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Resumo

A investigação em síntese de fala encontra-se presentemente perante dois
desafios: por um lado a necessidade de aumentar a naturalidade da fala
sintética e por outro procura-se alargar esta tecnologia a outras línguas com
o objectivo de conhecer as suas especificidades. Este trabalho pretende dar
contribuições para estes dois aspectos.
A primeira parte deste trabalho centra-se no sistema DIXI, o primeiro
sistema de síntese de fala a partir de texto desenvolvido de raiz para a língua
portuguesa. Apresenta-se a arquitectura do sistema comparando-a com sistemas desenvolvidos para outras línguas, justificam-se as opções de desenho
tomadas, descreve-se o estado de desenvolvimento de cada um dos módulos
e as características específicas da língua portuguesa.
A naturalidade da fala sintética depende muito de factores específicos da
língua em causa, mas também de aspectos comuns a outras as línguas como
é o caso da modelação do sistema fonador humano. É a este aspecto que
se dedica a segunda parte da tese, nomeadamente à modelação do fluxo de
ar glotal. Descreve-se as vantagens e inconvenientes dos modelos existentes, apresentando-se uma nova formulação que permite a determinação automática a partir de fala natural das suas características principais: a duração
da fase aberta da glote, a velocidade de fecho das cordas vocais e a quantidade
de turbulência presente no fluxo ao nível da glote.

Palavras Chave:
síntese de fala; sistemas texto-para-fala; texto-para-fala em português; modelo da excitação vozeada; modelo glotal; dinâmica dos parâmetros glotais.
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Abstract

The speech synthesis research currently faces two challenges: on one
hand the improvement of the naturalness of synthetic speech and on the other
the requirement to enlarge the number of languages covered by this technology in order to understand its specificities. This work intends to contribute to

both questions.

ln the first part we will focus our attention in the DIXI system, the first
text-to-speech synthesis system built from scratch for Portuguese. We will
present the system architecture compared with other systems developed for
different languages, the design options and the development status of each
system module, emphasizing the specific characteristics of the Portuguese
language.
The naturalness of the synthetic speech depends on many specific factors
of the language in question, but also on common aspects to other languages
like the modeling of the human vocal apparatus. The second part of this
thesis is dedicated to this problem, namely the modeling ofthe glottal air flow.
We will describe the advantages and disadvantages of some of the available
models, and present a new formulation that allows an automatic strategy to
estimate its parameters from natural speech: the duration of the open glottis
phase, the vocal folds closing speed and the amount of turbulence generated
in the glottal flow.

Keywords:
speech synthesis; text-to-speech systems; portuguese text-to-speech; voice
source modeling; glottal model; glottal parameters dynamics.
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Capítulo 1
Introdução

Neste capítulo introduz-se o tema geral desta tese, a síntese de. fala, expondo as razões que têm conduzido ao interesse dos investigadores por esta
área do processamento da fala. A complexidade e diversidade do problema
dependem do tipo de entrada a partir do qual se pretende produzir o sinal de
fala e das diversas tecnologias que podem ser adoptadas. Após uma breve
resenha histórica dos principais marcos do desenvolvimento desta área focaremos a nossa atenção na síntese de fala a partir de texto sem restrições. São
salientados dois pontos importantes da fonna como os humanos realizam a
tarefa de ler: o acesso lexical e o planeamento. Finalmente apresentam-se
os dois principais componentes de um sistema de síntese de fala a partir de
texto. Este capítulo introdutório tennina com a definição dos objectivos deste
trabalho e com a fonna como serão apresentados.
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1.1

Motivação

Sendo o sinal de fala o meio de transmissão de infonnação mais eficiente
Ochsman e Chapanis
estudaram a eficiência dos

processos de comunicação
entre humanos (Ochsman e
Chapanis. 1974) e Cohen e
Oviatt alargaram este estudo à
comunicação com máquinas
(Cohen e Oviaa, 1994)

entre os seres humanos, a sua excessiva redundância com as consequentes dificuldades de armazenamento e transmissão, bem como a maior persistência
da memória visual sobre a auditiva, conduziram à expansão da linguagem
escrita. O desenvolvimento de métodos de processamento automático da
infonnação veio aumentar ainda mais a importância desta representação.
A busca de técnicas que pennitam fazer a conversão entre a linguagem
oral e verbal é um tema de investigação actual. Este problema, pela diversidade das dificuldades envolvidas, divide-se em duas áreas de investigação: o
reconhecimento da fala e a conversão de texto em fala. Este trabalho integrase na segunda área.
O desenvolvimento destas técnicas terá necessariamente impacto nos processos de interacção entre seres humanos e máquinas. É natural que a linguagem oral se tome tão vulgarizada na comunicação com máquinas como o é
entre seres humanos. Para além disso, estas tecnologias servem também para
alargar os horizontes de comunicação entre os próprios seres humanos: facultam já o acesso de pessoas com limitações visuais, orais ou auditivas a
novos meios de comunicação. A associação destas tecnologias a sistemas de
tradução automática possibilitará a comunicação oral entre pessoas que não
falam uma língua comum.
Podemos então associar as aplicações da síntese de fala em dois grandes
domínios:

• Comunicação humano-máquina:
- auxílio à utilização de máquinas por invisuais;
Um dos grandes incentivos
para o desenvolvimento das
tecnologias da fala é a
vulgarização dos sistemas de
processamento automático de
chamadas

- acesso telefónico a sistemas de infonnação;
- diálogo em linguagem natural com sistemas de infonnação.
• Comunicação humano-humano:
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- auxílio a pessoas impossibilitadas de falar;
- auxiliar para a revisão de textos: leitura de revisão;
- interface para sistemas de comunicação escrita: leitura do correio
electrónico, jornal falado, etc.
- receptor de sistemas de comunicação de muito baixo ritmo;
- interface para sistemas de tradução automática.

Existe, ainda, uma motivação adicional que é a do estudo da própria
língua, nomeadamente dos processos que os falantes executam na realização
oral de um enunciado. Um sistema de síntese de fala toma-se uma ferramenta de investigação ao permitir a avaliação de teorias linguísticas, fonéticas e
fonológicas. Por outro lado, a busca de uma fala sintética com maior naturalidade, tem conduzido a modelos cada vez mais detalhados do mecanismo fonador humano. Estes modelos correlacionam o sinal de

fal~

com as

configurações dos articuladores, permitindo conhecer as restrições impostas
por estes às realizações acústicas, bem como o efeito de disfunções nos órgãos
da fala. A possibilidade de controlar com exactidão a produção do sinal de
fala permite, além disso, um maior rigor na criação de estímulos

~uditivos

para a avaliação do seu efeito perceptual.

1.2 Síntese de Fala
Sendo a síntese de fala o tema geral deste trabalho, é preciso

cl~ficar

o

seu significado. Ao definir apenas o resultado pretendido, o termo síntese de
fala engloba um conjunto muito diversificado de processos cuja complexidade
depende da informação disponível para efectuar essa tarefa. Podemos por isso
classificar os sistemas de síntese em função da forma como é especificada a
mensagem a sintetizar.
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1.2.1

Classificação Quanto ao Tipo de Entrada

A leitura de um texto livre é, para nós humanos, a forma natural de
conversão da representação escrita da linguagem para a forma oral. No entanto, quando o enunciado é produzido por um sistema de informação, pode haver restrições, quanto à variabilidade da mensagem que permitam uma
simplificação dos processos necessárias à geração do sinal sintético. Podemos
caracterizar os sistemas de síntese em função da variabilidade da sua entrada
em (Liberman, 1994):

1. Uma referência não ambígua a uma mensagem pré-gravada. Por exemplo, num dicionário multimédia a representação fonética das palavras
pode ser complementada com a sua leitura. A produção da fala, neste
caso, limitar-se-ia à reprodução da gravação da entrada seleccionada.

2. Mensagem retirada de uma classe reduzida de textos com vocabulário
Sistema deste tipo têm sido
desenvolvidos pelo INESC em
aplicações de infonnação de
assinantes (Marques et al.,
1994; Oliveira, 1996a)

muito limitado. Por exemplo, a leitura de um número de telefone pode
ser feita pela justaposição das gravações dos dígitos que o compõem.
Com este processo é possível obter uma elevada naturalidade tomando
em consideração as coarticulações entre dígitos adjacentes, escolhendo
as durações mais adequadas à posição do dígito no número e distribuindo pausas de forma a agrupar os algarismos.

3. Mensagem retirada de uma classe de textos mais alargada, mesmo infinita, mas limitada a um assunto. Nesta classe podemos incluir, por
exemplo, a leitura de nomes e moradas. Apesar do número de mensagens deste tipo ser infinita, pode-se mesmo assim usar a concatenação
das gravações dos nomes próprios mais frequentes em conjunto com estratégias para a síntese de nomes raros (soletração, síntese por alofones,
etc.) (Viana et aI., 1994b; Viana et aI., 1994a).

4. Mensagem de texto sem restrições. Um exemplo de uma mensagem
deste tipo poderá ser uma notícia de jornal ou uma mensagem de correio
electrónico. Os sistemas que aceitam este tipo de entrada designam-se
de texto-para-fala e será neles que focaremos a nossa atenção.
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5. Mensagem não textual composta por estruturas de dados produzidas
automaticamente. Este é o tipo de mensagem produzida por sistemas
de tradução automática em que, para além do texto, está também disponível a informação resultante da análise realizada pelo processo de
tradução. Os sistemas que utilizam este tipo de entrada denominam-se
habitualmente como sistemas de síntese a partir de conceito.

6. Especificação do conteúdo fonológico da mensagem. Esta poderá ser a
entrada da fase final de um sistema de síntese de texto sem restrições,
em que a informação fonológica é obtida pela análise do texto escrito.
Num vocoder fonético o receptor poderá usar esta informação como
entrada. Neste caso, a informação fonológica é extraída do sinal de fala
original usando técnicas de reconhecimento de fala.

1.2.2

Classificação Quanto ao Método de Síntese

À diversidade de formas de identificação da mensagem a sintetizar vão
corresponder outras tantas variedades de processos para a geração da fala
sintética. Os sistemas de síntese de fala podem, por isso, ser classificados
de acordo com ao método de síntese que utilizam em (Liberman, 1994):
1. Reprodução de fala humana armazenada de forma digital, usando possivelmente algum. tipo de compressão.
2. Construção de mensagens por concatenação de troços de fala 'armazenados digitalmente.
3. Construção de mensagens por concatenação de troços de fala armazenados digitalmente com modificação da duração e da entoação original.
4. Construção de mensagens por concatenação de troços de fala armazenados digitalmente com geração por regra do contorno da

fr~quência

fundamental e das durações dos segmentos.
5. Construção de mensagens usando funções temporais sintéticas para os
parâmetros acústicos gerados por regras.
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6. Construção de mensagens usando modelos simplificados do mecanismo
fonador humano com regras para o controle da dinâmica dos seus parâmetros.
7. Construção de mensagens pela modelação realista dos processos fisiológicos e tisicos de produção da fala humana, incluindo o controle
dinâmico dos articuladores e do fluxo de ar ao longo do tracto vocal.
Dar o nome de síntese de fala a um conjunto de processos com esta gama de complexidade parece pouco razoável. No entanto, as tentativas para
clarificar a tenninologia têm encontrado dificuldades em colocar fronteiras
neste contínuo de técnicas e aplicações. Por exemplo, ao excluir da síntese a
reprodução de fala pré-gravada, estamos a ignorar os sistemas de vocabulário
ilimitado desenvolvidos recentemente que, contendo grande quantidade de fala de um orador, sintetizam a mensagem através da concatenação dos troços
que melhor se lhe adaptam.

1.2.3 Alguns Marcos no Desenvolvimento da Síntese
de Fala
Para perspectivar o estado actual desta área será útil olhar para algumas
das contribuições que marcaram o seu progresso:
1939, Dudley: Na sequência do Vocoder (Dudley, 1939), desenvolvido nos

Bell Telephone Laboratories, que transfonnava o sinal de fala num conjunto de parâmetros de variação lenta, surgiu a ideia de controlar manualmente esses parâmetros de fonna a sintetizar a fala. Esse sistema
foi baptizado de Voder e foi exibido na Exposição Mundial de 1939
em Nova Iorque. Para conseguir sintetizar uma frase, o operador tinha de possuir uma perícia considerável na manipulação do teclado,
que comandava os dez filtros passa-banda, e do pedal de controle da
frequência fundamental (Dudley et aI., 1939).
1951, Cooper, Delattre e A. Libennan: Criado nos Haskins Laboratories, O

Pattern Playback era um sintetizador que convertia em som os padrões
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desenhados numa correia transparente com a fonna de espectrogramas
de banda larga. A frequência fundamental era constante e os padrões
desenhados controlavam a amplitude das hannónicas com o objectivo de criar as pistas acústicas necessárias para induzir a percepção de
vários contrastes fonéticos (Cooper et aI., 1951; Cooper et aI., 1952).
1960, Fant: Fonnalizou a teoria acústica da fala como saída de um filtro linear excitado por uma ou mais fontes sonoras. O filtro linear simula
as ressonâncias do tubo acústico fonnado pela faringe, cavidade bocal e lábios enquanto as fontes mais importantes são a de vozeamento,
produzido pela vibração das cordas vocais, e a da turbulência causada
pela diferença de pressão devida a uma constrição no fluxo de ar (Fant,
1960).
1964, Rabiner: Na sua tese de doutoramento apresentou um sistema que foi
o percursor do método de síntese por regra (tipo 5). O sistema usa como
entrada uma cadeia de símbolos fonémicos com marcas de acento, fronteiras de palavras e pausas (tipo 6). Cada segmento fonético caracterizase por um conjunto de valores-alvo com uma zona de tolerância sendo
as transições geradas por sistemas de 2 ~ ordem, criticamente amortecidos, com constantes de tempo dependentes do segmento. Quando os
valores de todos os parâmetros estiverem na vizinhança dos respectivos alvos e se os critérios de duração do segmento fossem satisfeitos o
sistema passa para o segmento seguinte (Rabiner, 1968; Rabiner et al.,
1971).
1973, Holmes: Usando um sintetizador de fonnantes paralelo, sintetizou pela primeira vez uma frase que o ouvinte médio não consegue distinguir
do original (Holmes, 1973).
1974, Olive:

Apresentou o primeiro sistema de síntese de fala por

concatenação usando predição linear. Mostrou que um contorno correcto da frequência fundamental é mais importante que a modelação
das durações e das transições de segmentos (Olive, 1974).

1979, Wiggins: Lançamento do brinquedo Speak- 'N-Spell utilizando um circuito integrado desenvolvido pela Texas Instruments. Este circuito tinha

7

8 INTRODUÇÃO

uma capacidade de armazenamento de cerca de 200 segundos de fala sob a fonna de parâmetros de predição linear ao ritmo de 1000 bits
por segundo. A palavra seleccionada era gerada por um sintetizador de
predição linear (Wiggins, 1979).
1979, Allen et aI.: O sistema MITalk de síntese de fala a partir de texto, em
desenvolvimento no MIT desde a década de 60 (Allen et aI., 1987), foi
disponibilizado para licenciamento.
1980, KIatt: A publicação do programa fonte do sintetizador de fonnantes
cascata/paralelo promoveu a sua utilização em testes perceptuais por diversos laboratórios, facilitando a reprodução de estímulos e resultados.
1981, Pierrehumbert: Apresenta um dos mais detalhados modelos de
geração da frequência fundamental (Fo) para o inglês americano. Baseada nos métodos usados em estudos de linguagens de tons de certos
povos africanos, Pierrehumbert define a um nível abstracto, dois tons
para Fo: um alto - H - e um baixo - L. A cada sílaba tónica de uma
frase é atribuído um destes tons ou nenhum valor, de acordo com a sintaxe, a importância no discurso e a posição rítmica. No final da frase são
acrescentados dois tons adicionais que pennitem as diversas variações
observadas. A construção da linha melódica baseia-se nestes tons abstractos em conjunto com duas linhas de declinação: a linha de base e a

linha de topo (Pierrehumbert, 1981).
1981, KIatt: Utilizando as regras de conversão fonética de Hunnicutt (Hunnicutt, 1976), KIatt desenvolveu no MIT um novo sistema de síntese
de fala denominado Klattalk. O sistema continha um dicionário de
excepções às regras de transcrição com 6.000 palavras e dispondo de
um analisador sintáctico rudimentar e de regras de síntese segmentaI do
próprio KIatt (KIatt, 1981; KIatt, 1982).
1982, Groner: Apresentou a primeira versão comercial baseada no sistema

MITalk a funcionar em tempo real. O trabalho de desenvolvimento deste produto iniciou-se na empresa Telesensory Systems que adquiriu a
licença do MIT para realizar uma máquina de leitura para cegos. A

SÍNTESE DE FALA A PARTIR DE TEXTO

divisão de síntese foi mais tarde adquirida pela Speech Plus que comercializou em 1982 este dispositivo com o nome Prose-20DO (Groner
et al., 1982).

1983, Bruckert: A Digital Equipment desenvolveu circuitos dedicados para
a execução em tempo real do Klattalk e comercializou o sistema resultante com o nome de DECTalk. Este sistema ainda hoje é comercializado devido a ter sido concebido com a possibilidade de actualização do
software o que lhe permitiu acompanhar os desenvolvimentos entretanto efectuados no Klattalk do MIT.

1990, Carpentier e Moulines: No seu artigo (Charpentier e Moulines,
1990) apresentam a técnica PSOLA (Pitch Synchronous Overlap-Add)
para variação da duração e frequência fundamental na síntese por
concatenação. Dividindo o sinal em blocos síncronos com o período
fundamental, mostraram ser possível reconstruir o sinal de fala variando estes dois importantes aspectos da prosódia, sem degradação considerável da qualidade. A técnica tanto pode ser aplicada no domínio da
frequência como do tempo, adequando-se esta última particularmente
bem às exigências da síntese em tempo real. Os bons resultados apresentados tiveram como reflexo a popularidade actual dos sistemas de
síntese por concatenação.

1.3

Síntese de Fala a Partir de Texto

Focaremos neste trabalho os sistemas de síntese de fala que aceitam entradas do tipo 4 - mensagem de texto sem restrições. Este sistemas procuram
mimetizar a leitura oral humana e será, por isso, interessante começ'ar por
analisar esta tarefa.
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1.3.1

A Leitura Oral

Se se organizarem os processos necessários à leitura oral por ordem crescente de abstracção, podemos dizer que os nossos conhecimentos sobre eles
variam na ordem inversa. Temos conhecimentos relativamente profundos sobre os processos fisiológicos envolvidos nos órgãos externos, mas os nossos
conhecimentos vão diminuindo ao subir na hierarquia da organização das nossas faculdades de leitura.
A imagem do texto recebida pelos nossos olhos é transmitida ao cérebro
sob a forma de estimulos eléctricos, onde é processada e convertida em comandos aos neurónios motores que controlam a pressão nos pulmões, as cordas vocais e os músculos articuJatórios do nosso aparelho fonador. A fala
produzida des\a forma é permanentemente monitorizada pelo cérebro através
do sistema auditivo para ajustar a configuração do tracto vocal e a sua energia
e entoação.

o papel deste mecanismo de retroacção durante a realização sonora do
enunciado não pode ser negligenciado e o seu efeito é notório, tanto na dificuldade de aquisição da linguagem em crianças surdas, como na perda de
controle da entoação por pessoas que perderam o sentido da audição. Esta
interdependência entre a produção da fala e a percepção dos estímulos sonoros toma extremamente complexo o estudo deste processo, porque aquilo que
podemos observar com rigor (o sinal de fala) só faz sentido à luz de algo que
conhecemos mal (o mecanismo perceptivo).
Apesar do conhecimento existente sobre os processos fisiológicos , o seu
elevado número torna intratável a resolução do problema por esta via. A
alternativa é uma abordagem funcional da forma corno a informação sensorial
é convertida em instruções de controle do mecanismo fonador.

Percepção da Ortografia

A leitura de um texto inicia-se por um processo de reconhecimento dos
caracteres que constituem a representação escrita do enunciado. A insensibi-
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Figura l.1: Organização dos acessos ao léxico.
lidade a erros de ortografia, incluindo os que poderiam modificar a pronúncia
da palavra, mostra-nos que é mais comum a identificação das palavras do que
a sua descodificação. Aparentemente, reconhecemos as palavras que aprendemos do mesmo modo que identificamos a cara de alguém que já vimos no
passado. O processo de acesso lexical parece ser conduzido por uma chave
baseada na representação gráfica da palavra, enquanto na compreensão da linguagem oral a representação fono lógica serve como índice no acesso ao nosso
léxico (Forster, 1978).

Conversão em Sons

O processo de identificação da palavra como um todo explica também a
rapidez do processo de associação à sequência de sons a que corresponde. A
diminuição da fluidez da leitura ao encontrar palavras desconhecidas mostra
que a representação fonológica das palavras se encontra armazenada no nosso
léxico. As regras de conversão da ortografia em sons, que fomos aprendendo
ao longo da vida, são apenas usadas quando encontramos a representação
ortográfica de uma palavra desconhecida.
As ligações entre o conceito, a sua representação fono lógica e a sua ortografia, parecem ter diferentes graus de coesão. Enquanto durante a apren-
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dizagem da leitura esta se faz como numa sequência de sílabas quase sem
compreensão do que se lê, com o desenvolvimento desta aptidão a ortografia passa a estar directamente ligada ao respectivo conceito. Esta diferença é
notória nas pessoas que necessitam de realizar internamente, ou em voz baixa,
a representação fonológica daquilo que estão a ler I . Por outro lado a ligação
entre o conceito e a sua representação fonológica parece ser mais forte, uma
vez que durante um diálogo não é necessário recorrer à representação ortográfica.

Planeamento da Fala
Apesar de na leitura oral o conteúdo se encontrar já estabelecido, é admissível que o leitor execute processos de planeamento da fala semelhantes
aos da produção de um enunciado com o objectivo de antever a sua estrutura sintáctica e semântica por forma a conferir-lhe a entoação mais correcta
possível.
Estes processos de planeamento são habitualmente estudados com base
na análise de erros de fala. Este erros apresentam padrões que podem ser
resumidos da seguinte forma:

1. Erros de troca de palavras entre constituintes, normalmente entre palavras com a mesma categoria sintáctica. (O jantar foi ao meio-dia e o
almoço à meia-noite)
2. Os erros de troca de sons são predominantemente no interior do mesmo
constituinte, independentemente da categoria sintáctica. (O barco tinha
uma vala elva em vez de o barco tinha uma vela alva)
3. Os erros de troca de morfemas acontecem em ambos os casos. Se ocorrerem entre constituintes, os morfemas pertencem a palavras da mesma
IA

este fenómeno dá-se o nome de sub-vocalização e limita a velocidade de leitura a

cerca de 150 palavras por minuto, equivalente ao ritmo normal da fala, enquanto que um
leitor experiente pode atingir um ritmo de 900 palavras por minuto
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categoria. Se ocorrerem no interior da mesma frase então raramente
pertencem a palavras da mesma categoria.
4. Os erros de troca apenas ocorrem em palavras lexicais.
5. Os erros de deslocamento apenas ocorrem em palavras gramaticais. (A
casa dos homem em vez de as casas do homem)
6. Os erros de substituição tanto são relacionadas com a forma (sinfonia,
sintonia) como com o significado (almoço,jantar).
De acordo com estas regularidades, Garrett (Garrett, 1980) propôs a
existência de dois níveis de planeamento: o nível funcional, que envolve
as relações sintácticas e valores semânticos das palavras, e o nível posicional que, lidando apenas com um constituinte, constrói a estrutura dos sons e
faz a ordenação dos elementos da frase. A ideia é que os elementos de um
mesmo nível podem ser misturados porque a sua informação está disponível
simultaneamente e não podem ser misturados a níveis diferentes porque essa
informação não é tratada em simultâneo. Assim, as palavras podem ser trocadas para além dos limites do constituinte, enquanto os sons só se trocam no
interior de um constituinte.
Ao ler um texto e usando o planeamento ao nível funcional, o leitor consegue ter uma ideia da sua estrutura sintáctica de forma a conseguir dar uma
entoação adequada. Outra consequência desta análise é a determinação da
correcta realização fonológica das palavras homógrafas hetereofónicas.
Em resumo, a tarefa de leitura não se limita apenas à conversão pe cada
palavra na sua representação fonológica, mas envolve toda a competência linguística do leitor. Em consequência disso, um texto pode ter uma diversidade
de enunciados conforme o seu contexto, o seu leitor ou o efeito pretendido.

1.3.2

Sistemas de Síntese a Partir de Texto

Da análise da leitura oral humana facilmente se conclui que a execução
desta tarefa por uma máquina dificilmente poderia adoptar o mesmo esque-
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Análise

Figura 1.2: Principais componentes de um sistema de síntese de fala a partir
de texto.
ma. É praticamente impossível traduzir para uma máquina a competência
linguística adquirida por um ser humano ao longo de uma vida de uso intenso deste método de comunicação. No entanto, o aperfeiçoamento destes
sistemas tem vindo a demonstrar os beneficios da incorporação de modelos
linguísticos realistas.
Em geral, os processos necessários para a execução desta tarefa podem-se
subdividir em duas componentes (Allen, 1976):
• A primeira componente, habitualmente denominada de análise do texto,
produz uma representação linguística abstracta da mensagem.
• A segunda componente, que por falta de melhor denomina-se de síntese
de fala propriamente dita, não é mais do que um sistema de síntese que
aceita entradas do tipo 6, ou seja, produz o sinal de fala sintética com
base numa representação fonológica do enunciado.
Os progressos na síntese de fala descritos anteriormente têm aumentado
a qualidade da fala sintética à custa de uma cada vez maior complexidade dos
sistemas que a produzem. No entanto, esta é uma faca com dois gumes: sistemas cada vez mais complexos tomam-se cada vez mais dificeis de melhorar.
Podemos comparar estes progressos com os mais recentemente ocorridos na
área do reconhecimento de fala que tiveram origem essencialmente em dois
factores (Libennan, 1994):
• A simplicidade das arquitecturas permitem que os parâmetros dos programas possam ser optimizados face a grandes corpora de fala natural.

OBJECTIVOS E ORGANIZAÇÃO DA TESE

• A facilidade em comparar qualitativamente soluções alternativas graças

à existência de métricas de avaliação objectivas e fáceis de calcular.
Uma metodologia semelhante a esta tem vindo a ser aplicada à análise
do texto há mais de uma década e tem sido a principal razão do seu rápido
progresso. O problema da qualidade centra-se agora na síntese propriamente
dita, onde esta metodologia é mais dificil de aplicar, devido essencialmente a
que a maioria das medidas de qualidade se baseiam em testes perceptuais. Estes dispendiosos testes têm também a dificuldade de nem sempre ser possível
concluir quais as causas associadas aos resultados obtidos.

Objectivos e Organização da Tese

1.4
1.4.1

Objectivos

Foram dois os desafios propostos ao autor deste trabalho:
1. desenvolver o primeiro sistema de síntese de fala a partir de texto na
língua portuguesa;
2. contribuir para o aumento da naturalidade da fala produzida por sistemas de síntese a partir de texto.
Tendo o primeiro desafio com uma vertente de engenharia e uma vertente linguística, o autor trabalhou em estreita colaboração com M. Céu Viana.
Com este primeiro objectivo pretendeu-se acumular conhecimento sobre a estrutura de um sistema de síntese de fala a partir de texto, sobre os variados
processos para a realização

d~

diversos módulos que compõem um sistema

deste tipo e sobre as consequências das particularidades que a língua portuguesa impõe.
Sendo o segundo desafio mais vago, procurou o autor restringi-lo às duas
orientações que, na sua opinião, estarão na base do desenvolvimento futuro
desta área:
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• modelamento mais perfeito dos mecanismos articulatórios de produção
da fala;

• a possibilidade de estimação automática de parâmetros, pennitindo a
aquisição de regras estatísticas que resumam a infonnação de grandes
quantidades de fala.
A escolha acabou por recair no modelamento e análise da excitação do
tracto vocal. Este domínio, para além de cumprir as orientações expostas, vem
na sequência do trabalho anterior do autor em codificação de fala (Oliveira
et aI., 1985) e em modelos multi-pulso para a síntese de fala (Oliveira, 1989).

