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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                       Môn:  KỸ THUẬT ĐIỆN 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/4 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung đáp án Thang 
Điểm 

1 

I 

Nối đất bảo vệ 
- Nhiệm vụ của nối đất bảo vệ là hạ thấp điện áp của phần kim loại, 

vỏ thiết bị bằng kim loại so với đất kh xảy ra hiện tượng chạm vỏ. 
0,25đ 

- Thiết bị gồm một dây dẫn nối các phần kim loại của thiết bị điện 
xuống đất qua một cọc nối đất có điện trở nhỏ (chôn sâu dưới đất) 0,25đ 

- Khi động cơ bị chạm vỏ nhờ có nối đất bảo vệ nếu chúng ta đứng 
ở đất chạm phải vỏ thiết bị điện thì điện áp đặt lên người chỉ bằng 
hiệu số điện thế của vỏ thiết bị điện và điện thế của đất tại chỗ 
người đứng. 

0,25đ 

II 

Dùng các phương tiện bảo vệ 
- Phải tìm mọi biện pháp đề phòng tiếp xúc với bộ phận có điện như 

cầu dao cần có hộp bảo vệ, sử dụng các rào chắn, khóa các tủ 
điện, các chướng ngại vật bảo vệ để chống chạm ngẫu nhiên vào 
bộ phận mang điện. 

0,25đ 

- Thiết lập hệ thống bảo vệ chống chạm trực tiếp bằng các thiết bị 
tự động cắt nguồn cung cấp khi có chạm vỏ thiết bị. 0,25đ 

- Sử dụng các vật liệu cách điện đúng tiêu chuẩn để cách điện cho 
các thiết bị điện 0,25đ 

- Thiết lập các hệ thống biển báo, đèn báo thoát hiểm 0,25đ 

III 
Nối đẳng thế 

- Dùng dây dẫn nối các bộ phận mà ta tiếp xúc lại với nhau. Như 
vậy nếu các bộ phận ấy có điện thì giữa chân và tay người tiếp xúc 
sẽ có cùng một điện thế nên không có dòng điện qua người. 

0,25đ 

IV 
Tuân thủ các qui định về an toàn điện 

- Tôn trọng vào bảo quản tốt các thiết bị phương tiện bảo vệ như 
hộp che cầu dao, thiết bị nối đất. 

0,25đ 

 - Khi sửa chữa hoặc làm vệ sinh công nghiệp phải cắt điện và treo 
biển báo cấm đóng điện. 0,25đ 
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  - Ở những nơi cần thiết phải có đặt bảng cần chú ý và nói rõ sự 
nguy hiểm chết người. 0,25đ 

 - Khi làm việc ở những nơi có điện áp cao cần tuân thủ nguyên tắc 
có hai người cùng làm. 0,25đ 

Tổng điểm  3,00đ 

2 

I 

Tính chọn dây dẫn (dây đồng) 
Công suất tính toán của phụ tải 

 
Ta có: Kc = 0,9 
           Pđmi = Pđm = 8 (kW) 

) 

0,5đ 

Tiết diện dây dẫn 

 
Ta có: c = 14 (tra bảng trị số c áp dụng cho dây đồng) 
            l = 70 m 
ΔUcp%= 3% 

 

0,5đ 

Tra bảng chọn tiết diện dây dẫn S = 16 mm2 
Dòng điện liên tục cho phép lớn nhất Icp = 90 A 0,5đ 

II 

Kiểm tra lại theo điều kiện phát nhiệt cho phép 

 
0,5đ 

Ta có: Up = 220 V;  Pp = Ptt = 7,2 kW = 7.200 W;  
cosφ = 0.9 

 

0,5đ 

Vậy ta chọn dây dẫn có tiết diện như sau: 0,5đ 
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- Dây pha: 16 mm2 
- Dây trung hòa: 10 mm2 hoặc 16 mm2 

Tổng điểm  3,00đ 

3 
a 

Ta có: 
hc = 0,6 m 
hlv = 0,8 m 
htt = h – hlv –hc = 4,2 –0,8– 0,6 = 2,8 (m) 

0,25đ 

llợi = ૃ htt = 1,25  2,8 = 3,5 (m) 
llợi max = ૃ max  htt = 1,5  2,8 = 4,2 (m) 

0,25đ 

Tính số vị trí theo chiều dài (Na ) và rộng (Nb) của phòng 
 4,14 =>chọn 4 vị trí 

 2,17 =>chọn 3 vị trí 
0,25đ 

Tính số khoảng cách của các đèn theo chiều dài (la), chiều rộng (lb) 
và giữa các đèn với tường, do phòng học nên sát tường có làm việc, 
nên ta chọn  

3,95 (m) 

          =>Chọn la = 4 (m) 

0,25đ 

=> 1,25(m) 0,25đ 

 2,85 (m) 

        =>Chọn lb = 2,8 (m) 
0,25đ 

=>  1 (m) 0,25đ 

Ta có:  la, lb < llợi max = > Thoả điều kiện lựa chọn. 0,25đ 

b 
Tính số lượng đèn: 

0,5đ 
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- Chọn mỗi vị trí 1 máng đèn có 2 đèn loại 40 (W) 
- Tổng số lượng đèn bố trí cho phòng là 12 bộ 2  40 (W) 

 
0,5đ 

 Bố trí đèn 
- Vẽ bố trí đèn trên mặt bằng 

0,5đ 

- Vẽ bố trí đèn trên mặt đứng 0,5đ 
Tổng điểm  4,00 đ 

 


