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MAØU SAÉC VAØ HÌNH DAÏNG

Maøu saéc: Caûm giaùc maøu nhaän ñöôïc laø do taùc ñoäïng cuûa chuøm tia saùng leân

maét. Maét ngöôøi nhaän chuøm tia saùng coù böôùc soùng trong khoaûng 380nm -

740nm.

Töû ngoaïi maïnh Nhìn thaáy Hoàng ngoaïi (naêng löôïng yeáu)

380nm (tím) 740nm (ñoû)



Thảo luận nhóm 

• Nêu và giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình

đánh giá màu sắc của thực phẩm? (5 phút)

• Theo bạn, chúng ta nên làm gì để có sự công bằng trong

đánh giá màu và sự biến đổi màu trong chế biến thực

phẩm (5 phút)

• Bạn hãy chọn một phương pháp đánh giá màu của đậu

ve trong quá trình bảo quản đậu bằng phương pháp đông

lạnh (5 phút)



Tính chất màu của thực phẩm 

• Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành màu sắc

– Nguồn sáng

– Hướng nhìn

– Kích thước của vật

– Nền 

– Độ tuổi

– Trí nhớ về màu



Hệ màu

• CIE (commission internationale de l’Eclairage): ra đời

năm 1931

Bao gồm: 

RGB: XYZ, tristimulus values

Yxy color system

Hunter Lab color system L,a,b

CIELAB L*a*b* color system

Hệ màu L*C*H* 



Hệ màu X,Y,Z và Yxy

• X, Y, Z đại diện cho 3 màu: Red, Green, Blue (RGB)

• Độ phản xạ và truyền suốt tại các bước sóng khác nhau

được định lượng dựa trên 3 màu chuẩn

• x= X/(X+Y+Z), y=Y/(X+Y+Z) và Y được sử dụng cho hệ

màu Yxy



Hệ Yxy

• Y đặc trưng cho độ

sáng của phản xạ

• yx đặc trưng cho

cường độ màu sắc





Hệ màu Hunter Lab

• Ra đời năm 1966

• L: độ sáng, L=0-50: tối; 

L=50-100: sáng

• a dương: đỏ; a âm: xanh lá

cây

• b dương: vàng, b âm: xanh

dương



Hệ màu CIELAB

• Ra đời năm 1976

• Sự cải tiến của hệ màu

Hunter Lab

• L*: độ sáng, L*=0-50: tối; 

L*=50-100: sáng

• a* dương: đỏ; a* âm: xanh lá

cây

• b* dương: vàng, b* âm: xanh

dương



Hệ L*a*b* 



Hệ màu L*C*H* 

• Đây là hệ màu tương

đương hệ L*a*b* 

nhưng hệ này sử

dụng các thông số

• L : độ sáng

• C: cường độ màu

H : góc thay đổi màu



Mối quan hệ L*a*b* và L*C*H



Sử dụng phương pháp chụp màu để đo màu sắc



Dùng hệ màu L*a*b* để xác định sự khác

nhau của màu sắc

➢ L*: khác nhau về độ sáng. Dấu “+”: sáng hơn, 

dấu “-”: tối hơn

➢ a*: khác nhau về màu đỏ và xanh lá cây. Dấu

“+”: đỏ hơn, dấu “-”: xanh hơn

➢ b*: khác nhau về màu vàng xanh da trời. Dấu

“+”: vàng hơn, dấu “-”: xanh hơn

Tổng sự khác nhau về màu



Ví dụ so sánh màu sắc của hai mẫu táo dùng hệ màu L*a*b*



Dùng hệ màu L*C*H* để xác định sự khác

nhau của màu sắc

➢ L*: khác nhau về độ sáng. Dấu “+”: sáng hơn, 

dấu “-”: tối hơn

➢ C*: khác nhau về cường độ. Dấu “+”: brighter, 

dấu “-”: duller

➢ H*: khác nhau về màu (hue)

Tổng sự khác nhau về màu



Ví dụ so sánh màu sắc của hai mẫu táo dùng hệ màu L*C*H*



Kiểm tra độ màu của thực phẩm

Các phương pháp 

đo màu thực phẩm



Bài tập

Tính chất màu sắc của miếng khoai tây chiên trong lò microwave 

với dầu hướng dương được nghiên cứu sử dụng hệ màu CIE. 

BaSO4 được dùng làm chuẩn với các giá trị L*, a*, b* lần lượt là

96.9, 0.0 và 7.2. Giá trị L*, a* và b* của miếng khoai tây với các thời

gian sấy khác nhau được ghi lại ở bảng sau. Hãy diễn giải kết quả

thí nghiệm?