1.4.2 Organização da Tese
Pelos motivos expostos, a tese divide-se em duas partes. A primeira
parte descreve o sistema DOO de síntese de fala a partir de texto para a
língua portuguesa. Esta parte inclui três capítulos. O primeiro descreve a
arquitectura geral de um sistema de síntese e a do sistema DIXI em particular. O capítulo seguinte descreve o processo de converter o texto numa
representação fonológica. O

últ~o

capítulo desta primeira parte trata do

processo de síntese da fala propriamente dito que mcluiu o desenho das trajectórias dos parâmetros do sintetizador a partir da representação fonológica
e a geração do sinal de fala.
A segunda parte desta tese trata do modelamento e análise da excitação
do tracto vocal. Apresenta-se uma panorâmica geral dos modelos desenvolvidos para modelar os efeitos produzidos pelas cordas vocais com particular
ênfase nos modelos paramétricos. Em seguida aborda-se a problemática da
estimação dos seus parâmetros e os métodos mais utilizados, descrevendo-se
em detalhe o processo desenvolvido pelo autor. Apresentam-se e discutem-se
os resultados da aplicação deste método de análise de fala natural e as suas
aplicações em sistemas de síntese a partir de texto.
Este trabalho conclui-se com um capítulo dedicado às conclusões retiradas dos trabalhos efectuados apontando-se direcções para futuros trabalhos.
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1.4.3 Contribuições Originais
Como se disse, o sistema DIXI, constituiu o primeiro sistema de síntese
a partir de texto desenvolvido de raiz para a língua portuguesa. No seu desenvolvimento procurou-se usufruir dos resultados e da experiência no desenvolvimento de sistemas semelhantes para outras línguas, mas houve pontos em
que a especificidade da nossa língua nos obrigou à originalidade. Entre outros
aspectos salienta-se o modelo da interpolação das funções de transição das
trajectórias dos parâmetros que pennite simular alguns fenómenos de redução
vocálica (secção 4.2.3).
Os resultados desta primeira parte do trabalho foram publicados em: (Oliveira et aI., 1991), (Viana et aI., 1991), (Oliveira et al., 1992), (Oliveira et aI.,
1993) e (Carvalho et al., 1995).
Na segunda parte do trabalho salientam-se, como contribuições originais, a representação do modelo polinomial no domínio da frequência (secção
6.2) e o método de análise dos parâmetros do modelo paramétrico para
a excitação periódica a partir de fala natural e da amplitude do ruído de
aspiração (secções 6.3 e 6.4). Este método possibilita a análise automática
de grandes quantidades de fala, permitindo com o seu estudo estatístico uma
melhor caracterização da dinâmica dos parâmetros da fonte (secção 6.5). Foi
também original o controle dinâmico do modelo paramétrico da fonte sonora
num sistema de síntese de fala por concatenação (secção 6.6).
Os resultados relativos a esta parte foram publicados em: (Oliveira,
1993), (Oliveira, 1994) e (Oliveira, 1996b).
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Parle I
O Sistema DIXI

Capítulo 2
Arquitectura do Sistema

Este primeiro capítulo dedicado à descrição do sistema DIXI começa por
expor as principais opções tomadas na concepção do sistema. Uma delas foi
a do desenvolver o sistema com base num sistema de regras e é feito um breve
resumo da linguagem SeYLA, utilizada no DIXI. O capítulo tennina com uma
descrição sucinta dos módulos que constituem o sistema e que serão tratados
de modo mais detalhado nos capítulos seguintes.
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2.1

Opções de desenho do sistema

Antes de iniciar o desenvolvimento do sistema DIXI foi necessário tomar
algumas opções com o objectivo de reduzir o espaço de soluções no desenho
do sistema.
Uma das decisões fundamentais foi a de optar pela síntese por regra. Na
origem desta escolha estiveram diversas razões. A mais importante foi a experiência existente na síntese de fala controlando manualmente o sintetizador de
formantes de K1att (Stevens et aI., 1987; Andrade, 1989) que indicaram que se
podiam obter bons resultados na síntese do português. Estes resultados eram
particulannente relevantes no que respeita ao fenómeno de redução vocálica,
comum na nossa língua. Outra razão estava relacionada com o interesse dos
investigadores no desenvolvimento de um modelo que integrasse o conhecimento linguístico e fonético desde o nível de uma representação fonológica
abstracta até ao nível do controlo dos parâmetros do sintetizador.
Apesar disto, o futuro desenvolvimento de uma versão do sistema utilizando a síntese por concatenação, esteve presente na definição de uma arquitectura suficientemente modular.
Um sistema de síntese de fala a partir de texto reúne resultados de
investigação em fala, ciência de computação e linguística. Um dos objectivos deste sistema foi por isso o de se tomar numa ferramenta de investigação
constituindo-se como um banco de ensaios que se possa adaptar a diversas
teorias e modelos. Procurou-se também construí-lo da forma mais "correcta" possível acreditando que o cumprimento de princípios considerados como básicos produzirão resultados mais consistentes do que a utilização de
soluções ad hoc que se procurou sempre que possível evitar.

o

facto de se pretender que o sistema se tome uma ferramenta de

investigação, levou também à necessidade de modularidade, por um lado, e
por outro de uma estrutura de dados em que a toda a informação intermédia estivesse disponível a todos os procedimentos. Estas razões levaram à adopção
de um sistema de regras sobre o qual seriam desenvolvidas as principais ta-
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refas do sistema. As regras poderiam ser representadas numa linguagem
genérica (C, Lisp, Prolog, etc.), mas optou-se pela utilização de um compilador de regras como uma sintaxe semelhante à das regras de re-escrita de
Chomsky e Halle (Chomsky e Halle, 1968). Desta forma as regras teriam
uma definição mais estruturada permitindo o desenvolvimento futuro do sistema por investigadores com menor experiência de programação.
Tendo sempre como prioridade a opção anterior de ser uma ferramenta
de investigação, procurou-se sempre que possível encontrar soluções que fossem elegantes do ponto de vista computacional. Um dos objectivos foi o de
minimizar a utilização de ferramentas dependentes da platafonna facilitando

a portabilidade do sistema. Outro objectivo foi o da eficiência, de forma a que
o sistema pudesse sintetizar fala em tempo real ou próximo disso.

2.2 Sistemas de Regras
A codificação das regras numa linguagem procedimental convencional
resulta nonnalmente numa rigidez e ilegibilidade que eventualmente conduzam à incapacidade de realização de melhoramentos no sistema. A utilização
de um sistema de programação por regras desencoraja a utilização de soluções
expeditas e provisórias e encoraja distinções entre níveis de

abstraç~o.

Uma outra vantagem dos sistemas de regras é que tomam mais eficiente o
desenvolvimento de um sistema de síntese para uma nova língua ou dialecto,
comparativamente à utilização de uma linguagem convencional onde é muito
mais dificil a distinção entre as componentes dependentes e independentes
da língua. Como prova desta vantagem temos as diversas línguas suportadas
pela platafonna INFOVOX, baseado num sistema de regras, por oposição às
dificuldades de extensão a outras línguas do sistema DECTaIk, desenvolvido
numa linguagem procedimental convencional.
A primeira linguagem de programação por regras desenvolvida especialmente para a síntese de fala foi criada por Carlson e Granstrõm (Carlson e
Granstrõm, 1975; Carlson e Granstrõm, 1976). Esta linguagem pemutia aos
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linguístas a especificação das regras num fonnato muito semelhante ao formalismo de Chomsky e Halle (Chomsky e Halle, 1968). Uma das mais importantes características desta linguagem era a possibilidade de atribuição de
traços a conjuntos de fonemas, tomando as declarações das regras simples,
eficientes e legíveis. Este sistema foi utilizado no desenvolvimento de sistemas de síntese de fala a partir de texto em várias línguas (Sueco, Norueguês,
Inglês Americano e Britânico, Espanhol, Francês, Alemão e Italiano) (Carlson e Granstrõm, 1976; Carlson e Granstrõm, 1982) no sistema INFOVOX

SA-I01.
Uma abordagem semelhante foi usada no sistema de regras SRS (Hertz,
1982) utilizado na síntese de inglês e japonês. A estrutura linear convencional deste sistema foi mais tarde expandida para o fonnato multilinear do
sistema Delta (Hertz et aI., 1985). Este desenvolvimento procurou englobar
as vantagens das teorias linguísticas tridimensionais (Halle e Vergnaud, 1980;
Clements, 1985). O desenvolvimento de sistemas de síntese de fala já tinha
demonstrado que a representação de uma frase não é simplesmente uma cadeia linear de símbolos. Para certos aspectos é importante a manipulação
dos segmentos fonéticos, enquanto outros necessitam de diferentes domínios
como a sílaba, a palavra ou a frase. A solução usada nos sistemas lineares
consistia em, por exemplo, apagar a infonnação sintáctica após a aplicação
de todas as regras sintácticas, apagar as marcas prosódicas após a aplicação
das regras de prosódia, etc. A solução dos sistemas multilineares análogos à
fonologia tridimensional é a de manter todas as fonnas de representação em
paralelo.
No sistema DOO, usufruindo desta experiência anterior, optou-se
também pela utilização de um sistema de regras multilinear. A escolha recaiu
sobre o compilador SCYLA desenvolvido pelo CSELT (Lazzaretto e Nebbia,
1987) no âmbito de um projecto europeu em síntese multilingue e utilizado
no seu sistema de síntese a partir de texto em italiano. O SCYLA possui uma
linguagem de programação de alto nível baseada em regras contextuais multilineares, ou seja, as condições de aplicabilidade de uma regra podem depender
de qualquer dos níveis de abstracção utilizados na representação do enunciado. A grande vantagem do SCYLA é que as regras são compiladas para uma
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linguagem de programação convencional: a linguagem C. A elevada portabilidade desta linguagem pennite que o programa gerado pelo SCYLA possa
ser compilado numa variedade de platafonnas: processador dedicado, computador pessoal, estação de trabalho, etc. Além disso, a utilização do C como
linguagem intennédia pennite para além da portabilidade atingir também o
objectivo da eficiência, uma vez que a optimização do código para a plataforma a utilizar pode ser feita pelo compilador da linguagem C.

2.2.1

A Linguagem SCYLA

Na linguagem SCYLA, uma regra tem o seguinte fonnato básico:

<entrada>
-> <resultado>
/ <contexto-esquerdo> ... <contexto-direito>
i

Esta notação significa que a sequência de símbolos com o padrão <entrada> é re-escrita pela sequência <resul tado> sempre que <entrada> for antecedida pela sequência com o padrão

<contexto-esquerdo> e seguida por <contexto-direito>. Por
exemplo a regra:
c

-> s
/

e

Converte o símbolo c em s quando seguido de e.
Os padrões das condições de aplicabilidade de uma regra podem incluir
as operações lógicas básicas:
negação: la;
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e lógico: [ <Vogal>, ! a] ;
ou lógico: {<VogalOral>, <Semi vogal>}.

Além disso é possível especificar padrões com símbolos opcionais
(B a p? t i s t a),

com

repetições

«Vogal>

(3

<Cons»

<Vogal», ou com posições que emparelham com qualquer símbolo ([
<>,

! <Vogal>

]).

Existem também símbolos especiais para início

(BEGIN) e fim (END) de enunciado.
A linguagem SCYLA pennite a definição dos níveis linguísticos de que as
regras dependem, incluindo os símbolos aceites em cada nível e a associação
de atributos (traços) a conjuntos de símbolos.

Por exemplo, o nível de

representação segmentaI do enunciado no sistema DIXI é declarado utilizanA correspondência entre
alfabeto fonético SAM-PA e o
alfabeto fonético internacional
(AFI) está apresentada na
tabela 3.1 na página 44

do O alfabeto fonético SAM-PA (Winski et aI., 1989):

leveI Transcri
name: a, 6, E, e, @, i, o, 0, u, j, w,
p, b,

t, d, k, g,

m, n, J,
1, "I"''', L,

r, R,
f, v, s, z, S, Z;

VogalOral(a, 6, E, e, @, i, o, 0, u, j, w)
Vog a 1 Na sal ( .. 6 '" .. ,

II

e'" .. , .. i '" I I ,

II

o '" .. ,

II U

'"

II,

..

IIW- II) ;

Semivogal(w, j};
Vogal: <OralVow>, <NasaIVow>, <Semivogal>;
Cons(p,

t,

k,

b,

d,

g, f,

s,

S,

v,

j - .. ,
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z,

Z, m,

n,

J,

1,

L,

ul-u, R, r)i

end Transcri
As regras são agrupadas em procedimentos que admitem um nível
de entrada e um nível de saída.

No nível de entrada são normal-

mente testadas as condições de aplicabilidade da regra «entrada>,

<con texto - esquerdo>, e <con texto - direi to», no nível de saída
é colocado o resultado da regra «resul tado». Por exemplo, o procedimento de transcrição fonética do DIXI tem a seguinte declaração:

procedure TransFon(Ortogr, Transcr)

i

( ... regras .. )
end TransFoni
em que Ortogr é o nível de entrada do procedimento, onde se encontra a
representação ortográfica do enunciado, e Transcr é o nível que será preenchido pelas regras de transcrição.
Para além dos níveis de entrada e saída do procedimento a que pertence,
cada regra pode referir nas condições de aplicabilidade e no seu resultado
outros níveis diferentes. Por exemplo, no procedimento anterior, a regra:

e

->

/

j

[<Vogal>, «Transcr !j, !w»]

...

converte o grafema e do nível Ortogr no símbolo na semi-vogal j no nível

Transcr quando este for precedido por uma vogal que não tenha sido transcrita como uma semi-vogal. Como o nível de entrada normal deste procedimento é o Ortogr, foi necessário fazer uma referência explícita ao nível

Transcr no contexto esquerdo da regra. Em casos como este em que uma
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regra refere como condição de aplicabilidade o próprio nível de saída do procedimento pode acontecer que esse resultado ainda não esteja detenninado.
Nessa situação a aplicação da regra fica pendente até que outra regra defina o
valor do símbolo de dependência.
Para além do fonnato básico exposto, uma regra pode incluir múltiplos
resultados e contextos mas apenas uma sequência de entrada:

A

->

B

/
->

C ... D
E

/

F ... G

Um dos problemas da representação multilinear é o da sincronização entre os níveis, uma vez que um símbolo de um nível pode estar alinhado com
vários símbolos de outro nível. Por exemplo, a seguinte regra:

«Ortogr

"M" lia" "n" "u" "e" "I"»
-> «Palavra "nome-propu»

associa os seis símbolos do nível Ortogr que constituem a palavra Manuel
a um só símbolo do nível Palavra. Esta correspondência poderia ser representada da seguinte fonna:

I M I a I n
u I e I
Palavra: I "nome-propu
Ortogr:

1

" "

I

"#"

"num"

em que # marca a fronteira de palavra, e num assinala a possibilidade de se
tratar de uma referência a um número. A linguagem SCYLA encarrega-se
de manter a sincronização entre os diversos níveis. Usando ainda o exemplo
anterior, poder-se-ia exprimir a regra que converte I em primeiro quando a
palavra anterior é um nome próprio:

"I"

->

"p" "r" "i" "mil "e" "iII "r"

"0 11

DIAGRAMA DE BLOCOS

/ «palavra unome-propu»

II

U

•••

. ..

Desta forma o nível passa a ter mais sete símbolos mas todos os mantém o
alinhamento com os restantes níveis, herdando todas as características anteriormente associadas a I .

2.3

Diagrama de Blocos

A habitual representação em blocos sequenciais é pouco adequada à descrição de um sistema multi linear por não explicitar os níveis de abstracção
utilizados na representação do enunciado. Por este motivo, optou-se por representar o diagrama de blocos do sistema DIXI na forma apresentada na
figura 2.1. Nesta representação, os blocos correspondentes aos procedimentos são apresentados num plano posterior com a cor mais escura enquanto os
blocos representativos das estruturas de dados são apresentados em primeiro
plano, num tom mais claro. O fluxo de execução dos procedimentos, quer
sejam baseados em regras quer numa programação tradicional, é da esquerda
para a direita e os níveis de dados, por seu turno, são preenchidos de cima
para baixo.
Os procedimentos podem ser agrupados nas duas componentes necessárias ao processo de síntese: a análise do texto e a síntese propriamente dita
(Allen, 1976). No caso do sistema DIXI, a componente de análise inclui os
seguintes procedimentos:
Normalização do texto. Faz o pré-processamento do texto de entrada convertendo cadeias de símbolos como 321$00, 25/4/74, Sr. ou IST
num fonnato adequado aos subsequentes procedimentos de análise linguística.
Acento lexical. Este procedimento é em muitas línguas apenas um dos passos da análise prosódica do enunciado. No caso do português europeu,
este processo está intimamente ligado à conversão grafema-fone, dadas
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Compilador de Regras SCYLA

Figura 2.1: O diagrama de blocos do sistema DIXI.

DIAGRAMA DE BLOCOS

as modificações sofridas pelas vogais em posição átona que podem ser
desvozeadas ou mesmo elididas.
Transcrição fonética. Em seguida, a transcrição fonética larga ao nível da
palavra é feita quer por consulta de um dicionário quer por um conjunto de cerca de 200 regras. Na versão actual, o dicionário contém
principalmente palavras gramaticais cuja identificação é fundamental
para o processamento sintáctico e prosódico.
Modificações contextuais A transcrição fonética larga tem de ser adaptada
à estrutura do enunciado como os fenómenos ditos de sandhi, que trata
das coarticulações entre palavras consecutivas. Existe também necessidade de atribuir certas propriedades a um nível inferior ao do segmento
fonético, obrigando à sua divisão em subsegmentos.
Fraseamento prosódico Este primeiro passo da análise pro sódica procura
dividir o enunciado em grupos prosódicos de forma semelhante ao realizado por um leitor ao encontrar uma frase mais longa. Alguns dos
factores que conduzem a esta divisão podem não estar na frase ou podem estar relacionados com informação semântica de que o sistema não
dispõe.
Ritmo O outro aspecto da análise prosódica consiste em distribuir proeminências aos diferentes níveis da análise do enunciado. Esses valores
nem sempre podem ser atribuídos de fonna rigorosa, mas a alternância
resultante confere uma maior naturalidade ao sinal sintético.
Por seu lado, a síntese propriamente dita incliu as seguintes componentes:
Durações Duração das pausas e das sílabas que conduz à detenninação da
duração básica de cada segmento.
Frequência fundamental Detennina-se a linha de declinação e a sua variação junto da primeira e da última sílaba tónica do enunciado.
Alvos fonéticos Com base num dicionário de alvos e no contexto de cada
segmento fonético, são calculados os valores alvos para os cerca de 20
coeficientes de controle do sintetizador de fonna de onda.
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Transições entre segmentos Também com base num dicionário e no contex-

to são detenninadas as fonna da transição entre segmentos consecutivos. Os parâmetros da transição permitem definir a descontinuidade e
a velocidade de evolução de cada coeficiente junto à zona de transição.
Interpolação As trajectórias dos coeficientes do sintetizador de fonna de on-

da são determinadas por interpolação em cada 5 milisegundos, com base nos valores alvo e nos parâmetros das transições entre segmentos.
Síntese do sinal de fala Com base nestes coeficientes o sintetizador produz

amostras de fala a um ritmo que pode ser ajustado até aos 16 kHz.

Nos capítulos seguintes descrevem-se cada uma destas componentes do
sistema DIXI com maior detalhe.

2.4

Discussão

Neste primeiro capítulo dedicado à descrição de sistemas de síntese de fala usando como modelo o sistema DIXI referiram-se alguns aspectos prévios
na concepção do sistema.
As opções tomadas na concepção do sistema DIXI pennitem actualmente
o seu funcionamento em tempo real à frequência de 8000 amostras por segundo num processador 486DX2 a 50 MHz. Por tempo real entende-se, no caso
de sistemas de síntese a partir de texto, que o processo de conversão dos grafemas em amostras de sinal demora em média menos que o tempo necessário
para reproduzir essas amostras no sistema de conversão analógico-digital. Esta facilidade, em conjunto com o facto de o sistema ter sido integralmente
desenvolvido em software, pennite o seu funcionamento em computadores
pessoais com o sistema operativo UNIX ou Windows 95. Uma versão do
sintetizador foi acoplada, no âmbito do projecto EDIFALA, a um editor de
texto com facilidades de aceleração da escrita para ser utilizado por crianças
com dificuldades orais e motoras em consequência de paralisia cerebral. Este editor foi desenvolvido num computador portátil para poder acompanhar a
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criança tanto em casa como na escola.
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Capítulo 3

Análise do Texto

Neste capítulo são descritos os procedimentos necessários para encontrar
uma representação fonológica do texto. Esta análise, em princípio, deveria
ser feita a todos os níveis do conhecimento linguístico: morfológico, fonético,
fonológico, sintáctico e semântico. No entanto, é dificil que um sistema de
síntese de fala a partir de texto disponha de todos os recursos necessários para
uma análise tão detalhada. É por isso habitual a utilização de mecanismos
de análise incompletos, deixando para o processo de síntese a resolução, por
métodos pragmáticos, das situações de informação incompleta.
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3.1

Normalização do Texto

Antes de realizar a análise linguística do enunciado, é necessário minimizar a variabilidade do texto de entrada. Com efeito, o texto livre pode ter uma
variedade de símbolos, abreviaturas e convenções que é necessário converter para um formato normalizado, por forma a simplificar os procedimentos
posteriores que procurarão representações mais profundas do enunciado.
Ao nível do normalizador são tratados símbolos como / ou #, abreviaturas como Sr. , D. ou e te. e convenções como 28/2/9 6, 123 $ Oo. Todas
estas excepções são substituídas por uma ou várias palavras equivalentes.

o normalizador garante que o texto que é passado para o nível seguinte
apenas contém caracteres do formato normalizado: letras minúsculas de a a
z, marcas de acento gráfico separadas da respectiva vogal (' , .. -), marca de
cedilha ( , ) separada da letra e e marcas de pontuação (. , : ; ! ?).
Por razões de eficiência, este módulo de normalização foi directamente
programado em C, mas os padrões de normalização foram expressos como
expressões regulares o que simplifica significativamente a escrita e a legibilidade do código.

o normalizador do sistema DIXI (módulo norm) toma em consideração
as seguintes excepções ao texto normal:

1. símbolos especiais (por exemplo: +, @)

2. numerais (horas, datas, quantias em dinheiro, ordinais e cardinais);

3. abreviaturas e acrónimos (por exemplo: Lx., IST)

Estas excepções são tratadas em diversas etapas.
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3.1.1
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Processamento das Vogais Acentuadas e Cedilhas

A língua portuguesa, tal como muitas outras línguas, utiliza na sua ortografia símbolos que não são utilizados na língua inglesa como à, ê ou ç. Uma
vez que a codificação de símbolos alfanuméricos mais comum em sistemas
informáticos (ASCII I ) apenas define os símbolos existentes na língua inglesa optou-se pela representação separada dos acentos das vogais e da cedilha.
Esta decisão garante uma maior portabilidade ao sistema pois, apesar de já
existir um standard OS! para a codificação dos caracteres usados na ,maior
parte das línguas europeias (ISO-8859-1, também conhecido por Latin-1), este nem sempre é usado. Para além disso, prevê-se para breve a generalização

o sistema operativo MacOS

do uso do código UNICODE que, com os seus 65536 símbolos diferentes,

usado nos computadores da

representa grande parte dos alfabetos do mundo.

família Macinlosh não utiliza a
nonna OSI na codificação dos
caracteres acentuados.

Definiu-se então um formato interno normalizado que inclui apenas pa-

A adopção do UNICODE tem

lavras compostas por letras minúsculas entre a e z e pelos marcas de acento

países asiáticos uma vez que o

levantado problemas nos

agudo ('), circunflexo(") e til (-) imediatamente a seguir à respectiva vogal

número de caracteres usados
em chinês, japonês e coreano,

e pelo acento grave ( , ) antes da vogal. A cedilha é representada pelo símbolo

excede os 75.000 dos quais

, depois da letra c. Este formato foi inspirado na forma habitual de escrita

apenas 20.000 estão incluídos

utilizada no correio electrónico quando apenas se utilizavam símbolos ASCII:

excluídos correspondem a

a forma verbal é era grafada por e' , enquanto a contracção à representava-se

variantes ou a caracteres pouco

como' a. Para além disto, no formato normalizado, as palavras são sempre

asiáticas sentem-se diminuídas

separadas por um espaço ou por um símbolo de pontuação seguido de um
espaço. Uma vez que as abreviaturas e os numerais são previamente expandidos, o símbolo . marca o final de um período.
Uma das primeiras tarefas do normalizador de texto é a de converter as
diversas representações possíveis das vogais acentuadas para o formato normalizado usado internamente. Na versão actual o sistema aceita o código de
8 bits definido na norma ISO-8859-1 e o da Code Page 860 do sistema operativo MS-DOS. A extensão a outras codificações pode ser facilmente efectuada
pelo preenchimento de uma tabela de conversão.
I American

Standard Code for Infonnation Interchange

no código. Os caracteres

usados, mas as comunidades
uma vez que os alfabetos
ocidentais se encontram
representados na sua
totalidade.
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o normalizador converte também outros restantes símbolos utilizados nos
códigos de extensão do ASCII. Por exemplo, as marcas de números ordinais,
2

e

ª, são convertidas respectivamente em

. o e . a (por exemplo: 12º é

representado como 12 . o). A representação normalizada é também aceite no
texto de entrada sempre que precedida de um número.
Alguns dos restantes símbolos especiais são convertidos em palavras, como por exemplo, f. que é convertido em libras.

3.1.2 Expansão de Abreviaturas
As sequências de símbolos contendo o símbolo. ou / são procuradas
num dicionário de abreviaturas contendo, presentemente, cerca de 95 expansões. Uma sequência como Sr. a, convertida já pelo procedimento de
normalização a partir de Sro, é agora expandida para senhora.

3.1.3 Leitura de Numerais
A leitura de numerais pode ser feita de vários modos, conforme o formato
de entrada:

inteiros: 12 é convertido em doze;
reais em notação de vírgula fixa: 12,4 é convertido em doze vírgula
quatro;

reais em notação de vírgula flutuante: 1e2 é convertido em um vezes
dez levantado a dois;

ordinais: 12 2 é convertido em décimo segundo;
valores monetários: 2$50 é convertido em dois escudos e cinquenta centavos.
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3.1.4

Validação e Conversão de Datas

Qualquer data válida em formato numérico (três números separados por
/, -, ou .) é convertida em palavras. As sequências numéricas que não
correspondem a datas válidas são lidas como expressões numéricas:

norro> 29/2/96
vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e
noventa e seis
norro> 29/2/95
vinte e nove a dividir por dois a dividir por
noventa e cinco

3.1.5

Símbolos Dependentes do Contexto

A tradução de alguns símbolos ASCII de 7 bits (#, /, % ou

*, por exem-

pio) é feita de acordo com o contexto em que se inserem. A barra inclinada,
por exemplo, pode ser lida como a dividir por, se rodeada de números
ou como barra em caso contrário:

norro> 2 / 4 + 5
dois a dividir por quatro mais cinco
norro> homem/mulher
homem barra mulher

3.1.6

Leitura de Acrónimos e Siglas

A estratégia inicialmente adoptada consistiu em soletrar apenas as sequências de letras sem vogais e deixar os procedimentos de transcrição
fonética processar as restantes. Esta solução é correcta para palavras sem vogais (RTP, PSP) e funciona também em alguns exemplos de siglas com. vogais
(SIC, CDUL) mas há exemplos com vogais que são habitualmente soletrados
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(1ST, TVI), mesmo quando correspondem a fonnas do léxico como AR (As-

sembleia da República). No corpus Acro..Fone retirado das listas de telefones
de Lisboa e Porto, 4% dos nomes correspondem a siglas que são soletradas
das quais cerca de metade contêm vogais (Viana et aI., 1994b).

o comprimento da sigla parece ser importante:

siglas com menos de 3

letras são normalmente soletradas enquanto as que têm mais de 5 são habitualmente lidas. Nas siglas de 3 e 4 letras, o padrão de consoantes e vogais é
detenninante. Um padrão como CVCV é quase sempre lido (FIFA) enquanto VCC quase nunca o é (ACP). Siglas do tipo CVV, por exempo, são lidas
quando a sequência VV corresponde a um ditongo (JAE) e soletradas no caso
contrário (CEE). Siglas tenninadas em VCC poderão ser lidas se as consoantes forem silabificáveis (GALP), mas serão soletradas se as consoantes forem
obstruintes (CETO).
Com base em princípios deste tipo, foram criadas regras que predizem a
leitura das siglas. Os resultados produzidos foram comparados com transcrições manuais e revelaram uma discordância de 5%. Este resultado é bastante
satifatório apesar de muitas das siglas do corpus serem pouco comuns, não
existindo garantia da adequação da escolha efectuada pelo transcritor (Viana
et aI., 1994b).

3.2

A Fonetização

A fala é sem dúvida um processo contínuo: nem o sinal acústico, nem
os movimentos dos articuladores podem ser decompostos numa sequência de
unidades discretas que possamos identificar com um alfabeto. No entanto, durante a aprendizagem da linguagem escrita, aceitamos com alguma facilidade
o processo de discretização dos sons numa cadeia de símbolos ortográficos do
alfabeto da nossa língua.
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3.2.1

A Representação Ortográfica

A principal dificuldade da síntese de fala a partir de texto é que precisamente a representação ortográfica da língua está longe de ser perfeita, não
existindo uma correspondência unívoca entre os grafemas e a sua realização
oral:

• É necessário conhecer qual a língua utilizada. Por exemplo, a 'palavra

cinema corresponderá a realizações diferentes conforme a língua em
que for lida.
• O mesmo símbolo pode ter diferentes realizações consoante o contexto em que se encontrar. A consoante c tem realizações diferentes em

directo, ácido, macho e maca.
• Um grafema pode não ter realização oral, como por exemplo o u na
palavra que.
• Uma mesma sequência de grafemas pode ter realização diferente conforme o seu valor gramatical: a pedra rola e a rola voa.
• O valor semântico pode também resultar em diferentes realizações:
apanhei um molho de salsa para fazer o molho da carne; no final da
reunião na sede fiquei com imensa sede.
• Uma mesma realização oral pode ter mais do que uma representação
ortográfica: depois de cozer as batatas tenho de ir coser a roupa.

3.2.2

A Transcrição Fonética

Esta falta de rigor da representação ortográfica conduziu os linguistas à
utilização da transcrição fonética: uma representação abstracta, consistente e
sistemática para o registo de factos observado em enunciados (Mateus et aI.,
1990). Esta representação é constituída por uma sequência de símbolos de um

alfabeto fonético. Cada símbolo está associado a um som e à respectiva fonna
de articulação. Os sons representados pelo alfabético fonético constituem
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um modelo ideal daquilo que psicologicamente consideramos como unidades
únicas (Akmajian et aI., 1990).
A maior proximidade da transcrição fonética da realização oral resolve
os problemas anterionnente mencionados, mantendo ainda um nível de abstracção que pennite ignorar os detalhes relativos aos aspectos prosódicos do
enunciado.
A obtenção da transcrição fonética do texto é um passo importante no
processo de conversão da representação ortográfica em fala. À primeira vista,
esta tarefa parece ser possível de efectuar apenas com uma simples consulta
a um léxico, mas uma análise mais cuidada mostra que esta abordagem tem
dois problemas:

• Algumas palavras possuem múltiplas transcrições em que a decisão de
qual utilizar depende de infonnação a um nível superior ao da palavra.

• Num sistema de síntese a partir de texto sem restrições, o sistema tem
de poder lidar com palavras que não estejam contidas no seu léxico
sendo necessária a existência de regras de transcrição para esses casos.

A eficácia das regras de transcrição depende da regularidade da relação
entre a ortografia e a realização oral da língua. Em línguas como a inglesa
e a francesa, esta discordância obriga à utilização de grandes léxicos para
a sua transcrição automática. Se a palavra não for encontrada no léxico, a
aplicação das regras gerais da língua conduzirá com grande probabilidade a
uma transcrição incorrecta.
No português europeu, no entanto, a ortografia pode ser considerada de
base essencialmente fonológica, ou seja, existe uma elevada regularidade entre a ortografia e a fonética, como demonstram os resultados obtidos pelas
regras utilizadas no sistema DIXI. (Andrade e Viana, 1985; Oliveira e Santos, 1986; Viana et aI., 1991).
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3.2.3 O Alfabeto Fonético
A transcrição fonética representa os sons utilizando um alfabeto fonético.
O número de símbolos do alfabeto e a sua representação têm sido alvo de
diversos processos normalizadores, sendo o Alfabeto Fonético Internacional

(AFl) o mais utilizado. No sistema DIXI adoptámos a codificação SAMPA deste alfabeto para a sua representação em computador (Winsk.i et aI.,
i

1989). A tabela 3.1 mostra o alfabeto utilizado restrito aos sons do poquguês
!

europeu.

