
1 Ctl107 – Fonetiikan harjoituksia

34. Kuuntele tiedosto aani1.aif. Mitä puhuja siinä sanoo? Onko puhuja mies vai nainen? Kuuntele
tiedosto onkokoko.aif niin huomaat, että aani1.aif on sen osa (kyseessä on katkelma spon-
taania keskustelua). Kuuntele tiedosto aani2.aif, jossa sama puhuja ääntää erillisenä ja selvästi
samat sanat kuin näytteessä aani1.aif. Mistä syistä näytteessä aani1.aif ei puhuta yhtä sel-
keästi kuin näytteessä aani2.aif, eli mitä hyötyä tästä ”lepsuilusta”on puhujalle ja kuulijalle?

35. Keksi sanoja/sanontoja, joiden merkitys voidaan täysin muuttaa pelkillä prosodisilla keinoilla (kvan-
titeetti, paino, intonaatio, junktuurit) ja transkriboi nämä ilmaukset.

36. Voiko puhe olla joskus prosodisilta ominaisuuksiltaan täysin ”neutraalia”? Mikä tällainen tapaus
voisi olla? Perustele.

37. Mitä hyötyä olisi siitä, että puheella ohjattavassa tietokoneen käyttöliittymässä olisi moduuli, joka
osaa tunnistaa ja tuottaa puheen prosodisia piirteitä? Voisiko tästä olla haittaa?

38. Miten tekstiviestissä voidaan ilmaista prosodisia piirteitä? Missä tilanteissa mieluummin soittaisit
suoraan toiselle ihmiselle?

39. Kuuntele ensin kokonaan ja sitten tarkasti lyhyemmissä pätkissä äänitiedosto tarina1.wav. Käytä
mieluiten kuuntelussa apuna jotakin muuta ohjelmaa kuin Praatia (esim. mikkihiirikoneissa Wi-
nAmp ja Linuxissa yksinkerteisesti komennolla play), koska ei ole tarkoitus että näet samalla
äänisignaalin ja/tai spektrogrammin. Merkitse ohessa olevalle tekstisivulle merkki ’ niiden tavujen
eteen, jotka sinusta kuulostavat selvästi pääpainollisilta (verrattuna saman lauseen muihin sanoihin).
Alleviivaa sellaiset sanat, jotka mielestäsi ovat täysin painottomia. Toista kuuntelua niin monta kertaa
että päätöksesi tuntuvat selviltä.

40. Kuuntele sitten uudelleen tarina1.wav lyhyissä pätkissä (niin monta kertaa kuin on tarpeen).
Yritä merkitä tarinassa kuulemasi sävelkulku tarkasti tekstin rivien yläpuolelle nousevalla ja laske-
valla, mahdollisimman yhtenäisellä viivalla (eli piirrä jonkinlainen ”intonaatiokäyrä”). Piirtäminen
kannattaa aloittaa selvistä huipuista ja matalimmista kohdista.

Vaihda tässä vaiheessa paperia kaverisi kanssa. Vertailkaa mielipiteitänne tarinoiden prosodiikasta ja
merkitkää papereihin jollakin tavalla ne tavut, joiden painollisuudesta olitte samaa mieltä. Merkitkää
myös ne kohdat, joissa olitte samaa mieltä puhujan intonaatiossa tapahtuvasta sävelkulun huipusta
tai ”kuopasta”.

Avaa sen jälkeen tiedosto tarina1.wav Praatilla. Avaa Praatiin myös vastaava TextGrid-tiedosto,
johon on (suurin piirtein) merkitty tavunrajat. Mittaa silmämääräisesti perustaajuus sellaisten tavujen
vokaaliosasta, joissa olit kaverisi kanssa yhtä mieltä siitä että tavu oli painollinen tai että sävelkulussa
oli selvä ”huippu”tai ”kuoppa”. Mittaa myös painollisten ja painottomien tavujen keskimääräiset
intensiteetit ja vertaa niitä keskenään. (Jos teet harjoitusta kotona tai omalla ajalla, tee mittaukset
vähintään kymmenestä tavusta.) Merkitse mittaustuloksesi tekstiin vastaaville kohdille.

Kumpi on mielestäsi suomessa voimakkaampi painollisuuden havaintovihje, intensiteetti vai sävelkorkeus?
Onko suomenkielisessä puheessa muita painollisuuden vihjeitä? Vastaa yllä käyttämällesi tekstipa-
perille. Palauta paperi!

41. Kuuntele äänitiedostoa japanin kulttuuri.wav ja vertaa siitä havaitsemiasi prosodisia omi-
naisuuksia edellisen tehtävän tarinan (tarina1.wav) prosodiikkaan. Löydätkö eroja luetun teks-
tin ja spontaanin puheen prosodiikan välillä? (Voit verrata myös luettuun tarinanäytteeseen tari-
na2.wav, jossa puhuja on sama kuin näytteessä japanin kulttuuri.wav.)

42. Millaisten sanojen kohdalla on yleensä lauseen pääpaino? Millaiset sanat ovat yleensä painottomia?

43. Ovatko eri kieliä äidinkielenään puhuvat ihmiset yhtä hyviä tai huonoja sävelkulkukäyrän piirtäjiä?
Entä vaikuttaako musiikillinen lahjakkuus asiaan? Perustele mielipiteesi.
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44. Avaa Praatilla äänitiedostot kysymys1.aif - kysymys7.aif, jotka sisältävät kysymyslausei-
ta. Laske kunkin kysymyksen F0-käyrä (perustaajuusanalyysi). Mitä voit sanoa suomenkielisen pu-
heen kysymyslauseiden intonaatiosta? Vertaa suomen ja jonkin muun tuntemasi kielen kysymys-
lauseiden intonaatiota.

