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Câu 1 4đ 

a. Chức năng các phần tử: 

+ LA- Chống sét van: Chống sét lan truyền vào TBA 

+ FCO- Cầu chì tự rơi: Bảo vệ ngắn mạch và quá tải MBA 

+ MBA: Biến đổi điện áp cao sang điện áp thấp 

            +CB: Đóng/cắt, bảo vệ quá tải và ngắn mạch   
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b. Điều kiện lựa chọn FCO 

+ In ≥ Ib (Dòng làm việc cực đại) 

+ In ≤ Ic/6 (Dòng ngắn mạch phía sơ cấp khi ngắn mạch phía thứ cấp) 

+ IcFCO ≥ IN (Dòng ngắn mạch phía sơ cấp) 

            + UnFCO ≥ Unet (Điện áp định mức của mạng điện)  
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c.  

 Công suất biểu kiến của tải: 

+ SL=sqrt(800^2+800^2) ~1131 kVA 

 SL>SMBA=1000kVA MBA bị quá tải 

 Công suất phản kháng:  

QL=800kVAR, cosL=0,7 

QMBA=sqrt(1000^2-800^2)= 600kVAR 

 Dung lượng bù tối thiểu: Qbmin=800-600= 200kVAR 

Sau khi bù thì hệ số công suất của tải vẫn là 0,7. 
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Câu 2 4đ 

a. Xác định hệ số hiệu chỉnh:  

K4=0,8; K5=0,65, K6=1, K7=0,95  K=0,494     

Dòng định mức của CB: In=Ib=50A 

Giá trị Iz=In=50A 

Giá trị Iz’=Iz/K~=101A 

Tra bảng chọn dây 3x38mm
2
 (113 A); Kv=0,92 V/A/Km    

b. Vẽ đặc tuyến 

c. Kiểm tra sụt áp: 

U=Kv.Ib.L= (0,92)*45*(100.10^-3) ~=4.14V 

U% ~=1,08% <5%  Đạt Ucp%   
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Câu 3 2đ 

1. ACB, tiêu chuẩn áp dụng IEC 947-2 

MCCB, tiêu chuẩn áp dụng IEC 947-2 

MCB, tiêu chuẩn áp dụng IEC 60898 

 Các thông số chính của CB: In, Ir, Im, Icu, Ics, Icm, Ue, Ui, Uimp   

2. Chọn CB 

- Điện áp định mức: Un ≥ Unet  

- Dòng điện định mức: In ≥ Ib  

- Dòng hiệu chỉnh nhiệt Ir=Kr.In 

- Tần số: fn=50Hz 

- Dòng cắt ngắn mạch định mức: Icu ≥ Isc  

- Số cực: theo cấu hình của lưới điện 

- Dòng tác động & Đặc tuyến bảo vệ: theo tính chất tải 
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