Na transcrição fonética dos
exemplos optou-se por não

Os símbolos do alfabeto fonético podem ser utilizados em dois corttextos

usar as marcas de divisão
silábica [.] e de marcar a sílaba

I

diferentes:

tónica com um acento agudo
na vogal nuclear da silaba
I

• Num contexto fonético, servem para descrever os factos observaâos na
I

realização de uma expressão, ou seja, ao nível de superficie da língua.

"
entre
parenteses rectos, coNeste caso, utl·1·lzaremos uma representaçao
I

I

mo por exemplo

['B].

!

• Num contexto fonológico, procura-se representar os elementos do nível
!

subjacente que levou o falante a realizar uma dada represeptação
fonética. Neste caso, estamos perante segmentos subjacentes que representaremos entre barras oblíquas, por exemplo I ai.
Ao primeiro caso chamamos transcrição fonética enquanto o segundo se
denomina de transcrição fonológica.
Aos elementos que compõem a transcrição fonética é vulgar denominálos como fonemas. No entanto, neste trabalho, adoptaremos uma perspectiva
generativa e referir-nos-emos aos elementos deste nível de representação como segmentos fonéticos.
Um exemplo da distinção entre o nível subjacente e o fonético P9de ser
apresentado pelas fonnas virar ([virár)) e vira ([vírn)) em que a vogal final
tem realizações como [á] ou como

[oe] confonne a vogal é ou não acerltuada.

Numa perspectiva generativa, podem-se explicar as duas realizações

Jpartir

de um mesmo segmento subjacente lal e de uma regra que o realiza coko [á]
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APl

SAM-PA Exemplo

Exemplo

APl

SAM-PA

vi [ví]

p

p

pá [pá]

e

e

vê [vé]

b

b

bem [bêj]

e

E

pé [pé]

t

t

tu [tú]

a

a

pá [pá]

d

d

dou [dó]

'B

6

cama [C'ém'B]

k

k

casa [káz'B]

i

@

de [dila

g

g

gato [gátu]

:>

O

pó [p~]

o

o

avô ['BVó]

f

f

fé [fé]

u

u

tudo [túdu]

v

v

vê [vé]

J

J

pai [páj]

s

s

sol [s5t]

w

w

pau [páw]

z

z

casa [káz'B]

f

S

chave [fávi]

3

Z

já [3á]

1

i-

sim [si]

e

e-

pente [pêti]

-e

6-

branco [brãku]

Õ

o-

ponte [p6ti]

t

1-

mal [mát]

Ü

u-

atum ['Btl1]

Â

L

valha [váÂ'BJ

J

j-

põe [p6j]

w

w-

mão [m~w]

m

m

mão [m~w]

n

n

não [nijw]

J1

J

senha [s'éJ1 'B]

r

r

caro [káru]

R

R

carro [káRUJ

lá [lá]

Tabela 3.1: Alfabeto fonético para o dialecto padrão do português europeu.
aOptou-se pela utilização de [i] no lugar de [a] tradicionalmente usado nas obras de referência portuguesas, pois este último corresponde no AFI a uma vogal menos elevada, usada,
por exemplo, na transcrição da palavra inglesa about [abáut].
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ou como ['R], de acordo com a acentuação da sílaba (Mateus et aI., 1990).
!

A realização de um sistema baseado em regras para a transcrição fonética
de um texto utiliza as regularidades entre a representação ortográfi9a e a
fonética. Será por isso fundamental começar por classificar os sons de écordo
I

com características comuns pois as regularidades serão com certeza $iores
I

entre sons de uma mesma classe. Por exemplo, a consoante s seguida (te outra consoante poder ser lida como

[I] ou como [3] desde que não

est~ja em

posição inicial de palavra e que a consoante seguinte não seja outro s.O que
é que as palavras Lisboa, desdobrar, engasgar, desleal, abismo, asneira, des-

regrado e desvio têm em comwn para que o s se leia [3] e em que diferem de
aspecto, abastecer, asfalto, acrescentar, bosque em que o s se lê [I]? Porque
é que o a de gamo e cano se lê ['R] enquanto em gato e cabo se lê [a]?

3.2.4

Classificação Tradicional dos Sons

A primeira grande divisão dos sons está relacionada com a presença
ou ausência de vibração das cordas vocais. Aos sons produzidos

COIn

esta

vibração chamam-se vozeados ou sonoros. Os sons que são produzidos sem
vibração das cordas vocais denominam-se de não-vozeados ou surdosl Uma
vez que a classificação sonoro/surdo poder ser relacionada com a energia do
som, preferiremos utilizar o vozeamento para referir a vibração das cordas
•

~~

I
i

I

A classificação tradicional dos sons assume à partida duas classes: ~ classe das consoantes e a classe das vogais e semivogais.

I

As semivogais têm caracteristicas articulatórias idênticas às vogais mas
apresentam uma duração muito menor e, ao contrário das vogais, não constituem núcleo de sílaba. As semivogais surgem sempre junto de uma vogal,
com a qual constituem um ditongo e em português existem apenas duas: [j]
e [w]. Os ditongos em que a semivogal precede a vogal dizem-se ditongos

crescentes (piar [pjarD enquanto nos ditongos decrescentes a semivo~l surge depois da vogal (pai [pajD.
I

I
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As consoantes distinguem-se de acordo com o seu modo de articulação e
pelo seu ponto de articulação.

o modo de articulação considera a fonna como o fluxo de ar é modulado pelo tracto vocal durante a realização da consoante. De acordo com este
critério, definem-se as seguintes classes:

Oclusivas São consoantes que necessitam de um fechamento completo do
tracto vocal. Se o véu palatino levantar, impedindo o acoplamento da
cavidade nasal, trata-se de uma oclusiva oral. Em português existem
oclusivas orais vozeadas [b], [d], [g)) e não-vozeadas ([p], [t] e [k)). Se a
oclusão se der na cavidade bucal e o véu palatino estiver descido abrindo a cavidade nasal tem-se uma oclusiva nasal. Em português apenas
existem oclusivas nasais vozeadas ([m], ln], [J1)).

Fricativas Nestas consoantes há uma constrição do tracto vocal que provoca
um comportamento turbulento do fluxo de ar. As fricativas vozeadas do
português são: [v], [z] e [3]; e as não-vozeadas: [f], [s] e [I]

Laterais Neste caso, há uma obstrução parcial do fluxo de ar provocado pela
língua em contacto com o palato ou os alvéolos, deixando aberturas
laterais para a passagem do ar. As consoantes laterais em português são
vozeadas: [1], [t] e [Ã]

Vibrantes A oscilação da intensidade do fluxo de ar é provocada pela repetida movimentação de um articulador. No português há três consoantes
vibrantes: [R] velar, com vibração da línguajunto do véu (carro no dialecto padrão do português europeu); [r] alveolar, onde há apenas uma
obstrução da ponta da língua com os alvéolos (caro); e [r] alveolar,
ou r múltiplo, onde existe uma vibração da ponta da língua junto aos
A palavra carro pode ser
realizada com [r] em cenos
dialectos do português

alvéolos e que é usada apenas em alguns dialectos.

Africadas Consoantes em que há uma obstrução completa do tracto vocal seguida de contrição de tipo fricativo. Ocorre apenas em alguns dialectos
do português na fonna não vozeada [11'], mas no português do Brasil
ocorre também na fonna vozeada [<t].
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As consoantes laterais e vibrantes denominam-se também como líquidas, em

referência à sensação de fluidez da sua articulação.
A classificação em função do ponto de articulação agrupa as consoantes
!

confonne a região do tracto vocal onde ocorre a modulação do fluxo de ar
I

anteriormente referida:

I

Bilabiais Oclusão dos dois lábios em [b], [p] e [m].
I

I

Labiodentais Constrição entre o lábio inferior e os incisivos (ff] e [v]).
Dentais Oclusão ou constrição entre a ponta da língua e os incisivosl([t], [d],
I
[5], [z)).
Alveolares Oclusão entre a ponta da língua e os alvéolos dos ínciSivrS superiores ([1], ln], [r)).
Pré-palatais Constrição entre o dorso da língua e o pré-palato ([3], [I]).
I

Palatais Oclusão entre o dorso da língua e o palato ([Ã], [p ]).
I

Velares Oclusão entre a parte posterior da língua e o véu palatino j([g], [k],

[R)).

I

Os sons da classe das vogais e semivogais são produzidos sen1pre com
vibração das cordas vocais e os articuladores são deixados abertos de forma a
I

que o fluxo de ar não seja turbulento. Estes sons são caracterizados ~ela parte
do dorso da língua que se eleva:

Anteriores O dorso da língua está mais elevado na parte frontal ([i], ire] e [e)).
Como esta elevação se dá junto ao palato, também são referidas como
palatais.
Centrais O dorso da língua eleva-se num posição intermédia comofna vogal
[a].
I

Posteriores A língua eleva-se na parte posterior da cavidade bucal em r:>], [o]
e [u] (também chamadas de velares).
I
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As vogais podem também ser classificadas de acordo com o grau de
elevação da língua:

Altas [i], [i] e [u].
Médias [e], ['R] e [o].
Baixas [e], [a] e [~].

Existe ainda uma divisão comum das vogais em função da dimensão da
abertura do tracto vocal. As vogais abertas, como [a], [e] e [~], têm normalmente maior energia, porque a pressão pulmonar se pode libertar mais
facilmente, enquanto as vogais fechadas, [i] e [u], são menos audíveis.

3.2.5

O Sistema de Traços Distintivos

Pela caracterização feita pela classificação tradicional dos sons, é fácil de
concluir que os segmentos fonéticos não são as unidades mínimas de um sistema fonológico: os sons são compostos por características articulatórias. A
resposta à questão apresentada na página 45 sobre a forma de ler a consoante

s, está relacionada com uma característica dos sons que a rodeiam: o vozeamento. No primeiro conjunto de palavras, a consoante está envolvida por sons
vozeados (Lisboa) enquanto no segundo caso, o som que a sucede não é vozeado (asfalto). Uma vez que as características articulatórias do [S] e do [3]
são em tudo idênticas excepto no vozeamento, os falantes economizam um
esforço considerável assimilando a vibração das cordas durante a realização
da letra s em Lisboa. No caso de asfalto esta economia já não é necessária
pois a vibração terá de ser interrompida no segmento seguinte. No entanto,
mesmo neste caso, é possível observar-se o prolongamento do vozeamento
durante parte do s resultando em ['R3ffaltu]. Às características fonéticas como o vozeamento, que têm um papel fundamental no enunciado de regras
fonológicas ou que distinguem segmentos fonéticos dá-se o nome de traços

distintivos.
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As questões que se colocam imediatamente a seguir são: Quais isão as
características que seleccionamos como traços distintivos? Quantas s~,O? Os
traços são comuns a todas as línguas?
A caracterização tradicional dos sons pelo modo e o ponto de articulação,

define um sistema de traços que pennite distinguir os segmentos fonétic~s. No
I

entanto, o sistema apresentado não é genérico, pois apenas classifica a: forma
como os sons são articulados em português. As oc1usivas [t] e [d] for~ classificadas como dentais, mas nem sempre é este o seu ponto de artic~lação.
Em inglês, por exemplo, o [t] e [d] são oc1usivas alveolares pois são P~OdUZi
das com o encosto da ponta da língua aos alvéolos dos incisivos superiores.

Em certos dialectos do português do Brasil, estas consoantes tomam-se palatizadas [1f] e [43] quando seguidas de [i]. A divisão feita pela classificação

tradicional parece ir contra a noção intuitiva de que os segmentos [~I e [dI
são essencialmente semelhantes em português europeu, inglês e português do

Brasil, variando apenas no movimento da língua se dirigir para os incisivos,
para a sua base ou para o palato duro. Estas considerações multilingues conduziram à aceitação de um traço coronal que generaliza as

caracte~ações

dental, alveolar e palatal.

A necessidade de generalização às diferentes línguas, de descrever os
I

contrastes fonémicos e de exprimir as regras fonológicas de forma claIll, conduziram os linguistas à criação de diversos sistemas de traços distintivos. O
mais influente destes trabalhos foi o efectuado por Noam Chomsky e Morris
I

Halle em 1968 (Chomsky e Halle, 1968) na sequência do trabalho pioneiro
de Roman Jakobson e Halle (Jakobson e Halle, 1956) na teoria dos traços
I

distintivos.

No sistema de Chomsky e Halle, os traços são binários, em que + indica a
presença dessa propriedade e - a sua ausência. Cada traço fonético representa
um aspecto articulatório controlável de forma independente e, de acordo com
I

este princípio, podem-se definir os seguintes traços distintivos importantes
para o português (Mateus et aI., 1990):
I

Soante [±soanl. Os sons soantes são produzidos com uma abertura dl tracto
I
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vocal que pennite a vibração espontânea das cordas vocais. As vogais,
semivogais líquidas e nasais são todas soantes. As consoantes não soantes [b, d, g, v,

Z,

3] são normalmente denominadas obstruintes.

Silábico [±sil]. Este traço caracteriza os sons que podem ser núcleos de
sílaba. As vogais são silábicas.

Consonântico [±cons]. Os sons com este traço são produzidos com uma
constrição importante ao longo da linha central do tracto vocal, pelo
menos tão estreita como a de uma fricativa. Esta constrição pode impedir ou não a vibração espontânea das cordas vocais. Em português
europeu, apenas as vogais e as semivogais não são consonânticas.

Coronal [±cor]. O dorso da língua é elevado por forma a aproximar-se dos
incisivos superiores, alvéolos ou palato duro. Têm este traço as consoantes dentais, alveolares e alvéolo-palatais.

Anterior [±ant]. Estes sons são produzidos com uma constrição à frente da
região alvéolo-palatal. As consoantes bilabiais, labiodentais, dentais e
alveolares são anteriores.

Alto [±alt]. O dorso da língua é elevado no sentido ou tocando o céu da boca.
Baixo [±bx]. Os sons com este traço são produzidos com o abaixamento
do corpo da língua relativamente à posição neutra (respiração normal).
Têm este traço as vogais abertas [a], [e] e r:>]. As vogais [e], [e] e [o],
produzidas com o corpo da língua em posição neutra, não têm nem o
traço alto nem baixo.

Recuado [±rec]. Têm este traço os sons produzidos com a retracção do corpo
da língua em relação à posição neutra (respiração normal). De acordo
com esta definição, todas as vogais tradicionalmente classificadas como
centrais e posteriores têm o traço recuado.

Arredondado [±arr]. Os sons com este traço são produzidos com uma extensão do comprimento e redução da secção do ducto labial.
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Distribuído [±dist].

Este traço caracteriza o comprimento da zona de

constrição do tracto vocal no sentido longitudinal. Neste sentido, um
som como [J] é distribuído enquanto, [f] não é.
Nasal [±nas]. Os sons nasais são produzidos com o abaixamento

~o véu

abrindo a passagem do ar para a cavidade nasal. Em português ~s consoantes nasais são sempre sonoras [m, n, p].
Lateral [±lat]. Sons produzidos com um bloqueio parcial do fluxo de ar pela

ponta da língua, mas deixando passagens por um ou ambos os lJdos da
língua. Obviamente, apenas os sons coronais podem ser nasais. !
Contínuo [±cont]. Os sons que não possuem este traço são produzidQs com

o bloqueio completo do tracto vocal. Neste sentido, as nasais rlão
são
I
I

contínuas, apesar de o ar passar pelo tracto nasal.

i

Distensão Retardada [±ret]. Os únicos sons que têm este traço são as con-

soantes africadas em que, após uma obstrução completa do fluxo de ar,
se dá uma libertação para uma fricativa. O português falado em Lisboa
o traço de distensão retardada

não tem este traço.
I

Vozeado [±voz]. Os sons vozeados são produzidos com a vibração das cor-

das vocais. A vibração tanto se pode dar de forma espontânea pe-

la passagem de um fluxo glotal elevado, como nas soantes,

qu~r

pela

aproximação voluntária dos aritenóides por forma a que a menor aberI

tura permita a vibração com menor fluxo, como nas obstruintes .1,
I

Estridente [±estr]. Este traço caracteriza a presença de ruído turbulento de

alta frequência em certos sons. Apenas as obstruintes contínuas, e ameadas podem ser estridentes.

I

As tabelas 3.2 e 3.3 apresentam os traços distintivos para os

se~entos

vogais e consoantes da variante do português falado na região de Lisb6a.
I
I
I

é importante no estudo do
português do Brasil (pane
[páJ1fi]) e dos dialectos do
none de Portugal.
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[i] [e] [e]

['e] [a]

[~]

[o]

lu]

[i] [j] [w]

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Soante

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Alto

+

+

+

+

+

+

Silábico
Consonântico

+

Baixo

+

Recuado

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arredondado

+
+

Nasal

[i] [e]

[~]

[õ]

[ü] [j] [w]

+

+

+

+

+

Soante

+

+

+

+

+

+

+

Alto

+

+

+

+

Silábico
Consonântico

Baixo

+

Recuado
Arredondado
Nasal

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tabela 3.2: Traços das vogais e semivogais do dialecto padrão do português
europeu.
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[f] [v] [s] [z]
Silábico
Consonâtico
Contínuo
Soante
Anterior
Coronal
Recuado
Distribuído
Nasal
Alto
Baixo
Arredondado
Estridente
Vozeado
Lateral

Silábico
Consonâtico
Contínuo
Soante
Anterior
Coronal
Recuado
Distribuído
Nasal
Alto
Baixo
Arredondado
Estridente
Vozeado
.Lateral

[I]

[3]

[I] [t] [r] [R]

i

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+:
+1
+.

+

+!

+
+

+
+

+

[Á]

[pJ [b] [t] [d] [k] [g] [m] ln] [Jl ]

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+:

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Tabela 3.3: Traços das consoantes do dialecto padrão do português

+

e~peu.
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3.2.6

Identificação dos Segmentos Subjacentes

De acordo com a perspectiva da fonologia generativa, uma dada
realização fonética pode-se explicar pela derivação com base em regras a partir de um nível subjacente. Uma vez que procuramos precisamente as regras
que nos pennitem passar de uma representação ortográfica para a realização
fonética, será importante procurar relacionar os grafemas com os elementos
que constituem o nível subjacente.
A identificação das formas de base das vogais e consoantes do português,
é feita pela análise dos segmentos fonéticos comuns a conjuntos de palavras
com semelhanças gráficas e fonológicas. Destes escolhe-se como fonna de
base aquele que necessita de menos traços ou condições contextuais. As restantes realizações serão derivadas por regra. Por exemplo, em mar e marinho,
consideramos

Iai como segmento fonológico uma vez que a realização ['e]

pode ser obtida a partir desta que, em posição átona, se toma menos baixa
[-bx] (Mateus et aI., 1990).
A aplicação desta metodologia às vogais do português resulta na matriz
fonológica da tabela 3.4 (Mateus, 1975; d' Andrade Pardal, 1977; Mateus

et aI., 1990), que classifica os segmentos fonológicos em função dos traços
distintivos. De realçar que ['e] e [i] não são necessários no nível fonológico
do português. As regras que realizam estes segmentos fonéticos caracterizam
as principais diferenças ao nível fonético entre o português de Portugal e do
Brasil.
Verificar por exemplo o j ej
em posição final de palavra
que no caso do português
europeu fica [+alt] e [+rec]
([i» enquanto no português do
Brasil fica apenas [+alt] ([i».

Os segmentos subjacentes podem ser relacionados com os grafemas da
representação ortográfica. Os grafemas a, i e u têm uma associação não

lal, Iii e lu/. No caso do i e u podem também
ser a grafia das semivogais Ij I e Iw I, o que não é ambíguo pois estes seg-

ambígua com as vogais

mentos apenas aparecem em ditongos que podem ser facilmente identificados
na ortografia pela presença do par de vogais. O maior problema da associação
entre a representação ortográfica e o nível subjacente surge com o e, que pode
estar associado a

lei

ea

lei,

e com o

o,

associável a

101 e a 10/.

Vere-
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e a

ou

J

Silábico

+ + + + + + +

-

Consonântico

-

Soante

+ + + + + + + +

Alto

+ -

e

Baixo
Recuado
Arredondado

-

~

+ + +
-

+ +

W

+
+

-

+ + + +

-

+

-

-

+

+ + +

Tabela 3.4: Matriz fonológica das vogais e semivogais do português.
I

mos que esta ambiguidade terá consequências no desempenho das regras de
transcrição.
Para as consoantes, a metodologia apresentada conduz a que,
soantes do dialecto padrão do português europeu, apenas o

~

con-

[t] velari se pode

derivar por regra. Noutras variedades dialectais é possível derivar outras conI

soantes que não existem no dialecto de Lisboa. Como se viu, em

~ialectos

[11] e [<:\3] a partir as
fonnas subjacentes Itl e Idl quando estas são seguidas por [i].

do português do Brasil é possível derivar as realizações

I

!

A comparação entre os segmentos subjacentes e a sua grafia ria língua
I

escrita, mostra que não existe ambiguidade nas consoantes t (/t/) b{/b/), d

(/d/),! (/f/), v (Iv I), j (/3/), q (/k/), e ç (/s/). Considerando também os
I

dígrafos, não existe ambiguidade em eh (I fi), nh (I J1 I), rr (/R/), ss (I s I) e lh

(I ii)· Excluindo este último caso, a consoante I passa a corresponderI apenas

a /1/. Para as restantes nove consoantes, o mesmo grafema pode corr~sponder
a vários segmentos: m (I I e

Im/), n (/ I e In/), p (I I e Ip/), g (/3/;e Ig/), r
(/RI e Ir/), c (//, Ikl e Is/), z (/J/ e Iz/), s (/sl e IJ/), x (/s/, I~/, IJ/ e

Iks I). OS grafemas c, p, m e n podem não ter realização fonética.

I

I

I
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3.2.7

Processos Fonológicos e Regras

Uma vez identificados os segmentos subjacentes, há em seguida que estudar as regras que regem a sua conversão em realizações fonéticas. Dado
que a selecção da realização de um segmento fonológico está limitada pelas
propriedades dos sons que lhe são adjacentes, as regras fonológicas podem
ser expressas como regras de re-escrita dependentes do contexto:

Padrão

Re - escrita

tr

tr

tr

tr

Esquerda

/

Em que tr é um traço distintivo.

Direita

tr

tr

tr

tr

tr

tr

De salientar a semelhança desta

representação comum em linguística e a utilizada pelo sistema de regras SCYLA descrito no capítulo 2.
Um dos processos fonológicos quejá foi referido é o de assimilação, que
faz com que um segmento adquira as propriedades de um segmento adjacente.
Com efeito, retomando a primeira questão da página 45 sobre a fonna de leitura da consoante s em palavras como asfalto e Lisboa, podemos assumir que
em ambos os casos o segmento subjacente é a consoante / J/ que é modificado
de acordo com a regra de assimilação:

c
-soan
+cont

-+ [ +voz ] / [ +voz ] [ _ ] [

C ]
+voz

-ant
Ou seja, / J/ ao ser realizado com [+voz] resulta em [3] de acordo com a
tabela de traços da página 53.
O processo de assimilação faz também com que as vogais nasais

-e,

[I,

e,

õ, ü, j, w] não precisem de ser incluídas na tabela fonológica da tabela
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3.2. O traço é assimilado da consoante nasal quando esta é seguida de outra
1

consoante ou quando se encontra em posição final:

[ V ] -+ [ +nas ] / [ _ ] [

C ] { C }
+nas
#

As realizações das vogais quando a sílaba é tónica e exceptuandp o caso
do ['é], resultam directamente da forma subjacente. O caso excepcional, que
I

é o objecto da segunda questão da página 45, observa-se em fonnàs como
I

cama, pano, manha. Neste caso, podemos considerar uma regra sem~lhante à
anterior:

v

C

+bx

+rec

-+ [ -bx ] / [ - ]
+ac

-arr

A vogal subjacente

+nas

V

-bx

lal assimila o traço [-bx] da consoante nasal mas, neste

caso, não assimila a nasalidade. Da tabela 3.2 pode-se verificar ~e todas
as vogais nasais são também [-bx]. No caso do português do Brasil, a vogal
,

1

assimila também a nasalidade ([k'êm'e]) (Mateus et aI., 1990).
Na derivação da realização fonética observa-se também um outro procesI

so que se denomina de dissimilação. Neste caso dá-se exactamente:o oposto
I

da assimilação, ou seja, uma característica do segmento é modificada de forma a distinguir-se dos que lhe são adjacentes. Este processo pode ser analisado comparando as diferenças regionais em Portugal Continental na r~alização
da vogal tónica lei em formas como: tenho, espelho, texto, vejo e deito. Na

região Norte do país a vogal é sempre realizada como [é] enquanio que no
dialecto do centro país esta vogal é lida como ['é] quando seguida jpor I Jl I.
Este processo de dissimilação pode ser descrito pela regra:
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v

C

-alt

-bx

+nas
-7 [

-rec

+rec ] / [ - ]
+ac

+alt
-rec

-arr

No dialecto da região de Lisboa, esta modificação deixa de requerer o
traço nasal na consoante seguinte, estendendo-se a todas as fonnas apresentadas em que o lei tónico é seguido por Ip,

Ã,

J, 3/:

v
C

-alt

-bx
-rec

-7 [

+rec ] / [ - ]
+ac

+alt
-rec

-arr
Neste dialecto a modificação também se dá antes da semivogal I j I, mas
neste caso não é necessário que lei seja tónico (em leitaria, por exemplo):

v
G

-alt
-bx

-7 [

+rec] / [ _]

-rec

+alt

-rec

-arr
Com base no que foi exposto, pode-se concluir que a transcrição fonética
do texto pode ser efectuada com um conjunto de regras que realizem a
identificação dos segmentos subjacentes e que façam a sua derivação em
função do contexto em que se encontram.

A FONETIZAÇÃO 59

3.2.8

O Corpus de Teste

É importante que o desenvolvimento e avaliação do desempenho das re-

gras para a transcrição automática se fundamente em corpora que representem
de fonna fidedigna o léxico comum da língua. O conjunto de regras utilizado
no sistema DIXI foi desenvolvido tendo por base o corpus PF.Fone (Yiana
et aI., 1991; Oliveira et aI., 1992) construído a partir do Corpus de Freq~ncia

do Português Fundamental recolhido pelo Centro de Linguística da unirersidade de Lisboa (Nascimento et al., 1987).
i

O Corpus de Frequência do Português Fundamental baseou-se eml1800
gravações realizadas em situação de comunicação oral espontânea e dei onde
foram seleccionados e transcritos 1400 textos de 500 palavras corresponden!

tes a 1400 inquiridos. As entrevistas foram realizadas por todo o país, incluindo as Regiões Autónomas, e distribuídas por distrito de acordo com a
sua densidade populacional.
O corpus PF.Fone contém 26.000 formas de citação e fonna flexionadas, com a respectiva frequência de ocorrência no Corpus de Frequência do

Português Fundamental e com a transcrição fonética de cada fonna comgida
manualmente. As formas contidas em PF.Fone correspondem a um total de
714.283 ocorrências.
I

As tabelas 3.5 e 3.6 mostram as frequências relativas dos grafemas e

do corpus PF.Fone (Viana et aI., 1994b).

~ones

I
I

I

3.2.9

O Léxico do Sistema DIXI

Existem várias razões para uma palavra ser incluída no léxico:
• por se tratar de uma excepção à regra do acento;
• por ser uma sigla cuja leitura normal seja diferente da produzida pelas
regras de leitura de siglas;
• por se tratar de uma excepção das regras de transcrição fonética;
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Graf.

Frequência

Graf.

Frequência

Graf.

Frequência

a

13,6 %

e

9,9%

o

8,4%

r

8,0%

1

7,9%

s

7,8%

n

5,3 %

t

5,2 %

c

4,5%

d

4,3 %

m

4,2%

u

2,9%

2,9%

P

2,6%

v

1,8 %

1,5 %

h

1,4%

b

1,3 %

1,3 %

f

1,2 %

ç

0,6%

z

0,6%

á

0,5 %

ã

0,4%

í

0,4%

q

0,4%

x

0,4%

J

0,3 %

Õ

0,2%

é

0,2%

Ó

0,2%

â

0,1 %

ê

0,1 %

Ú

0,1 %

Ô

<0,1 %

à

<0,1 %

g

Tabela 3.5: Os grafemas do corpus PF.Fone ordenados pela frequência de
ocorrência (Viana et aI., 1994b).
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I

Fone

Frequência

Fone

Frequência

Fone

Frequên~ia

'e

10,2 %

u

7,6%

r

7,0%

1

6,3 %

f

5,9%

t

5,6%

i

5,5 %

d

4,7%

a

4,6%

s

3,6%

k

3,6%

m

2,9%

p

2,8%

ij

2,5 %

J

2,4%

I

2,1 %

v

2,0%

e

1,7 %

n

1,5 %

z

1,4 %

b

1,4%

f

1,3 %

:>

1,2 %

R

1,2 %

g

1,2 %

W

1,1 %

e

1,1 %

Õ

0,9%

o

0,9%

3

0,9%

w

0,8%

j

0,7%

i

0,7%

e

0,7%

Jl

0,7%

t

0,7%

Â

0,3 %

Ü

0,2 %

Tabela 3.6: Os fones do corpus PF Jone ordenados pela frequêilcia de
I

ocorrência (Viana et aI., 1994b).
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Classe

Número % do léxico Exemplos

quantitativos

281

49,5% tudo, qualquer, todos, etc.

artigos e preposições

184

32,4% a, de, o, etc.

advérbios

82

14,4% não, mais, muito, etc.

conjunções

8

1,4% e, mas, porque, etc.

interrogativos

7

1,2% quando, onde, quem, etc.

substantivos

6

1,1% hora, inesc, dixi, etc.

Tabela 3.7: As palavras do léxico classificadas de acordo com a sua função
gramatical.
• porque o seu valor gramatical ou semântico é importante para a
prosódia.
Cada entrada do léxico do sistema DIXI contém os seguintes campos:
• a ortografia da palavra em formato normalizado;
• a localização do acento lexical;
• a transcrição fonética da palavra;
• a indicação da categoria gramatical da palavra (gramatical, quantitativo,
advérbio, conjunção ou substantivo);
• a indicação do possível comportamento prosódico da palavra.
Actualmente, o léxico contém 364 entradas correspondentes a 568 formas
considerando também os plurais que são gerados por regra.
A tabela 3.7 contém a distribuição das formas do léxico pelas diversas
classes definidas. O grande número de quantitativos deve-se à necessidade da
sua marcação por normalmente lhes estar associado um foco prosódico.
A acentuação e transcrição fonética das palavras gramaticais são normalmente excepcionais pelo que é necessária a sua inclusão no léxico. Além
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N°

% léxico

%PF.Fone

quantitativos

118

31,9%

2,7%

artigos e preposições

175

30,8%

33,1%

a, de, o

82

14,4%

12,8%

conjunções

8

1,4%

5,8%

não, mais, mUfto
!.
e, mas, porque

interrogativos

7

1,2%

0,5%

quando, onde, jquem

substantivos

2

0,4%

0,1%

hora

Classe

advérbios

Exemplos
tudo, qualquer
I

I
I

Tabela 3.8: A cobertura do corpus PF.Fone pelas palavras do léxico classifiI
cadas de acordo com a sua classe.

disso estão normalmente associadas à palavra seguinte, formando um Igrupo
prosódico indivisível.

