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Tóm tắt: 

Độ kiềm tổng trong môi trường nuôi tôm là một thông số quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến 
sự phát triển của thủy - hải sản, và là một nhân tố quan trọng cần được theo dõi. Tuy nhiên, việc 
đo đạc bằng tay sẽ gây tốn nhân công và thời gian của người nuôi. Để giải quyết các vấn đề trên, 
chúng tôi thực hiện nghiên cứu và thiết kế máy đo kiềm tổng một cách tự động. Việc đo độ kiềm  
được thực hiện theo phương pháp chuẩn độ, tức là bơm axit vào dung dịch cần đo cho đến khi 
dung dịch đạt giá trị pH mong muốn. Từ lượng axit đã dùng và thể tích dung dịch ban đầu để 
tính ra độ kiềm tổng [1], [2]. Kết quả đo đạc của thiết kế được hiển thị lên màn hình LCD với độ 
chính xác cao. Ưu điểm của máy là sử dụng nguyên liệu giá rẻ có giá thành thấp và rất dễ dàng 
sử dụng, hứa hẹn sẽ mang lại một giải pháp tốt cho người nuôi trồng thủy - hải sản trong việc 
theo dõi thông số nước nuôi. 
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Abstract: 

Total alkalinity is an important parameter monitored since  it  directly  affects  the  development  
of  marine  fisheries. However,  manual  measurement  will  cause  labor  cost  and muchtime for 
farmers. In order to solve the above problems, the authors  perform the  research  and  design  of  
a  machine  that measures  the  alkaline  totalizer  automatically.  Alkometric measurements  are  
made  by  titration.  With  the  method,  we pump the acid into the test solution until the desired 
pH value is obtained. Based on the amount of used acid and the volume of the initial solution, we 
calculate the total alkalinity [1], [2]. The measurement results are shown on the LCD with high 
accuracy. The advantage of the machine is that it uses cheap materials, has low cost and is easy 
to use, which promises to bring a good measure for aquaculture. 
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