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phương pháp chiết đo quang

The multi-objective optimization method using
the fuzzy utility function to extraction of the
high colour degree anthocyanin

Trương Bách Chiến ............................................ 94

Truong Bach Chien ............................................ 94
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độ deaxetyl ~ 70% bằng hydroperoxit trong
môi trường dị thể và đồng thể

Study on degradation of chitosan from squid
pends with degree of deacetylation ~ 70% by
hydrogen peroxide in heterogeneous and
homogeneous medium

Bùi Phước Phúc ............................................... 103

Bui Phuoc Phuc................................................ 103

ii

