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Idea

 Äänteet ovat stabiileimmillaan keskellä äännettä, joten 
mallinnetaan siirtymät äänteestä toiseen (difoni)

 Formantit lähestyvät oletusarvojaan
 Klusiilit ovat sulkeutuneet
 Poikkeuksia: affrikaatat ja r:n täryt

 Kukin difoni tarvitsee mallintaa vain kerran
 Kertoa, korkeutta ja amplitudia voi yleensä manipuloida
 Toisaalta allofoniset variantit tulkitaan eri äänteiksi

- Nasaalistuneet vokaalit

- Soinnillinen ja soinniton h

- Painoton vs painollinen

- Ovatko lyhyt ja pitkä äänne identtiset?



Difonitietokanta

 Täydellisen difonitietokannan koko äänteiden määrä 
potenssiin kaksi

 25 äännettä: 625 difonia
 40 äännettä 1600 difonia
 Hiljaisuus rinnastuu äänteisiin

 Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse mallintaa
 Osa voidaan koostaa muiden difonien osista (semifooni)
 Harvinaiset äänneparit 
 Siirtymät soinnittomasta klusiilista soinnittomaan klusiiliin



Laatiminen

 Määritetään kielen äänteen ja difonit

 Laaditaan lauselista ja marssitaan puhujan kanssa 
studioon

 Carrier sentence vs yksittäiset sanat vs ....
 Oikeat sanat vs puppusanat

 Segmentoidaan nauhoitteiden äännerajat
 Automaattisesti vs käsin

 ...tämä oikeastaan jo riittääkin uuden äänen tekemiseksi 
Festivalin valmiiksi tukeman kielelle



Difonin koodaus signaalitasolla

 Raakadata

 LPC

 Overlap-and-Add (OLA
 TD-PSOLA
 MBROLA

 ....



Case: Festivalin LPC

 Difoni jaettu pienempiin äänihuuliperiodin kokoisiin 
paloihin

 Myös soinnittomiin äänteisiin lisätään suunnilleen 
samankestoiset rajat

 Rajoja kutsutaan pitchmarkeiksi

 Rajat tulevat yleensä aaltomuodon positiivisen puolen 
suurimman energiakeskittymän huipulle

 Laitetaan ensin automaattisesti ja sitten korjaillaan käsin 
jos on tarvis



Pitchmark-kuva



F0:n manipulointi

 Ainakin LPC ja OLA-pohjaiset menetelmät  tukevat tätä 

 Aaltomuoto säilyy vaikka yksittäisten näytteiden määrä 
muuttuu

 Voidaan pakottaa sävelkulku intonaatiomallin vaatimaan 

muotoon
 Lisää näytteitä -> matalampi perustaajuus
 Vähemmän näytteitä -> korkeampi perustaajuus

 Näytteenottotaajuudella kikkailuunkin törmään joskus



Periodien määrän vaihtelu

 Sävelkulun ja F0:n arvot vaikuttavat tarvittavan puhedatan 
määrään:

 Kesto 80 ms, taajuus 100Hz: 8 periodia
 Kesto 80ms, taajuus 125Hz: 10 periodia

 Tietokantaan tallennettu difoni voi sisältää enemmän tai 
vähemmän periodeja kuin halutaan

 Kannassa liian vähän periodeja: toistetaan jotkut kahteen 

kertaan
 Kannassa liikaa periodeja: poistetaan niistä osa

 Mitkä perioidit valitaan ja mitkä ei?



Yleinen ratkaisu: suhteellinen sijainti

 Alla käyttämäni suhteellisen sijainnin laskeva kaava, 
jossa

 Pn on synteesissä tarvittavien periodien määrä
 Pi tarkastelun kohteena olevan periodin indeksi (monesko)
 Dn on tietokantaan tallennettujen relevanttien periodien 

määrä
 Di on tietokannasta haettavan periodin indeksi



Ongelma: klusiilit

 Äskeinen kaava saattaa monistaa klusiilin laukeamat:



Ratkaisu klusiiliongelmaan

 Sulkeumassa (esim. t-a -difonin alussa) itsessään on 
hyvin vähän mitään paitsi kohinaa ja kaikua

 Haetaan difonin keskikohdasta (laukeama) periodeja aina 
vain kerran ja monistetaan/poistetaan periodeja difonin 
alusta (sulkeuma)

 Toimii, jos difoni on tarpeeksi pitkä...



Paremmin syntetisoitu tatti



R-ongelma

 Täryjen mallinnus on suomen difonisynteesin vaikein 
ongelma

 Itse laitan difonin alkamaan/loppumaan täryn keskelle
 Pitää pitää huolta, että puhuja tuottaa difonit yksitäryisinä

 Täryperiodeja ei saa lisätä tai poistaa tai tulee hassun 
kuuloista synteesiä



Traber (1995): SVOX

 Traberin väitöskirjassa esitetään sofistikoituneempi 
ratkaisuu ongelmaan

 Kukin periodi sisältää tiedon sen monistettavuudesta
 Pitääkö tulla tasan kerran
 Saako poistaa
 Saako monistaa

 Nykyinen SVOX lienee jo mennyt tästä eteenpäin, ei enää 
difonisyntetisaattori...