I

Na versão actual, o léxico contém ainda um reduzido número de substan1

tivos, mas é natural que o seu número venha a aumentar com a inclusão de
estrangeirismos e de siglas ou acrónimos que não estejam de acordo

~m as

regras normais de leitura.
Das 568 palavras do léxico, 392 correspondem a palavras do 90rpus

PF.Fone. As 176 palavras restantes são na sua grande maioria quantita~vos e
I

substantivos que não fazem parte do vocabulário comum: décuplo, trigésimo,
inesc, dixi, etc.

As palavras do léxico cobrem, em termos de frequência, 55,0% do Jorpus
I

PFJone. A tabela 3.8 mostra esta cobertura dividida pelas diferentes Classes
de onde ressalta a importância dos artigos e preposições que só por si repreI

sentam 33,1% do corpus. As seis palavras mais frequentes do léxicd (que,

não, Q, e, de, o) cobrem 18,2% do corpus total.
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3.2.10

A Atribuição do Acento Lexical

A correcta localização do acento lexical é um dos requisitos mais importantes para a leitura do português europeu, pois as vogais átonas sofrem
apreciáveis alterações de qualidade que podem mesmo chegar à sua elisão.

o sistema DIXI contém um conjunto de regras de acento essencialmente
igual às propostas em (Andrade e Viana, 1985).
Uma vez que o léxico contém informação sobre a localização do acento
lexical, não será necessário aplicar as regras do acento às palavras nele contidas. No entanto, será interessante avaliar o desempenho das regras do acento
sem a utilização do léxico.
A primeira regra de atribuição do acento lexical aplica-se quando a palavra possui um acento gráfico agudo ou grave. Neste caso, a vogal tónica
coincide com a vogal acentuada, excepto em algumas formas resultantes da
contracção da preposição a, como àquilo, àquele, etc. Estes casos excepcionais terão de ser incluídos no léxico. Se a palavra não tiver acento gráfico
agudo ou grave, verifica-se em seguida se possui til que, nesse caso, marcará
a vogal tónica. O tratamento posterior do til deve-se à existência de formas
com mais do que um acento (órgão, por exemplo).
O passo seguinte é a identificação das palavras que não têm acento
gráfico, essencialmente monossílabos do tipo consoante-vogal acrescido possivelmente, de s final (por exemplo de, do, das, mas). No entanto, existem
monossílabos como ri ou nu que são excepção a esta regras. Por outro lado,
existem palavras não acentuadas que não são monossílabos deste tipo e que
terão de ser incluídas no léxico (por exemplo quem, num, duma, pela). No
corpus PF .Fone existem 79 formas que não têm acento lexical, correspondendo a uma frequência de ocorrência de 30%, onde apenas 28 são monossílabos
do tipo indicado. As restantes 51 formas, com uma frequência de 22% no
corpus, terão de ser incluídas no léxico.
Após esta fase é necessário resolver os problemas resultantes da alteração
ortográfica de 1973 que no decreto-lei 32/73 de 6 de Fevereiro estipula:

~São
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Nº Formas Frequência

Exemplo

Acento gráfico

4397

17,7%

é, há, à, têm

Sem acento lexical

79

30,0%

me, na, 40s

Sufixo começado por z

321

0,1%

sozinho:I

Sufixo mente

331

0,8%

realmente

Última vogal tónica

2487

11,2%

~izer, qUfr

Penúltima vogal tónica

19191

42,6%

ISS~, agor~

Antepenúltima vogal tónica

1105

4,0%

I
I

mUlto, c,?lsa

Tabela 3.9: Caracterização do corpus PF-Fone quanto ao acento.
!

eliminados da ortografia oficial portuguesa os acentos circunflexos e os acenI

tos graves com que se assinalam as sílabas sub-tónicas dos vocábulos: derivados com o sufixo mente e com os sufixos iniciados por z~. Esta mOdificação
alterou a grafia de palavras como somente e sozinho.
Será por isso necessário identificar as palavra com os sufixos -mente,

-zinho(s), -zinha(s), -zito(s), -zita(s), -zona(s), -zão, -zões, -zarrão, -zarI

rões e tentar determinar por regra a localização do acento secundário. A
identificação dos sufixos apresenta a dificuldade de existirem

forma~ com a

terminação que não são derivadas. No caso dos sufixos começados ~or z te-

mos as formas cozinho/a(s) e vizinho(s)/a(s), gozão, razão/razões, vazão. No
I

caso da terminação em mente, o PF-Fone contém as seguintes fornks que
... sao
... denva
. das: a/.lmente, aumente, premente, semente, veemente~ EXIS.
nao
I

I

tem também outras formas não incluídas no PF-Fone: clemente, frfmente,

inclemente.
A estratégia para a detenpinação do acento secundário nas palaVras derivadas consiste em aplicar as regras de acentuação à forma sem o' sufixo.
Desta forma, toma-se possível a localização correcta do acento em amaI

ve/+mente ou so+zinho, mas não em palavras como avo+zinha, cafetzinho,
rapida+mente oufaci/+mente.

I

I
A tabela 3.9 caracteriza o corpus PF-Fone quanto à localização di acen-
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NºFonnas

Frequência

Regra geral (penúltima vogal)

16388

34,1%

mais, depois

Acento agudo, grave ou circunflexo

3168

12,3%

é, há, à, têm

Terminação em r, 1 ou z (última vogal)

2216

5,5%

dizer, senhor

Com til sem acento gráfico

1229

5,5%

não, manhã

Penúltima vogal i, u sem fazer ditongo

1128

2,1%

tinha, curso

Penúltima vogal i, u fazendo ditongo

1022

3,9%

muito, outro

Exemplos

Tabela 3.10: Regras mais comuns do acento lexical.

to. Para cada categoria mostra-se o número de fonnas existentes no corpus

PFJone, do total de 26000, e a correspondente percentagem de ocorrências
do total de 714283 do corpus (frequência). De salientar a percentagem do
acento na penúltima vogal que, em conjunto com as palavras com acento
gráfico e com as palavras sem acento lexical correspondem a 900/0 do corpus.
A tabela 3.10 mostra a frequência de aplicação das regras do acento mais
comuns. Mais uma vez se verifica a predominância da regra geral que é utilizada quando todas as restantes se não aplicam. Duas excepções importantes
são as palavras terminadas em 1, r ou z e aquelas em que a penúltima vogal faz
ditongo com a anterior. As restantes excepções são muito mais infrequentes.
Os erros resultantes da aplicação das regras de acento sem recorrer ao
léxico, encontram-se caracterizados na tabela 3.11. Das 94 palavras em
que o acento foi mal detenninado, cerca de metade são palavras gramaticais não acentuadas a que erradamente foi atribuído acento. Como já se viu,
as palavras gramaticais devem, por diversas razões, ser incluídas no léxico.
Em relação às restantes, tanto os monossílabos acentuados como as palavras que se confundem com as derivadas com o sufixo mente ou com sufixos
começados por z, pelo seu reduzido número, devem também ser incluídos no
léxico. O problema das palavras derivadas em que a perda do acento tomou
ambígua a localização do acento secundário é um pouco mais grave, porque
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I

N2Fonnas Frequência Exemplos
I

Palavras sem acento que

46

20,33%

foram acentuadas
Palavras com acento não
acentuadas
Acento grave em vogal

Palavras derivadas incorro
acentuadas
Total

I

n~s,

numas
9

0,09%

6

0,02%

I

tu, vi
àquilo,
àquela

não tónica
Palavras incorrectamente
identificadas como
derivadas

ou,

15

0,05%

18

0,01%

94

20,50%

cozinha,
semente
rapl·dam~te,
cafezinh6I
i

I

Tabela 3.11: Erros das regras do acento no corpus PF-Fone.

o seu número pode ser considerável. Uma abordagem pragmática incluirá no
léxico os casos mais frequentes.

3.2.11

Regras de Transcrição

As regras de transcrição distribuem-se por três procedimentos cobsecutiI

vos. O primeiro determina se a palavra contém algum prefixo conhecido, o
I

que corresponde normalmente a uma transcrição particular, apesar dr existirem muitas formas em que o prefixo não é lido como tal. O segun~o conjunto de regras faz a transcrição de cada símbolo ortográfico de aco~o com
o seu contexto próximo. Finalmente, o terceiro procedimento, que inclui os
I

I

fenómenos ditos de sandhi, trata das coarticulações entre palavras consecutivas.
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Transcrição de prefixos
A realização fonética dos prefixos, na sua maioria de origem grega, não
segue normalmente as regras gerais que são utilizadas no interior das palavras
comuns e, como tal, terão de ser tratados separadamente. No entanto, existem diversos casos em que a frequência do uso do vocábulo, ou época em que
foi introduzido, conduziram à integração do prefixo na palavra. Um exemplo
desta situação acontece com o prefixo tele. Em palavras como telecomando,
telecomunicações, teleguiado, telejornal, teleobjectiva, etc., as vogais do prefixo são ambas abertas, mas em palavras frequentes como telefone, televisão,
telegrama, telepatia e derivadas, a integração do prefixo na palavra levou ao
fechamento das suas vogais. A tabela 3.12 apresenta a lista dos prefixos detectados pelo sistema DIXI bem como exemplos e contra-exemplos da sua
utilização. As regras de transcrição dos prefixos funcionam sem erros nas
302 formas do corpus PF.Fone correspondentes a uma frequência de 1563.

Regras Gerais de Transcrição
As regras de transcrição fonética do sistema DIXI transcrevem correctamente, sem recurso ao léxico, 25458 formas das 26000 que compõem o
corpus PF.Fone, ou seja, com uma taxa de erro de 2,08% ao nível da palavra. Dos 46 diferentes tipos de erros, apenas 7 acontecem em mais do que
10 formas diferentes. Dos restantes 39, dois referem-se à transcrição das consoantes x e r nas formas bauxite e atelier. Dois tipos de erros correspondem à
transcrição incorrecta da vogal tónica: fá] em vez de ['é] em cada, cadas e ['é]
em lugar de [é] em evangelhos. No primeiro caso, tratam-se de palavras gramaticais que não cumprem as regras habituais de leitura; o segundo é um caso
excepcional <;lado que a vogal subjacente é lei e o sistema considera lei que
se realiza como

[e] antes de [+alt, -rec] (escaravelho, vermelho, artelho). Os

outros 35 tipos de erro correspondem a transcrições erradas de vogais átonas
com uma média de 2,8 formas mal transcritas em cada tipo de erro.
A tabela 3.13 mostra os 7 tipos de erros que resultam na transcrição incorrecta em mais de 10 formas do corpus PF.Fone. No total, estes erros são res-
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Contra-exemplo

Prefixo

Exemplo

Contra-exemplo

aeroporto

agro

agrop~cuária

agronomia

audio

audiovisual

auto

autocarro

automóvel

ansio

ansiolítico

avio

avion~ta

auto

autocarro

bio

bioqufmica

Prefixo

Exemplo

aero

automóvel

I

biologia

I

bronco
cromo

cripto

broncoscopia

criptografia

criptologia

I

cromo~a

eco

econonua

ecologia

I

esfero

esferdgráfica

ferroso

fibro

fibroso

fito~a

fitologia

fisio

fibrocimento
.
fi s10t~apla

foto

fotocomposição

foto~a

gastro

gastroentrite

gastronomia

gine

ginecologia

hemo

hemodiálise

hemorregia

hetero

heteromorfismo

hidro

hidroJfera

hidrologia

hiper

hipermercado

hipno

hipno,erapia

hipnologia

hipo

hipotenusa

hipoteca

homo

homoF°rfismo

I

homologar

iso

isotérmico

isolamento

mio

miocárdio

miolo

micro

microfone

micrologia

mono

monopólio

moto

motociclismo

motorista

omni

monossílabo
.1

orto

ortopédico

orto~a

oto

otoscopia

poli

politécnico

policial

proto

protocolar

pseudo

pseudociência

psico

PSiCO~OmáticO

psicologia

socio

socioeconómico

sociologia

super

supervisor

superficial

tele

telejornal

televisão

trombo

tromooflebite

trombonista

zoo

zootécnico

zoologia

electro

electrotécnico

ferro

ferromagnético

fito

I

I

.

I

fisiologia

omnl~resente
I

Tabela 3.12: Prefixos reconhecidos pelo sistema DIXI.

I

otologia
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ponsáveis por 435 formas mal transcritas (correspondentes a wna frequência
de ocorrência no corpus de 1,46%).

o maior número de erros (59%) surge na transcrição das vogais e e o
tónicas o que é um reflexo directo da ambiguidade na determinação do segmento subjacente. O problema mais comum é a transcrição do e tónico por

[é] em vez de [é]. Isto sucede por exemplo em formas verbais comofizemos e
viemos se lêem com [é] enquantofazemos, trazemos e utilizemos se lêem com
[é]. Outro caso comum são as tenninações em eta e ete que correspondem a
diferentes realizações conforme se trate de uma forma verbal ou de um nome.
Nas formas verbais como repete ou espeta a vogal tónica é aberta enquanto
nos nomes poderá ser semi-fechada (tapete) ou aberta (carpete) sendo este
último caso bastante comum em galicismos (toilete).

o erro inverso, ou seja, transcrever o e tónico por [é] quando deveria ser
[é] é o segundo mais frequente. Este erro surge muitas vezes na transcrição
de palavras gramaticais como, por exemplo, ele ou este. No corpus PF-Fone
este erro de transcrição acontece em 127 formas em que 23 (18%) são palavras
gramaticais. Outro erro comum são as palavras homógrafas, como as formas
verbais governo e tempero e os nomes governo e tempero, em que se optou
pela transcrição com vogal aberta por ser a mais comum noutros casos não
ambíguos (caderno, externo, inferno, moderno, etc.) apesar de, neste caso
particular, se obter a transcrição mais rara e como tal é

consi~erada

errada.

Os restantes erros são na sua grande maioria excepções à regra do e aberto
como cesta (desta,festa, nesta, sesta, etc.) ou negra (regra, alegra, etc.)
O segundo conjunto de erros relaciona-se com a transcrição do o acentuado como [ó] ou como [5]. Também neste caso a maior parte dos erros são
devidos a formas verbais e nomes homógrafos como namoro,força em que
se optou pela escolha da vogal mais aberta. Noutros casos, devido à maior
frequência da terminação em nomes, optou-se pela vogal mais fechada como
gordo, desacordo e acordo, em detrimento da forma verbal acordo (de acordar) concordo ou recordo. Um erro particular na transcrição do o tónico é
o masculino singular de formas em que o feminino e o plural se lêem com o
o tónico. Como exemplo temos as formas sogra, sogras e sogros em que o
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i

masculino singular se lê com [ó) em sogro. Existem regras para tratar forrectamente de certos casos excepcionais como esposa(s) apesar de o ma~culino
I

ser esposo/esposos ou aindagordo(s) e gorda(s). No entanto esta solu~o não
é generalizável a todos os casos como, por exemplo, parolo/parola devido
a, entre outros, carolo/carola e passarolo/passarola. Existem também casos
excepcionais como arredores e copo que têm de ser colocados no léxi40.

o erro de transcrição de vogais átonas mais comum é o de aplicar, regra
geral de transcrição da vogal a átona ['R] quando esta deveria ser trahscrita
como [a]. Este erro surge essencialmente em palavras gramaticais, qud como

já se disse, não seguem as regras nonnais de leitura (ao), em estrange~smos

(cabina, gabardina) e palavras de originadas por composição

(agua~ente,

gasóleo ). Entre os erros encontram-se também fonnas excepcionais! como
amanhã (derivada de à+amanhã) e padaria (com origem na palavra, latina
panatariu de pane, pão) que terão de ser incluídas no léxico.

t
I

Encontra-se o mesmo tipo de erro na transcrição do e e do o átono

que

a regra geral da transcrição por [i] ou [u] é incorrectamente aplicada em strangeirismos como reclame (do francês réclame e homógrafa de forma vbrbal),
I

retaguarda (do castelhano retaguardia) ou motel. Surgem ainda os ~roble
I

ma dos diminutivos em inho(a) como bonequinho, ceguinho, fanequinha e
carochinha que não são correctamente tratados no estado actual do sistema.

Dos dois erros relativos à transcrição de consoantes, atelier e bàuxite,
I

o primeiro é obviamente um estrangeirismo que necessita de ser colocado
no léxico, pois nem um falante nativo da língua o leria

correctamen~ sem

o prévio reconhecimento da forma. No causo do nome bauxite, em Ique o
x é transcrito como [f] em vez de [ks], a excepcionalidade da forma ~briga
I

também a inseri-la no léxico. A consoante x é a que maior número de

~egras

necessita pois pode ser transcrita como [8] (auxílio), [z] (exame), [ks] lftuxo)
e, no caso geral, [f] (externo). Uma das razões desta variabilidade relafionase com o facto de as palavras terem entrado no léxico da língua em épocas
1,

diferentes.
As consoantes c e p apresentam a dificuldade de saber se é lida

I

~u não

quando é precedida de t, c ou ç. No caso do grafema c, a regra gerallnão o
!
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Correcto

Transcrito N- Fonnas

Frequência Exemplos

[é]

[é]

106

0,18%

dez, tivemos, repete

[é]

[é]

100

0,48%

este, governo, cesta

[ó]

[5]

80

0,23%

namoro, força, cebola, bolsa

[5]

[ó]

55

0,07%

concordo, arredores, copo

[a]

[-e]

50

0,49%

ao,cabina,c~ete,aguardente

[J]

[u]

24

0,01%

motel, dorsal, gozão, carochinha

[e]

[i]

22

0,01%

retaguarda, reclame, bonequinho

Tabela 3.13: Erros de transcrição que afectam mais de 10 fonnas do corpus

PF.Fone.
transcreve (tacto), sendo os casos excepcionais tratados separadamente (fac-

to). No caso do p passa-se o contrário sendo a regra geral a transcrição por [pJ
(optar) e nas excepções o grafema não é transcrito (optimizar). As regras do
sistema DIXI transcrevem sem erros todos estes caso no corpus PF.Fone.

Fenómenos de Sandhi
Sandhi foi um termo usado
pelos antigos gramáticos
hindus e que significa junção,
união. Estes fenómenos eram
muito frequentes no sânscrito,
a antiga lingua da Índia, mas
são também comuns em certas
línguas modernas como o
russo(Malmberg, 1954).

o terceiro passo na transcrição dos grafemas trata das modificações produzidas entre palavras consecutivas no interior de uma frase.· Estas alterações
acontecem em realizações coloquiais de um enunciado e correspondem essencialmente a uma modificação das regras de derivação, estendendo-as para
além do limite da palavra. A grande maioria das alterações sucede em vogais
em posição inicial e final de palavra. Existem no entanto três situações em
que há alteração de consoantes. As duas primeiras são alterações do / f / em
final de palavra, comum nos plurais, que se realiza como [z] quando a palavra
seguinte começa por vogal (dias antes), ou como [3] quando a palavra seguinte começa por uma consoante vozeada (bons dias). A outra alteração é que o

[t] velar em posição final (está mal) deixa de ser velar [1] quando seguido de
palavra iniciada por vogal (mal entendido).
As vogais átonas podem sofrer diversas alterações que podem ser ilustra-
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das com a frase:

1. Se eu visse a Antónia no dia-a-dia...

2. Si éw vísi 'R 'Bt:5nj'e nu dí'R-'R-dí'R.
3. Sj éw vís ãt:5nj'R nu dí-a-dí'R ..

o o

o

em que as 3 representações correspondem respectivamente à ortogrFa, à
transcrição fonética de um realização excessivamente pausada e à transcrição
fonética de uma realização coloquial do dialecto padrão do português europeu.
I

As vogais átonas podem-se transfonnar em semivogais (se eu), serem
I

elididas (visse a Antónia) ou abertas (Antónia). O primeiro caso ac~ntece
com Iii ou com lei em posição final, sempre que a palavra seguinte crmece
i

por vogal, ou com lu/ em posição inicial quando a palavra anterior t~nnina
em vogal. A elisão das vogais dá-se quando surgem sequências de togais
que não possam, como no caso anterior, fonnar ditongos. A última si~ação
corresponde à vogal

/a/ átona que nonnalmente se realizaria como [~]

mas

que, no caso de uma sequência de vogais idênticas, se realiza de fo~ mais
aberta [alo

3.2.12 Aprendizagem Automática
1

No sistema DIXI, como em muitos outros, a transcrição

I
fonét~ca

do

texto de entrada é obtida por regras introduzidas manualmente no siStema.
I

No entanto, os seres humanos aprendem a ler um enunciado sem nec~ssitarem de compreender explicitamente os princípios que estão a utilizar. Pode
!

I

argumentar-se que o processo de acesso lexical descrito na secção 1.3.1 que
justifica a rapidez da associação ortográfica-fonética, pennite a memo$ação
,
da realização fonética das palavras. N o entanto, em línguas em que 'existe
!

regularidade entre a ortografia e a sua realização fonética, os falantes\realizam quase sempre de fonna correcta as palavras desconhecidas que sUrgem
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Topologia da rede neuronal multi-camada treinada para a

transcrição fonética do português europeu (Viana et aI., 1994b).
no texto e que a partir desse momento passam a fazer parte do seu léxico.
As capacidades de aprendizagem, classificação e generalização necessárias
a esta tarefa são também as características mais interessantes das redes neuronais artificiais, o que sugeriu a Sejnowski a sua utilização neste problema

(Sejnowski, 1987). Deste então, diversos autores relataram os resultados da
aplicação desta tecnologia a diversas línguas, incluindo a portuguesa (Viana
et aI., 1994b).
No caso da língua portuguesa, foram realizados vários ensaios com diversas topologias multi-camada e a que apresentou melhores resultados está
representada na figura 3.1. A entrada tem um horizonte de 11 grafemas, incluindo o grafema a transcrever, os 3 grafemas à sua' esquerda e os 7 à sua
direita. Cada um destes grafemas corresponde a 36 entradas binárias na rede, uma por cada símbolo usado na língua portuguesa (incluindo os grafemas
com diacríticos e uma marca de fronteira de palavra).
A camada de saída tem 47 sinais binários, 45 para as unidades fonéticas
consideradas para a transcrição de cada grafema, uma para a indicação do
acento e outra para a marcação da fronteira de sílaba.
A camada escondida é composta por 7 grupos em que 5 associam as
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Tipo de Erro
Transcrição fonética

75

Rede DIXI
7,3%

4,5%

Acentuação 2,7%

0,4%

Silabificação 0,8%

0,3%

Tabela 3.14: Comparação do desempenho da rede neuronal e da

ve~ão

de

1994 das regras de transcrição do sistema DIXIno corpus PF.Fone.
saídas das unidades de entrada correspondentes a trigrafemas e os dois JestanI

tes concentram a informação relativa ao par de grafemas anterior e posterior
ao grafema a transcrever. Os dois grafemas mais à direita são apenas usados
na classificação do acento e da divisão silábica.
I

O treino supervisionado desta estrutura foi feito com cerca de 79% do
I

corpus PF.Fone. A tabela 3.14 apresenta o desempenho da rede neuronal sobre a totalidade do corpus ao fim de um dia de treino e o da versão de 1994 das
regras do sistema DIXI. Os resultados do acento predito pela rede consiheram
apenas o situado mais à esquerda uma vez que esta produz frequentebente
I

mais do que um acento por palavra. Na transcrição propriamente dita, 59%
das formas transcritas incorrectamente pela rede correspondem também a erros do sistema de regras e, em 44% dos casos, o erro é idêntico. Nos re~antes

casos, a rede parece ter maior dificuldade em identificar a consoante na~al em
I

final de sílaba como marca de nasalidade da vogal anterior, tende a não ~levar
as vogais átonas ou a elevar as tónicas e tem também dificuldades em identiI

ficar ditongos em sequências de vogais, interpretando-as como hiatos (]Viana
etal.,1994b).

;
I

3.3 Análise Prosódica
Até aqui, a análise do texto de entrada tem incidido sobre as faracterísticas ao nível do segmento fonético e nas influências dos segmentfs adjacentes. Existem porém outras características, que denominamos di pro-

A taxa de erros das regras do
sistema DIXI na transcrição
do corpus PF-Fone reduziu
cerca de 2,5% entre as versões
de 1994 e 1996.
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priedades prosódicas, que estão associadas a unidades mais amplas, como a
sílaba, a palavra e a frase. No caso da língua portuguesa, e da maior parte
das línguas europeias, os principais atributos acústicos associados à prosódia
são a frequência fundamental da vibração das cordas vocais, a duração e
a intensidade de cada segmento. Para além destas, existem outras características supra-segmentais menos importantes no português: a nasalidade,
a aspiração, a abertura glotal, etc.
Os atributos supra-segmentais pennitem, durante o processo de
comunicação, transmitir a noção de agrupamento dos segmentos fonéticos
em unidades que fazem sentido para o ouvinte (sílabas, palavras, constituintes imediatos da frase e frases). As propriedades prosódicas têm também
outras funções linguísticas ou para-linguísticas: indicam o tipo de frase (interrogativa, exclamativa, imperativa, etc.), salientam as palavras importantes
do discurso (focos e tópicos), diferenciam o valor semântico da palavra (a

casa branca da aldeia e a Casa Branca de Washington), e exprimem atitudes
do locutor (a ironia, por exemplo).

3.3.1

Valores Inerentes

As principais propriedades prosódicas, a frequência fundamental, a
duração e a intensidade, não dependem apenas do controle voluntário do locutor. As características articulatórias de cada segmento fonético impõem
restrições à variabilidade destes atributos. Por exemplo, as vogais mais altas,
[i], [i] e [u] têm valores médios da frequência fundamental entre 6 e 28 Hz
mais elevados que as vogais produzidas com o corpo da língua numa posição
mais baixa [a], [e] e [J] (Viana, 1984; Andrade, 1987). Em geral, as restrições
podem-se caracterizar por um valor médio e uma gama de variação das grandezas. Ao valor médio dá-se o nome de valor inerente ou valor intrínseco.
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3.3.2

Macroprosódia e Microprosódia

Dada a natureza supra-segmentaI das propriedades prosódicas, as
restrições articulatórias impostas pelos segmentos fonéticos estendem-se para
além destes. Por exemplo nas obstruintes vozeadas é necessário relaxar as
cordas vocais para manter o vozeamento com o tracto vocal fechadq. Esta
I

restrição articulatória baixa a frequência fundamental não apenas no s~gmento obstruinte mas, por motivos de continuidade, também na vogal
(Mateus et aI., 1990). Este factor permite distinguir duas

s~guinte

compon~tes na

variação dos valores das propriedades prosódicas: uma microprosódla, que
i

produz variações que englobam não mais de dois ou três segmentos foriéticos,

e uma macroprosódia que caracteriza a envolvente dos valores dos par~etros
através de fenómenos de mais alto nível (Cristo e Hirst, 1986).

!

I

Deixaremos a caracterização da microprosódia para a fase de síntese, depois de ~btida a envolvente macroprosódica.

3.3.3

O Problema da Representação

A obtenção dos valores numéricos das grandezas envolvidas na pJosódia
é relativamente fácil a partir da análise do sinal de fala: dispomos de Jlgoritmos robustos para a determinação da frequência fundamental do sinal

re

fala

(Talkin, 1995) e, utilizando técnicas de reconhecimento de fala, é possível
I

segmentar o sinal de fala de forma automática ou semi-automática (Thlkin e
Wightman, 1994). No entanto, a extracção do conteúdo fonológico do sinal é
I

I

muito mais dificil. Ao contrário do que sucede para a representação

s~gmen-

tal, em que o alfabeto fonético existe há mais de um século, os investigadores
I

ainda não encontraram uma forma plenamente satisfatória de representar o
!

conteúdo fonológico das grandezas prosódicas. Existem diversas razões para
esta dificuldade:
• A maior parte das asserções linguísticas baseiam-se em pares mípimos,
uma vez que os traços segmentais se podem descrever de forma binária
([±voz], [±nas]).

I

As propriedades prosódicas, por seu la o, são
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contínuas e é dificil caracterizar com rigor as diferenças entre duas
realizações prosódicas.
• As propriedades prosódicas são intrinsecamente relativas. Sequências
ritmicas idênticas, por exemplo, podem ser entendidas de modo diferente consoante o seu contexto prosódico. Em consequência disto não
basta apenas um alfabeto, é necessária também uma gramática que leve
em conta estes efeitos contextuais e que limite o conjunto de sequências
possíveis.
• As diversas línguas parecem partilhar alguns atributos prosódicos, mas
combinam-os de modo diferente. Se tal acontecer, uma vez encontrado
um alfabeto e uma gramática suficientemente genérica para cobrir todos os fenómenos prosódicos de uma língua, então será provavelmente
possível a sua generalização a outras línguas.

Entre os esforços de encontrar representações para as propriedades
prosódicas, nomeadamente para a frequência fundamental, destacam-se os
seguintes:

• A escola britânica divide o enunciado em grupos tonais (Crystal, 1969).
Cada grupo é composto por uma sílaba classificada como nuclear e as
restantes como acentuadas ou átonas. A sílaba nuclear tem associado o
tom nuclear que pode correponder a 4 movimentos do contorno da frequência fundamental: uma descida, uma subida, uma descida seguida
de subida ou uma subida seguida de descida.
• Outras abordagens procuram uma perspectiva mais descritiva, através
da estilização dos contornos. No caso da escola de Eindhoven (Hart
e Cohen, 1973; Hart et aI., 1990), esta é conseguida usando a
sobreposição de segmentos de recta com variados declives.
• A estilização dos contornos pode também ser feita pela localização
de valores alvo unidos por uma função de interpolação, habitualmente
monótona, como um arco de seno ou uma função quadrática (Carlson e
Granstrõm, 1973; Hirst, 1983).
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• O modelo de Fujisaki sobrepõe aditivamente, numa escala 10ga1Ütmica,
um valor básico para a frequência fundamental uma componente1ldevida
I

ao fraseamento prosódico e outra devida ao acento prosódico. Os mecanismos de controle são realizados com sistemas de segunda ordem
criticamente amortecidos, excitados por impulsos no caso do fraseaI

mento e por funções rectangulares no caso do acento. Os parâbetros
I

deste modelo, amplitudes e localização da excitação e os factores de
I

amortecimento, podem ser estimados a partir de um contorno natural
por um processo de optimização de análise por síntese (Fujisak;i e Hirose, 1982; Fujisaki e Kawai, 1988).
• No formalismo de Pierrehumbert (Pierrehumbert, 1980) para o Ptglês,
as frases são organizadas em constituintes entoacionais, que

s~

divi-

i

dem em constituintes intermédios que por sua vez são compostos por
I

sílabas. Os tons básicos são o alto (H) e o baixo (L) relativos à gama
de variação local da frequência fundamental. Os tons colocam-se em
cada fronteira de constituinte e nas sílabas acentuadas e definetse um
conjunto de diacríticos que modificam a sua interpretação (-, +, %, *,
!

