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RESUMO
Este trabalho apresenta uma nova metodologia para mapeamento no espaço de cor
colorimétrico CIEXYZ, dos valores de triestímulo obtidos em um espaço de cor não
colorimétrico definido pelas curvas de sensibilidade de um sensor eletrônico. A inovação do
método proposto é realizar o mapeamento através de três redes neurais artificiais sendo que
cada uma é especializada em mapear cores com um determinado triestímulo dominante. É
feita a comparação dos resultados do mapeamento com vários trabalhos publicados sobre
mapeamento de um espaço de cor em outro usando diversas técnicas. Os resultados mostram a
eficiência do método proposto e permitem sua utilização em equipamentos para medir cores,
incrementando sua precisão.
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