
1 Ctl107 – Fonetiikan harjoituksia

22. Mikä on formantti? Mitä merkitystä sillä on puheessa? (vastaa lyhyesti)

23. Avaa Praatilla äänitiedosto esim1.aif.

• Laske spektri ensimmäisen [A]-vokaalin keskeltä (varmista, että laskentaikkunaan mahtuu
useampi kuin yksi äänihuuliperiodi). Mikä on [A]-vokaalin ensimmäisen formantin (F1)
keskitaajuus (suunnilleen)? Entä toisen formantin (F2)?

• Laske spektri ensimmäisen [i]-vokaalin keskeltä (varmista, että laskentaikkunaan mahtuu
useampi kuin yksi äänihuuliperiodi).

• Mikä on [i]-vokaalin ensimmäisen formantin (F1) keskitaajuus (suunnilleen)? Entä toisen
formantin (F2)?

24. Avaa Praatilla äänitiedosto esim2.aif ja etsi siitä samat tiedot kuin esim1.aif:sta edellisessä
tehtävässä. Miksi [A]-vokaalin formantit 1 ja 2 näyttävät eri äänitiedostoissa sijoittuvan hie-
man eri taajuuksille? Keksitkö useamman kuin yhden syyn?

25. Yritä etsiä esim1.aif-tiedostosta vuorollaan kaikki [A]-vokaalit (4 kpl) ja kuuntele niitä tarkasti
irrallaan muusta lauseesta (valitse hiirellä alue niiden kohdalta tai käytä TextGridiä, johon mer-
kitset [A]-vokaalien rajat). Mikä näistä /A/:n toteutumista kuulostaa mielestäsi erikseen kuun-
neltuna selvimmältä? Mikä kuulostaa vähiten ”[A]-maiselta”? Mistä arvelet tämän johtuvan?

26. Mikä puheen ominaisuus hankaloittaa sen analyysia yksittäisten spektrien avulla?

27. Katsele Praatin tekemää spektrogrammia vaikkapa äänitiedostosta esim1.aif (avaa äänitiedosto
Objects-listaan ja paina oikealla näkyvää Edit-nappia). Mitä spektrogrammissa näkyvät har-
maan eri sävyt edustavat? Mitä spektrin piirteitä ne vastaavat? Miten eri ajanhetket esitetään
äänen spektrissä? Entä spektrogrammissa?

28. Mikä diftongien ominaisuus näkyy selvästi spektrogrammeissa? Miksi diftongien spektrogram-
mit näyttävät erilaisilta kuin monoftongien (yksöisvokaalien)?

29. Mitä tapahtuu, kun kasvatat tai pienennät äänieditointi-ikkunan View-valikosta Spectrogram
analysis...-kohdasta parametriä Analysis width (s)? Mitä hyötyä tästä toiminnosta voi olla?

30. Mitä eroja on aikuisen miehen ja naisen ääntämien vokaalien välillä? (vrt. äänitiedostot esim1.aif
ja esim2.aif.) Miksi?

31. Yritä suodattaa puheääntä erilaisilla kaistoilla (Praatin Object-valikon painike Filter: kokeile
ainakin kaistapäästösuodatinta, esim. pass Hann band, vaihtamalla kaistan ylä-ja alataajuuk-
sia). Millä taajuusalueella on suurin osa puheen ymmärrettävyyteen vaikuttavasta informaatios-
ta? Yritä löytää ylä- ja alarajat hertseinä (Hz).

32. Koeta laskea Praatilla formanttiarvot ainakin yhdestä [A]:sta, yhdestä [i]:stä ja yhdestä [u]:sta ja
piirrä niitä vastaavat pisteet formanttikartalle. (Eristä ensin kyseiset äänteet tiedostosta esim1.aif
omiksi ääniobjekteikseen, laske niiden formanttianalyysit (esim. To Formant... burg) ja pai-
na Draw → Speckle.) Vihje: Määrää formanttikartan akseleiden ylä- ja alarajat sopivasti en-
simmäisellä piirtokerralla, niin voit piirtää päälle muut äänteet. Tallenna valmis kuva Picture-
ikkunassa ja lähetä se sähköpostin liitteenä. Muodostavatko [A],[i] ja [u] jonkinlaisen kolmion
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formanttikartalla? Yritä sovittaa kuviota aikaisemmin näkemääsi vokaalinelikulmioon. Mikä
formantti vastaa vokaalin suppeus-väljyys jatkumoa? Entä vokaalin etisyys-takaisuusjatkumoa?

33. Samankin henkilön puheessa esiintyy runsaasti tilannekohtaista vaihtelua, joka ei johdu pelkästään
hänen omassa fyysisessä ja emotionaalisessa tilassaan tapahtuvista muutoksista vaan tahallises-
ta tai tahattomasta puhetyylin vaihtamisesta (esim. virallinen puhe, myyjän puhe asiakkaalle,
äidin puhe lapselle, nuorison keskustelupuhe jne.). Mieti, miten puhetyylin muutosten vaikutus
on otettava huomioon, kun

• tehdään foneettinen tutkimus /i/-vokaalin akustisesta laadusta suomenkielisen puheen pain-
ottomissa tavuissa;

• kehitetään normaalin ja poikkeavan puheen erottavia diagnostisia testejä puheterapeuttien
käyttöön;

• kehitetään rikostutkinnassa käytettävää automaattista puhujantunnistinta, joka vertaa kuu-
lusteluhuoneessa epäillyiltä kerättyjä ääninäytteitä rikoksentekijän uhkaussoittoon, joka
on äänitetty aluehälytyskeskuksessa;

• kehitetään automaattista puheentunnistinta pankin puhelimitse toimivaan asiakaspalve-
luautomaattiin.

Vinkki akustisiin analyyseihin:

Käytä ahkerasti Praatin sisäänrakennettua manuaalia! Jokaisessa Praat-ikkunassa on Help-painike, jo-
ka näyttää kyseisiin toimintoihin liittyvät manuaalisivut. Niistä voi tarkistaa, millä periaatteella ana-
lyyseja lasketaan ja mitä eri parametrit tarkoittavat. Aloittelevan Praat-käyttäjän kannattaa myös käydä
läpi Help-valikon Tutorial-sivut, joissa kerrotaan perusasiat kädestä pitäen hieman ”vähemmän tekni-
sessä”muodossa.
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