I). Este fonnalismo está na base do sistema de etiquetagem prc)sódica

ToBI (Tones and Break Indices) que actualmente se procura adaptar a
I

outras línguas europeias.
A questão da selecção dos méritos relativos dos diversos fonnalismps tem
vários aspectos:
• simplicidade e facilidade de detenninação;
• aproximação rigorosa aos dados experimentais;
• facilidade de estimação dos parâmetros a partir das observações; I
I

• compatibilidade com medidas experimentais complementares (e~ectromiografia, etc.).

a

No entanto, em última análise, o principal critério de selecção será compatibilidade do fonnalismo prosódico com o modelo linguístico utilizddo no
resto do sistema.

I
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Representações Fonológicas
Nem sempre os estudos da entoação se têm preocupado com a relação
entre as representações usadas para a entoação e as usadas na descrição dos
restantes processos linguísticos, ficando-se muitas vezes por aproximações
descritivas.
A fonologia generativa foi a primeira teoria a tentar criar uma estrutura que pennitisse descrever todos os aspectos da fala, apesar de nos primeiros
trabalhos a entoação não ter sido incluída (Chomsky e Halle, 1968). Em trabalhos posteriores, tomou-se evidente que muitos aspectos da entoação podiam
ser representados fonologicamente. Dois trabalhos deram origem às metodologias que dominam a investigação nos últimos tempos: afonologia métrica
(Liberman, 1975) e afonologia auto-segmentaI (Goldsmith, 1976).

Proeminência

o primeiro problema da representação prosódica é o de saber quais são
as características das propriedades prosódicas que devem ser assinaladas num
enunciado. Um factor conhecido é que certas sílabas de certas palavras têm
maior importância que outras, e que essa importância é marcada com elongamentos temporais e/ou com variações amplas no valor da frequência fundamental. A este efeito dá-se o nome de proeminência de sílaba.

Constituinte Entoacional
Para além da proeminência de sílaba, há outro factor importante característico das propriedades prosódicas e que é o seu agrupamento. Considerese, por exemplo, os enunciados:

o João encontrou a Maria.
o João, a caminho de escola, encontrou a Maria.
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No primeiro caso, em termos prosódicos o enunciado pode comportarI

se como um todo, enquanto no segundo existem claramente três unidades,
separadas pelas pausas assinaladas, neste caso, pelas vírgulas. A cada um
destes agrupamentos dá-se o nome de constituinte entoacional.

3.3.4 Acento de Altura
,

A sílaba mais proeminente de um constituinte entoacional dá-se

i

0i nome

de núcleo entoacional e o seu acento denomina-se acento nuclear. Em português, como em muitas outra línguas, o núcleo situa-se no final do constituinte
entoacional.
.
...
d
' .
N o caso das fra ses dec Iaratlvas nao marca as, com um uruco

.

I..

con~tltum-

te entoacional, há duas proeminências importantes: uma na primeira i sílaba
tónica e outra na última. Um enunciado deste tipo tem normalmente uma
estrutura sujeito-predicado:

o João encontrou a Maria.
A primeira proeminência corresponde ao tópico (João) e a última ar foco

(Maria), sendo esta obviamente mais importante.

o foco é desta fonna marcado pelo que designaremos por acento de altuI

ra, devido à variação da altura do tom que aí ocorre.

Localização do Foco
A estrutura temática nem sempre corresponde ao foco em posiçãl final.
1

A frase anterior poderia ser a resposta à pergunta:

Quem é que encontrou a Maria?
1

O que resultaria numa troca de posições entre o tópico e foco.

Nes~e

caso

I

o foco não é localizável pela estrutura sintáctica, mas pelas propriecIa(Ies do
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discurso. Outro exemplo seria a frase:

o meu filho quer desesperadamente um cão mas eu sou alérgica
a cães.
Agora, a palavra final é desacentuada por já ter havido uma referência anterior
a cães. No entanto, a localização do acento necessita também de informação
semântica. A frase seguinte poderia ter um padrão prosódico idêntico à ante-

nor:

o

meu filho quer desesperadamente um dalmata mas eu sou

alérgica a cães.
Neste caso, a última palavra é desacentuada devido, não à repetição da palavra, mas da referência ao mesmo conceito.
Este problema pode também ter uma abordagem pragmática: há palavras que raramente têm acento de altura, como as palavras gramaticais e os
verbos auxiliares, enquanto que os substantivos, os adjectivos e por vezes as
preposições são melhores candidatos para a atribuição deste acento. Dentro deste segundo grupo existem palavras frequentemente acentuadas como
quantitativos (milhões) ou aumentativos (casarão) ou certas formas, como

alérgica no exemplo anterior. Estas indicações podem ser usadas num sistema de síntese para aumentar a variabilidade da fala sintética.

3.3.5

Ritmo

A entoação de um enunciado não é apenas marcada pela proeminência
do foco. Observam-se também outras alternâncias entre elementos mais e
menos proeminentes, resultando numa estrutura harmoniosa que se denomina
de ritmo. Esta estrutura foi inicialmente caracterizada ao nível da palavra por
Liberman (Liberman, 1975). O elemento básico para esta análise é a sílaba
que é em si mesmo um exemplo de alternância. É constituída obrigatoriamente por um elemento proeminente, o núcleo, composto normalmente por uma

ANÁLISE PROSÓOICA

vogal ou por um ditongo, rodeado por dois elementos menos proeminentes:
o ataque e a coda. As sequências de sílabas agrupam-se em constitumtes de
I

nível cada vez mais elevado e podem ser representadas por uma grelha ~étrica
de elementos fortes e fracos. Por exemplo, a palavra polissilábico po~e ser
analizada ao nível superior ao da sílaba pela seguinte grelha, em que * marca
a proeminência:
po

lis

SI

lá

bi

co

* * * * * *
(*
(.

.)

(*

.)

*.)

I

i

Cada constituinte tem apenas um elemento proeminente em cada nív+. As
diversas restrições utilizadas para desenvolver estas representações p~! diferentes línguas, tomam-na equivalente a uma árvore n-ária com um c .tério
unifonne para a selecção da proeminência em cada nível (esquerda ou direita) (Hirst, 1983; Pierrehumbert e Beckman, 1988). Estas árvores prosidicas
podem ser extendidas para além do nível da palavra. Dá-se o nome de

ento

ao elemento mais proeminente de cada constintuinte nos diversos nívei . No
caso do português, a maior proeminência de um elemento pode resul
alongamento da sílaba, na elevação da frequência fundamental, em mai r intensidade ou em qualquer combinação destas três propriedades. Um e tudo
sobre a correlação entre o grau de acento e a duração de sílabas e v gais,
mostrou que se podem distinguir pelo menos três graus de acento (An ade
e Viana, 1988). Não se encontraram correlações tão claras relativam
frequência fundamental e à intensidade.

3.3.6

Fraseamento Prosódico

A extensão destes princípios rítmicos ao nível superior ao da palavra,
conduz àquilo que designaremos como unidade prosódica. Este eleJento
mínimo de agrupamento de palavras engloba uma palavra portadora de alento
com todos os elementos não acentuados à sua esquerda. Desta fonna, 1odemos marcar as fronteiras das unidades prosódicas na seguinte frase:
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Figura 3.2: Fraseamento prosódico na leitura do número de telefone 410-0135 (da esquerda para a direita: sinal de fala, máximo da autocorrelação, valor
RMS, vozeamento e frequência fundamental).
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o João / encontrou / a Maria / e o Pedro.
Qualquer outra divisão desta frase em quatro ou mais elementos não será naI

tural:

o João / encontrou a / Maria e / o Pedro.
i

Mas a partição da frase nas unidades prosódicas apesar de possívelJ não é
obrigatória. As unidades prosódicas podem-se agrupar em grupos prosódicos:

I

o João / encontrou a Maria / e o Pedro.
o João encontrou / a Maria / e o Pedro.
cujo agrupamento se pode extender até ao nível do enunciado:

o João encontrou a Maria / e o Pedro.
o João encontrou / a Maria e o Pedro.
o João encontrou a Maria e o Pedro.
Localização das Rupturas Prosódicas
I

As frases curtas como as que temos usado como exemplo podem ser
I

enunciadas de forma natural sem qualquer ruptura prosódica. No entanto,
I

frases mais longas, necessitam de ser divididas quer por motivos de cotjnpreI

ensibilidade quer por razões fisiológicas (pressão pulmonar, por exemplo).
Na figura 3.2, o número de telefone de sete dígitos é dividido em unirdes
de três e dois dígitos por forma a facilitar a sua memorização. Cada: grupo caracteriza-se por um contorno de frequência fundamental semelhante e
por um alongamento do último dígito. Em termos do número todo, nJta-se
I

a declinação do valor máximo da frequência fundamental em cada ~po e
um alongamento adicional do dígito final. A consistência das caractenI'
I ticas
prosódicas deste fraseamento pennitiu ao autor desenvolver um siste

de
!
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síntese de números de telefone por concatenação que está actualmente em
uso no serviço 118 da Portugal Telecom.
No caso de uma frase longa, pode-se usar a pontuação de fonna deliberada para garantir um número razoável de palavras entre cada pausa. O
problema surge em períodos em que o redactor não utilizou pontuação por saber que o conteúdo indica ao leitor qual o fraseamento adequado. Um sistema
de síntese a partir de texto tem de saber encontrar essas indicações ou, pelo
menos, localizar as rupturas prosódicas de fonna aceitável.
Uma aproximação simples consiste na utilização de palavras que sejam
bons indicadores de pontos de partição. No entanto, esta abordagem tem de
ser usada com algum cuidado pois, apesar da conjunção e parecer ser um bom
ponto de ruptura em frases como:

Eu fui ao cinema / e depois vim para casa

mas nem sempre assim acontece:

o programa

Tostões e Milhões de ontem tratou da situação

económica

o fraseamento prosódico poderá ser obtido de fonna mais robusta tomando em consideração os constituintes imediatos da frase. Uma vez que não se
observam nonnalmente rupturas prosódicas no interior dos constituintes imediatos, a divisão obtida desta fonna será pelo menos aceitável.

o fraseamento prosódico nem sempre reflecte a estrutura sintáctica do
enunciado, como na seguinte partição (Mateus et al., 1990):

o saco tem / alguns botões / e umas pérolas
enquanto que o fraseamento deste enunciado motivado pela estrutura
sintáctica parece ser menos comum:
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o saco / tem / alguns botões e umas pérolas

Existem, com efeito, outros princípios, para além dos sintácticos, que
conduzem à selecção de uma partição. Um desses princípios é o da isocronia,
pois aparentemente em português, tal como noutras línguas, são preferidas
partições que conduzam a constituintes de duração semelhante, como acontece nos exemplos anteriores. Uma solução para o problema do fraseamento
consiste em avaliar os diversos níveis de agrupamento prosódico com base nos
diversos princípios e o de seleccionar o que parece mais adequado. Além disso, uma vez que existem inúmeros factores extra-linguísticos que influenciam
a selecção das partições por um falante, é possível introduzir maior variabilidade na fala sintética usando um critério com uma componente aleatória.
Os diversos candidatos a partições são avaliados à luz dos diversos princípios
para se obter uma probabilidade de ocorrência. A selecção propriamente dita
é feita de fonna aleatória, respeitanto essa distribuição probabilística.
Recentemente têm-se intensificado os esforços na obtenção das re~ de
fraseamento prosódico de fonna automática, através de processos de aprendizagem automática sobre vastos corpora etiquetados prosodicamente (Hirschberg, 1991; Veilleux e Ostendorf, 1992). Métodos deste tipo foram usados
na predição de rupturas prosódicas no corpus de fala em língua inglesa DAR-

PA ATIS com um desempenho superior a 90% na tarefa de classificar cada
final de palavra ortográfica como sendo ou não uma ruptura prosódica (Wang
e Hirschberg, 1992), utilizando uma análise com árvores de classificação e

regressão (Breiman et aI., 1984).
Este método pode também ser usado apenas com corpora de texto onde foram localizadas roturas prosódicas por um etiquetador nativo da língua.
Neste caso, a árvore de decisão é construida automaticamente a partir de conjuntos de variáveis discretas e contínuas. Os conjuntos incluem váriaveis reconhecidamente correlacionadas com a ocorrência de ruptura prosódica e que,
além disso, possam ser determinadas automaticamente e em tempo real a partir do texto. As variáveis a considerar num candidato a ruptura prosódica
situado entre a palavra Pi e Pj são:
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• a categoria lexical das duas palavras à esquerda e á direita:

• a existência de acento prosódico nas palavras Pi e Pj;
• o número de palavras da frase;
• a distância em palavras do início da frase até Pi e desde Pj até ao final;
• a distância em sílabas e em sílabas acentuadas aos extremos da frase;
• o número total de sílabas de uma frase;
• a intensidade última sílaba de Pi (forte ou fraca);
• a distância em palavras até à marca de pontuação anterior;
• o tipo de qualquer pontuação que ocorra no local de ruptura;

• Pi ou Pj pertencem ou são adjacentes a um sintagma nominal;
• no caso de Pi ou Pj pertencerem a um sintagma nominal, a sua dimensão
em palavras e a distância até ao seu início.

A metodologia foi aplicada a um corpus em língua inglesa com 89.103
palavras obtendo-se, neste caso, um desempenho de 95,4% e a um corpus em
castelhano de 19.473 com um sucesso de 94,2% (Hirschberg e Prieto, 1994).

3.3.7

Análise Prosódica no Sistema DIXI

A análise prosódica do texto de entrada é um dos aspectos menos desenvolvidos do sistema DIXI. A razão principal para esta situação é a de que,
apesar de a variabilidade da entoação ser importante, existem outros factores
mais prioritários no desenvolvimento de um sistema deste tipo, nomeadamente a qualidade segmentaI. Por este motivo, aceitou-se como base de trabalho
inicial uma entoação declarativa não marcada, que minimiza os requisitos dos
procedimentos de análise prosódica.

ANÁLISE PROSÓDICA

Um dos principais factores necessários à análise pro sódica do enunciado é a detenninação do acento lexical. No caso do sistema DIXI esse procedimento deve ser realizado antes da transcrição fonética, devido às
transfonnações que as vogais átonas sofrem no português europeu. Para a
prosódia, porém, o acento lexical afecta as propriedades pro sódicas de toda a
sílaba que contém a vogal tónica. Um passo importante consiste por isso na
divisão silábica do enunciado.

Divisão Silábica
A sílaba, apesar do interesse que sempre despertou entre fonólogos e foneticistas, ainda não possui uma definição satisfatória. Na perspectiva ide um
sistema de síntese, a colocação exacta da fronteira silábica não é particularmente importante, dada a proeminência principal do seu núcleo e o facto de
os fenómenos observados junto à fronteira, no ataque e na coda, serem atenuados pelos processos de interpolação realizados durante a fase de síntese.

o

sistema DIXI possui um conjunto de 11 regras que realizam a

silabificação necessária para os restantes passos da análise prosódica. As
regras são aplicadas directamente sobre o nível ortográfico marcado com o
acento lexical e são indepentes dos procedimentos de transcrição fonética.

o principal conjunto de regras introduz uma fronteira de sílaba antes de
uma sequência consoante-vogal (CV), tendo o cuidado de não separar grupos
consonânticos indivisíveis (pr, gl, etc.) ou dígrafos (nh, ch, etc.). Os restantes
casos correspondem a sequências de vogais em que o ataque da sílaba se
sobrepõe ao núcleo e a vogal acentuada marca a fronteira (vo-ou ou vei-o).

Fraseamento Prosódico
Na fase actual, o sistema ainda não integra nenhum algoritmo de partição
do enunciado.

As rupturas prosódicas são marcadas explicitamente por

vírgulas o que pennite um controle do fraseamento. É também possível desta
fonna que um programa faça pré-processamento do texto de entrada introdu-
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zindo rupturas prosódicas sempre que o enunciado o justificar.

Ritmo e Grau de Acento
As duas proeminências importantes das frases declarativas não marcadas
e as alternâncias regulares entre tempos fortes e fracos são indicadas pela
atribuição de seis graus de acento:

Grau 6: Marca a proeminência final correspondente à posição nonnal do foco. É atribuído ao último acento lexical do constituinte prosódico.
Grau 5: Marca a proeminência inicial correspondente à posição nonnal do
tópico. É atribuído ao primeiro acento lexical do constituinte prosódico.
Grau 4: É atribuído aos restantes acentos lexicais do constituinte e à última
sílaba do constituinte se esta não tiver o acento de foco.
Grau 3: É atribuído à primeira sílaba de uma palavra quando esta não coincide com o acento lexical.
Grau 2: É atribuído a uma sílaba correspondente a um tempo forte situada à
esquerda do acento de foco (grau 6), e que é obrigatoriamente ladeada
por sílabas fracas.
Grau 1: Marca uma sílaba correspondente a um tempo fraco na região do
constituinte à esquerda do acento de foco (grau 6). Nesta situação é
obrigatoriamente ladeada por sílabas com um grau de acento superior.
Após o acento de foco este grau assinala uma sílaba de tempo forte.
Grau O: É atribuído a uma sílaba correspondente a um tempo fraco situada à
direita do acento de foco (grau 6).

A aplicação destas regras resulta nos seguintes graus de acento para a
frase:
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Discussão

Neste capítulo descreveram-se alguns dos procedimentos de análise do
texto escrito necessários à síntese oral do enunciado. O nível de detalhe necessário depende da capacidade dos procedimentos de síntese. Uma má qualidade segmentaI pode tomar irrelevantes certos detalhes prosódicos enquanto
que, por exemplo, uma análise ao nível do parágrafo não faz sentido se o sistema não souber sintetizar esses efeitos. Na versão actual do sistema DIXI
procurou-se incorporar apenas os procedimentos de análise requeridos pelo
estádio de desenvolvimento da componente de síntese. No entanto, os procedimentos de análise realizados cobrem os principais aspectos fonológicos,
fonéticos e prosódicos, servindo de base a futuros desenvolvimentos com
maior detalhe.
O desenvolvimento de alguns dos módulos do sistema permitiram ou
auxiliaram diversos outros trabalhos de investigação.

Por exemplo, o

módulo de conversão grafema-fone e a silabificação foram utilizados de forma sistemática no projecto Onomástica (Programa LRE) para a criação de
transcrições de extensos corpora de nomes próprios que depois foram manualmente verificadas. O objectivo deste projecto foi a criação de bases de dados,
ao nível das línguas europeias, com a pronúncia de nomes próprios, incluindo nomes estrangeiros. O estudo deste problema é crucial para a utilização
generalizada de sistemas de reconhecimento e síntese de fala, nomeadamente
em aplicações na área dos serviços de informações telefónicas automáticas
(Viana et aI., 1994b).
Outro exemplo da utilização dos módulos de análide do sistema DIXI foi
a elaboração de folhas de resposta para recolha de uma grande base de dados
de fala telefónica nos projectos Speechdat I e ll. O módulo de normalização
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foi usado para a geração de números, quantias em dinheiro e datas com
distribuição unifonne de palavras e os procedimentos de conversão grafemafone foram usados para encontrar em textos jornalísticos, conjuntos de frases
com cobertura completa dos fones do português europeu. Este módulo serviu
também para a geração do léxico de pronúncia do material recolhido que foi
posteriormente verificado manualmente.

Capítulo 4
Síntese de Fala
Depois de realizada a análise do texto de entrada aos diversos níveis de
representação linguística, segue-se o processo de síntese propriamente dito. Com base na infonnação extraída na primeira fase, pretende-se produzir um sinal com as características da fala. Em geral, os passos necessários
para esta tarefa dependem fortemente da metodologia de síntese adoptada
encontrando-se, no entanto, vários factores comuns, como a necessidade de
gerar as propriedades prosódicas adequadas e de prevenir descontinuidades
no sinal sintético.

4.1

Síntese da Prosódia

4.1.1

A Estrutura Temporal

Qualquer das perspectivas de análise de um enunciado, quer seja fonética
ou fonológica, linear ou auto-segmentai, necessita de um alinhamento temporal dos seus segmentos. Será por isso necessário construir uma estrutura
temporal onde se alinhem os diversos níveis de análise efectuados. Em sistemas de base acústica, este procedimento pode ser realizado pela atribuição de
durações aos segmentos ou a outras unidades de maior dimensão, como por
exemplo, a sílaba. Em sistemas mais próximos de uma descrição articulatória,

Continuam a existir dúvidas
sobre qual a dimensão mais
adequada aos fenómenos
temporais: o segmento, o
ataque/núcleo silábico ou a
palavra.
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esta caracterização terá de ser mais detalhada, porque é necessário especificar
os instantes de arranque e a duração dos gestos articulatórios. Em qualquer
dos casos, a estrutura temporal definida terá consequências tanto nas propriedades prosódicas como nas características espectrais do sinal sintético. Por
exemplo, os efeitos dos alongamentos afectam diferenciadamente as zonas de
transição e as zonas estacionárias dos segmentos. O efeito do maior alongamento das regiões estacionárias é muitas vezes representado pela repetição de
vogais: gooooooolo.
A modelação da estrutura temporal apresenta um conjunto de questões
dificeis, centradas na noção de ritmo e duração inerente e na dificuldade de
detenninar critérios para medir as durações em realizações acústicas.
A utilização da duração dos segmentos fonéticos como medida dos
fenómenos temporais justifica-se pela aceitação implícita da sua derivação fonológica que assegura a existência de traços distintivos. No entanto, ao nível
acústico, os efeitos de coarticulação devidos à sobreposição e interferência
desses traços, tomam dificil o estabelecimento do instante que faz a fronteira
entre dois segmentos adjacentes. Por esta razão, é importante utilizar critérios
rigorosos e coerentes na definição dessas fronteiras, apesar de muitas vezes
essa definição ser convencional. Desde que essa convenção seja consistente,
as medidas obtidas desta fonna poderão ser usadas no estabelecimento de regras de síntese. Os resultados da avaliação do desempenho da segmentação

manual de um corpus em inglês utilizando os critérios definidos em (Olive
et al., 1993) revelaram uma elevada consistência entre segmentadores com
um erro médio de apenas 3ms (van Santen, 1994).
As noções de ritmo e duração inerente, por seu lado, não são resultado directo de medidas acústicas e apenas tomam significado num modelo geral para
a estrutura te~poral de um enunciado. Num sistema de síntese, seria desejável
que a velocidade de elocução fosse controlada por um único parâmetro, mas
isto implicaria a possibilidade de reflectir esta única em todos os aspectos da
estrutura temporal, por fonna a manter a naturalidade e a compreensibilidade da fala sintética. Apesar do substancial esforço que tem sido dedicado a
este assunto, ainda não existe um modelo completo para a estruturação tem-
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poral de um enunciado que dependa apenas de um parâmetro. Este problema
é particularmente sensível em velocidades de elocução elevadas, correspondente a uma forte diminuição da duração dos segmentos, onde os fenómenos
de coarticulação se tomam preponderantes. No caso do português europeu,
este problema é acentuado mesmo em velocidades de elocução normais, dada
a curta duração inerente das vogais átonas e a variação da sua qualidade em
resultado desses fenómenos coarticulatórios.

o Modelo de Duração de Klatt
Foi observado para a língua inglesa que, para uma vasta gama de velocidades de elocução, os segmentos apresentam uma duração mínima (Gaitenby,
1965). Esta característica, em conjunto com o conceito de duração inerente,
conduziu ao modelo proposto por KIatt (Klatt, 1979), que pode ser expresso
da seguinte forma:

dur(S)

= durmin(S) + [duriner(S) -

durmin(S)] x

Q

(4.1)

sendo S um segmento fonético, durmin(S) a sua duração mínima e duriner(S)
a sua duração inerente. O factor

Q

é o factor que faz variar a duração do

segmento em função das regras de duração. Para o inglês americano, KIatt
propôs as seguintes regras:

1. Inserção de pausas: Inserir uma pausa no final de cada cláusula principal
e em vírgulas.
2. Alongamento em final de cláusula: Alongar a sílaba anterior à pausa.
3. Alongamento em final de constituinte: Alongar os segmentos silábicos
no final de cada constituinte de frase.
4. Interior de palavra: Encurtar ligeiramente os segmentos silábicos que
não pertençam à última sílaba de uma palavra.

s. Encurtamento de polissílabos:

Encurtar adicionalmente todos segmen-

tos silábicos de uma palavra polissilábica.
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6. Encurtamento de consoantes não iniciais: Consoantes que não estejam
em posição inicial de palavra são encurtadas.

7. Encurtamento de segmentos átonos: Encurtar todos os segmentos não
acentuados.

8. Alongamento de segmentos tónicos: Alongar significativamente as vogais tónicas.

9. Contexto pós-vocálico das vogais: Uma consoante pós-vocálica nãovozeada encurta a vogal precedente, principalmente em fronteira de
constituinte ou de cláusula.

10. Sequências de consoantes: As consoantes em sequência têm uma menor
duração.

11. Alongamento devido a aspiração de oclusiva: Uma vogal tónica é
alongada quando é precedida por uma oclusiva não-vozeada.

Cada uma das regras anteriores anteriores tem associado um valor para a
e o modelo pode ser modificado de modo a explicitar essas contribuições:

dur(S) = durmin(S) + [duriner(S) - durmin(S)] x aI x ... x an (4.2)

A um modelo deste tipo dá-se o nome de modelo multiplicativo.
Para além do modelo de KIatt, foram desenvolvidos diversos outros modelos para a estruturação temporal de enunciados em língua inglesa. Alguns
baseiam-se em múltiplos graus de acento condicionados pela categoria gramatical da palavra e pela sua frequência, para além de alguns dos factores usados
por K1att, (Coker et aI., 1973) ou em regras relativas ao ritmo e a princípios
de isocronia (Lehiste, 1977).
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Métodos Estatísticos
A disponibilidade de corpora de fala de um só locutor etiquetados foneticamente com base em critérios coerentes, tem pennitido a utilização de abordagens estatísticas sistemáticas ao problema da duração dos segmentos. Entre
estas, as árvores de classificação e regressão apresentam a vantagem de indicar explicitamente qual a hierarquia dos factores que levam à escolha de uma
determinada duração. Para tal, é necessário em primeiro lugar seleccionar
quais os factores relevantes para o problema da detenninação das durações,
entre aqueles que podem ser determinados a partir do texto do enunciado.
Riley (Riley, 1992) treinou uma árvore de decisão para a predição das
durações segmentais em inglês americano considerando os seguintes factores:

• o contexto segmentaI tendo como horizonte três segmentos para cada
lado do segmento em consideração;
• três graus de acento;
• a posição lexical:
- número de segmentos desde o início da palavra,
- número de segmentos até ao final da palavra,
- número de vogais desde o início da palavra,
- número de vogais até ao final da palavra;
• a posição frásica:
- número de palavras desde o início do constituinte,
- número de palavras até ao final do constituinte;
Os resultados documentados reduziram o desvio padrão do erro de 35ms
obtidos com regras de duração seleccionadas manualmente (Coker et aI.,
1973) para 23ms com as predições baseadas na árvore. Apesar disso, o autor
achou os resultados algo decepcionantes porque apesar de a predição ser muito boa em muitos casos, produz um erro muito elevado em algumas predições.
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Esta variabilidade advém da pouca uniformidade do espaço combinatório dos
factores que influenciam a duração. Mesmo em exemplos de teste com apenas
algumas frases, é possível encontrar um ou dois exemplos de combinações raras (van Santen, 1994). Qualquer modelo de predição da estrutura temporal
precisa de lidar de forma aceitável com casos considerados raros. O modelo
da árvore de classificação e de decisão ao tomar decisões hierarquizadas pode ignorar por completo o efeito de certos factores que no conjunto de treino
apenas pareceriam ser relevantes em detenninadas subclasses.
Para além da pouca uniformidade do seu espaço combinatório, os factores relevantes para a duração têm mais duas características importantes. A
primeira é que os factores interagem de forma em que o efeito quantitativo de
um factor não é fixo, dependendo da conjugação de outros factores. A outra
característica importante é que os factores interagem de forma consistente,
quer no sentido de ampliar como de atenuar o efeito, mas mantendo o seu
sentido. Isto quer dizer que se um factor tender a alongar o segmento, esse
efeito será maior ou menor consoante a conjugação de outros factores, mas
não será nunca no sentido de encurtar o segmento.

Modelo de Soma-de-Produtos
Foi mostrado que as interacções que apresentam as regularidades descritas podem ser representadas adequadamente por uma classe de modelos denominados de modelos de soma-de-produtos (van Santen, 1994). Estes modelos
generalizam os modelos de duração anteriormente usados.
O modelo de soma-de-produtos desenvolvido para o inglês americano
considera as interacções entre os seguintes factores (van Santen, 1994):

1. Tom. Níveis: alto, baixo ou clítico.
2. Grau de acento da vogal ou da vogal adjacente. Níveis: primário, secundário ou átono.
3. Segmentos adjacentes do segmento em consideração.
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4. A posição da consoante na sílaba. Níveis: ataque, coda ou intervocálico.
5. Posição na palavra. Níveis: sílaba inicial/sílaba não inicial, sílaba final
/ sílaba não final.
6. Posição na frase. Níveis: última sílaba, penúltima sílaba ou outra.

