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Tapis Adaptif dengan Pengaturan Langkah Adaptasi 

secara Fuzzy Ternormalisasi 

Junibakti Sanubari 

lntisari 
Didalam makalah ini disajikan sebuah cara untuk menonnalisasikan variabel yang akan 

dipakai dalam menentukan langkah adaptasi pada sebuah tapis adaptif. Parameter tapis adaptif 
diatur dan diubah menurut kriteria rata-rata kudrat terkecil. Tapis adaptif dengan menggunakan 
metoda yang diusulkan dalam makalah ini akan lebih cepat konvergen daripada yang dicapai 
dengan algoritma lain pengatur langkah adaptasi yang sudah pernah diusulkan sebelummnya. 
Lain dari itu, tapis adaptif yang dihasilkan akan memiliki kesalahan ajeg yang lebih kecil 
dibandingkan dengan tapis adaptif yang ada sebelumnya. Dalam metoda yang diusulkan ini, 
sejumlah aturan tambahan juga sudah disertakan untuk membatasi langkah adaptif supaya 
algoritma adaptif tetap stabil. Simulasi untuk menunjukkan unjuk kerja metoda yang diusulkan 
dengan sejumlah algoritma adaptif dengan langkah adaptasi yang variabel juga disertakan dalam 
makalah ini. 

1 Pendahuluan 

Tapis adaptif yang konventional menggunakan kriteria rata-rata kesalahan kuadrat minimal 
dengan langkah adaptasi yang tetap untuk mengubah nilai koeffisiennya [ 1]. Langkah adaptasi 
yang besar pada awa1nya akan menyebabkan tapis adaptif beradaptasi dengan cepat dan cepat 
konvergen. Pada sisi lain, langkah adaptasi yang Iebar akan menimbulkan fluktuasi yang cukup 
besar pada keadaan ajegnya. Akibatnya akan berlawanan hila dipakai langkah adaptasi yang 
kecil. Untuk mengatasi hal ini, perlulah dikembangkan suatu langkah penentuan dan pemilihan 
langkah adaptasi yang variabel. 

Beberapa metoda pemilihan langkah adaptasi sudah diusulkan (2], [3]. Metoda pertama 
mengatur langkah adaptasi dengan mencatat polaritas dari sinyal kesalahan tapis adaptive [2], 
sedangkan dalam metoda kedua langkah adaptasi ditentukan berdasarkan besarnya kesalahan 
kuadrat [3]. Kedua metoda diatas memerlukan sejumlah parameter dan formula matematis yang 
harus dipilih secara tepat untuk menentukan langkah adaptasi yang tepat. Secara praktis pilihan 
parameter dan formula matematis yang tepat amat sulit. 

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, dipakai metoda linguistik dimana tidak diperlukan 
formula matematis untuk mencari langkah adaptasi yang tepat dengan memanfaatkan sejumlah 
variabel linguistik yang dipakai didalam sebuah aturan fuzzy untuk menentukan langkah 
adaptasi yang tepat. Pada metoda ini tidak dipakai formula matematis ataupun parameter. 
Dengan demikian kesulitan pemilihan formula matematis dan parameter dapat dihilangkan. 
Kesalahan kuadrat dipakai untuk menentukan variabellinguistik yang dipakai. Nilai kesalahan 
kuadrat ditentukan oleh sinyal masukan dan juga struktur dari tapis adaptif. Tanpa ada 
penanganan khusus, amat sulit menentukan menentukan range variabel linguistik yang akan 
dipakai 

Oleh karena itu da1am makalah ini diusulkan metoda fuzzy yang temormalisasi untuk 
menentukan langkah adaptasi yang tepat. Teknik fuzzy dipakai menentukan langkah adaptasi 
yang tepat berdasarkan variable linguistik yang ada. Variabellinguistik ditentukan berdasarkan 
nilai kesalahan kuadrat yang dinormalisasi terhadap nilai power sinyal inputnya. Dengan 
demikian, range variable linguistiknya dapat diperkirakan . .V ariasi jangkauan varibel linguistik 
dapat dikurangi. 

