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MÔN HỌC

Sinh học

Khám phá độ đục của 
nước bằng điện thoại 

BIỂU ĐỒ STEM

60 % 10 % 0 %  10 %

Nước là một nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quan trọng đối với sự sống còn của 
con người và các sinh vật khác nhau trên trái đất. Nước rất cần thiết cho sinh hoạt 
hàng ngày như dùng để uống, giặt giũ, tắm và là môi trường sống quan trọng đối 
với nhiều loài sinh vật và thực vật. Do đó, nước cần đảm bảo sạch và an toàn.

Ở một số nơi, nguồn nước không được bảo vệ tốt vì vậy mà nước xuất hiện những 
vẩn đục, có mùi và thậm chí chứa chất độc hại. Điều này là do nguồn nước thường 
không được chú ý tới và bị nhiễm chất độc hại từ rác thải của con người. Nước 
quá đục không an toàn để uống hoặc thậm chí để làm sạch. Bên cạnh đó, ở vùng 
nước đục, sinh vật thủy sinh có thể không sống sót được vì thiếu ánh sáng. Các 
hạt trôi nổi trong nước có thể ở một mức độ nào đó cản trở các quá trình khử trùng 
bằng tia cực tím (UV), vì các loại virus có thể tránh bức xạ UV bằng cách ẩn đằng 
sau các hạt.
 
Hoạt động lần này sẽ tập trung vào những cách đo độ đục của nước. Kiến thức 
này sẽ được sử dụng để phát hiện mức độ đục của nước xung quanh trường học 
hoặc nhà ở của học sinh. Công cụ đo lường sẽ được sử dụng là điện thoại thông 
minh, một công cụ giao tiếp mà hiện nay hầu hết tất cả giáo viên và học sinh đều 
sử dụng.

Lời giới thiệuKẾT NỐI TỚI MỤC TIÊU 

Mục tiêu chính 

Phân biệt các chất hòa tan và không hòa tan 
trong nước.

Hiểu rằng các hạt không hòa tan trong nước có thể 
được phát hiện bằng cách quan sát ảnh hưởng của 
ánh sáng tán xạ hoặc phản xạ.

Nguyên vật liệu 

Cốc thủy tinh trong 

Điện thoại thông minh có cài 
đặt ứng dụng đo cường độ 
ánh sáng

Đèn flash (hoặc đèn flash 
từ điện thoại thông minh 
khác)

3

10 ml sữa4

Nước từ nhiều nguồn 
khác nhau gần trường 
học hoặc nhà ở của học 
sinh

6

Muối, đường, trà5

Thí nghiệm Nâng cao

3 giờ
THỜI GIAN DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG 

Thiết kế một thiết bị đo độ đục nước đơn giản bằng cách 
sử dụng khái niệm tán xạ và phản xạ hoặc truyền ánh sáng.

3

Thu thậpa dữ liệu, phân tích kết quả và diễn giải dữ liệu.4

Hóa học Vật lý

CÁC CHỦ ĐỀ

Độ đục của ánh sáng nước sạch

TỪ KHÓA

Nước uống Mức độ đục Độ sạch của 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Các chỉ dẫn an 

Hãy cẩn thận để không làm đổ chất 
lỏng trực tiếp lên điện thoại thông minh.

Các chất lỏng được sử 
dụng không dùng để uống.

Sự tán xạ ánh sáng xảy ra do một chùm ánh sáng chiếu vào 
các hạt nhỏ hòa tan trong nước được hấp thụ và sau đó bị 
tán xạ theo các hướng. Nói chung, kích thước của các hạt 
tán xạ ánh sáng gần bắng bước sóng của ánh sáng. Ánh 
sáng nhìn thấy có bước sóng 400–700nm. Ánh sáng tán xạ 
có các thuộc tính hơi khác so với nguồn sáng ban đầu, ví 
dụ như sự thay đổi màu sắc. Ngoài sự tán xạ, các hạt trong 
nước cũng có thể phản xạ ánh sáng. Sự phản xạ này sẽ trở 
nên nổi bật nếu kích thước hạt lớn hơn nhiều so với bước 
sóng của ánh sáng tới. Càng nhiều hạt trong nước, 

càng nhiều ánh sáng có thể bị tán xạ hoặc phản xạ. Ngoài 
sự tán xạ ánh sáng và sự phản xạ, ánh sáng cũng có thể 
được hấp thụ bởi các hạt. Sự hấp thụ làm cho cường độ 
ánh sáng giảm dần trong suốt quá trình hoặc biến mất nếu 
dung dịch quá dày hoặc quá đục. Có một mối tương quan 
giữa số lượng hạt trong nước và lượng ánh sáng bị tán xạ, 
phản xạ hoặc hấp thụ. Trong thí nghiệm này, học sinh sẽ 
được hướng dẫn thiết kế một công cụ đơn giản để đo mức 
độ đục của nước và sử dụng nó để đánh giá chất lượng 
nước ở gần trường học hoặc gần nhà ở.

Thông tin chung 

Về tán xạ, hấp thụ và phản xạ ánh sáng

Thiết lập

Câu hỏi định hướng 

Đường truyền ánh sáng trong nước thay đổi 
như thế nào khi các chất khác nhau được 
thêm vào? 

1

Sự khác biệt giữa các chất tan trong nước 
và không tan trong nước trong việc đo độ 
đục của nước là gì? 

2

Số lượng của một chất được sử dụng có 
ảnh hưởng gì đến độ đục của nước?

