
Rezumatul etapei 

Etapa I: Constructie baza de date cu imagini realiste afectate de ceata cu distributie neuniforma si 

evaluarea modelului optic. 

 (O1) construirea primului set de date de imagini (la nivel mondial), incluzând perechi de imagini cu ceata 

(ceață reală, densă și neomogenă) și fără ceață (referinta);  

Inregistrari preliminare pentru baza de date de dehazing care contin imagini cu ceata densa cu distributie 

neuniforma precum si imaginile cu scenele neafectate de ceata (ground truth) obtinute in conditii similare 

de iluminare.  

 

Descrierea ştiinţifică şi tehnică 

Deoarece scopul principal este de a inregistra imagini in conditii similare cu cele intalnite in zilele cu ceata, 

prima perioada de inregistrare se desfasoara pe durata a 8 saptamani in sezonul de toamna/iarna. Am 

inregistrat imaginile in special in zilele noroase, predominant in timpul diminetii sau spre seara, cand 

intensitatea vantului nu depasea mai mult de 3km/h (pentru a limita ca ceata sa se imprastie foarte repede 

in scena sau sa apara modificari vizibile in continutul scenei, precum miscari de frunze, iarba, etc). Cel mai 

greu criteriu de indeplinit este absenta vantului, si acesta este motivul pentru care etapa de inregistrare 

este atat de dificila si dureaza atat de mult. 

Referitor la echipamentul hardware utilizat, am folosit o camera Sony Alpha 7III, pe care am actionat-o de 

la distanta cu ajutorul unei telecomenzi Sony RMT-DSLR2. Am obtinut astfel imagini cu rezolutie de 

4000x6000 si adancime de culoare 24 biti. Pentru generarea cetei am utilizat un generator de curent 

portabil si doua masini profesionala de generat ceata Antari Z1200 si LSM1500 PRO 1500 W.  Mașinile de 

ceață utilizează căldură pentru a induce evaporarea lichidului. Am ales un lichid special (ceață) cu 

densitate mai mare pentru a simula efectul care apare cu ceața apei pe distanțe mai mari decât cei 20-30 

de metri din scena. Generarea de ceața poate sa dureze intre aproximativ 3-15 minute in functie de 

complexitatea scenei sau de directia de raspandire a cetei. 

La inceputul fiecarei achizitie de scena s-a realizat ajustarea manuala a parametriilor camerei. Acesti 

parametrii raman nemodificati pentru fotografierea imaginii de referinta fara ceata si imaginii pereche cu 

ceata.   Acesti parametrii includ, setarea de white-balance, timpul de expunere (shutter speed/ exposure 

time), apertura(F-Stop) si ISO.  Acest lucru permite ca zonele din cele doua imagini pereche care nu sunt 

afectate de ceata sa arate identic. Pentru white-balance am utilizat card-ul SpyderCHECKR. Acesta tehnica 

este utilizata foarte des in fotografie si presupune plasarea card-ului referinta in fata camerei. 

Dupa ce toate conditiile de calibrare au  fost indeplinite, in toate perechile de imagini am amplasat cardul 

de culoare Macbeth care permite o post-procesare a imaginilor inregistrate. 

In total in aceasta etapa preliminara am inregistrat cateva sute de imagini si am obtinut aproape cateva 

zeci de perechi de imagini in etapa viitoare. 



   

 

   



       

 

 

Gradul de realizare al obiectivelor – 100% 

  

   