2 Algoritma Yang Diusulkan 

Bagan kotak dasar dasi tapis adaptif LMS dengan langkah adaptasi yang disesuaikan 
berdasarkan fuzzy yang temormalisasi dapat dilihat dalam gambar 1. Sinyal masukan dan sinyal 
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yang diharapkan masing-masing adalah x(n) dan d(n). Sinyal kesalahannya dapat 
didefinisikan sebagai 

e(n) = d(n)- y(n) (1) 

dan 
y(n) = w(n)x(n) (2) 

dimana vektor sinyal masukan dan koeffisien dari filter adaptif masing-masing adalah 

x(n) = [x(n) x(n -1) ... x(n- p)] {3) 

dan 

w(n)= [w(O) w(l) ... w(p)] (4) 

Orde tapis adaptive transversal yang dipakai adalah p . Permasalahan dalam sistem adaptive 
adalah menentukan parameter tapis adaptive; nilai dari koeffisien filter; dengan meminimalkan 
jumlah dari kesalahan kuadrat e\n) 

DESlREO SIGNAl. ('I) 

/ 
ll\rt'UT SIGNAL 

,;(71) 
Trnnsversnt Adaptive Fl1ter 

Gambar 1. Bagan kotak tapis adaptive LMS denganmetoda fuzzy ternormalisasi. 

Dasar algoritma LMS algoritma adalah [ 1] 

w(n+l)=w(n)-,u.e(n)x(n) (5) 

Dalam metoda LMS yang konvensional [ 1 ], ditentukan langkah adaptasi ,u yang konstan 
dalam semua aplikasi. Mengingat kondisi sinyal masukan yang berubah-ubah dalam berbagai 
macam aplikasi, maka amatlah sulit menentukan nilai ,u yang tepat untuk semua aplikasi. 

Algoritma langkah adaptasi yang variable dalam [2] dipakai untuk mengatasi hal ini. 
Sayangnya dalam hal ini, pemakai perlu memilih sejumlah konstanta dan menterjemahkan 
sejumlah aturan linguistik untuk memilih langkah adaptasi yang tepat kedalam sebuah algoritma 
numeris. 

Untuk mengatasi hal ini Gan [ 4] mengusulkan dipakainya sebuah FIS (Fuzzy Inference 
System) untuk menentukan langkah adaptasi yang tepat berdasrkan sejumlah aturan fuzzy. 
Aturan fuzzy dibuat berdasarkan sejumlah lin~istik variable; "kecil", "sedang", "besar''; dan 
diturunkan dari kuadrat dari sinyal kesalahan e (n). Tanpa normalisasi, jangkauan dari variabel 
linguistik perlu didefinisikan ulang setiap kali ada perubahan sinyal ataupun hila ada perubahan 
struktur tapis. 

Untuk mengatasi masalah ini, dalam makalah ini diusulkan metoda fuzzy dengan langkah 
adaptasi yang variable berdasarkan fuzzy temormalisasi. Pembobot tapis diatur berdasarkan 

w{n+l)=w(n)-,u(n)e(n)x(n) (6) 

Nilai p(n )ditentukan dari keluaran FIS out FIS yang harus dicari dari 

out FJS = inFJS = ( •';n)) (7) 
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(a) MSE fuzzy ternormalisasi untuk 0 ~ ft < 1000. 
0 < fl. < 1000. 

• a aam:um ....... ~ 
{b) MSE metoda VSS []] untuk 
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(c) Unjuk ker:ia dari fu1.zy tcmonnalisasi dan VSS untuk 10000 < n. < 12)00. 

