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Helderheid over mistdetectie

Mist kan heel plaatselijk zijn en plotseling opkomen. Daarom zou het KNMI graag
automatische mist-detectie doen op basis van, bijvoorbeeld, beelden van camera's langs de
weg. De Studiegroep kwam op het eind van de week zelfs met twee methodes voor
automatische mist-detectie. Martin Roth van het KNMI: 'Het is nu veel helderder hoe we dit
verder kunnen ontwikkelen.'
Als je naar een foto van een landschap kijkt, heb je als mens meestal wel een idee hoe mistig
het er is. Mensen identificeren automatisch objecten in een foto, en weten hoe groot die
ongeveer zijn, zodat je uit hun relatieve groottes afstanden afleidt. In combinatie met hoe grijs
dat stuk van de foto is, trek je intuïtief conclusies over hoe goed het zicht is.
Maar een computer herkent niets in een plaatje, die 'ziet' slechts de losse pixels van een
digitaal beeld. Hoe kan een computer direct uit die pixels afleiden of hij naar een helder,
danwel mistig landschap kijkt?
Dat is de opgave die het KNMI aan de Studiegroep Wiskunde met de Industrie voorlegde.
Uiteindelijk moet dat software opleveren dat op basis van één foto tot een oordeel komt of er
'geen mist' is, of 'mist', of 'dichte mist'. Het grote voordeel daarvan is, dat er al veel camera's
langs wegen en in steden staan die toch al beelden leveren.
Mocht deze opgave binnen een week lukken, dan had het KNMI nog een noot op zijn zang:
bepaal uit de camerabeelden wat het zicht in meter is.
Natuurlijk is er bij mist nooit een harde grens tussen 'goed zicht' en 'slecht zicht', maar het is
niet moeilijk om een 'fuzzy' criterium voor zo'n grens te bedenken waar een computer mee kan
werken. De moeilijkheid is, net als bij de eerste opgave, om vanaf een foto tamelijk exact te
bepalen waar die grens ligt.
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De
D wiskundiigen gingenn aan de slagg met drie sets van 13000 foto's, alllemaal doorr één vaste
camera genoomen van heetzelfde landschap overrdag, in de maanden ok
ktober, noveember en
K
meetveld waar zzich
jaanuari, bij aallerlei weerrsomstandiggheden. Dezze camera sttaat op het KNMI
ook
o de forwaard scatter sensor
s
beviindt. Deze zendt
z
licht inn het nabij infrarood
i
uiit en meet de
d
hoeveelheid
h
verstrooid licht.
l
De hooeveelheid verstrooiing
v
g is een maaat voor het zicht
z
(meer
verstrooiing,
v
, meer deelttjes en hoe lager
l
het ziccht).
Met
M zo'n insttrument is automatisch
a
he mistdetecctie dus al m
mogelijk, enn in theorie is
i het probleeem
op
o te lossen door versprreid door Neederland een paar duizend van zullke instrumeenten neer tte
zetten. Maarr dat is duurr en onprakttisch, zeker gezien het ffeit dat van heel veel loocaties
z
camerabeeldden gratis beeschikbaar zijn.
Van
V de 3 x 1300 KNMI-foto's was op deze maanier al bepaaald of ze inn de categorrie 'geen',
'lichte' of 'dicchte ' mist vallen
v
en hooeveel meterr het zicht is.
i Deze set foto's vorm
mde de
gecalibreerd
g
de standaard
d waaraan dee wiskundig