Os factores sintáticos não foram explicitados por se encontrarem já incluídos na predição do tom.
A análise estatística das interacções entre os diversos factores revelou
que estes se podem dividir em duas classes: factores ordenados e factores categoriais. No primeiro caso, é possível encontrar ordenações de factores que
gozem da característica anterionnente referida do seu efeito ser monótono na
duração. Por exemplo, para um mesmo contexto é possível ordenar as vogais em função da sua duração (um [i] será mais longo que um [e] mas mais
curto que um [aD e é também possível dizer que uma vogal acentuada será
sempre mais longa que a versão átona da mesma vogal. A vantagem desta
característica de ordenação é a possibilidade de interpolação dos efeitos dos
factores. Se, em consequência da falta de uniformidade dos espaço combinatório dos factores, o nosso corpus de treino não possuísse um exemplar de
[i] em posição tónica, seria possível prever pela característica ordenada dos
factores que a sua duração será maior que a do [e] tónico e menor que a do [a]
tónico.
Nem todos os factores gozam desta característica de ordenção. Para as
consoantes, um factor detenninante na duração é a adjacência de uma vogal
tónica. Este factor não poderia ser ordenado com um hipotético factor vogal/consoante. É por isso necessário decidir quais os factores categoriais por
fonna a que dentro de cada categoria se encontrem factores ordenados que
poderão ser representados num modelo de soma-de-produtos.
A categorização é um compromisso entre dois aspectos: ao aumentar o
número de categorias tomamo-las mais homogéneas, mas simultaneamente
diminuímos o número de observações disponíveis para a estimação de cada
I
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Figura 4.1: Factores categoriais da duração em inglês.
modelo, tomando-a menos fiável. A solução encontrada para o inglês está
apresentada em forma de árvore na figura 4.1.
A cada folha da árvore estará associado um modelo de soma-de-produtos
com a forma geral:

dur(f) =

L II Si,j(fj)

(4.3)

ieT je1i

em que f é um vector de N factores fj e Si,j é o peso do factor j no produto
i. Por exemplo, se fj for o factor tom, Si,j terá diferentes valores conforme o
tom seja alto, baixo ou clítico, em cada um dos produtos em que este factor
tenha efeito.
A escolha dos conjuntos de índices T e Ii pennite a representação de
vários modelos. O modelo de KIatt pode ser representado como T = {I, 2},

II = {l, ... ,N + I} eI2 = {N + I}:
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1

dur(f) = Sl,l(fd

X

Sl,2(12)

X ••• X

Sl,N+l(fN+l)

+ S2,N+l(fN+j)

(4.4)

~uração

em que o factor fN+l será o segmento fonético, S2,N+1(fN+1) a sua

i

mínima e S 1,N+1(lN +1) a diferença entre a duração inerente e a ruraÇão

mínima.
Um modelo aditivo puro corresponderá a T
enquanto um modelo multiplicativo puro será T

.

= {I, ... , N} e Ii;1 = {i},
= {I} e Ii = {I, ... , N}.

Este modelo generaliza os diversos modelos de duração (Coker et aI , 1973;

Klatt, 1979;· Allen et al., 1987)
A selecção dos factores significativos para a duração pode ser

I

f~ita

por

análise estatística de um corpus de frases lidas por um falante nativo dai língua,

convenientemente segmentada e com dimensão suficientemente reprefentativa. Esta análise requer alguns cuidados, pois o simples cálculo da m~a das
durações para cada nível do factor pode não ser suficiente para detenhinar o

seu efeito, uma vez que os restantes factores podem confundir o re~tado.

Por exemplo, apesar de haver reconhecidamente um alongamento das Ivogais
da última sílaba da palavra, o cálculo da média de duração das vogais âo corI

pus nessa posição será provavelmente inferior à média de duração no ~terior
da palavra. Com efeito, a localização do acento lexical, frequentemjte localizado no interior da palavra, confundirá o efeito do alongamento fUlal. A

análise do efeito dos factores terá de ser feita de fOnDa conjunta, o que ~ermite
simultaneamente a diferenciação entre factores categoriais e ordenadorUma vez seleccionados os factores relevantes categoriais e ordefados,
levanta-se o problema de encontrar um modelo de soma-de-produtos para ca-

da categoria. O simples ajuste de todos os modelos não é realizável

n~ caso

geral, porque o número de modelos cresce abruptamente com o númrro de
factores. Existe um procedimento que pennite eliminar classes inteiras de
modelos e que consiste no cálculo de médias marginais relativamente ~ cada
I

factor, subtraindo-as da correspondente duração e obtendo o resíduo relativa-

mente a esse factor:

I

i
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Neste caso, utilizou-se o logaritmo da duração pois este ajusta-se melhor aos dados. Além disso, o logaritmo modela melhor o efeito perceptivo da duração: uma variação da duração de 15 para 20ms será perceptualmente equivalente uma variação de 150 para 200ms. Na equação anterior

res2(/l, . .. ,/2) exprime o valor residual relativamente ao segundo factor. O
processo pode ser repetido para, por exemplo, o primeiro factor obtendo-se o
resíduo res2,1(/l, ... , 12) = resl,2(/l, ... , 12). Sempre que um resíduo for
estatisticamente nulo, o modelo não necessita de incluir tennos que envolvam
os respectivos factores.
Finalmente, após reduzir a classe de modelos possíveis é possível estimar os respectivos parâmetros por uma regressão de mínimos quadrados ao
logaritmo das durações. Os parâmetros obtidos deste modo são guardados em
tabelas para serem usados durante a fase de síntese em expressões do tipo:

dur(vogal, cseg,pos) = 8 1,1 (vogal)

+ 8 2,2 (cseg)

x 8 2,3(POS)

(4.6)

Neste caso, a tabela dos parâmetros terá um valor de 8 1,1 para cada vogal, 8 2,2 para cada classe da consoante seguinte e 8 2,3 terá valores diferentes
quando o segmento estiver na última sílaba, penúltima ou noutra.

Modelo de Duração do Sistema DIXI
Os actuais métodos de alinhamento automático baseados em modelos
de Markov não-observáveis (HMM) pennitem um alinhamento razoável da
transcrição fonética com o sinal da fala. No entanto, não definem com suficiente rigor e coerência as fronteiras entre segmentos, pelo que este alinhamento necessita de correcção manual por linguistas treinados em critérios de
segmentação consistentes e na utilização das ferramentas gráficas de alinhamento. O custo desta tarefa não pennitiu ainda a disponibilidade de um corpus
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em português europeu suficientemente extenso para a utilização de ~étodos
estatísticos sistemáticos para a estimação do modelo de duração.

o modelo

multiplicativo utilizado no sistema DOO é baseado lem re-

gras heurísticas derivadas manualmente a partir da análise de exemplos de

elocuções. O modelo começa por especificar durações de referência para
I

as sílabas, partindo de uma duração mínima que vai sendo multiplictt.da
por
I
factores dependentes do grau de acento da sílaba detenninado pela ~álise
prosódica.
O passo seguinte consiste na detenninação da extensão do

~úcleo

silábico, constituído por vogais e semivogais. Consoante o acento, o fúcleo
extende-se entre 40% e 55% da duração da sílaba. No caso de o núcleo
silábico ser composto por um ditongo, a duração de referência da sílaba
I

s~guida,
detenninam-se as durações de referência das consoantes que ocupar~o uma
é aumentada numa proporção dependente do grau de acento. De
fracção da sílaba inversamente proporcional ao seu acento.
Após a determinação das durações de referência das sílabas, nt1cleo e
consoantes, calculam-se os valores das durações dos segmentos em ilmpãO de

vários factores. Os factores utilizados actua1mente no modelo de duraçfes do
sistema DIXI são:
I

• Tipo de segmento.

I

• Grau de acento com seis níveis.
• Posição na sílaba: ataque, núcleo ou coda.

I

I

I

• Se pertence a um.ditongo qual o seu t~po: vOgal-semiv~gal, SemitOgalvogal, vogal-senuvogal-vogal ou senuvogal-vogal-sennvogal.
.

• Segmentos adjacentes.

i
I

I

I
I

O modelo utilizado produz nas sílabas átonas em geral, durações superio-

res às naturais. O alongamento adicional das sílabas átonas do sistema!DIXI
resulta por vezes numa dicção que os falantes nativos do português europeu
I

I

A justificação deste problema
será apresentada na página
115.
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associam à de um estrangeiro a falar português. Com efeito, uma das principais dificuldades em falar o português europeu sem sotaque é precisamente
a de reduzir correctamente as vogais átonas. Este artificialismo foi introduzido no sistema para compensar os problemas da modelação dos efeitos da
coarticulação em vogais demasiado curtas que conduz a variações demasiado abruptas nas trajectórias das fonnantes. Além disso, mesmo quando isso
não acontece, a compreensibilidade do sistema fica afectada. Por estas razões
preferiu-se usar o modelo mais longo para as sílabas átonas.

4.1.2

Frequência Fundamental

Depois de estabelecida a estrutura temporal do enunciado, põe-se agora a
questão de traçar o controno entoacional do enunciado.

Declinação
A principal característica que sobressai da análise de contornos da frequência fundamental de frases declarativas é a tendência geral de declinação
ao longo do enunciado. Este fenómeno, considerado universal, parece estar
em parte relacionado com a diminuição da pressão sub-glotal. Em consequência desta característica, o mesmo valor elevado da frequência fundamental terá um efeito perceptual mais acentuado no final de um enunciado do que
no seu início. Esta tendência geral não implica que o contorno seja monótono,
existindo nonnalmente picos e vales ao longo da frase. Podem-se definir duas
linhas de declinação: a linha de topo, que une os máximos locais do contorno

e a linha de base, que une os valores mínimos. Estas duas linhas de declinação
têm declives diferentes, sendo a linha de picos mais inclinada do que a linha
de base. As perturbações da frequência fundamental tomam lugar entre estas
duas e há descrições baseadas tanto numa como noutra como em ambas. Os
acentos de altura são marcados como alvos neste espaço.
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Padrão em Chapéu
.

1

Outra característica importante dos contornos da frequência ~damen
tal das frases declarativas simples é o seu padrão em chapéu (Hart e ICohen,
1973). Este termo procura descrever o gráfico de evolução da frequênhia fundamental que se eleva desde o início até à primeira sílaba acentuada d~ frase e
a continuação em valores elevados até à última sílaba tónica, onde se

fá uma

descida acentuada. Este padrão marca um constituinte entoacional.

~do

um enunciado é composto por mais de um destes constituintes, os padrões
em chapéu são unidos por uma curva descida-subida de continuação lentre a
última sílaba acentuada do constituinte anterior e a primeira do segu~te. A
um movimento deste tipo dá-se o nome de gesto entoacional. PierrehFbert
(Pierrehumbert, 1981) definiu um conjunto canónico de gestos entoafionais
que fazem a ligação entre os valores alvos da frequência fundamental, marcados a partir do acento altura. O contorno global é obtido pelo alisamcbto do
contorno estilizado resultante.

I

Para além desta abordagem de alvos, gestos e alisamento, foram Jmbém
desenvolvidos modelos baseados em funções escalão e impulsivas que pas-

.0
I

sarem por um filtro de alisamento de segunda ordem podem produznj muito
. boas aproximações dos contornos naturais (Fujisaki e Hirose, 1982).1 Neste
caso as funções escalão modelam os padrões em chapéu do enunciado, enquanto os impulsos correspondem aos acentos de altura.
I

I

I

Micromelodia

I
1

O contorno da frequência fundamental é também influenciado por1diver-

sos efeitos segmentais. As variações produzidas por estes efeitos têdt uma
menor amplitude do que as devidas a fenómenos ao nível da frase e, pdr esse
motivo, designam-se por micro melodia.
Um exemplo destes fenómenos segmentais é a diminuição da freqJência
fundamental nas oc1usivas vozeadas. Este efeito é uma consequência ~recta
da necessidade de relaxar as cordas vocais para possibilitar a manutenfo do
I

I
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vozeamento durante o período em que o tracto vocal está tapado. Ao longo da vogal seguinte, após a abertura dos lábios, a frequência fundamental
vai aumentando até sensivelmente o meio da vogal. No caso das oclusivas
não vozeadas dá-se um fenómeno inverso: é necessário aumentar a tensão
nas cordas vocais para impedir o vozeamento. Na vogal seguinte esta maior
tensão reflecte-se num maior valor inicial da frequência fundamental que vai
diminuindo ao longo da vogal. Nas soantes, por seu lado, não se observam
em geral variações no valor da frequência fundamental uma vez que a abertura do tracto vocal é suficientemente ampla para manter qualquer frequência
de vibração.

A Frequência Fundamental no Sistema DIXI

o primeiro passo para a determinação do

contorno da frequência fun-

damental é a determinação para cada constituinte entoacional dos instantes
de tempo correspondentes ao seu início, primeira sílaba tónica, última sílaba
tónica e ao último segmento vozeado. O contorno entoacional de cada constituinte é traçado tendo por base o valor da frequência fundamental na primeira
sílaba tónica. A partir deste calcula-se o valor inicial, inferior em cerca de
9%, o valor na última sílaba acentuada, cerca de 22% abaixo do máximo, e o
valor final, inferior em 32% relativamente ao valor de referência.
Depois de traçado o contorno de picos, são então traçadas as variações
dependentes dos factores segmentais. Os valores máximos são localizados
no meio do segmento vozeado quando este é precedido por outro segmento vozeado. No caso contrário, o valor máximo localiza-se no início. As
transições para os valores máximos são definidas pelo mesmo tipo de funções
de transição que são usadas para os restantes parâmetros do sintetizador e que
serão descritas mais adiante. A transição inicia-se assim que o valor alvo do
segmento anterior foi atingido, se este for vozeado, ou no início do segmento
actual, se o anterior for não-vozeado. A micromelodia é então imposta pela alteração dos valores alvo da frequência fundamental para os segmentos
afectados e a transição entre alvos é linear.

SÍNTESE DA PROSÓDIA

I

4.1.3

Intensidade
I

o principal efeito do padrão de intensidade é o de individualizar aS. sílabas
em resultado directo da maior intensidade das vogais que constituem 0 núcleo
1

silábico relativamente às consoantes adjacentes.

I

I

A intensidade, ao contrário do que se possa pensar, não é uma bo~ medida do acento, uma vez que as diferenças de intensidade medidas entre Isílabas
tónicas e átonas não justificam as diferenças perceptuais produzid~. Este efeito parece ser principalmente uma consequência da maior dura~ãO das
sílabas acentuadas e de outros factores como a altura da vogal, a frequência
fundamental e alterações no modo de vibração das cordas vocais.

I

I

As principais diferenças de intensidade observadas são muitas 'iezes o
resultado do aumento da frequência fundamental, em consequência da maior
proximidade dos impulsos glotais que, em conjunto com o efeito intdgrador
do tracto vocal, produzem um sinal com intensidade mais elevada. En;t sistemas de síntese que utilizam explicitamente modelos fonte-filtro, este ereito é
modelado automaticamente e não são necessárias modificações adicionais de
I

intensidade.
I

Outro fenómeno que resulta numa maior percepção de menor intenridade
é o relaxamento das cordas vocais no final de um enunciado. A consequência
deste relaxamento é um ciclo glotal em que as cordas vocais estão mai~ tempo abertas produzindo uma alteração do seu espectro com uma transfe~ência
de energia das frequências altas e médias para as frequências mais paixas
(Bickley, 1982). Além disso, a menor intensidade da componente periódica
do fluxo glotal nas altas frequências toma audível o ruído de turbulênciJ nesta
gama de frequências dando um carácter mais aspirado à voz resultante.

kme-

nor audibilidade das baixas frequências (inferiores à frequência fundaniental)
e a inexistência de espectro periódico nas altas frequências, resulta na referiI

da percepção de menor intensidade. Uma vez que poucos sistemas de síntese
fazem o controle directo das características da onda glotal, este fenónieno é
muitas vezes modulado pela redução da intensidade no final da frase.

I

1

Um fenómeno com consequências na intensidade é a diminUiro da
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pressão pulmonar ao longo do enunciado. Esta variação resulta numa lenta
diminuição da intensidade ao longo da frase, que é retomada após as rupturas
prosódicas.

Intensidade no Sistema DIXI
Uma vez que o sistema DIXI utiliza um modelo fonte-filtro, as alterações
de intensidade são essencialmente resultantes das alterações na frequência
fundamental. Para além destas, simula-se também o efeito da diminuição
da pressão glotal com uma declinação no valor da intensidade ao longo do
enunciado. A redução final da intensidade devida à maior abertura glotal não é
modelada, pois espera-se vir a introduzir este efeito directamente no controle
dos parâmetros do modelo glotal que actualmente são mantidos fixos.

4.2

Geração dos Parâmetros do Sintetizador

Após a determinação dos segmentos fonéticos e das suas características
prosódicas, é necessário agora produzir o sinal de fala utilizando um sintetizador de fonna de onda. Os parâmetros desse sintetizador podem ser gerados essencialmente por dois processos: utilizando regras para evolução dos
parâmetros ao longo do tempo ou através de tabelas com sequências de valores obtidos por análise de fala natural.

4.2.1

Síntese por Regra

A invenção do espectrografo nos Laboratórios BeIl (Koenig et aI., 1946)

pennitiu o desenvolvimento de interpretações para os fenómenos espectrais
observados nas realizações acústicas dos segmentos fonéticos. A posterior
criação do Pattem Playback serviu como ferramenta de teste das teorias quanto ao efeito perceptual dos movimentos das ressonâncias do tracto vocal, de-
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I

nominadas deformantes, no interior e na transição entre segmentos fonéticos.
Os resultados demonstraram a importância desses movimentos, do

~pectro

de ruído das oclusivas e das temporizações relativas dos diversos fenókenos.
Uma das primeiras conclusões foi a de que a identificação de

i

seg-

mento é realizada a partir de diversas pistas que se distribuem no tbpo e
que podem ultrapassar as suas fronteiras. Um exemplo deste fenómeno, que
durante algum tempo constituiu um paradoxo, foi o facto de o mesFo espectro da explosão de uma obstruinte poder ser entendido como difrrentes
consoantes conforme o conteúdo espectral da vogal seguinte. A teori~ do 10-

cus (Delattre et al., 1955) sugere uma explicação através da caracteriJção do
movimento da segunda formante dentro da vogal. Nesta teoria, a na~za da
consoante depende da localização de um ponto inicial no movimento Ida segunda formante. Se o ponto estiver antes do início do vozeamento, a transição
para diferentes vogais é entendida como consoantes distintas [bi], [da] e [gi].
I;

Se o

[Deus

se situar no início do vozeamento, entende-se sempre a tnesma

consoante [di], [da] e [du].
As teorias acústicas de produção das vogais (Fant, 1960; Stevens ~ House, 1961) indicam que, quando não nasalizadas, as vogais podem ser Faracterizadas por uma função de transferência do tracto vocal só com pól~s. As
amplitudes de cada ressonância podem ser calculadas a partir das frequências
e larguras de banda das formantes.
As soantes não nasais [1,

t,

I

I

f, R,

Â] têm um comportamento semeptante

às vogais mas com durações mais curtas e movimentos de fonnanteJ mais

rápidos. Em posição inicial, apresentam uma curta zona estacionária s~guida
de movimentos das fonnantes no sentido da vogal seguinte. As latefis [1,

t, Â] têm também um comportamento do tipo obstruinte com um movimento
rápido da primeira e segunda formante no instante de separação da pohta da
língua do céu da boca. Os valores alvo das fonnantes dependem da l,vOgal
seguinte e uma soante, principalmente em posição pós-vocálica, pode ~terar
substancialmente os valores da vogal.
As consoantes fricativas [f, s,

f,

v, z, 3] distinguem-se pela comp~siçãO

espectral do ruído de fricação que é função das fonnantes associadas

r
I

ca-
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vidades do tracto vocal situadas após o local de constrição que produz a turbulência. Outra característica distintiva das fricativas são os movimentos das
fonnantes para os segmentos adjacentes. As fricativas vozeadas [v, z, 3] são
em geral mais curtas que as não vozeadas [f, s, f].
As oclusivas orais caracterizam-se por uma zona de fechamento seguido
de uma breve explosão de ruído turbulento, associado ao instante de abertura, que antecede a libertação para o segmento seguinte. As oclusivas nãovozeadas [p, t, k] distinguem-se das vozeadas [b, d, g] pela presença de ruído
de aspiração no início da fase de libertação devido ao fechamento das cordas
vocais necessário para atrasar o início do vozeamento. No caso das oclusivas vozeadas pode-se observar em certos contextos uma barra de vozeamento
que corresponde a um aumento de energia nas baixas frequências devido pela
existência de vibração glotal com o tracto vocal fechado. Em ambos os casos,
a transição das formantes para o segmento seguinte faz-se durante a fase de
libertação, quer seja vozeada ou aspirada.
As consoantes oc1usivas nasais [m, n, p] consistem num murmúrio durante o intervalo em que a cavidade oral está fechada, ladeado por transições
rápidas do movimento das fonnantes do segmento anterior e para o segmento seguinte. O som produzido com a cavidade oral fechada tem um espectro
complexo com uma proeminência da primeira fonnante por volta dos 300Hz.
A abertura do véu palatino faz o acoplamento da cavidade nasal introduzindo
zeros na função de transferência. Este efeito estende-se ao segmento seguinte. A principal indicação da presença de nasalidade é a divisão da primeira
fonnante num conjunto de pólo-zero-pólo (Stevens et aI., 1987). As consoantes nasais distinguem-se mais pelos movimentos das fonnantes do que pelas
características espectrais do murmúrio inicial.
Um sintetizador de fonna de onda adequado à síntese por regra deverá
possuir parâmetros de controle que pennitam variar todas as características
descritas do sinal de fala. O sistema necessita de uma estratégia para fazer
evoluir os parâmetros de controle com base em regras que caracterizam as
transições entre os segmentos.
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4.2.2

Síntese por Concatenção

A outra abordagem para produzir o sinal de fala sintético consfte em
traçar as trajectórias dos parâmetros pela concatenação de sequências de valores extraídos de troços de fala natural. Neste caso é necessário detnk qual
a dimensão das unidades a concatenar. Unidades demasiado long~I obri1

gam a um extenso inventário que englobe todas as sequências possív9is. Por
outro lado, uma vez que não existem regras para incorporar os efeitos de
coarticulação, as unidades têm de ser suficientemente longas para

c~pturar

esses efeitos.
Sendo o centro do segmento fonético a sua zona mais estável,

~arece

apresentar-se como um bom candidato a fronteira de unidade. Esta propriedade levou à sugestão do difone como unidade mínima de um sistema de síntese
!

(Peterson et al., 1958), definido como o segmento acústico deste o

ce~tro

de

um segmento fonético até ao centro do segmento seguinte. O número' de difones necessários para cobrir todas as combinações de segmentos serial assim
igual ao quadrado do número de segmentos fonéticos da língua. No entanto,
nem todos os pares de segmentos ocorrem e o número de difones po~e ser
substancialmente reduzido. Diversos autores indicam um número dei cerca
de um milhar de difones. Os fenómenos de coarticulação estendem-se muitas
I

vezes para além do segmento seguinte e por esse motivo é comum a util~ação
de algumas unidades mais longas, como o trifone, meias-sílabas,

sílab~s, ou

mesmo palavras inteiras. Outro factor que faz aumentar a dimensão do inI

ventário fonético de um sistema de síntese é a inclusão de variações alofónicas
dos segmentos fonéticos.

I,

I

A grande vantagem dos sistemas de concatenação é de que as

~ades

podem ser extraídas directamente da fala natural sem ser necessário co$ecer
e modelar muitos dos detalhes com relevância perceptual. Esta caracte?stica
possibilita um mais rápido desenvolvimento e alteração do sistema.
O desenvolvimento de representações espectrais simples e compactas do
I

sinal de fala, como o modelo de predição linear veio dar um ênfase particular a este método de síntese. Com os necessários cuidados é possível

rtizar
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interpolações que permitam ligar unidades de síntese entre si com um mínimo
de descontinuidades apreciáveis, desde que se garanta uma escolha criteriosa
das fronteiras das unidades de concatenação. No entanto, a explosão combinatória resultante do aumento do número de unidades toma dificil garantir a inexistência de artefactos no sinal sintetizado devido à concatenação de
unidades com características espectrais demasiado diferentes. Têm vindo a
ser desenvolvidos processos automáticos de selecção de unidades utilizando
princípios de estabilidade espectral e valores espectrais consistentes nos pontos de corte.

4.2.3

Estratégia de Controle Usada no Sistema DIXI

Conforme foi já referido, o sistema DIXI utiliza a síntese por regra para
controlar os parâmetros de um sintetizador de formantes. A estratégia adoptada baseia-se num modelo de alvos e transições à semelhança do utilizado no
sistema MITalk (Allen et aI., 1987).

o método usado no sistema DIXI distingue-se no entanto pela atribuição
dos valores alvo a um nível inferior ao do segmento fonético, que designaremos como nível subsegmental. Esta abordagem evita o tratamento especial
de certas classes de sons como as oclusivas, as vibrantes, as vogais nasais e
os ditongos.
A primeira fase do procedimento consiste assim no preenchimento de
uma nova fiada: os segmentos oclusivos são separados em oclusão seguida de
explosão, as vibrantes são divididas em sequências de oclusões e explosões,
são introduzidas oclusivas nasais entre vogais ou semivogais nasais e oclusivas e os ditongos são tratados como uma sequência de dois segmentos.
Para cada subsegmento existe um valor tabelado para o valor alvo de cada
um dos parâmetros do sintetizador. Estes valores são em seguida modificados
por regras que descrevem os efeitos de coarticulação, determinando os limites
de difusão das propriedades fonéticas. Por exemplo, os valores alvo para a
segunda e terceira formante são elevados antes de vogais [-rec] ou [+arr].
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Figura 4.2: Modelo de transição entre os valores alvo dos parâmetros ~o sintetizador.

Modelo de Transição
A transição entre os valores alvo de cada subsegmento é modelada pela
I

função genérica apresentada na figura 4.2.

'

Para cada transição entre subsegmentos consecutivos e pari cada
parâmetro do sintetizador, existe um modelo de transição que é caractepzado
pelos seguintes factores:

Aa: valor alvo do subsegmento anterior;
Tco.: tempo de coarticulação do subsegmento anterior;

VIa: valor na fronteira do subsegmento anterior;
VI s: valor na fronteira do subsegmento seguinte;
Tcs: tempo de coarticulação do subsegmento seguinte;
As: alvo do subsegmento seguinte;

I
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instante de tempo até onde se pode prolongar a influência da transição

tmin:

sobre o segmento anterior;

ttr : instante de transição do parâmetro (pode não coincidir com os instantes
de transição dos restantes parâmetros);

td: instante de tempo onde se localizará a transição seguinte, ou seja, (td ttr) corresponde à duração do subsegmento seguinte.

o

modelo de transição permite descrever as diversas trajectórias de

parâmetros observados na fala natural. Por exemplo, uma transição contínua
corresponderá a Via = Vis, enquanto uma descontinuidade poderá ser representada por: Via

= Aa # Vis (à esquerda) ou Via #

Vis

= As (à direita).

Os tempos de coarticulação modelam a profundidade da penetração dos efeitos coarticulatórios entre os dois subsegmentos. A conjugação destes tempos
com os valores alvo e os valores fronteira permite a definição das velocidades
de variação dos parâmetros, que serão o reflexo dos movimentos dos articuladores. Na concepção das regras, será necessário impedir variações demasiado
rápidas dos parâmetros que correspondam a movimentos impossíveis de articular.

Sobreposição de Transições
Já por diversas vezes foi referido o fenómeno característico do português europeu que é o da redução vocálica. Apesar de ainda não tennos uma
caracterização completa deste efeito coarticulatório, sabemos que é consequência da reduzida duração de algumas vogais átonas que não permite atingir os seus alvos

articulató~os.

Antes de se chegar à zona estacionária da

vogal, já se está a fazer sentir o efeito da consoante seguinte. Este efeito pode ser modelado de forma incompleta, ao nível das funções de transição das
formantes. A figura 4.3 mostra a sobreposição de uma transição consoantevogal, marcada a ponteado, seguida de outra vogal-consoante, marcada a tracejado. A curta duração da vogal faz com que o seu alvo se realize já dentro
da última consoante. O sistema faz a sobreposição das duas transições dando
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Figura 4.3: Sobreposição de duas funções de transição numa vogal de duração
reduzida.

pesos diferentes ao longo do tempo às duas funções de transição. O resultado é a criação de uma região estacionária no centro da vogal reduzida, cujo
valor depende da duração da vogal. Se a vogal for suficientemente longa o
valor estacionário coincidirá com o valor alvo da vogal. No entanto, este processo de sobreposição apresenta o inconveniente de aumentar a velocidade
de variação da trajectória da formante, que pode resultar em realizações nãonaturais. Esta é a causa da necessidade de alongar as durações dos segmentos
átonos relativamente aos valores observados na fala natural, conforme se viu
na página 103 .
Depois de definidos os valores que caracterizam a forma da função
de transição de todos os parâmetros variáveis do sintetizador, é fr ita a
actualização dos seus valores em intervalos de 5ms. A sequência resultante é enviada para o sintetizador de forma de onda.
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4.3

Sintetizador de Forma de Onda

o módulo final de um sistema de síntese é o sintetizador de fonna de onda
que produz o sinal de fala sintético. Os principais requisitos do sintetizador
são a capacidade de produzir sinais com as características espectrais do sinal
de fala e que tenha no mínimo a capacidade de alterar a sua estrura temporal e
a frequência fundamental sem produzir distorções apreciáveis. Seria também
interessante que o sintetizador permitisse a alteração de outras características
da fala nomeadamente as relacionadas com o fluxo glotal, como o tempo de
abertura e velocidade de fecho das cordas vocais.
Os modelos utilizados em sistemas de síntese de fala podem-se dividir
em duas classes consoante a sua maior adequação à síntese por concatenção
ou à síntese por regra. Na primeira classe temos os modelos PSOLA, sinusoidal e de predição linear, pois os seus parâmetros são em número elevado e
dificeis de relacionar com movimentos articulatórios, sendo mais adequados
para a análise automática. Os modelos de síntese articulatórios ou utilizando
formantes adequam-se melhor à síntese por regra porque os seus parâmetros
têm contrapartidas articulatórias directas para as quais é mais fácil estabelecer
regras. Além disso a determinação automática dos parâmetros destes modelos
é um processo complexo e pouco rigoroso.

