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H

et Natural Colour System (NCS) is
een beschrijvend communicatiesysteem dat op de markt werd gebracht door het Scandinavian Color
Institute Stockholm. Het stelt ons in staat alle
waargenomen kleuren te beschrijven aan de
hand van hun visuele gelijkenis met zes ideale
kleuren, waarvan vier chromatische (geel, rood,
blauw, groen) en twee achromatische (zwart,
wit). Deze gelijkenis wordt uitgedrukt in een
percentage. Fabrikanten van kleurstoffen en
gekleurde materialen uit verschillende sectoren
kunnen de kleur van hun producten dus benoemen met een dergelijke NCS-notatie. Deze
kleurnorm wordt in verschillende Europese
landen gebruikt, met name in de bouwsector.
Het belang van het systeem zit in het feit dat
de kleuren worden geïdentificeerd en gerangschikt zoals ze worden waargenomen door het
menselijk oog.
De waargenomen kleur
We kunnen kleur definiëren als een complexe
constructie door ons visueel vermogen op basis
van licht en context. Kleur is dus geen kenmerk
op zich van de dingen om ons heen. Deze definitie geldt ook voor het NCS. De NCS-notatie van
een bepaalde kleur is geen formule die wordt
gebruikt om deze kleur materieel weer te geven.
Het staat een dergelijke materialisatie slechts op
indirecte wijze toe, en bovendien niet in alle bestaande materialen voor eenzelfde notatie.
Drie geometrische figuren geven de organisatie
van de kleuren in het NCS-systeem weer, één
driedimensionale en twee tweedimensionale.
-	De eerste figuur is een cirkel die de horizontale doorsnede van de kleurenruimte voorstelt
en een theoretische plaatsbepaling mogelijk
maakt van alle kleurtonen op hun maximale
chromaticiteit. Deze noemen we ‘C’ (AFB. 1).
-	De tweede figuur bestaat uit twee kegels
die aan de basis met elkaar verbonden zijn.
Deze theoretische kleurenruimte omvat alle
waargenomen kleuren (AFB. 2).
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-	De derde figuur is een gelijkzijdige driehoek
en stelt een verticale doorsnede van de
kleurenruimte voor, de theoretische plaatsbepaling van alle nuances van eenzelfde
kleurtoon (AFB. 3).
De verticale as is de theoretische plaatsbepaling van alle achromatische kleuren: zwart aan
de basis (S), wit aan de top (W).
In elke verticale doorsnede – of WCS-driehoek –
en om het even welk punt van de kleurencirkel,
hebben de kleuren op een lijn parallel aan de
WS-verbinding – dus de as van de achromatische kleuren – eenzelfde chromaticiteit. De
kleuren op een parallelle lijn aan de WC-zijde van
de kleurendriehoek hebben eenzelfde gelijkenis
met zwart. De kleuren op een parallelle lijn aan
de SC-zijde hebben eenzelfde gelijkenis met wit.
De NCS-notatie
Het NCS-systeem hanteert een notatie die
rechtstreeks afgeleid wordt uit de voormelde
geometrische figuren. Deze notatie is dus een
beschrijving, in twee delen, van de waargenomen oppervlaktekleur en bestaat uit cijfers en
letters. Het eerste deel beschrijft de nuance van
de kleurtoon, het tweede de kleurtoon zelf.
In het eerste deel van de notatie zien we twee
getallen met een spatie ertussen. Het eerste
getal geeft, in de vorm van een percentage, de
visuele gelijkenis1 aan met zwart. Het tweede
getal is eveneens een percentage en geeft de
chromaticiteit weer, de visuele gelijkenis met
de kleurtoon waargenomen aan een maximale
chromaticiteit. De som van deze beide getallen
is nooit groter dan 100. Het verschil tussen het
getal 100 en deze som beschrijft de gelijkenis
met wit, eveneens uitgedrukt in een percentage. De nuance beschrijft dus 3 kenmerken van
de waargenomen kleur: de visuele gelijkenis
met zwart, de chromaticiteit en, door middel
van een berekening, de visuele gelijkenis met
wit.

1. De term 'visuele gelijkenis'
geniet de voorkeur boven
'gehalte'. Deze laatste
term verwijst eerder naar
de verhouding van een
welbepaalde stof, een
fysische realiteit, in een
mengsel. De term zou
dus slecht gekozen zijn,
aangezien hij in tegenspraak
is met het fundament van het
NCS-systeem.
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AFB. 1-2-3
De drie geometrische figuren
zijn een grafische voorstelling
van het NCS-systeem.

