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Vakiokestot

 Helppoa: päätetään vain, että äänne kestää esim. 80ms
 Lisää ääninäyte tähän

 Käytetään vain kun parempia kestoja ei ole VIELÄ 
saatavilla...

 Tauot voi muutenkin tehdä näin
 Kestoltaan epäsäännöllinen
 Sisällöltäänkin vaihteleva (ulos- ja sisäänhengitys) 

 Mikä on taukoa seuraavan soinnittoman klusiilin kesto?



Taukojen kestoja

 Kappaleraja: noin 1 sekuntti (sisäänhenkitys synteesiin?)

 Virkeraja, esim. 600 ms

 ”Pilkkutauko”: 300 ms

 Fraasitauko: noin 50ms (ei kuulla taukona)

 Ei virallisia totuuksia.



Keskiarvokestot

 Otetaan puhekorpus ja lasketaan siellä olevien 
ääninäytteiden kestot

 Esim. Martti Vainion väitöskirja, s. 94

 Pikkuisen parempi...

 Synteesinäyte: 



Yksi tapa mallintaa äännekestoja

 CART-puu selitetään luennolla, oikeastaan perinteinen 
päätöspuu

 Lähtökohtana laskennalliset keskiarvokestot ja 
keskihajonnat

 CART-puusta saadan z-score

 Lopullinen kesto on keskiarvokesto + keskihajonta * 
zscore

 Festival-järjestelmän mukana tulevat työkalut tällaisten 
kestomallien rakentamiseen



HTS:n (HMM-pohjainen synteesi) mukana 
tuleva tapa mallintaa kestoja

 Päätöspuu, lehdissä kestot

 Kestojen ei tarvitse olla äännekohtaisia, riippuu solmuissa 
tehtävistä kyllä/ei-kysymyksistä

 Äänne jaettan yleensä viiteen osaan, äännekesto on 
viiden osan summa (syy selitetään myöhemmin)

 Näin saatuja kestoja voidaan tietenkin  käyttää muissakin 
synteesitekniikoissa



Unit Selection ilman eksplisiittisiä kestoja ja 
sävelkulkua

 Festivalin mukana tulevat amerikanenglannin ARCTIC-
äänet eivät käytä äännekestomallia lainkaat

 Valitaan kesptrien perusteella parhaat yksiköt synteesiin 
ja toivotaan parasta

 Samaten  F0 ei oletusarvoisesti käytetä sopivien 
yksiköiden valintaan

 Vaatii tasalaatuista puhetietokantaa toimiakseen



Kesto: yhteenveto

 Ad hoc -ratkaisuista tilastollisiin ja puhekorpuksista 
opetettuihin ratkaisuihin

 Yksi 100-hertsinen äänihuuliperiodi kestää 10ms: pienet 
laskennaliset “virheet” eivät tunnu missään...

 Samaten  F0 ei oletusarvoisesti käytetä sopivien 
yksiköiden valintaan



Sävelkulun mallinnus: monotonia ja baseline

 Pidetään F0-vakiona, esim. 100Hz miesäänellä

 Baseline: aloitetaan korkeammalta ja lasketaan 
lineaarisesti alemmalle tasolle, esim. välillä 140-80Hz

 Lyhyen puhunnoksen vaihteluväli ei voi olla yhtä suuri 
kuin pitkän

 Lisäämällä painollista tavujen kohdalle “kukkuloita”  
saadaan puheesta aavistuksen luonnollisempaa...



Fujisakin malli, TILT

 Käydään läpi luennolla

 Fujisaki: phrase ja accent -komponentit

 TILT (Paul Taylor): ks www-sivut



F0-synteesi ja HMM-synteesi

 Rakennetaan taas päätöspuu klusteroimalla

 Lehdistä saadaan soinnillisuustodennäköisyys ja 
(logaritminen) F0-arvo

 Kuiskaava synteesi: määritetään kaikki tilat  soinnittomiksi

 Haetut F0-arvot smoothataan lopullisen F0-jatkumon 
muodostamiseksi



Lopuksi

 Kumpi merkitsee enemmän: äännekestot vai sävelkulku
 Monotoniset unit selection -äänet
 Lyhyen ja pitkän äänteen toonisuus

- http://www.icphs2007.de/conference/Papers/1509/1509.pdf

 Ad hoc ei kuulu sävelkulun mallinnuksessa nykyaikaan

 Teoria vs tilannollinen lähestymistapa

http://www.icphs2007.de/conference/Papers/1509/1509.pdf