45. Eristä Praatilla äänitiedostosta tarina1.wav yksi lause omaksi ääniobjektikseen. Yritä saada ai-
kaan seuraavaa valinnaisessa järjestyksessä:

• muuta lauseen sävelkulkua PSOLA-menetelmällä (ks. allaoleva ohje): kokeile perustaajuus-
kontuureja, jotka kulkevat joko suorana viivana ylhäältä alas, alhaalta ylös tai mutkitellen luon-
nollisesti niin, että lauseen painotus tuntuu muuttuvan

• lisää tauko tai pari (ts. hiljaisuutta) keskelle lausetta sanojen väliin. Miten lauseen ”merki-
tys”muuttuu?

• tee puhujasta änkyttäjä

• vaihda sanajärjestystä tai siirrä jostakin toisesta äänitiedostosta sanoja lauseeseen niin, että ra-
jakohdat kuulostavat luonnollisilta

46. ”Konkatenaatiosynteesiä”Koeta saada aikaan lause “Hauskaa joulua” kaikille leikkaamalla ja lii-
maamalla äänteitä peräkkäin käytettävissä olevista äänitiedostoista. Voit käyttää muitakin keinoja
äänteiden tuottamiseen ja muokkaamiseen, kunhan et itse äänitä koko lausetta! Pyri mahdollisim-
man luonnolliseen lopputulokseen ja kiinnitä huomiota myös prosodiaan (luonnolliset äännekestot
ja intonaatio). Lähetä valmis äänitiedosto sähköpostissa os. martti.vainio@helsinki.fi.

PSOLAn käyttö perustaajuuden muuttamiseen Praatissa

Valitse ääniobjekti, paina Manipulate ja sitten Edit. Näet äänieditori-ikkunan, jossa on vihreällä perustaa-
juuskäyrä. Käyrän muotoa voi muuttaa vetämällä vihreitä palloja eri suuntiin näytössä. Palloja voi pois-
taa valitsemalla alueen ja valikosta Pitch → Remove pitch points tai Pitch → Stylize..., jolloin perustaa-
juuskäyrä ”tyylitellään”. Lisää perustaajuuspisteitä saat valitsemalla Pitch → Add pitch point at cursor.
Kun soitat näytteen (esim. alareunan soittopalkista), ääni syntetisoidaan uudelleen käyttämällä muokattua
perustaajuuskäyrää.

Muokatun (PSOLA-syntetisoidun) äänen saa talteen uudeksi ääniobjektiksi valitsemalla File → Publish
resynthesis ja tallentamalla objektin äänitiedostoon.

Ylimääräisiä tehtäviä

• Muuta tiedoston esim1.aif (valitse ääniobjekti Praatin objektilistalta, paina Edit) kaikki vokaalit
hiljaisuudeksi yksi kerrallaan satunnaisessa järjestyksessä siten, että valitset tarkasti alueen niiden
kohdalta ja nollaat sen (Edit → Set selection to zero). Kuuntele lausetta poistojen välillä. Tallenna
tuloksena saamasi tiedosto itsellesi. Onko lause ymmärrettävä ilman ainuttakaan ”puhdasta vokaa-
lia”? Ovatko kaikki vokaalit kaikissa kohdissa yhtä tärkeitä tai tarpeettomia ymmärrettävyydelle?
Miksi? Mitä tapahtuu jos poistat myös hiljaisuuskohdat niin, että jäljelle jää vain konsonanttijono
ilman taukoja?

• Muuta alkuperäisestä tiedostosta esim1.aif kaikki konsonantit hiljaisuudeksi yksi kerrallaan sa-
tunnaisessa järjestyksessä ja kuuntele koko lausetta välillä. Tallenna tuloksena saamasi tiedosto itsel-
lesi. Millä tavalla muutos vaikuttaa lauseen ymmärrettävyyteen? Mitkä konsonantit ovat ymmärrettävyyden
kannalta tärkeimpiä (mieti asiaa artikulatoristen piirreluokkien kannalta)? Miksi? Mitä tapahtuu, jos
poistat myös hiljaisuuskohdat niin, että jäljelle jää vain vokaalijono?

• Vertaile vokaalien ja konsonanttien tärkeimpiä akustisia vihjeitä. Millä tavoilla ne ovat toisistaan
riippuvaisia?
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Pohjantuuli ja aurinko

Pohjantuuli ja aurinko väittelivät kummalla olisi enemmän voimaa,

kun hesamalla näkivät kulkijan, jolla oli yllään lämmin takki.

Silloin he sopivat, että se on voimakkaampi, joka nopeammin saa

kulkijan riisumaan takkinsa. Pohjantuuli alkoi puhaltaa niin että

viuhui, mutta mitä kovempaa se puhalsi, sitä tarkemmin kääri mies

takin ympärilleen, ja viimein tuuli luopui koko hommasta.

Silloin alkoi aurinko loistaa lämpimästi, eikä aikaakaan,

niin kulkija riisui manttelinsa. Niin oli tuulen pakko myöntää,

että aurinko oli kuin olikin heistä vahvempi.
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