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potência ativa, 31, 48
potência reativa, 49
relutância, 12–13
sistema por unidade, 94–99
trabalho, 7

velocidade angular e aceleração
angular, 4
visão geral, 2–3
Unidades do SI, 2–3, 669
Unidades do sistema métrico,
2–3, 669
Unidades inglesas, 2–3, 669
Unidades padrões, 2–3, 669

V
Variações de carga
gerador CC composto
cumulativo, 544–545
gerador CC em derivação,
537–538
gerador de indução, 391

gerador síncrono operando
isolado, 214–216
geradores síncronos em
paralelo, 230–231
motor síncrono, 277–280
Velocidade, 5
Velocidade, representação, 4
Velocidade angular, 3–4
Velocidade angular
unidimensional, 3
Velocidade de base, 367–370
Velocidade de escorregamento,
313
Velocidade em disparada, 491
Velocidade nominal, 251–252
Velocidade síncrona, 363
Vetores, 3