4.3.1

O Modelo PSOLA

A solução mais radical para a síntese de fala consiste em juntar troços
de fala natural, mas um sintetizador necessita da capacidade de alterar a frequência fundamental e a estrutura temporal do sinal sintético. Para resolver
este problema, foi proposto um método síncrono com o período fundamental
denominado de PSOLA - Pitch-Synchronous Overlap-Add (Moulines e Charpentier, 1990).
Esta abordagem tem a vantagem de copiar com maior rigor todos os detalhes observados na fala natural e que são dificeis de reproduzir em modelos
simplificados do tracto vocal e fluxo glotal. Por exemplo, as turbulências
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I

produzidas na realização de [1] no instante do afastamento da línguJ do céu
da boca, são dificeis de modelar devido à mistura de excitações pe~ódicas
e aleatórias, em conjunto com a ausência de estacionaridade do siDal. Os
I

sintetizadores baseados neste modelo limitam-se a representar integralmente
a forma de onda com esse efeito. No entanto, a alteração de

certa~ carac-

terísticas do sinal é dificil ou impossível de realizar. O fenómeno d~ maior
abertura glotal em final de frase, por exemplo, será dificilmente realiza~o com

.
. dores.
esta .c.laIlll'I·la de smtetIza

I

I

O método tanto pode ser aplicado no domínio do tempo (TD-PSOLA)
como no da frequência (FD-PSOLA) e necessita de um conjunto 4e marcas temporais síncronas com os períodos glotais do sinal de fala 4riginal
(s(n)). Estas marcas permitem a sua divisão em segmentos (sk(n)) ?btidos
pela multiplicação de uma janela de dimensão variável

Wk (n)

centradas
no
I

instante da marca nk:

I

(4.7)

Se nesse instante o sinal de fala for periódico, a janela terá um cbmprimento proporcional ao período do sinal (Nk ) e terá um comprimento fixo se
o sinal for aperiódico:

n
wk(n) = w(-N )

(4.8)

I

J.L k

I

em que J.L é o factor de proporcionalidade, habitualmente com o valori2. As
características de duração e frequência fundamental do sinal sintético Jodem
I

ser modificadas pela sincronização dos sinais de duração finita sk(n) num
I

conjunto diferente de marcas glotais. As modificações necessárias con~istem
então na alteração no número de sinais sk(n) e do intervalo entre si. Na
aproximação no domínio do tempo (TD-PSOLA), o problema consiste em
fazer um mapeamento entre k e q de forma a escolher qual o sinal de dtÇão
limitada que deverá ser usado no instante n q , com o atraso adequado:
I

I

!
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(4.9)
A equação de síntese poderá ser deduzida a partir de um estimador de
mínimos quadrados, resultando em:

(4.10)

em que a q é um factor compensador da diferença de energia devido à variação
da distância entre os sinais de duração limitada. Se se assumir que a q
que a soma E q w~ (n q

-

~

1e

n) é aproximadamente constante, então a expressão

de síntese reduz-se a:

s(n) =

L Sq(n)

(4.11 )

q

A figura 4.4 mostra um exemplo dos dois tipos de modificações que se
podem efectuar pelo método TD-PSOLA. No caso (a) houve um aumento da
frequência fundamental e um aumento da duração através da duplicação de
um período fundamental. Em (b), a redução da frequência fundamental no
período anterior levou ao afastamento do último período.

o

método também pode ser usado no domínio da frequência (FD-

PSOLA), mas com custos computacionais consideravelmente mais elevados.

Neste caso, em primeiro lugar, calcula-se a transformada de Fourier do sinallimitado no tempo (xk(n)). Em seguida, obtem-se uma estimativa da
envolvente espectral através de técnicas de modelação paramétricas como a
predição linear ou por análise homomórfica, que constitui um modelo para
a função de "transferência do tracto vocal. O quociente entre o espectro localizado e a envolvente do espectro dá-nos, quando o sinal é periódico, um
espectro de riscas de amplitudes aproximadamente constantes, espaçadas pela frequência fundamental. Este sinal é uma estimativa da excitação periódica
do tracto vocal em resultado da vibração das cordas vocais. Variando o seu
espaçamento, introduzindo ou removendo riscas, e voltando a multiplicar pela
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Figura 4.4: Exemplo de modificações usando o método TD-PSOLA..
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envolvente, obtemos um sinal com características espectrais semelhantes mas
com outra frequência fundamental.

o método PSOLA apresenta, contudo, alguns problemas:
• Limitação na variação da frequência fundamental: uma vez que o sinal de duração finita se mantém inalterável, não é possível realizar
modificações amplas na frequência fundamental, limitando-se a uma
gama entre metade e o dobro da frequência original.
• Descontinuidades de fase: erros na localização das marcas glotais resultam em descontinuidades de fase que produzem alterações na periodicidade do sinal sintético.
• Descontinuidades na frequência fundamental: diferenças de frequência
fundamental dos troços a concatenar podem resultar em variações demasiado bruscas entre dois períodos fundamentais.
• Descontinuidades na envolvente espectral: a concatenação de duas unidades com diferentes características espectrais provoca descontinuidades entre dois períodos consecutivos.

4.3.2

O Modelo Sinusoidal

No modelo sinusoidal, o sintetizador é composto por um conjunto de geradores sinusoidais com frequência e fase ajustáveis. Nas zonas periódicas,
as frequências são múltiplos da frequência fundamental (modelo harmónico),
enquanto que nos sons não-vozeados escolhem-se frequências suficientemente próximas para uma boa resolução em frequência (Almeida e Tribolet,
1983). O modelo pode ser representado por uma equação da fonna:
L

s(n) =

L AI cos(lwon + 4JI)

(4.12)

l=l

Sendo limitida a largura de banda do sinal, a variação ao longo do tempo
do intervalo entre as frequências das sinusóides vai fazer variar o seu número.
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O Máximo espectral correspondente à frequência de uma hannónica

Figura 4.5: Variação das frequências das sinusoides ao longo de

uni troço

vozeado.

A figura 4.5 mostra um exemplo desse processo em que o nascimedto e a
morte de sinusoides consiste em interpolações para zero da amplitude hessas
I
sinusoides garantindo a continuidade do sinal (McAulay e Quatieri, 19r6).
A abordagem sinusoidal para as zonas não-vozeadas provoca fguns
ruídos tonais que se procuram evitar pela utilização de modelos híbridos.

Um deles é o modelo MBE (Multi-Band Excitation) (Griffin e Lim, 1988)
1

I

que divide o espectro do sinal em bandas que são classificadas conto periódicas ou aleatórias. O sinal sintético é produzido pela sobreposiç;o das
hannónicas das bandas periódicas com uma componente aleatória obtida pela
aplicação do método OLA (Overlap-Adá) a um espectro de ruído comi valor
nulo nas bandas periódicas. Outro modelo híbrido utiliza funções d9 base
de banda estreita, FBBE (em inglês NBBF -Narrow Band Basis Funciions),
aleatórias e de amplitude variável que são somadas às sinusóides do Jodelo

hannónico. Desta fonna utiliza-se um modelo único, independente do ~ozeaI

I
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mento (Abrantes, 1992; Marques e Abrantes, 1994).
As alterações prosódicas utilizando o modelo sinusoidal passam pela
explicitação do efeito do tracto vocal nas amplitudes e fases das sinusóides. A
estimativa da função de transferência do tracto vocal Hv(w), pode ser obtida
quer por análise de predição linear, quer por análise homomórfica assumindo
que o espectro de amplitude se pode representar por interpolação linear das
amplitudes das harmónicas. Nessa altura, podemos relacionar o sinal de fala
com o modelo sinusoidal da excitação do tracto vocal:
L

e(n) =

L ai cos(lwon + 8z)

(4.13)

1=1

usando as equações:

AI = alIHv(lwo) I

(4.14)

= 81 + LHv(lwo)

(4.15)

lPl

Com esta diferenciação, a modificação da frequência fundamental consiste em manter constantes o valores de ai variando a frequência das sinusóides,
calculando-se as amplitudes e fases das sinusóides de síntese, AI e 4>1, usando
os valores da função de transferência nas novas frequências. A alteração da
duração corresponde à variação do intervalo de actualização dos valores de

Hv(w) mas é necessário calcular as fases da excitação tendo em consideração
o novo intervalo e garantindo a mesma periodicidade do sinal sintético.
Podem-se resumir deste modo os inconvenientes do modelo sinusoidal:

• A modificação da frequência fundamental em zonas em que há simultaneamente excitação periódica e aleatória pode resultar no deslocamento
de sinusóides para zonas da função de transferência com características
diferentes.
• O processo de síntese tem algum peso computacional pois implica a
geração e a soma de um número considerável de amostras de sinusóides
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Figura 4.6: Sintetizador de predição linear clássico.
para além da gestão do seu nascimento e morte e dos algornhos de
I

interpolação.
I

• Considerável número de parâmetros a armazenar no inventário de uniI

dades. Para além das amplitudes, frequências e, possivelment1, a fase das sinusóides será conveniente também armazenar o espectro da
função de transferência para acelerar o processo de síntese.

I
I

4.3.3

O Modelo de Predição Linear
I

A base da modelação por predição linear é a suposição de que a ~nvolvente do espectro de fala se pode modelar pela função de transferência ~e um
filtro só com pólos:

I

(4.16)
I

I

o detalhe da representação espectral é conseguido excitando este filtro
com impulsos periódicos nos sons vozeados e ruído branco nos não-voz1ados,
como representado na figura 4.6.

I
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Se o modelo de predição fosse perfeito, a amostra no instante n poderia
ser obtida por uma combinação linear das amostras anteriores:
p

s(n) =

L aks(n -

k)

(4.17)

k=l

Como o modelo não é perfeito, temos um erro de estimação e(n):
p

e(n) = s(n) - s(n) = s(n) -

L

aks(n - k)

(4.18)

k=l

Os coeficientes de predição linear, ak, podem assim ser determinados pela
minimização do valor quadrático médio de e( n) (AtaI e Hanauer, 1971).
A importância deste modelo para a síntese de fala é a sua capacidade
de modelar as ressonâncias do tracto vocal. Por este motivo é importante a escolha da ordem do preditor por forma a que não haja uma excessiva
sobremodelação do espectro do sinal que incorpore as variações finas devidas
à excitação do tracto vocal. No entanto, é conveniente usar alguns pólos adicionais para modelar a presença de zeros no tracto vocal que este modelo não
contempla.
Ao permitir que o modelo de predição modele apenas os efeitos do tracto
vocal e da radiação nos lábios, são nessários modelos mais completos para
a excitação do que uma simples sequência de impulsos e ruído branco. A
separação entre fonte e filtro toma elementar a alteração da frequência fundamental do sinal a sintetizar, bastando alterar o sinal de excitação periódica.
Outra grande vantagem do modelo de predição linear é a possibilidade
de exprimir os coeficientes de predição numa forma que pode ser facilmente
interpolada com varições suaves no espectro. Dessa forma, é possível alterar
a duração gerando os valores intermédios por interpolação.
Os principais inconvenientes do modelo de predição linear são:
• O método tem tendência a subestimar as larguras de banda das ressonâncias do tracto vocal. Isto não é importante em codificação de fala
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porque a estimativa é boa na frequência das hannónicas. No entanto,
!

ao alterar a frequência fundamental, as amplitudes das hannónicas são
afectadas por esta função de transferência pouco natural.
• A concatenação de troços de fala não contínuos com

I

disparid~des es-

pectrais, ainda que pequenas, pode resultar em variações d~masia
do rápidas nos parâmetros, resultando em discontinuidades no sinal

sintético que se mantêm audíveis durante algum tempo dado qu~ o filtro
de síntese é de resposta impulsiva infinita.

• Na sua forma original, a decisão de vozeamento do modelo não ~ermite
modelar sons que tenham simultaneamente uma componente peFódica
e aleatória, como por exemplo, as fricativas vozeadas.

4.3.4

.

O Modelo de Formantes

o sistema DOO, como muitos outros sistemas de síntese por regra'lutiliza
um sintetizador de formantes para gerar o sinal de fala sintético.

:

As múltiplas ressonâncias de um tubo acústico como o tracto

voc~ cedo

sugeriram a sua modelação por circuitos ressoadores de segunda ordF. A
fonna de associação destes filtros dividiu inicialmente os sintetizadores em
modelos em cascata (Fant, 1960), onde a amplitude das forma1:ltes é nhposta
pela relação entre as diversas frequências e larguras, e modelos em Jarale"

lo (Holmes, 1973), com controle individual da amplitude de cada formante.
o
O modelo cascata/paralelo proposto por KIatt (Klatt, 1980) veio perJutir
I
uso simultâneo dos dois modelos. Este modelo caracteriza-se por conter duas
representações do tracto vocal: uma usando uma associação em cascata de

cinco filtros de segunda ordem representando as ressonâncias e com co~trole
.

I

de energia à entrada, e outra usando a associação em paralelo de seis ffiltros
idênticos aos primeiros mas com controle individual das amplitudes. <D moI

delo em cascata é nonnalmente utilizado para sintetizar sons vozeados, pois
modela correctamente um tubo acústico excitado num dos extremos ~ onde
a amplitude de cada ressonância é imposta pelas frequências e lar~s de
banda de todas as formantes. Nos sons não vozeados, em que a

I

excita~o
I

i

do
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tracto vocal pode ter diferentes localizações, é mais conveniente o controle
individual da amplitude de cada ressonância. Neste caso, acrescentou-se uma
ressonância adicional para sintetizar o ruído de alta frequência presente em
certas consoantes alveolares [5, z].

o efeito da cavidade nasal é modelado no modelo em cascata com um
filtro com um pólo e um zero. Quando o som não é nasalizado, o zero é
colocado de fonna a cancelar o pólo, mas na síntese de sons nasais, aumentase a frequência do zero por fonna a simultaneamente expor o pólo e a reduzir a
amplitude da primeira fonnante. No modelo paralelo, é suficiente o controle
independente das amplitudes das ressonâncias associadas ao pólo nasal e à
primeira fonnante.
Nos sons vozeados, o tracto vocal é excitado com um modelo paramétrico
do fluxo de ar na glote, baseado no modelo polinomial de Rosenberg (Rosenberg, 1971), e que é repetido ao ritmo da frequência fundamental pretendida.
A turbulência produzida na glote e a aspiração são modeladas por ruído passabaixo a -6dBjoit. A excitação para os sons fricativos é também feita com
ruído passa-baixo mas desta vez não é modelado. Esta última excitação pode
ser colocada directamente à saída do tracto vocal, para modelar a turbulência
produzida ao nível labial.
A figura 4.7 mostra o diagrama de blocos do sintetizador de KIatt utilizado presentemente no sistema DIXI (Klatt, 1980; Klatt e KIatt, 1990). Dos
diversos parâmetros do sintetizador, apenas 18 são actualmente controlados
dinamicamente pelo sistema, enquanto os restantes são ajustados para um tipo de voz. Os parâmetros dinâmicos são os seguintes:

fo: frequência fundamental;

av: a amplitude da excitação vozeada;
ah: a amplitude do ruído de aspiração;
af: a amplitude da excitação fricativa;
fz: frequência do zero nasal;
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Figura 4.7: Sintetizador de fonnantes de K.latt usado no sistema
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FI: frequência da primeira fonnante;
b I: largura de banda da primeira formante;
F2: frequência da segunda formante;
b2: largura de banda da segunda fonnante;
F3: frequência da terceira formante;
b3: largura de banda da terceira formante;
F4: frequência da quarta formante;
a2: amplitude da segunda formante no modelo paralelo;

a3: amplitude da terceira formante no modelo paralelo;
a4: amplitude da quarta fonnante no modelo paralelo;
aS: amplitude da quinta fonnante no modelo paralelo;
a6: amplitude da sexta formante no modelo paralelo;
ab: amplitude da passagem directa do ruído de fricação para a saída;

Têm sido propostas algumas alterações ao modelo de síntese de formanteso Uma delas (Lalwani e Childers, 1991) propõe a possibilidade de variar
o número de ressonâncias não apenas em função da frequência de amostragem e do comprimento do tracto vocal, mas dependendo também do som a
sintetizar. O inconveniente desta alteração é que a introdução ou remoção
de ressoadores durante a síntese conduz facilmente a sons transitórios indesejados. A solução encontrada consistiu em utilizar vários bancos de filtros
de síntese em paralelo de forma a que a variação entre conjuntos parâmetros
consecutivos seja feita, não por interpolação, mas pela soma pesada das saídas
dos diversos bancos, cada um com o seu conjunto de parâmetros (Verhelst e
Nilens, 1986). Desta forma resolve-se também o problema dos artefactos produzidos nos modelos tradicionais quando há variações demasiado rápidas dos
valores das formantes.

SINTETIZADOR DE FORMA DE ONDA

4.3.5

Modelos Articulatórios

Os modelos de sintetizadores até agora apresentados procuram rqodelar
as características observadas no sinal de fala reproduzindo-as usando, ~or vezes, uma estilização dos mecanismos humanos de produção da fala. Esta
forma de abordar o problema apresenta o inconveniente de que os mbdelos
podem facilmente produzir sons que não poderiam ser produzidos por pumanos. Compete ao sistema de síntese garantir que os parâmetros que produz
I

para controlar o sintetizador correspondem a características do sinal de fala
humano.
Na modelação articulatória, por outro lado, o objectivo é imitar mms detalhadamente o mecanismo fonador humano com a esperança que um modelo mais realista conduza a regras de síntese mais simples e elegantes. Um
I

modelo deste tipo pode incorporar de fonna directa as restrições fisic~ dos
I
movimentos dos articuladores, libertando os procedimentos de control~ para

o problema de comandar esses movimentos. Por exemplo, o mecanisfo de
controle poderá ordenar a elevação do dorso da língua mas o Síntetizad0f sabe
que esta não poderá ultrapassar o palato.
I

O termo articulatório é muitas vezes usado num sentido um poubo livre. Normalmente, apenas parte do modelo é que é realmente modelado em
termos fisicos. Por exemplo, as posições dos diversos articuladores dOI tracI

to vocal são mapeadas num modelo de tubo acústico com secções variáveis
cuja modelação acústica poderá ser feita com uma linha de parâmetros distriI

buídos, como veremos no capítulo seguinte. Este mapeamento pode talfbém
ser efectuado para um modelo baseado em formantes (Cocker, 1976). i
I

O problema mais complexo associado a este método é o da estimação, ou
seja, o de obter a configuração dos articuladores que produzem um detenbnado som. Este problema é complicado devido essencialmente a duas que~tões.
Em primeiro lugar há a questão da ausência de unicidade da solução: lexistem diversas configurações que produzem um som semelhante. A segunda
dificuldade são as diferenças de sensibilidade da solução relativament~ aos
parâmetros. Por exemplo, pequenas variações na área ou na localizaç;o de
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uma constrição no tracto vocal podem ter consequências dramáticas no espectro do sinal resultante, enquanto as variações de área noutro ponto do tracto
vocal têm resultados mínimos (Schroeter e Sondhi, 1992). O problema da ambiguidade da solução pode ser resolvido através de análises consecutivas e da
escolha dos valores dos parâmetros que conduzam a variações mais suaves.
As dificuldades com a sensibilidade dos parâmetros resultam em ruído no
processo de estimação, não sendo possível obter parâmetros com variações
suaves aos ritmos de actualização nonnais (cerca de 20ms). Uma solução
apresentada para este problema consiste em sintetizar troços mais longos de
fala (1 OOms) e depois, através das distâncias espectrais entre o sinal original e
o sintetizado, calcular uma variação mais fina dos parâmetros (Parthasarathy
e Cocker, 1991).
Uma vez obtidas as estimativas das posições e movimentos dos articuladores em enunciados naturais é possível estabelecer alvos articulatórios para
os diversos sons e definir regras para as trajectórias dos parâmetros de fonna
semelhante às utilizadas para um sintetizador de fonnantes. Uma abordagem
interessante tem sido o treino de redes neuronais para controlar este tipo de
sintetizadores (Rahim et aI., 1993; Bailly et aI., 1991).

4.4

Discussão

Neste último capítulo da parte dedicada à descrição do funcionamento de
um sistema de síntese de fala a partir de texto, descreveram-se os procedimentos que realizam a componente de síntese propriamente dita. Neste nível
já não se está a procurar extrair infonnação do texto mas a criar-se um sinal sintético baseado em certas escolhas efectuadas durante a concepção do
sistema sobr.e a duração dos segmentos, a fonna do contorno da frequência
fundamental e a composição espectral dos segmentos.
O desenvolvimento de um sistema de síntese é uma tarefa que nunca acaba. Há uma primeira fase em que se constroem os blocos mínimos para se
ter um sistema completo a funcionar e depois há um processo interminável
de aumentar o conhecimento linguístico e o detalhe da modelação dos pro-

DISCUSSÃO

cessos que conduzem à geração do sinal de fala. Nesta primeira parte da tese
procurou-se descrever o resultado do trabalho desenvolvido na prime- a fase
do desenvolvimento do sistema DIXI.
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II

Análise e Modelamentolda
I

Excitação do Tracto Vobal

Capítulb 5
I

Modelo da Excitação

Neste capítulo será abordado o problema da modelação da fonte vokeada.
A questão parte, em primeiro lugar, da representação do tracto vocal e da sua
influência nos fenómenos glotais. Em seguida referem-se as duas abordagens
mais comuns para a modelação da fonte sonora. A utilização de modelds biomecânicos das cordas vocais permite, em conjunto com o efeito do traJo vocal, estabelecer o fluxo de ar glotal. Por outro lado, a modelação paraniétrica
directa do fluxo glotal com base nos resultados obtidos pela primeira a~orda

gem, tem a grande vantagem de reduzir substancialmente a complexi,de do
processo de síntese. Esta abordagem possibilita uma simplificação adicional,
que se denomina de modelação paramétrica não-interactiva, e que consiste
em ignorar os efeitos da variação da carga que o tracto vocal exerce no l fluxo
glotal. Apresentam-se em seguida os dois modelos mais comuns destd tipo:
I

o modelo LF e o modelo polinomial, sendo este último seleccionado para a
inclusão no modelo de síntese que se descreverá no resto do capítulo.
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5.1

Introdução

Quando começaram a surgir os primeiros sistemas de síntese de fala completos, "( ... ) as pessoas ficavam impressionadas e tinham uma atitude positiva e cortês quando expostas à fala sintética" (Carlson e Granstrõm, 1991).
Esse comportamento derivava da espectativa do rápido desenvolvimento da
tecnologia, pois dava ideia que o mais dificil já tinha sido realizado e que
bastava agora melhorar a naturalidade da fala. Acontece que esse desenvolvimento se veio a mostrar muito mais lento do que o esperado, pois trata-se
de uma batalha com muitas frentes em que cada vitória contribui com um
pequeno progresso para o objectivo final. Os testes de avaliação perceptual
da naturalidade dos sistemas actuais mostram progressos consideráveis quando comparados com os da primeira geração, mas estão ainda muito longe da
pontuação conseguida pela fala natural.
A utilização comercial de sistemas de síntese de fala requer uma naturalidade considerável e o controle da qualidade da voz da fala sintética parece ser
fundamental para este objectivo. A variação da qualidade da voz é também
importante quando se tenta sintetizar a expressão. Por exemplo, um sistema
de tradução oral poderá adaptar-se às características da voz do falante original, reproduzindo tanto a infonnação linguística como a paralinguística.
Para realizar estes requisitos, os sistemas de síntese de fala a partir de texto da nova geração estão a utilizar modelos mais realistas para a fonte sonora
(KIatt e KIatt, 1990; Carlson et aI., 1991). Uma das principais razões para este
desenvolvimento foi a incapacidade dos modelos anteriores de sintetizar uma
imitação convincente de uma voz feminina. Num estudo sobre infonnantes
de língua inglesa nascidos nos EUA, KIatt (KIatt e KIatt, 1990) mostrou que,
em média, as vozes femininas são mais aspiradas que as masculinas e que
são necessários modelos mais detalhados da fonte sonora para sintetizar esta
e outras qualidades de voz. A variação das características da fonte sonora são
também necessárias para a síntese de vozes de criança.
O processo com maior complexidade teórica nos modelos de produção da
fala humana é o da vibração das cordas vocais. Durante a fase aberta da glote,
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as componentes sub e supra-glotal estão acopuladas acusticamente através de
I

uma impedância glotal não-linear e variante no tempo. Quando a glote está

fechada, os sistemas sub e supra-glotais realizam oscilações livres dei forma
aproximadamente independente. As frequências de ressonância e especialmente as larguras de banda podem, por este motivo, diferir significativfDente
nos dois estados. A análise da fonte sonora tem, por isso, interessado há bastante tempo os investigadores da fala e o seu estudo tem tido como objectivo a
I

detennrnação do fluxo de ar na glote (velocidade de volume glotal) utilizando
essencialmente as seguintes estratégias:
1. utilização de modelos teóricos da biomecânica das cordas vocai~ para,
em conjunto com modelos articulatórios do tracto vocal, determinar a
equação de onda do fluxo glotal;
2. utilização de modelos paramétricos para a área de abertura glotal em
I

vez dos modelos biomecânicos;
3. a modelação paramétrica directa da componente periódica do flJo glotal acrescida de modelos simplificados para a componente estoc~tica.
I

5.2

Modelos do Tracto Vocal

Um dos factores que dificulta a análise do fluxo glotal é a incapa9idade
de medições directas do seu valor em situação de fonação normal. D~do o
carácter aproximadamente linear do efeito do tracto vocal, o método haHitual!

mente utilizado consiste na medição da pressão de radiação à saída dos l~bios,
estimando-se a onda glotal através da filtragem inversa desse sinal.

I

I

A correcta modelação da fonte de vozeamento requer o COnhectento
dos efeitos de interacção com o tracto vocal ou seja, a carga acústica "ue os
sistema ressonante do tracto vocal produz ao nível da glote, incluindo possivelmente os efeitos das cavidades subglotais. Apresentaremos de serida
duas abordagens para a modelação do tracto vocal: no domínio da freq~ência
e no domínio do tempo.
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L/2

R/2

R/2

U2

Figura 5.1: Modelo de uma secção do tracto vocal com parâmetros distribuídos.

5.2.1

Modelos do Tracto Vocal no Domínio do Tempo

Na abordagem temporal, o tracto vocal é considerado como uma sequência de tubos contíguos de secções cilíndricas. Desde que o comprimento
de cada secção seja suficientemente curto relativamente ao comprimento de
onda dos sinais, as características de transmissão de cada secção podem ser
aproximadas por um modelo de parâmetros distribuídos da forma apresentada na figura 5.1. Os elementos R e G dependentes da frequência podem ser
aproximados por valores calculados a uma frequência pré-definida:

L

-L
- Ai

c-.&
pc 2

(5.1)

em que Ai é a área e Si o perímetro da secção de cada elemento tubular
(Si =

2V7r Ai) e as constantes tisicas podem tomar os seguintes valores (Fant,

1960; Badin e Fant, 1984):

densidade do ar: p = 1,14 x 10- 3 g/cm3
velocidade do som no meio: c = 35.300cm/ s
coeficiente de viscosidade:

J.L

= 1,86 x 10-4 dyne.sec/cm 2

coeficiente de condutibilidade térmica:
constante adiabática: 'fi = 1,4

.À

= 5,5 x 10-5cal / (cm.sec.grau)
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calor específico do ar a pressão constante: Cp

= O,24cal/(g.grau)

j

I

A associação dos diversos elementos em T terminados pela imp~dância
de radiação nos lábios, permite determinar a carga acústica produzida pelo
tracto vocal.

:

A utilização do modelo de parâmetros distribuídos em T pode sJsUbstituída pela simulação directa da propagação da onda ao longo do tracto vocal,
desde que cada secção tenha igual comprimento. Este modelo é corihecido
I

pela analogia com a linha com reflexões (reflection-type Une analog). O principal inconveniente deste modelo é que assume um comprimento fixo para
o tracto vocal. As variações de comprimento podem ser simuladasl acrescentando mais secções, mas sempre em múltiplos do comprimento da !secção
I

genérica (Liljencrants, 1985).

5.2.2

Modelos do Tracto Vocal no Domínio da! Frequência

Estes métodos fazem a análise no domínio da frequência determinando
depois a representação temporal por transformação inversa. Utiliza-se freI

quentemente uma associação em cascata de circuitos RLC (modelo ele Foster) (Ananthapadmanabha e Fant, 1982). Neste caso, o modelo de parâmetros
I

distribuídos é calculado relativamente a cada uma das fonnantes. Esta é
I

uma vantagem considerável pois permite que os efeitos da carga ao nfvel da
glote possam ser interpretados em função das modificações das fo~antes
relacionando-os com aspectos perceptuais significativos.

I

I

Outro processo consiste na determinação da representação no

d~mínio

do tempo a partir da impedância, usando a transfonnada de Fourier discreta (Sondhi e Schroeter, 1987). As diferenças de pressão ao longo dOi tracto
vocal são obtidas fazendo a convolução do fluxo glotal com a resposta impulsiva assim obtida. O principal inconveniente desta abordagem é o peso
computacional associado ao cálculo das convoluções, pelo que foi sugerido
um método para truncar a resposta impulsiva e assim reduzir o núrnbro de
I
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operações a efectuar (Schroeter e Sondhi, 1992).

5.3

Modelos Interactivos

Um dos primeiros trabalhos da primeira categoria mencionada foi o de
Miller (Miller, 1959) que, usando um modelo de parâmetros distribuídos para
o tracto vocal, demonstrou a natureza impulsiva da onda glotal: a excitação
está principalmente associada ao rápido fechamento da glote e o declive junto da oclusão aumenta proporcionalmente à tensão muscular. Usando uma
técnica de análise síncrona com o período fundamental, Matbews et aI. (Mathews et aI., 1961b; Mathews et aI., 1961a; Miller e Mathews, 1963) alargaram estes resultados. Encontraram maiores diferenças nas formas de onda
glotais entre falantes diferentes do que em enunciados diferentes ditos pelo
mesmo falante. Outra observação importante foi o maior amortecimento dos
pólos do tracto vocal durante a fase aberta da glote, devido ao acoplamento
sub-glotal, e a independência da amplitude relativamente ao fluxo médio ou
da duração da fase aberta.