3

Mức độ đục nói gì về độ sạch của nước? 4

Hoạt động này có thể được thực hiện 
theo nhóm gồm 2 hoặc 3 học sinh.

1

Thí nghiệm đo độ đục của nước rất đơn giản. 
Bạn cần tải xuống ứng dụng đồng hồ đo ánh 
sáng miễn phí trên App store đối với iPhone 
hoặc Google Play đối với điện thoại sử dụng 
hệ điều hành Android. 

2

Bằng mắt thường đôi khi rất khó để định 
lượng lượng ánh sáng tán xạ và phản xạ. 
Chúng ta có thể sử dụng máy ảnh của điện 
thoại thông minh cùng với ứng dụng máy đo 
cường độ ánh sáng(ví dụ: ứng dụng miễn phí 
LightMeter dành cho iPhone và Android). 
Ứng dụng sẽ cung cấp các giá trị khác nhau 
tùy thuộc vào lượng ánh sáng được chụp bởi 
máy ảnh.

3

Nhiệm vụ
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Sử dụng cốc nước thủy tinh trong suốt để 
chứa nước. Nếu bạn có hai điện thoại thông 
minh, một chiếc dùng để chạy ứng dụng 
LightMeter, chiếc còn lại dùng như đèn flash. 
Hoặc bạn có thể sử dụng mạch LED tự tạo của 
riêng bạn làm nguồn sáng.

4

Đặt đèn pin dưới cốc nước để chiếu sáng 
nước từ bên dưới. Sử dụng camera của một 
chiếc điện thoại như một cảm biến ánh sáng 
để chụp ánh sáng tán xạ hoặc phản xạ từ 
các hạt trong nước. Máy ảnh điện thoại thông 
minh chạy ứng dụng LightMeter được đặt bên 
cạnh cốc nước.

5

Quan sát sự thay đổi con số được hiển thị 
trên màn hình điện thoại mỗi khi bạn thay 
đổi độ đục của nước, ví dụ bằng cách thêm 
sữa từng chút một. Đảm bảo mỗi khi bạn 
thêm một giọt sữa, hãy đợi một lúc cho nó 
tan đều.

6

THÔNG TIN  Thường các chất hòa tan trong 
nước không thể được phát hiện theo cách 
này. Trong trường hợp đó, chúng ta cần áp 
dụng các kỹ thuật khác, ví dụ như sử dụng 
giải pháp đo Tổng chất rắn hòa tan (TDS) 
đơn giản.

7

1
2

Điều gì xảy ra nếu bạn liên tục thêm từng 
giọt sữa?Ánh sáng tán xạ và phản xạ 
được chụp bởi máy ảnh có liên tục tăng 
lên không? Thử thực hiện xem! 

1

Bạn có thể định lượng ánh sáng được chụp 
bởi điện thoại thông minh mỗi khi bạn thay 
đổi độ đục của nước bằng cách sử dụng 
lượng sữa khác nhau không? Đánh giá sự 
thay đổi bằng cách sử dụng biểu đồ độ sáng 
so với số lượng giọt sữa.

2

Thảo luận về kết quả với học sinh.3

Sử dụng các chất lỏng và chất khác ngoài sữa. 
Bạn có nhận được kết quả tương tự như với 
sữa không? Hãy thử đánh giá nhanh, dùng 
đèn flash, xem muối, đường, sữa hoặc trà hòa 
tan trong nước sạch có thể tán xạ và phản xạ 
ánh sáng hay không. Đối với sữa và trà, đổ 
một giọt vào cốc nước. Nếu nước trở nên đục 
thì đó là sự phản chiếu và tán xạ ánh sáng.

4
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Giải thích tại sao mỗi khi các chất mới 
được thêm vào, độ phản xạ ánh sáng 
tăng lên.

1

Mô tả kết quả mà bạn thu được trong nhiệm 
vụ số 2 ở trên. Bạn có thể giải thích tại sao 
sự phản xạ cuối cùng lại giảm khi độ đục 
tăng lên quá nhiều? Bạn có gợi ý sửa đổi 
hay thay đổi kỹ thuật dùng trong thí nghiệm 
không?

2

Bạn có thể làm cho nước đục trong trở lại 
không? Thông thường, chúng ta cần làm 
sạch nước trước khi sử dụng, bằng cách 
áp dụng các kỹ thuật lọc nước đơn giản.  
Sử dụng giấy lọc để lọc một trong các 
mẫu nước. Đo độ trong trước và sau khi 
lọc và so sánh. 

5

Bằng cách đo độ đục của nước, có thể 
xác định liệu mẫu nước được kiểm tra có 
an toàn để uống không? 

6

Nhiệm vụ B

Thực hiện thí nghiệm sử dụng 
các nguồn nước khác nhau  

Bây giờ hãy so sánh mức độ đục của nước mà bạn 
thu thập từ môi trường xung quanh theo cách tương 
tự. Phân loại các mẫu nước theo độ đục của chúng 
từ độ đục cao nhất đến thấp nhất, sau đó thảo luận 
về kết quả trong lớp hoặc theo nhóm. Yêu cầu học 
sinh làm một báo cáo dưới dạng một poster.

Câu hỏi về thí nghiệm

Đánh giá

Điểm số

Cả hai câu trả lời 
đều đầy đủ và đúng

Câu trả lời số 2 
đầy đủ và đúng

Cả hai câu trả 
lời nhìn chung 
là đúng, nhưng 
không đầy đủ 

Câu trả lời không đầy 
đủ và không chính xác

4 3 2 1
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