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109, 110

Autotransformadores elevadores, 
109, 110

Autotransformadores variáveis, 
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390
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 gerador CC composto 

cumulativo ou aditivo, 544–
548
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diferencial ou subtrativo, 
549–551
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independente, 528–530
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537–540

 gerador CC série, 541–542
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495–496
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síncronas, 392–393

 dedução para o motor de 
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 efeito das variações de 
resistência, 371, 482–483, 
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 gerador CC composto 
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salientes, 666–667
 induzido em máquinas CC, 

40–41, 447–448, 468
 induzido em motores CC em 
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372–379
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 motores universais, 567
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 geração trifásica, 613–616
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394
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617–620
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 problemas de partida, 42–44
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Corrente CA, 2, 26–28, 67
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distribuição de energia elétrica 
baseados em, 66–67
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 gerador CC composto 
cumulativo ou aditivo, 543
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diferencial ou subtrativo, 549

 geradores CC de excitação 
independente, 528, 530
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shunt, 476
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 relação com o fluxo em 
geradores síncronos, 208–209
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476, 531
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87
 transformadores monofásicos 

reais, 83, 84
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389
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Corrente subtransitória durante 
uma falta elétrica, 248–249
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361
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síncronos, 246–250
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169–170
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494

 princípios básicos, 9–12
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Desequilíbrios de carga, 118–119
Deslocamento de escovas, 439
Deslocamento de fase, 120
Deslocamento do plano neutro, 
433–435

Desmagnetização, 492
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potência, 234

Diagramas de capacidade, 
254–259

Diagramas de fluxo de potência
 máquinas CA, 185–186
 máquinas CC, 456–457
 motores de indução, 321–322, 

592
Diagramas fasoriais
 fluxo de potência em máquinas 

síncronas, 297
 geradores síncronos, 202–205
 geradores síncronos de polos 

salientes, 664
 motores síncronos, 277, 278
 para duas sequências de fases, 

617
 transformadores, 100–103
Diagramas unifilares, 632, 633
Distribuição da densidade de 
fluxo no entreferro, 639

Domínios em materiais 
ferromagnéticos, 27–28
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Edison, Thomas, 66
Efeitos de espraiamento, 14–15
Eficiência
 máquinas CA, 184
 motores CC, 524–526
 motores de indução, 354–357
 relação com o fator de potência 

de motores síncronos, 288
 transformadores, 101–107
Enfraquecimento de fluxo, 435–
436, 439, 442, 443
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252–253, 260
 de passo encurtado, 422, 639–
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 fase dividida, 578–580
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 bobinas e, 421–423
 corrente máxima aceitável, 

252–253, 260
 definição, 192, 451
 perdas no cobre, 455
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422, 650
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 definição, 192, 451
 desligamento na partida do 

motor, 294, 296
 perdas no cobre, 455
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fases, 605

Enrolamentos de rotor. Veja 
Enrolamentos de armadura

Enrolamentos de saída, 66
Enrolamentos do primário
 definição, 66
 em um transformador ideal, 69
 fluxo de dispersão, 79
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transformador, 67
Enrolamentos do secundário
 definição, 66
 fluxo de dispersão, 79–80
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424
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380–382

Ensaio CC, 382–383
Ensaio de curto-circuito, 91–92, 
209–210
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travado, 382–385
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Envolvido, transformador de 
núcleo, 67, 68
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comutação, 435, 438, 454
 nas máquinas CC reais, 421, 
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 motores de indução, 393–394
 motores síncronos, 298–299
 transformadores, 134–139
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411–413
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Faces polares, 449, 451
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246–250
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indução, 578–580
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Fator de distribuição, 650–652
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Fator de passo, 422, 644, 647
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 cálculo, 10–17
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 motor CC série, 493, 495
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Fluxo mútuo, 79, 80
Fluxo por polo, 446, 447
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 definição, 27
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535, 536
 em máquinas CCIP, 492
Força induzida em condutores, 
33–35
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 cálculo, 11–13
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 comportamento em materiais 

ferromagnéticos, 21
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cumulativo, 543
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diferencial, 547–549
 geradores CC de excitação 

independente, 530–531
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salientes, 662
 máquinas CA, 169–172
 máquinas CC, 468, 475–476
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 transformadores monofásicos 

reais, 83–85
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variação da, 367–370, 372–
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 relação com a potência em 
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234–235
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Frequência do rotor, 314

Fusíveis, 510, 511, 521
Fusível limitador de corrente, 521
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Gerador CC composto cumulativo 
ou aditivo, 543–547

Gerador CC composto diferencial 
ou subtrativo, 547–551

Gerador hipercomposto, 545
Geradores. Veja também os tipos 
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 indução, 388–393
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 princípios básicos, 1–2, 8–9, 

34–35
 regulação de tensão, 186, 

215–216
 sistema Ward-Leonard, 516–

517
 trifásicos, 613–616
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 características básicas, 527
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aditivo, 543–547
 composto diferencial ou 

subtrativo, 547–551
 de excitação independente, 

528–534
 em derivação ou shunt, 534–

540
 em série, 540–542
 sistema Ward-Leonard, 516–

517
 tipos principais, 526
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545

Geradores entrando em paralelo, 
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Geradores eólicos, 392
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elétrico, 542

Geradores síncronos
 características de potência na 
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233
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Índice  677

I
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