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1

Motores
diversos

1.1

Onde os motores são usados?

Atualmente os
motores nos auxiliam
em quase toda a nossa
vida cotidiana.

é mesmo?!

Veja este gráfico!
Ele representa os itens
de consumo de energia
elétrica no Japão!
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Aquecimento

Mas eles são...
aquelas máquinas que
giram quando ligados à
eletricidade, não é?

ão

Il

Você está dizendo que
a maioria das coisas
no mundo funciona
com um mecanismo
tão simples...?
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2

Como são os
motores?

2.1

O que é um motor

………

Veio encontrar a Koiru...?

gulp

Você não vai conseguir vê-la
se não entrar na loja...

Está com medo de entrar?

38

Está, não é mesmo?
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3

Motores de
corRente contínua

3.1 Princípio dos motores de
corrente contínua

vush!

Fui eu quem os trouxe aqui!

Se eles souberem o quanto
os motores são incríveis...

também ficarão
interessados em
eletrodomésticos,
não é verdade?!
eles são apenas um cliente e um vizinho...
eu não tenho nenhum sentimento por
eles além disso!

…………

também não
precisa pisar...

Koiru…

Capítulo
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Motores
sem escovas

4.1

As escovas

Ah!

Tinha uma
pedra no
bolinho
daifuku?!

Seria péssimo se
eu comesse...
essa loja
iria falir!

claro que não!
o que você
quer?

ele não chegou
gritando...

tec

por que chegou
gritando desse jeito...?

90
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5

Motores
síncronos

5.1 Corrente
alternada

Eles parecem decididos a
reconstruir esta rua...
Acho que eles querem demolir
a rua comercial e construir um
shopping center no lugar.

o quê...?!

então esta rua comercial
vai desaparecer?!

se isso acontecer, as nossas
lojas serão transferidas para
dentro do shopping center...

116

... por outro lado, talvez
apareçam mais clientes, né?

Koiru?!
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6

Motores
de indução

6.1 O princípio dos
motores de indução

se bem que eu acho que qualquer
coisa que façam será inútil em
uma rua comercial decadente...
blam!

o... o que está
havendo?
será que vão fazer
algum evento?

isso não é
verdade!

ahhhh!!

