
Culorile in cartografie 
 
Culoarea este una dintre proprietatile fundamentale ale tuturor sibmolurilor 
respectiv elementelor hartii. In ArcMap sunt utilizabile toate culorile ce pot fi 
definite individual sau pot fi definite stiluri ori scheme de culoare. 
 
Foarte important in cartografie este modul in care elementele de pe harta sunt 
prezentate astfel incat sa fie transmise catre utilizatorul final mesajul dorit in modul 
cel mai simplu si clar. In acest scop alegerea corecta a culorilor joaca un rol esential 
 



Scheme calitative utilizeaza diferențele de 

nuanță pentru a reprezenta diferențele 

nominale, sau diferențe de tip. Luminozitatea 

nuanțelor utilizate pentru categorii calitative ar 

trebui să fie similare, dar nu egale. Alocați cele 

mai deschise , cele mai intunecate, cele mai 

saturate nuante, pentru a accentua elementele 

ce se doresc a fi evidentiate in harta. Date cu 

privire la utilizarea terenurilor sau de acoperire 

a terenurilor, de exemplu, sunt bine 

reprezentate de o schemă de culori calitative. 

Schema binara arată diferențe nominale, 

care sunt împărțite în doar două categorii. 

Perceptia diferentei dintre a doua categorii, 

cum este cazul schemei binare, poate fi mult 

mai usoara decat in cazul in care se 

folosesc nuante de culoare penru a 

reprezenta o variatie calitativa mai larga. Un 

exemplu bun pentru utilizarea schemei 

binare este intravilanul si extravilanul unei 

localitati. 

Schemele divergente permit afisarea unor 

date cantitative care reprezinta progresii  ce 

au ca si punct de maxim interes o valoare 

critica aflata in mijlocul seriei. O schema 

secventiala tipica foloseste doua tente de 

culori diferite ce pornesc de la o culoare 

comuna pentru valoarea de mijloc si pe 

masura ce se indeparteaza de aceasta 

valoare centrala nuantele devin mai 

intunecate. Abaterile fata de medie sunt bine 

reprezentate de o schemă de culori 

divergente. 

Clase secvențiale de date sunt aranjate logic de 

la mare la mic. Aceste clase de categorii ar 

trebui să fie reprezentate de pași secvențiali de 

luminozitate. Valorile scăzute sunt de obicei 

reprezentate prin culori luminoase și valorile 

ridicate reprezentate prin culori intunecate. 

Tranzițiile între nuanțe pot fi utilizate într-un 

sistem secvențial, dar progresia de lumină-

întuneric ar trebui să fie linia directoare a 

schemei de culori. Pantă sau densitatea 

populației, de exemplu, sunt bine reprezentate 

de scheme de culori secventiale. 

http://www.personal.psu.edu/faculty/c/a/cab38/ColorSch/Schemes.html

