do conversor, onde 

com a chave fechada a tensão VL é a mesma da tensão de 

entrada. Já quando a chave está desligada, a tensão no indutor 

VL é a própria tensão de saída. Considerando a chave fechada, 

temos que a variação de corrente no indutor pode ser expressa 

pela equação (1). 

 

 
Figura 3 – Variação de tensão no indutor. 

 

Δ𝑖𝐿 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 =  
𝑉𝑖𝑛

𝐿
 𝐷𝑇                                           ( 1 ) 

 

Analisando com a chave aberta, a corrente no indutor não 

pode mudar instantaneamente, havendo a polarização direta do 

diodo. Deste modo, a tensão no indutor é a própria tensão de 

saída. Do mesmo modo que o caso da chave fechada, a variação 

da corrente no indutor com a chave aberta é constante, portanto 

podendo ser expressa pela equação (2). 

 

Δ𝑖𝐿 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 =  
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
 (1 − 𝐷)𝑇                          ( 2 ) 

 

Para que haja um funcionamento estável, a soma das 

variações na corrente do indutor deve ser zero. Isolando a taxa 

de trabalho (D - DutyCycle) temos a equação (3). 

   

𝐷 =  
|𝑉𝑜𝑢𝑡|

𝑉𝑖𝑛+|𝑉𝑜𝑢𝑡|
                                    ( 3 ) 

 

A corrente no indutor quando a chave está fechada é dada 

pela equação (4). Com isso, pode-se obter a corrente máxima e 

mínima, conforme equação (5) e (6) respectivamente. 

 

𝐼𝐿 =  
𝑉𝑜𝑢𝑡

2

𝑉𝑖𝑛𝑅𝐷
=  

𝑃𝑜

𝑉𝑖𝑛𝐷
=  

𝑉𝑖𝑛𝐷

𝑅(1−𝐷)²
                 ( 4 ) 

 

𝐼𝑚á𝑥 =  𝐼𝐿 +
Δ𝑖𝐿

2
=  

𝑉𝑖𝑛𝐷

(1−𝐷)²𝑅
+  

𝑉𝑖𝑛𝐷𝑇

2𝐿
                               ( 5 ) 

𝐼𝑚í𝑛 =  𝐼𝐿 − 
Δ𝑖𝐿

2
=  

𝑉𝑖𝑛𝐷

(1−𝐷)2𝑅
− 

𝑉𝑖𝑛𝐷𝑇

2𝐿
                ( 6 ) 
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Finalmente a indutância pode ser encontrada através da 

equação (7). 

 

𝐿 =  
(1−𝐷𝑚𝑖𝑛)2𝐸∗𝑇

2𝐼𝑜𝑚𝑖𝑛
                                                               ( 7 ) 

 

O cálculo da capacitância o conversor Buck-Boost é através 

da área do gráfico da Figura 4, resultando na equação (8). 

 

 
Figura 4 – Curva da corrente no capacitor 

 

 

𝐶 =  
𝐷 𝑥 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑅 𝑥 Δ𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑥 𝑓
                                                              ( 8 ) 

 

 

2. Projeto do conversor Buck-Boost 

 

De posse das equações, foi possível determinar o 

valor dos principais componentes, e desta forma projetar 

um conversor Buck-Boost de 15V para 5V, com potência 

de 5W, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Parâmetros elétricos do conversor. 

Parâmetros Símbolos Valores 

Frequência de chaveamento f 50kHz 

Tensão mínima de Entrada 𝑉𝑖𝑛𝑚í𝑛  12V 

Tensão mínima de Saída 𝑉𝑖𝑛𝑚á𝑥  15V 

Tensão de Saída 𝑉𝑜𝑢𝑡  5V 

Corrente mínima de saída 𝐼𝑜𝑚í𝑛  0,5A 

Corrente máxima de saída 𝐼𝑜𝑚á𝑥  1,0A 

 

Cálculo do ciclo de trabalho: 

 𝐷 =  
|𝑉𝑜𝑢𝑡|

𝑉𝑖𝑛+|𝑉𝑜𝑢𝑡|
=  

15

30+15
= 0,3333  

 

Cálculo da capacitância:  

𝐶 =  
𝐷 𝑥 𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑅 𝑥 Δ𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑥 𝑓
=  

0,333𝑥15

5𝑥1,5𝑥50000
= 13,33𝑢𝐹  

 

Cálculo da indutância:  

𝐿 =  
(1 − 𝐷𝑚𝑖𝑛)2𝑉𝑖𝑛

2𝑓𝐼𝑜𝑚𝑖𝑛

=  
(1 − 0,333)²30

2𝑥50000𝑥0,5
= 179,56𝑢𝐻 

 

 

3. Simulações elétricas 

 

Na sequência foi possível realizar uma simulação do 

circuito Buck-Boost com os valores dos componentes 

previamente calculados. A Figura 5 apresenta o circuito 

elétrico, onde podemos ver também que foi inserido um 

circuito para chaveamento do transistor, conhecido por 

Driver. O transistor MOSFET não é conectado a mesma 

referência do circuito de controle. O mesmo também tem 

a finalidade de amplificar os níveis de corrente e tensão 

para acionar os transistores que se encontram em 

diferentes potenciais e realizar a proteção dos transistores 

quando detectado um curto-circuito.  

A Figura 6 apresenta as curvas de tensão no transistor 

e na entrada e saída do conversor. Como podemos ver, a 

tensão de entrada de 15V foi convertida para 5,42V.  

 

 

 
 

Figura 5 – Circuito elétrico simulado. 

 

      
 

Figura 6 – (a) Curva da tensão no transistor (b) curva da 

tensão de entrada e de saída. 

 

4. Conclusão 
O propósito deste projeto de iniciação científica é 

estudar os conversores DC-DC (Buck, Boost e Buck-

Boost) e, no fim, elaborar o projeto do conversor Buck-

Boost. Primeiramente, houve um importante estudo 

bibliográfico sobre os conversores, em seguida, um 

estudo sobre os seus tipos. O estudo foi um guia para 

indicar quais parâmetros importantes devemos dar mais 

atenção e como seriam obtidos a fim da execução do 

projeto. Na etapa seguinte, realizamos o projeto teórico 

do conversor do tipo Buck-Boost, no qual possui uma 

tensão de entrada 12-15V, uma tensão de saída de 5V, 

uma frequência de 50kHz e potência de saída de 5W.  
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