Gam bar 2. Perkembangan nilai e 2 (n) sebagai fungsi waktu n 
untuk algoritma Fuzzy ternormalisasi dan VSS [3] 

4 Kesimpulan · 

Sebuah algoritma fuzzy temormalisasi untuk aplikasi tapis adaptive LMS sudah diusulkan 
dalam makalah ini. Range dari variabellinguistik dapat dipertahankan tetap untuk berbagai jenis 
sinyal masukan. Konvergensi metoda LMS dengan fuzzy temormalisasi lebih cepat daripada 
VSS. Juga kesalahan keadaan ajegnya lebih kecil. Cara implementasi yang effisien dari metoda 
fuzzy temormalisasi dan juga aplikasi riil sedang diteliti dan akan dilaporkan dalam makalah 
lain. 
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dimana 

(8) 
J=l 

Bilamana sinyal kesalahan pada suatu saat tertentu e(n)sangat besar dibanding sinyal 
sebelumnya, nilai s akan amat kecil. Dengan demikian inFls akan mencapai nilai maksimal yaitu 
1. Sebaliknya bilamana sinyal kesalahan pada suatu saat tertentu e(n} sangat kecil, inFls akan 
mencapai nilai minimalnya yaitu 0. Dengan demikian range sinyal inF1s dapat dibuat tetap 
0 ~ inFls ~ 1. Tidak perlu mengatur range jangkauan variabel linguistik bilamana sinyal input 
ataupun struktur filtemya berubah. 

Keluaran dari PIS adalab langkah adaptasi temormalisasi dan juga dibuat tetap; 
0 ~ out Fis ~ 1 . Batas atas adalab [ 1] 

di mana 

1 
0 < f.lmax <

pw 
(9) 

(10) 

Daya atau power sinyal input adalah pw. Tapis adaptif harus segera bereaksi bilamana ada 
perubahan sinyal input. Oleb karena itu tidaklah mungkin menghitung }"!V yang memerlukan 
semua bagian sinyal input. Oleb karena itu, dalam makalah ini dipakai s dalam persamaan (8) 
untuk memperkirakan besamya daya sinyal input. Rumus (9) dipakai untuk normalisasi langkab 
adaptasi. Langkah adaptasi dalam persamaan ( 6) ditentukan berdasarkan 

( ) 
OU(FIS 

pn= .. (11) 
s 

Dengan demikian out FIS = 1 selalu berarti batas . atas p . Batas atas p tidak akan pemab 
terlewati. 

3 Basil Simulasi 

Dalam bagian ini, basil simulasi dari metoda adaptasi yang diusulkan dan perbandingannya 
dengan algoritma yang diusulkan dalam [3] akan ditampilkan. Dalam semua kasus simulasi, 
sistem adaptif dipakai untuk identifikasi sistem. Masukan dari sistem yang akan diidentifikasi 
adalah sebuab sinyal acak Gaussian dengan rerata nol dan matrix korelasi sebesar 1. Pada sinyal 
masukan dari sistem adaptif ditambahkan derau putib sebingga didapatkan S/ N = 20dB. Untuk 
mensimulasikan keadaan tidak stationer, nilai koeffisien pembobot dari sistem yang dimodelkan 
diambil dari keluaran sebuah tapis lolos bawab yang diumpan dengan derau Gaussian dengan 
variansi 1. Orde system yang dimodelkan adalah 4. Orde tapis adaptif dalam selurub simulasi 
adalah 20. 

Untuk algoritma Kwong [3] dipakai a = 0. 97 dan r = 4. 8 • 10-4 . Perkembangan nilai rata
rata kesalahan kuadrat (MSE) untuk metoda yang diusulkan untuk 0 s; n s; 1 000 dapat dilibat 
dalam gambar 2(a), sedangkan untuk VSS dapat dilibat dalam gambar 2(b). Gambar-gambar itu 
menunjukkan bahwa metoda yang diusulkan lebib cepat konvergen daripada VSS. Metoda 
fuzzy yang dinormalisasi membutubkan sekitar n = SOO untuk konvergen, tetapi VSS 
membutuhkan lebih banyak waktu lagi. 

