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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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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.' 
 
 
 
Jakub Tomczyk - Univ. Sydney 
Peter Frolkovic - STU Bratislava 
Chris Stolk - UVA Amsterdam 
Christian Reinhardt - VU Amsterdam 
Arthur Vromans - TU Eindhoven 
Roberto Castelli - VU Amsterdam 
Dit probleem is aangedragen door Martin Roth van het KNMI     
  

   