gen hun nogg te bedenkeen methode konden tessten.
Direct
D
aan d
de slag
De
D situatie van
v de zes wiskundigen
w
n die na de presentaties
p
s op maandaagochtend voor
v
deze
opdracht
o
haddden gekozeen, was uitzzonderlijk: in
i deze groeep geen moeeizame disccussie over w
wat
nu
n eigenlijk de opgave was,
w en hoee dit naar eeen wiskundig probleem
m te vertalenn.
Bij
B een eerstte bezoek aaan de groep in hun eigeen lokaal, opp dinsdagocchtend, is dee sfeer dan ook
ontspannen.
o
Het schoolbbord staat vvol formuless, sommige leden zijn al
a druk beziig op hun
laaptop code voor
v
een prrogramma tee tikken, anderen overlleggen over de beste aaanpak van een
an
nder aspectt van het pro
obleem.
Peter
P
Frolcovvic uit Bratislava: 'Het probleem is
i gedefiniëeerd, we werrken eraan en
e we gaan
reecht op de ooplossing aff.'
Ook
O later inn de week werkt
w
de groep zonder grote
g
struikeelblokken naar de oplosssing toe. Al
A
sn
nel hebben ze een com
mputerprograamma dat inn ieder gevaal op een kleein setje tesstfoto's goedd
werkt.
w
Methode
M
1: de donkerste pixels zoeken
z
Tijdens
T
de affsluitende presentatie,
p
op vrijdagoochtend, kann de groep zelfs
z
twee methodes
m
vooor
mistdetectie
m
presenterenn. Een belanngrijke vonddst voor meethode 1 waas, dat er al software
s
bestaat
b
die footo's kan 'on
ntmisten'. Deze
D
is in 20
009 ontwikkkeld door Kaiming
K
He,, Jian Sun enn
Xiaoou
X
Tangg van Hong Kong Univversity en Microsoft
M
Assia en beschhreven in het artikel 'Sinngle
im
mage haze rremoval usiing dark chaannel prior.'
Hun
H 'ontmistting' is gebaaseerd op eeen verrassennd simpel prrincipe, de dark
d
channel prior
(''donker-kannaalaannamee'): in een heldere
h
foto van een lanndschap of stadsgezicht
s
t zijn overaal –
behalve
b
in dee lucht - pixxels te vindeen die in miinstens één kleurkanaal bijna helem
maal zwart zijn
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(iin een digitaale kleurenffoto bestaat elke pixel uit
u een com
mbinatie van
n de kleurkannalen rood,
groen
g
en blaauw. Bijvoorrbeeld: in eeen maximaaal witte pixeel staan alleedrie de kannalen vol aann, in
een zwarte pixel
p
staan ze
z alledrie uit,
u in een heelder rode pixel
p
staat allleen kanaall 'rood' vol
aan).
De
D 'donker-kkanaalpixelss' in een helldere foto ziitten onder andere in alllerlei schadduwplekjes en
kleine,
k
heldeer gekleurdee objecten. In
I een niet-h
heldere fotoo, echter, ko
omen geen donkerd
kanaalpixels
k
s voor, omdaat de mist overal
o
wit sttrooilicht aaan het beeld toevoegt. Door
D
in elk
sttukje van dee foto de miinst helderee pixel op tee zoeken, enn aan te nem
men dat dit in feite de
donker-kana
d
aalpixels zijnn, kun je eeen donker-k
kanaalkaart van de fotoo maken, diee op elk punnt
aangeeft hoeeveel mist tuussen dat puunt in het laandschap enn de camerallens zat (waat uiteraard ook
van
v de afstannd afhangt).
Als
A je eenmaaal zo'n kaaart hebt, kunn je die digittaal van de oorspronkelijke foto afftrekken,
waardoor
w
dee mist optrekkt. Het resultaat kan veerbluffend zijn:
z