Selanjutnya nilai MSE untuk 10000 s; n s; 12000 dalam gambar 2(c) menunjukkan bahwa 
kesalaban keadaan ajeg dari metoda yang diusulkan jaub lebih kecil daripada yang dapat dicapai 
dengan metoda VSS. Algoritma dari Gan tidak ditampikan karena kesulitan penentuan range 
dari variabellinguistiknya. 

Sejumlab sinyal masukan lain dan juga orde filter transversal juga telab dicoba. Aturan 
pengaturan langkab adaptasinya tetap dipertahankan seperti yang diuraikan dalam bagian kedua 
diatas. Semua basil menunjukkan bahwa konvergensi metoda yang diusulkan selalu lebib cepat 
daripada VSS. Lain dari itu, kesalahan keadaan ajeg dari metoda yang diusulkan juga selalu 
lebib kecil. Dengan melibat basil-basil simulasi, akhimya diusulkan penggunaan metoda fuzzy 
temormalisasi untuk tapis adaptif untuk aplikasi yang luas. 
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1 

Kompresi dan Dekompresi Data Citra pada 

Adaptive Differential Pulse Code Modulation 

dengan Menggunakan Algoritma Prediksi Blending 

Hendri Franyo, DR M.H.W. Budhiantho 

lntisari 

Data citra digital mentah yang belum dimampatkan berupa nilai-nilai intensitas pixel 
biasanya mempunyai korelasi yang tinggi antar pixel. Kondisi ini memungkinkan data citra 
tersebut dimampatkan dengan metode ADPCM, dimana dilakukan prediksi terhadap setiap nilai 
intensitas pixel citra, dan menyimpan hanya informasi nilai kesalahan prediksi dari pixel-pixel 
tersebut. Jika algoritma prediksi yang digunakan dapat melakukan tugas prediksi dengan baik, 
maka jangkauan dari nilai-nilai kesalahan prediksi yang dihasilkan pada tiap pixel akan menjadi 
kecil, sehingga data-data kesalahan prediksi ini dapat disimpan dalam jumlah bit yang lebih 
sedikit untuk mewakili data citra termampatkan. Dalam makalah ini, dipaparkan basil penelitian 
mengenai penerapan algoritma prediksi Blending yang merupakan kombinasi (blending) dari 
beberapa prediksi-prediksi konvensional pada sistem kompresi & dekompresi ADCPM. 
Kemudian metode kompresi & dekompresi ini diujikan pada berbagai citra uji hitam-putih 
ukuran 512 x 512, 256 aras keabuan, dan hasilnya dibandingkan dengan metode JPEG yang 
merupakan standar kompresi citra yang sudah dikenalluas. 

Pendahuluan 

5 

Perkembangan teknologi komunikasi digital berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah 
komunikasi digital secara visual. Kompresi citra merupakan salah satu bidang pengolahan citra 
yang sangat berperan penting dalam hal ini. Karena jumlah data yang dibutuhkan untuk 
ditransmisikan dalam komunikasi digital secara visual sangatlah besar. Selain itu, kemampuan 
suatu teknologi kompresi untuk memproses secara real time juga sangat dibutuhkan agar 
memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif. Oleh karena itu, faktor kecepatan yang 
sering kali ditentukan oleh kerumitan suatu metode kompresi perlu dipertimbangkan. Metode 
ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) merupakan suatu metode pemampatan 
data citra yang cukup populer karena kesederhanaanya dalam hal konsep maupun perhitungan. 
Sedangkan kinerjanya cukup dapat bersaing dengan metode pemampatan lainnya. 

2 ADPCM 

Metode ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) termasuk kategori 
predictive coding karena menggunakan suatu algoritma untuk memprediksi nilai intensitas tiap 
pixel dalam suatu citra. Secara umum, hagan enkoder & decoder ADCPM adalah sebagai 
berikut: 

.r------.-•f"(m,ril 

L f"(m-l,n). f"(m,n-1 
f "(m-l,a-1 ), .... 