The color circle

The color space

In het tweede deel van de notatie staan één
of twee letters met ertussenin een getal. Eén
enkele letter benoemt één van de vier ideale
kleurtonen: Y(ellow), R(ed), B(lue), G(reen). De
volgorde van deze kleurtonen ligt vast. Ze bepaalt de volgorde van de letterparen en geeft
de verplichte leesrichting aan van de NCSkleurencirkel2. Een combinatie van twee van
deze letters wijst op een complexe kleurtoon:
YR, RB, BG, GY. Tussen de beide letters staat dan
een getal – in theorie van 01 tot 99, maar in de
praktijk van 10 tot 90 – dat het percentage van
visuele gelijkenis weergeeft van de eerste kleurtoon ten opzichte van de tweede kleurtoon.
Voorbeeld:
05 80 - Y omschrijft een gele kleur die 05% gelijkenis vertoont met zwart, 80% gelijkenis met
Y (aan een chromaticiteit van 100%) en 15% gelijkenis met wit (100 - (05 + 80)).
05 80 Y 80 R omschrijft een gele kleur die 80%
gelijkenis vertoont met ideaal rood en 20% met
ideaal geel. Er is 05% gelijkenis met zwart, 80%
met Y 80 R (aan een chromaciteit van 100%) en
15% met wit (100 - (05 +80)).

2. De index, de kleurenwaaier,
moet naar rechts worden
uitgerold en niet naar links om
de leesrichting van de NCSkleurencirkel te respecteren.
3. Een NCS-notatie maakt
slechts een indirecte
materialisatie van de kleur
mogelijk en bovendien niet in
alle bestaande materialen voor
eenzelfde notatie. Dit artikel
bevat dus geen reproductie
van de kleuren die worden
beschreven door de notaties.
4. Er dient opgemerkt dat twee
kleuren dezelfde lichtheid
kunnen hebben terwijl in hun
notatie de gelijkenissen met
zwart en wit verschillend zijn.

urban.brussels

Visuele lichtheid
Eenzelfde NCS-nuance betekent niet dat de visuele lichtheid dezelfde is. We nemen het voorbeeld van twee notaties met een verschillende
kleurtoon, maar met eenzelfde nuance. Ze hebben dezelfde gelijkenis met zwart (50), dezelfde
chromaticiteit (50) en dezelfde gelijkenis met
wit (0), maar niet dezelfde lichtheid.
Bijvoorbeeld3:
-	50 50 - Y omschrijft een gele kleur die 50%
gelijkenis vertoont met zwart, 50% gelijkenis met Y (aan 100% chromaticiteit) en 0%
gelijkenis met wit (100 - (50 + 50)).
-	50 50 - R 80 B omschrijft een rode kleur die
80% gelijkenis vertoont met ideaal blauw en
20% gelijkenis met ideaal rood. Er is 50%
gelijkenis met zwart, 50% gelijkenis met R

The color triangle

80 B (100% chromaticiteit) en 0% gelijkenis
met wit (100 - (50 + 50)).
Een NCS-notatie beschrijft dus niet de visuele lichtheid. Daarom moeten we de lichtheid
onderscheiden van de gelijkenis met zwart en
wit. We moeten dus een NCS-lichtheidstabel en
vooral een NCS-lichtheidsschaal gebruiken. Zo
kunnen we de waarde van de lichtreflectie en
de lichtheidsindex bepalen van alle kleuren die
zijn gereproduceerd in de NCS-atlas en -index4.
Het geval van de achromatische kleuren
De notatie van de achromatische kleuren – die
dus geen kleurtoon en geen chromaticiteit hebben – ziet eruit als volgt: in het tweede deel verschijnt de letter N (Neutral) die net als bij de chromatische kleuren wordt voorafgegaan door de
nuance, d.w.z. een eerste getal dat de gelijkenis
met zwart aangeeft en vervolgens een tweede getal dat altijd 00 is (de afwezigheid van kleurtoon
impliceert de afwezigheid van chromaticiteit). De
som van de beide getallen is nooit groter dan 100,
het verschil beschrijft de gelijkenis met wit.
20 00 - N omschrijft een achromatische kleur
die 20% gelijkenis vertoont met zwart en 80%
gelijkenis met wit (100 - (20 + 00)).
75 00 - N omschrijft een achromatische kleur
die 75% gelijkenis vertoont met zwart en 25%
gelijkenis met wit (100 - (75 + 00)).
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