De
D KNMI-grroep gebruiikte de donkker-kanaalkaart op een andere mannier. In de gecalibreerd
g
de
teest-foto's beestaat de bovvenste helftt van het beeld uit openn lucht. Bij helder
h
weerr bevatten die
d
geen
g
donker-kanaalpixeels, maar heet landschapp daaronder wel, zodat de donker-k
kanaalkaart in
een licht en eeen donker deel uiteen valt. Bij mistig
m
weer is dat versch
hil veel minder duidelijjk,
dit
d verschil kan
k door een
n 'mistgetall' uitgedruktt worden.

Van
V dit mistggetal is bekeken, hoe goed
g
dit oveereenkomt met
m de KNM
MI testset waaarvoor het
zicht (de zoggeheten MO
OR=Meteoroological Opptical Rangee) bekend was.
w In de grrafiek moet een
hoog
h
mistgettal dus overreenkomen met een lagge MOR. Dee grens voor mist (MOR < 1000m
m) is
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bij
b log(1000)) = 6.9. Ond
derscheid maken
m
tussenn 'mist' en 'ggeen mist' lu
ukt hiermeee wel, maar bij
vrij
v goed ziccht (laag misstgetal), zit er zo veel variatie
v
in de
d MOR's daat het niet goed
g
mogeliijk is
om
o uit het m
mistgetal eenn zicht in meeters af te leezen.

Methode
M
2: randen zoeeken
De
D eerste meethode ging
g uit van hett verschijnseel, dat kleurren vervagen in de mistt. De tweedde
methode
m
bennut het feit, dat ook conntouren in de
d mist vervvagen. Een contour
c
of rand
r
is een lijn
l
waarop
w
pixels abrupt vaan kleur verranderen, ietts wat een computer
c
vrrij makkelijk
k 'ziet'. Er
bestaat
b
al lanng software die randen op kan zoeeken; dit zit al standaardd in fotobewerkingsp
b
programma's.
De
D wiskundiigen lieten in
i mistige en heldere footo's naar raanden zoekeen. Zoals uitt de illustraatie
hierboven
h
bllijkt, is het verschil
v
evident. Ze nam
men nu het aantal rand
den als indiccator, en kekken
hoe
h goed ditt overeen kw
wam met heet zicht in dee testset fotoo's van het KNMI.
K
Uit
U de analysse bleek, daat een foto met
m 'veel raanden' met zekerheid
z
eeen foto zondder mist is. Het
omgekeerde
o
is minder zeker:
z
als je op grond van
v het lage aantal randden besluit tot
t
'm
mist' , is ditt in enkele gevallen
g
tocch een foto bij
b helder weer
w (de laaggste rode enn groene punten
in
n de grafiekk zijn de zoggeheten outlliers). En err is een midddengebied waar
w het aaantal randenn
weinig
w
tot niiets over hett zicht zegt..

Roberto
R
Castelli van de Vrije Universiteit, die de presentaatie deed, veermoedt datt sommige
outliers foto's zijn, waarr er alleen lookaal een dunne
d
laag grondmist
g
boven het weeiland hanggt.
Dan
D gaat subbjectieve insschatting meespelen:
m
'A
Als je in eenn auto rijdt is
i dit mistig
g, maar als je
j
fiietst of wanndelt, is dit niet
n mistig.'
Ook
O was vollgens Castellli wel duiddelijk dat de methode niiet goed weerkt als het bijna
b
donkerr is.
Ook
O dan vinndt de compu
uter weinig randen in het
h camerabbeeld, hoewel het zicht dan voor eeen
mens
m
nog beest meer dann een kilometer kan zijn
n.
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Na de presentatie kreeg Martin Roth van het KNMI het laatste woord:
'Ik vind allebei de methodes voor mist-detectie aantrekkelijk. De twee methodes geven ook
dezelfde outliers, wat vertrouwen geeft dat ze deugen. Het KNMI moet nu gaan nadenken over
wat we precies willen met mist-detectie. Willen we ook zo'n dunne laag mist boven een
weiland kunnen detecteren?'
Zoals bij alle groepen, is het verrichte werk in deze week vooral ook de aanzet tot
vervolgonderzoek. Roth heeft al ideeën hoe het verder moet: 'Op basis van één foto krijgen we
al heel goede resultaten. Ik denk dat we dit nog kunnen verbeteren door tijd-series van foto's te
gebruiken voor detectie. In ieder geval is nu veel duidelijker gedefinieerd wat we kunnen doen
om dit verder te ontwikkelen.'
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