ENKODER DEKODER 
Gam bar 1. Bagan ENKODER & DEKODER sistem ADPCM 
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f(m,n) adalah nilai intensitas pixel koordinat m,n pada citra yang akan disandikan. Nilai 
f(m,n) ini tidak disandikan langsung, tetapi dilakukan prediksi1 terhadap f(m,n) terlebih dahulu, 
untuk mendapatkan nilai prediksi f'(m,n). Perbedaan antara nilai f(m,n) dan f'(m,n), yakni nilai 
e(m,n) inilah yang akan dikuantisasi dan disandikan lebih lanjut untuk disimpan atau 
ditransmisikan. Jadi pada proses kompresi data utama yang disimpanldikirim hanyalah nilai e 
yang terkuantisasi dari setiap pixel citra yang bisa didapatkan dengan persamaan di bawah ini. 

e"(m,n)= Q [e(m,n)] 
e(m,n)=f(m,n)-f' (m,n) 

Dari hagan juga terlihat bahwa agar dapat melakukan prediksi pada pixel selanjutnya, 
diperlukan sejumlah data pixel terekonstruksi sebelumnya, sehingga pixel yang barusan 
diprediksi ini perlu direkonstruksi langsung (f"(m,n) = f'(m,n) + e"(m,n) ) untuk disimpan 
dalam buffer dan digunakan sebagai data masukan untuk proses pixel selanjutnya. 

Pada dekoder, data e"(m,n) yang mewakili data citra termampatkan digunakan untuk 
merekonstruksi kembali citra. Proses prediksi dilakukan pada setiap koordinat pixel citra yang 
akan direkonstruksi, dan menghasilkan nilai f' untuk tiap pixel. Nilai kesalahan prediksi 
terkuantisasi e" yang merupakan data citra terkompresi dijumlahkan dengan nilai prediksi f' 
untuk menghasilkan nilai-nilai pixel basil rekonstruksi f". 

f"(m,n) = r(m,n) + e"(m,n) 

Dengan melakukan prediksi yang caranya tepat sama seperti pada bagian enkoder, dihasilkan 
nilai f', dan ditambahkan dengan informasi data kesalahan prediksi e" yang merupakan data 
citra terkompresi, maka bisa didapatkan kembali citra rekonstruksi. 

3 Algoritma Prediksi Blending 

Prediksi biasanya dilakukan dengan mengasumsikan bahwa nilai intensitas antar pixel yang 
berdekatan pada kebanyakan citra mempunyai korelasi yang tinggi. Sehingga kita bisa 
memprediksi suatu pixel citra dengan menganggap nilainya sama dengan nilai intensitas salah I 
pixel tetangganya, atau merupakan kombinasi dari beberapa nilai intensitas pixel tetangganya 
Oleh karena itu, diperlukan sejumlah data nilai intensitas pixel tetangga yang berdekatan. 
Gambar dibawah ini inenunjukan posisi dan notasi yang diberikan untuk pixel-pixel yang 
letaknya berdekatan de · I f ( ak d · d 'k ') nganplXe {yang an .Ipre 1 st . 

NWNW NNW NN NNE NENE 

WNW NW N NE ENE 

ww w f 

Gam bar 2. Letak & Notasi dari pixel tetangga f 

Tabel dibawah ini memberikan sejumlah pendekatan untuk melakukan prediksi (rumus prediksi) 
yang diteliti oleh Seeman dan Tischer[l]. 

Tabell. Daftar Prediktor dan Rum us Prediksinya 

Prediktor 

West 

North 

NorthWest 

NorthEast 

1 Algoritma prediksi dijelaskan pada bagian 3. 
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Plane N+W-NW 

GradWest 2N-NN 

GradNorth 2W-WW 
Algoritma predikst yang diterapkan untuk modul predtkst pada ststem kompresi ADPCM 

adalah Algoritma Blending[2], yang merupakan kombinasi I Blending dari algoritma yang 
dijelaskan di atas. 

Pada Algoritma Blending, digunakan sejumlah sub-prediktor2 untuk menghitung penalty
term. Penalty term suatu sub-preditor dihitung dari total kesalahan prediksi yang dilakukan oleh 
sub-prediktor yang bersangkutan pada 3 pixel tetangga terdekat sebelum f. Jika penalty term 
suatu sub-prediktor adalah 0, maka sub-prediktor tersebut digunakan untuk memprediksi pixel f. 
Jika tidak, maka penalty term yang dihasilkan digunakan sebagai faktor pembobot untuk nilai 
prediksi .. Nilai prediksi akhir merupakan kombinasi(blending) dari nilai prediksi masing
masing sub-prediktor yang telah diberi faktor pembobot. 

Berdasarkan pada jumlah sub-prediktor yang digunakan untuk kombinasi I blending, maka 
ada 3 variasi Algoritma Blending (Blend-n : blending dengan menggunakan n buah sub
prediktor), yakni : 

Tabel2. Variasi Jenis Blending berdasarkan jumlab sub-prediktor 

Jenis Blending Sub-prediktor yang digunakan 
Blend-4 West, North, North East, NorthWest 
Blend-S West, North, North East, NorthWest, Plane 
Blend-7 West, North, North East, NorthWest, Plane, GradEast, GradWest 

4 Kinerja Pemampatan & Perbandingan dengan JPEG 

Bagian ini menyajikan hasil pengujian kinerja ke-3 jenis algoritma prediksi Blending pada 
sistem ADPCM pada berbagai citra uji hitam-putih 8 bpp. Keluaran ADPCM berupa nilai 
kesalahan prediksi dikuantisasi dengan ukuran tahap kuantisasi seragam yang bervariasi dengan 
hasil seb~gai berikut : 

a) Kinerja Loss/ess 

Penerapan ukuran tahap kuantisasi sebesar 1 pada nilai kesalahan prediksi menhasilkan 
kinerja Lossless. Karena nilai-nilai tersebut dibagi dengan nilai 1, sehingga pada proses 
rekosntruksi, nilai-nilai kesalahan prediksi ini tidak mengalami error kuantisasi dan citra dapat 
direkostruksi sama persis sebelum dimampatkan. Tabel berikut adalah kinerja bitrate pada 
ragam Lossless yang dihasilkan oleh ADPCM dengan penerapan 3 jenis prediktor Blending. 

Tabel 3. Kinerja Bitrate Lossless 

Bitrate (bpp) 
Citra Blend-4 Blend-5 Blend-7 
Edge1 3.28 2.8 2.81 
Boy 3.47 3.03 3.05 
Balloon 3.73 3.41 3.41 
Owl 4.14 4.05 3.99 
Lenna 4.25 4.17 4.16 
Peppers 4.89 4.97 5.14 
Gold Hill 5.04 4.92 4.92 
Finger 5.56 5.16 5.17 
Barbara 5.48 5.41 5.33 
Zone 6.17 6.03 6.09 

2 Sub-prediktor yang dimak:sud adalah prediktor-prediktor yang dicanturnkan pada tabel I. 
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I Baboon 6.551 6.521 6.561 

Terlihat bahwa, Blend-S selalu menghasilkan bitrate paling rendah, disusul Blend-? & 
Blend-4. Hal ini menandakan bahwa tambahan sub-prediktor Plane pada Blend-S dapat 
meningkatkan kinerja bitrate. 

b) Kinerja NearLossless & Lossy 

Penerapan ukuran tahap kuantisasi sebesar > 1 pada nilai kesalahan prediksi menhasilkan 
kinerja Near-Lossles & Lossy. Untuk menghasilkan kinerja Near Lossless, nilai-nilai kesalahan 
prediksi dikuantisasi dengan ukuran tahap kuantisasi yang kecil (yakni berkisar dari 2 - 4) agar 
pada proses rekonstruksi, nilai pixel rekonstruksi tidak meleset lebih besar dari 1-3 aras 
keabuan. PSNR citra rekonstruksi yang dihasilkan pada ragam ini cukup tinggi, yakni berkisar 
antara 42,67 dB- Sl,86 dB dengan bitrate berkisar 1,2S- 5,5 bpp. 

Untuk ragam Lossy, ukuran tahap kuantisasi yang diterapkan adalah sebesar > 4 dengan 
kisaran bitrate dan PSNR adalah sebagai berikut: 

~~--~~--~~~~~~ 
1.29 1.79 2.29 2.79 

Bftrate (bpp) 

/ ~ Blend-4 -1r- Btond-5 -<:>-Biend-7) 
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,.,~----------~~----~ 

13sr------.~----------~ 

4 

Bltrate (bpp) 

~-4 -6- Blend·S -<:>-lllend-7J 

Citra BOY- frekuensi rendah Citra BABOON - frekuensi tinggi 
Gambar 3. Kinerja Bitrate vs PSNR pada 2 jenis citra yang berbeda 

Untuk citra frekuensi rendah (citra BOY), pada bitrate yang sama, PSNR Blend-7 > 
PSNR Blend-S> PSNR Blend-4. Sedang untuk citra frekuensi tinggi (citra BABOON), tidak 
terdapat perbedaan kinerja bitrate maupun PSNR yang signifincant. 

c) Perbandingan dengan Metode JPEG Standard. 

Grafik-grafik dibawah ini menyajikan basil perbandingan kinerja antara metode ADPCM 
yang menggunakan algoritma prediksi Blending dengan metode JPEG. pada 3 jenis citra uji, 
yakni: citra uji frekuensi rendah, frekuensi sedang, dan frekuensi tinggi. 
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c. Citra BABOON - frekuensi tinggi 

Grafik-grafik di atas menunjukkan bahwa: 

• Untuk citra frekuensi rendah, pada bitrate yang sama, PSNR JPEG > PSNR ADPCM 

• Untuk citra frekuensi sedang, pada bitrate < 2 bpp, PSNR JPEG > PSNR ADPCM 

PSNR JPEG < PSNR ADPCM 

Kiri : Citra BOY -ADPCM 
0,53 bpp- 30,45 dB 

Kanan : Citra BOY - JPG 
0,5 bpp- 39,65 dB 

Kiri : Citra PEPPERS-ADPCM 
0,94 bpp- 31,38 dB 

Kanan : Citra PEPPERS - JPG 
0,93 bpp - 34,21 dB 

Kiri : Citra BABOON-ADPCM 
2,1 bpp- 30,71 Db 

Kanan : Citra BABOON - JPG 
2,1 bpp- 29,92 dB 

Vol1/1 
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5 Kesimpulan 

Pada makalah ini, telah dikemukan metode ADPCM berserta algoritma prediksi Blending 
beserta kinerjanya dalam aplikasi kompresi citra digital. Metode ini hanya membutuhkan 
sejumlah kecil sub-prediktor dan sejumlah data pixel terekonstruksi sebelumnya untuk 
menghitungpenalty term yang digunakan sebagai faktor pembobot pada nilai hasil prediksi sub
prediktor. 

Pada pengujian citra berfrekuensi tinggi, terlihat bahwa metode ini dapat mengalahkan 
kinerja JPEG. Metode ini juga mampu menghasikan bitrate dibawah 1 bpp dengan kualitas 
citra rekonstruksi yang memadai. Keuntungan utama dari metode ini adalah kesederhanaan dari 
konsep perhitungan yang dibutuhkan. Untuk prediksi dengan algoritma Blend-n, maka 
dibutuhkan paling maksimal (n+ I) operasi pembagian dan 2(n-l) penjumlahan ditambah dengan 
sejumlah operasi perhitungan sederhana untuk menghitungpenalty term dan nilai prediksi. 
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