5.3.1

Modelo auto-oscilante

Um dos modelos biomecânicos para as cordas vocais mais completos foi
o de Ishizaka e Flanagan (Ishisaka e Flanagan, 1972; Flanagan et aI., 1975)
conhecido como modelo de duas massas. Este modelo foi incorporado num
sistema de parâmetros distribuídos, de forma a não existir uma fonte sonora
propriamente dita. Neste caso, a fórmula clássica de van den Berg (van den
Berg et aI., 1957) da equação de Bernoulli para a velocidade de volume glotal

ug(t) fica:

em que Ps é a pressão subglotal (pulmonar) e P1 (t) a pressão na zona de
expansão (ver figura 5.2). Na versão de Ishizaka e Flanagan, a pressão Ps é
considerada constante, o que é equivalente a assumir que é nula a impedância
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Traqueia
e
Pulmões P,

'./11"
Pu ~,

PI]

P~

Tracto
Vocal
Ug

P,

~/I:)" ':~
I.. Ic ..-

_...

d

Contracção Glote

le

..I

Expansão

(a)

(b)

Figura 5.2: O modelo de duas massas das cordas vocais (lshisaka e Flanagan,
1972).

acústica da estrutura subglotal. Esta aproximação desajusta-se principalmente
em situações em que a abertura glotal é muito grande ou quando há "fuga"
na glote, isto é, quando o fechamento glotal é incompleto (Fant et aI. , 1972;
Ishizaka et aI., 1976).
A impedância acústica total das três zonas do modelo (contracção, glote
e expansão) está representada por uma indutância (Lg(t )) e uma resistência

(Rg(t)):

(5.5)

Rg (t)

_

e
2

[0.37 + i-2~(1- ~) ] I
Ag,(t)

A;,(t)

Ug

(t) 1
(5.6)

+l2J11~ (At,'<t) + 4,"(t))
em que Ai (t) é a área da primeira secção do tracto vocal. As áreas de
abertura glotal de cada uma das massas (Ag i(t ) e A g2 (t)) são relacionadas
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dx
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Rv2

= 12~lJd2
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(5.3)
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g2

Re = -~ A g;Al (1- ~)
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(5.4)

Figura 5.3: Circuito equivalente do modelo de duas massas (Flanagan et aI.,
1975).

com os deslocamentos laterais relativamente a uma posição de repouso:

(5.7)

(5.8)
onde as áreas de repouso são nonnalmente iguais (A gOl = A g02 = Ago) e os
deslocamentos Xl (t) e X2 (t) são obtidos como solução de um par de equações
diferenciais de segunda ordem controladas pela pressão sub e supra glotaI.
A interacção entre o modelo glotal e o modelo do tracto vocal é feita
através da pressão supraglotal PI (t). Como se disse, esta pressão pode ser
obtida pela convolução da transfonnada inversa de Fourier da impedância de
entrada do tracto vocal (Zin(W)) com a velocidade volumétrica glotal (ug(t)):
(5.9)

A resolução destas equações resulta num sinal oscilante para ug (t). Este
modelo é usado actualmente no sintetizador articulatório descrito em (Sondhi
e Schroeter, 1987).
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5.3.2

Modelação Paramétrica da Área Glotal
I

Um dos inconvenientes do modelo auto-oscilante é a interdependência
das propriedades acústicas da onda glotal como a frequência de

osci~ação,

declive espectral e a duração da fase aberta. A adaptação do modelo

o

f certos

falantes toma-se assim muito dificil.
Uma solução para este problema pode passar pela utilização de ~odelos
paramétricos para a função da área glotal. Esta abordagem é razoável porque a carga acústica interage muito mais com o fluxo glotal do que i com o
I

movimento mecânico das cordas vocais (Guérin, 1985).

I

As cordas vocais são constituídas pela mucosa, o ligamento vocal e o
músculo vocalis que interagem de fonna complexa durante a fonação, produzindo uma vibração tri-dimensional das cordas vocais. É possível definir
I

uma projecção da área da abertura glotal sobre um plano, que definireqtos como Ag (t). Esta área pode ser medida experimentalmente com retroilunlinação
I

das cordas vocais ou com filmagem a alta-velocidade. No entanto, a utilização
directa da área projectada é questionável.

I

I

I

No domínio tri-dimensional, os limites superiores e inferiores

db corI

das vocais não oscilam em fase, pois a fonna da abertura glotal variJ!. entre
unifonne, convergente e divergente (ver figura 5.4). Em consequêncià desta
deslocação, a área projectada tende para um pico estreito em fonna triahgular.
I
Uma solução para este problema consiste em utilizar a área efectiva em vez

da área projectada. O problema da determinação da área efectiva foi aborI

dado por Gauffin et ai. (Gauffin et al., 1983) e Cranen and Boves (ç:ranen
e Boves, 1985) e os resultados a que chegaram estão representados na figura
5.5. Cranen and Boves mostraram que a área efectiva apresenta já UIDlenviesamento da fonna triangular independente da carga e que pode ser expressa
por (Cranen e Boves, 1985):
I

(5.10)

*
!I

O factor dentro da raiz quadrada provoca algum arredondamento junto aber-
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a

b

c

e

f

Figura 5.4: Representação esquemática de um ciclo de vibração das cordas
vocaIs.
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tura máxima, enquanto o factor K (t) pode ser expresso por:
AgIAg2

K(t) =

; (S.II)
I

em que AI é a área da secção da laringe. A causa do

enviesame~to

diferença dos pesos que afectam as áreas dos bordos inferior (AgI)

é a

esupe-

rior (A g2 ).
I

A simulação do fluxo de ar glotal e do movimento dos tecidos daslcordas

j

vocais foi também realizada por Titze (Titze e TaIkin, 1979; Titze, 1984).
Nesta abordagem, a fonação é vista como um fenómeno ondulató110 num
ambiente composto por camadas de tecidos com viscosidade e elasqcidade
variáveis. A fonna de onda pode ser obtida pela solução numérica Ide um
problema com imposição das condições fronteira. A acção dos músculos da
laringe pode ser representada de fonna a alterar as fronteiras e as propribdades
mecânicas dos tecidos. Usando este modelo com uma configuração pJa uma
frequência fundamental masculina média, foram investigados os efe'tos de
ajustes nos diversos parâmetros. Este modelo foi desenvolvido por Cranen e
Schroeter (Cranen e Schroeter, 1996) permitindo diferentes excitações na fase
de abertura e fecho glotal.

5.3.3

I

Determinação do Fluxo Glotal

Retomando a equação da variação de pressão na glote, mas agora ~penas
!

com a área glotal efectiva (Ag (t)):
kgp

2()

12p,dg lg

i

I

()

d [Pd g( ]
Ag(t) u t) = llP

2A~(t) ug t + A~(t) ug t + dt

i.(S.12)

em que dg é o comprimento efectivo do ducto glotal:

1

dg = -Ag(t)Lg(t)
P
e kg é uma constante dependente da configuração glotal (kg

(S.13)
~

1)

A velocidade média das partículas será o quociente entre a velocidade de
volume e a área glotal:

I

Ug(t)
vg(t) = Ag(t)

(S.14)
I

14S

146 MODELO DA EXCITAÇÃO

Área
(cni

4

3

2

1

o

~----~~----~------------~~----~--~

o

1

2

3

4

5

Tempo (ms)

Figura 5.5: Áreas das aberturas dos bordos inferior (Agd e superior (A g2 )
das cordas vocais e as áreas efectivas propostas por Gauftin (a) e Cranen (b)
(Gauffin et al., 1983; Cranen e Boves, 1985).
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Definindo uma velocidade das partículas normalizada:
I

x(t) = Vg(t)
Vo

(5.15)

em que:
Vo

=

J2Ps
kgp

(5.16)

I

Neste caso, a variação de pressão na glote fica:

kgPVÕ 2() 12J.ldglgvo ()
d dx(t) _ Ap
2 x t + A~ (t) x t + P gVO dt - U

(5.17)
I

I

A equação pode ser resolvida conhecendo as quedas de pressão devidas à
carga das fonnantes supra-glotais (Pt) a pressão pulmonar (li, enre 8 e
10cmH2 0) e a queda de pressão devida às formantes subglotais (Pds):;
1(5.18)

Uma vez conhecidos todos os parâmetros de entrada, a velocidade nonpalizada x(t) pode ser detenninada sequencialmente amostra-a-amostra (Fant et aI.,
1985b).

5.3.4

I

I

Efeitos da Interacção Fonte-Filtro

Desprezando as cargas sub e supra-gIotais a velocidade nonna1iza1 x (t)
toma o valor unitário e a velocidade de volume glotal fica proporcionallà área
efectiva:
:
1(5.19)

No entanto, os resultados das simulações dos modelos interactivo mostram que a forma de ug (t) é significativamente alterada quando se copsideram cargas realistas. As modificações podem-se resumir nos seguintes efeitos
(Fant e Lin, 1987):

l
I
I

~traso

Enviesamento: A indutância glotal e do tracto vocaI produzem um
no instante em que ocorre o máximo da velocidade de vOlume.1 Fant
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detenninou um índice Q que se relaciona com o grau de enviesamento
(Fant, 1982):

(5.20)

em que Ltot é a indutância total do sistema e TI é a duração da fase
aberta de Ag(t).

Sobreposição: Consoante o grau de amortecimento dos sistemas de segunda ordem que constituem as fonnantes, pode existir uma sobreposição

das oscilações de pressão entre ciclos glotais consecutivos.. Num modelo interactivo, esta sobreposição é não-linear, devido à dependência
quadrática entre a velocidade de volume e as pressões. A sobreposição
resulta num ripple na onda de velocidade de volume.

Truncatura: A truncatura é o fenómeno inverso da sobreposição e é consequência do maior amortecimento da energia oscilante das formantes em
resultado do acoplamento da cavidade sub-glotal durante a fase aberta
da glote.

5.4

Modelos Não-Interactivos

Apesar de os modelos com infonnação sobre a configuração dos articuladores envolvidos na produção da fala possuirem a capacidade para um modelamento mais detalhado dos fenómenos ao nível glotal, a sua aplicação em
sistemas de síntese a partir de texto é rara. A modelação articulatória requer
ainda um número demasiado elevado de parâmetros para que seja possível
realizar o seu controle a partir da informação disponível no texto. Sem o modelamento adequado do tracto vocal, é dificil passar da função de área glotal
para a velocidade de volume. A abordagem alternativa consiste em assumir
a independência fonte/filtro e modelar parametricamente o fluxo de ar glotal
que servirá de excitação ao filtro de modelação do tracto vocal.

MODELOS NÃo-INTERACTIVOS

5.4.1

Modelo LF

Um dos modelos paramétricos mais completos da derivada da vJlocidade de volume é o modelo de Liljencrants e Fant, habitualmente designado
por modelo LF (Fant et aI., 1985a). Para além da frequência fundamental, o
modelo possui mais quatro parâmetros independentes que definem dois segmentos de onda:

I

ifO < t < Te
ifTe

(5.21)

< t < To

em que
'Ir

W

9

(5.22)

=T.p

e

(5.23)

Os quatro parâmetros do modelo têm o seguinte significado:

Eo: factor de escala de todo o modelo que pode ser substituído direc4mente
por Ee usando a equação 5.23.
Ta: projecção sobre o eixo dos tempos da tangente à aproximação exponenI

cial dafase de retomo do ciclo glotaI. Indica a velocidade de fedho das

cordas vocais. O parâmetro c é univocamente definido a partir d~ valor
I

de Ta.
Q: controla a taxa de aumento da amplitude durante o início da fase

d~ aberI

tura glotal.
Wg:

relacionado com o tempo que medeia entre o início da abertura glotal e o
valor máximo da velocidade de volume que ocorre em Tp •
A figura 5.6 mostra uma representação do modelo LF com um corjunto

de parâmetros independentes. O primeiro segmento do modelo é uma função
I

sinusoidal com crescimento exponencial, tenninando no instante Te ~ue se
I

!
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Figura 5.6: Modelo LF de quatro parâmetros (Fant et aI., 1985a).

denomina habitualmente por época. Após este valor, a velocidade de volume decai exponencialmente e intersecta o eixo no início do período seguinte
devido ao tenno e-E(To-Te }.

o instante de tempo Te, associado à localização da época e correspondente ao máximo da excitação do tracto vocal, é determinado de fonna indirecta.
A determinação do valor de Te assume que não existe fuga, ou seja, as cordas vocais fecham completamente o fluxo de ar na glote no final de um ciclo
glotal:

(TO

ug(To) = 10 u~(t)dt = O

(5.24)

Então, conhecendo os restantes parâmetros do modelo, Te é calculado por
um processo interactivo de fonna a garantir que o integral da derivada da
velocidade de volume seja nulo.

MODELOS NÃo-INTERACTIVOS

5.4.2

Modelo Polinomial de Rosenberg
I

Um outro modelo paramétrico para a velocidade de volume glotal4ue demonstrou bons resultados foi o modelo de Rosenberg (Rosenberg, 1911) que
é utilizado em diversos sintetizadores (K.latt, 1987; TaIkin e Rowley, 1990).
I

O modelo proposto por Rosenberg pode ter a seguinte formulação~

ug(t) =

a (t 2 - bt3 ) se O ~ t < Te
{ O

seTe

~

I

1(5.25)

t < To

onde To é o período fundamental e Te é a duração da fase aberta da glote. A
razão entre estes dois valores é normalmente conhecida como quociente de
I

abertura:
1(5.26)

Formalização do Modelo Polinomial
Com o objectivo de comparar o modelo polinomial de Rosenberg fom o
modelo LF, vamos procurar uma fonnalização que dê realidade tisica aos seus
I

I

pariUnetros.

I

Vamos começar por assumir a seguinte equação genérica para a velpcidade de volume glotal durante a fase aberta de cada período fundamental:l

~5.27)
!

o parâmetro ko

é irrelevante uma vez que vamos incorporar a ~arac
terística de radição dos lábios (praticamente um pólo na origem) no próprio
modelo glotal e por isso utilizaremos a derivada da velocidade de volwrle. Os
restantes parâmetros, k1 to k3 , podem ser obtidos pela imposição de resthções
ao modelo.
A primeira condição impõe um valor nulo à componente contínua da derivada da velocidade de volume glotal, u~ (t) - o sinal que iremos u~i1izar
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como excitação do filtro de síntese. Esta condição é equivalente a dizer que o
integral da derivada da velocidade de volume glotal é nulo, ou seja:

(5.28)

Nesta condição:

(5.29)

Para simplificar o modelo, vamos assumir uma segunda condição que
impõe que a derivada da velocidade de volume glotal na origem seja nula:

(5.30)

Estas duas condições são equivalentes a:

(5.31)

A equação para a derivada da velocidade de volume glotal fica então:

(5.32)

Em resultado da segunda condição, o valor máximo da velocidade de
volume ocorre numa posição fixa no interior da fase aberta:

(5.33)

Este é o maior inconveniente desta simplificação: não consegue modelar
alterações da assimetria do pulso glotal.
A terceira condição impõe uma envolvente espectral independente da
duração da fase aberta da glote. Isto é equivalente a impôr um valor fixo para
a descontinuidade da derivada da velocidade de volume glotal em t

u~(Te)

= -Ee

=> k3

=

-Ee
T2
e

= Te:
(5.34)
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A constante Ee será ajustada de forma a normalizar a energia da onda
glotal. Ao aplicar esta última restrição, obtém-se o modelo para o velocidade
de volume glotal e para a sua derivada:

(5.35)

(5.36)

Modelo Polinomial em Tempo Discreto
Uma vez que o modelo vai ser usado num processador digital, as
condições deverão ser aplicadas à equação em tempo discreto:
(5.37)

Impondo as duas primeiras condições:

Isto resulta na equação para a derivada da velocidade de volume glotal:
u~(n)

= k3 [-2(Ne -

2)n + 3(n - l)n]

(5.39)

Impondo a terceira condição,

u~(Ne -

1) = -Ee => k3

= (Ne _ ~)~~e _ 2)

(5.40)

o que resulta em:

Ee
k 1 = (Ne - 2)

(5.41)

Ee
k2 = (Ne - 1)

(5.42)
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Obtemos desta forma a equação da velocidade de volume glotal em tempo
discreto:

(5.43)

e da respectiva derivada:
I

u (n) =
9

{

(N. _lE)(,N. -2)
e
e

[(2Ne - l)n - 3n2 ] se O ~ n < N e
se N e ~ n

O

< No

(5.44)

Normalização da Energia
Para ter um modelamento correcto do sinal da fonte, as diversas componentes da excitação (vozeamento, aspiração e fricação) têm de ter aproximadamente a mesma energia. O valor quadrático médio (valor RM S) de um
período da equação 5.44 pode ser expresso como:

(5.45)
O valor de Ee pode ser ajustado para tomar RM S [u~

(n)] igual aI, mas

isso violaria a terceira condição ao modificar a descontinuidade em u~ (Ne -

1). O valor RMS tem de ser normalizado para valores médios de r e e N e •
Para uma frequência de amostragem de 12KHz, um quociente de abertura
de 60% e para Uma frequência fundamental média de 100Hz, a constante Ee
deverá ter um valor igual a 3,45.

Algoritmo para a Geração Eficiente do Modelo em Tempo Discreto
As equações para a fase aberta da glote possuem um solução iterativa
eficiente. A derivada da velocidade de volume glotal pode ser expressa na
fonna:
u~(n) = u~(n

- 1) - k3 (2Ne + 2) + 6k 3n

(5.46)
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Através da utilização de um registo adicional, a(n), cada amostra da derivada
da velocidade de volume glotal pode ser calculada iterativamente (n ) O):

a(n) =a(n-1)+6k3
{ u~(n) = u~(n - 1) + a(n)

I

1(5.47)
I

usando, em cada período, as seguintes condições iniciais

a(O)

= -k3 (2Ne + 2)

{ u~(O) = O

1(5.48)
I

O mesmo procedimento pode ser usado para a onda glotal propri~ente
dita:

ug(n) = ug(n - 1) + u~(n)

:(5.49)

Com a condição inicial ug(O) = O.

o Fecho da Glote e o Declive Espectral
Na avaliação dos diversas modelos glotais, Fujisaki & Ljungqvisti(Fuji-

saki e Ljungqvist, 1986) concluíram que os modelos com melhor desempenho
eram os que possuiam a modelação mais detalhada do fechamento do glote.
I

Uma vez que o modelo polinomial de Rosenberg não incorpora esta paracI

terística, foi decidido modelá-la por um decaímento exponencial durante a
fase fechada da glote. Isto foi concretizado filtrando o modelo polin0rntal por
um filtro passa-baixo de primeira ordem. Esta solução, sugerida em (KIatt e
I

K.1att, 1990), tem o inconveniente de alterar também a parte do modelp correspondente à fase aberta. No entanto esta desvantagem é compensadaI pela
continuidade do modelo que, como veremos no capítulo seguinte, pennitirá a
I

estimação automática dos seus parâmetros.
A equação para a componente periódica da derivada da

velocid~e de

volume glotal fica então:

II
~5.50)
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Em que ü g (n) é o sinal obtido pela repetição periódica de ug (n) e ast é o
parâmetro que denominaremos de declive espectral (spectral tilt).

5.4.3

Comparação Entre o Modelo LF e o Modelo Polinomial

o modelo polinomial pode ser univocamente definido por um conjunto
de três parametros, para além da frequência fundamental: Te, Ee e ast. Tem
por isso menos um parâmetro que o modelo LF devido, como se viu, à incapacidade de alterar o seu enviesamento. A comparação dos dois modelos só
é, por isso, possível fixando Tp no modelo LF:
(5.51)

Os parâmetros da fase de fecho glotal podem ser relacionados neste caso
igualando a resposta impulsiva do filtro de declive espectral com a exponencial dafase de retorno do modelo LF:
-1

ast = eTClFs

(5.52)

Nestas condições, é possível obter a representação sobreposta dos
dois modelos apresentada na figura 5.10, mostrando a semelhança das
representações. Para além do enviesamento, o modelo LF possui também
uma descontinuidade da segunda derivada da velocidade de volume no instante inicial do ciclo glotal. Esta excitação adicional não parece ser muito
relevante (Fujisaki e Ljungqvist, 1986).

5.5

Sintetizador com Modelo Paramétrico
da Velocidade de Volume

O grande inconveniente da modelação paramétrica do fluxo, sobre
a modelação articulatória, é que as condições para o aparecimento de
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Figw-a 5.10: Modelo Polinomial e LF para a derivada da velocidade de volume glotal.

fenómenos de turbulência deixam de poder ser calculadas.

Com efeito,

desconhecem-se os parâmetros necessários à determinação do número de
Reynolds, nomeadamente a área da constrição. Por este motivo, a turbulência
tem de ser acrescentada à excitação do filtro na fonna de ruído com características definidas por regras heurísticas.
Como exemplo de um sistema deste tipo iremos começar por descrever o
sintetizador do sistema TTS de síntese de fala a partir de texto desenvolvido
nos Laboratórios Bell. Este sistema utiliza a concatenação de unidades de
comprimento variável (Olive, 1990), cujos parâmetros são annazenados na
fonna de coeficientes de predição linear. O sintetizador de fonna de onda
apresenta modificações consideráveis em relação ao modelo de síntese por
predição linear tradicional (Talkin e Rowley, 1990).
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5.5.1

O Sintetizador do Sistema TTS

Excitação Impulsiva
I

Os primeiros modelos de síntese utilizando modelos de predição I linear,
utilizavam como excitação periódica um trem de impulsos com a frequência
I

fundamental igual à do sinal original. Este processo era usado tanto

bm coI

dificadores de fala do tipo Vocoder como em sistemas de síntese de fala. O'
trem de impulsos era utilizado em lugar do resíduo da predição, no cro dos
codificadores, por ser demasiado dispendioso de transmitir ou, no caso dos
I

sintetizadores, por ser uma fonna eficaz de alterar a frequência fundainental
I

do sinal sintético. A escolha desta forma de onda tinha como justificrÇão o
seu espectro uniforme, tal como, na condição de estacionaridade, teria o erro

ça fala
I

de predição. No entanto, esta condição só é aproximadamente válida,

produzida deste modo tem uma sonoridade metálica característica ne~te tipo
de sistemas.

Dado o paralelismo entre o resíduo da predição linear e a

veloci~de de
I

volume do fluxo glotal, tem-se melhorado a qualidade do sinal sintético substituindo o trem de impulsos por modelos com maior realidade tisica.

I

Fonte de Vozeamento
I

O modelo polinomial de Rosenberg para a componente periódica do fluxo
I

glotal, em conjunto com a análise de predição linear síncrona com o p~ríodo
fundamental (Talkin e Rowley, 1990) consegue re-sintetizar fala (usando a
I

frequência natural e os parâmetros de predição linear extraídos do original)
com elevada naturalidade. No entanto, o modelo de Rosenberg simples não
I

permite variar a fase de retomo nem a inclusão de ruído de aspiração, q~e são
factores necessários à modelação de certas qualidades de voz (Klatt e IK1att,

1990).

I
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Fonte Não-Vozeada

o modelo polinomial modela apenas a excitação sonora do tracto vocal.
Nos sons não vozeados, a excitação resulta da criação de turbulência no fluxo
de ar que atravessa o aparelho fonador. Essa turbulência é normalmente produzida por uma constrição desse fluxo. Apesar de as diferentes localizações
dessa constrição terem resultados diversos no espectro do ruído produzido, esses efeitos podem ser convenientemente modelados pelos parâmetros do filtro
de síntese. A excitação não-vozeada pode, por isso, limitar-se a um gerador
de ruído.
A qualidade do sinal sintético pode ser melhorada incluindo outros tipos
de excitação no sintetizador. A síntese de fricativas vozeadas junta à excitação
sonora uma componente de ruído branco durante a fase aberta do ciclo glotal.
No caso da síntese usando concatenação de unidades pré-gravadas, poderá ser útil utilizar como excitação do tracto o resíduo da predição linear,
principalmente nas zonas onde o sinal de fala sofre variações mais abruptas,
como nas explosões das oclusivas. Nestas regiões, o erro de predição é normalmente elevado, por não se verificar a estacionaridade do sinal pressuposta
pelo estimador de predição linear.

Modelo do Tracto Vocal

o tracto vocal é modelado pelo filtro de síntese utilizando os coeficientes
de predição linear. Utilizam-se nonnalmente estes parâmetros na forma de
coeficientes de reflexão de modo a garantir a estabilidade do filtro resultante
da interpolação dos parâmetros entre duas análises consecutivas. Por este
motivo, o filtro possui a estrutura de lattice para poder utilizar os parâmetros
directamente na fonna de coeficientes de reflexão. A conversão para outros
formatos iria atrasar desnecessariamente o processo de síntese.
A qualidade da síntese pode ser aumentada pela introdução de uma
interacção entre a fonte sonora e o tracto vocal, para simular o efeito do acoplamento da impedância sub-glotal durante a fase aberta da glote. Este efeito,
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denominado de amortecimento glotal, é simulado por um decaimento exponencial dos valores nas memórias do filtro de síntese em função do valor do
~

fluxo glotal. Uma vez que a estimação por predição linear da função dq transferência do tracto vocal produz larguras de banda de formantes demasiado estreitas, a energia residual do filtro de síntese entre períodos consecutivos pode
I

resultar em valores de amplitude anormais no sinal sintético. O ajuste fO factor de decaimento permite controlar o amortecimento da resposta impulsiva, e
dessa forma, o grau de independência da amplitude de períodos consechtivos.
I

Por outro lado, o amortecimento glotal remove o tradicional som metálico do
I

sinal sintetizado por predição linear, que é o resultado da subestimaç~o das
larguras de banda das formantes. A variação das larguras de banda aOi longo
do ciclo glotal permite também aumentar a nitidez do som sintético, cdm larguras de banda estreitas no arranque do ciclo glotal, a que o ouvido hbano
é mais sensível, seguido de um aumento rápido do amortecimento junto da
I

zona de máximo fluxo (Talkin e Rowley, 1990).

Actualização e Interpolação dos Parâmetros
Outro factor que contribui para a qualidade de um sintetizador

~

o rit-

mo de actualização e interpolação dos parâmetros. Nos sistemas de sintese,
I

ao contrário dos codificadores, o débito de parâmetros não é um !factor
crítico, apesar de ter influência nos requisitos de memória e de capacidade
I

de processamento. Consegue-se uma qualidade elevada com actualizaçres de
parâmetros entre os 10 e os 5ms.

·

Apesar deste ritmo, é ainda vantajoso interpolar os parâmetros entre cada
I

actualização num ritmo que pode variar da amostra a amostra até de ofto em
oito amostras.
Um factor importante é a fidelidade da reprodução da onda glotal quando
a frequência fundamental é elevada e variante. Este problema põe-sJ principalmente no caso das vozes femininas e de criança, e uma das soluções
consiste em gerar o sinal da fonte sonora com sobre-amostragem (Talkin e

Rowley, 1990). No entanto, os resultados obtidos pelo autor, tanto

co~ um
I
!
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Figura 5.11: Sintetizador LPC melhorado.

sintetizador de predição linear como com um de formantes, não mostraram
compensar o aumento do peso computacional desta solução. O cálculo da frequência fundamental em fracções de amostra em conjunto com a propagação
do erro de truncatura para os períodos seguintes resolvem o problema das
frequências fundamentais elevadas sem um acréscimo significativo das necessidades computacionais (Klatt, 1980).
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I

5.5.2

Nova Formulação do Sintetizador de Forma de
Onda

Gerador de Vozeamento
No modelo utilizado, o gerador de vozeamento representa a onda quaseI

periódica produzida pela vibração das cordas vocais. Isto não inclui a possível
turbulência resultante deste movimento, mas inclui pequenas variações entre
períodos, como o efeito de diplofonia.
Várias formulações têm sido sugeridas para esta onda (Rosenberg, 1971 ;
f

Rothenberg et al., 1975; Hedelin, 1984; Fant et aI., 1985a; Fujisaki e Ljungqvist, 1986; Klatt e Klatt, 1990). Fujisaki and Ljungqvist (Fujisaki e LjungqI

vist, 1986) avaliaram diversos modelos e concluiram que os modelos testados
reduziam o erro de predição entre 3,0 e 4,2dB, quando comparados com a
I

excitação de impulso único. Isto sugere que o modelamento detalhado do
fluxo glotal não parece ser muito importante. Uma vez que é mais fácil encontrar uma representação em frequência de um sinal contínuo no dObmuo
do tempo, decidimos manter o modelo polinomial de Rosenberg. No entanto,
juntou-se um filtro de declive espectral de fonna a modelar a fase de rJtorno
do ciclo glotaI. Este filtro permite também reduzir a componente periódica da
I

excitação nas frequências mais elevadas, de fonna a que seja substituída por
r

ruído de aspiração.

Diplofonia e Flutuação

o gerador da excitação sonora também inclui a possibilidade de m<?delar
algumas irregularidades na componente periódica, nomeadamente fluMtções
na frequência fundamental e a diplofonia entre pares de impulsos. UtiliZou-se
essencialmente a abordagem descrita em (Klatt e Klatt, 1990).

I

As flutuações na frequência fundamental são simuladas pela soma ~e três
sinusoides com frequências de 12,7, 7,1 e 4,7H z, produzindo um sinal quasealeatório. O resultado deste processo é pesado pela frequência fundambntal,
I
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lo e por um coeficiente deflutuação, A Il :
f!.fo = Ali ~o [sin(27r 12,7 t) + sin(27r 7,1 t)

+ sin(27r 4,7 t)]

(5.53)

A diplofonia entre pares de impulsos observa-se na fala natural em certos
finais de frase e é mais frequente em certos informantes, nomeadamente em
fumadores. Este efeito pode ser simulado modificando o segundo de cada par
de impulsos glotais, atrasando-o e reduzindo a sua amplitude. O parâmetro
que controla este efeito, o coeficiente de diplofonia

(Tdi),

varia entre zero e

um, correspondendo o valor máximo ao atraso que faz coincidir o final da
fase aberta do impulso alterado com o início da abertura do impulso normal
seguinte. A amplitude do impulso alterado é escalada linearmente por (1 Tdi):

u' (kNo + n) = {
9

u~(n)

(1 - Tdi)U~ (n -

Tdi(l -

se k par
Te)No) se k ímpar

(5.54)

Por exemplo, se o quociente de abertura valer Te = 0,5, um coeficiente
de diplofonia de Tdi = 0,5 fará com que os impulsos ímpares tenham metade
da amplitude e sejam atrasados de um quarto de período.

Introdução do Ruído de Aspiração
A turbulência gerada na glote é uma das características importantes da
voz aspirada e da voz murmurada. O correcto modelamento deste fenómeno

é um tema actual de investigação e requer um modelamento mais detalhado
do aparelho fonador: depende da área da abertura glotal, da impedância equivalente do tracto vocal na glote, etc. (Schroeter e Sondhi, 1992). Uma vez
que esta informção não se encontra disponível no modelo paramétrico utilizado, este efeito é simulado de forma minimalística adicionando ao sinal glotal
u~ (n)

ruído de espectro uniforme modulado em amplitude. A forma do sinal

modulador não mostrou ser muito importante na naturalidade do sinal de fala
resultante. Foram ensaiadas como funções moduladoras a onda de fluxo glotal
(u g (n)) e uma onda rectangular de valor unitário durante a fase aberta e valor
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I

nulo na fase fechada. Estes resultados estão de acordo com os testes perceptuais descritos em (Hermes, 1991) que mostraram que, na modelação do ruído
de aspiração nas vogais aspiradas, o factor mais importante é o sincronismo
I

do ruído com os impulsos glotais.

o ruído de aspiração pode ser expresso como:

u~ = yre
. ~Wr(n)r(n)

(5.55)

onde r( n) é o sinal de ruído com distribuição uniforme na gama
e wr (n) é o sinal modelador obtido pela repetição periódica de:

I se O :5 n < N e
wr(n) = { O
se N e :5 n < No

5.5.3

[-J3, v'3]
I

:(5.56)

Ruído de Fricação

A modelação da turbulência produzida por uma constrição do tracto vocal
I

é efectuada pela fonte de fricação gerando um ruído de espectro passa-baixo.
A filtragem serve para incorporar ao nível da fonte o efeito da radição ar: nível
dos lábios, conforme anteriormente se fez com a fonte sonora.
A fonte de fricação corresponde assim à expressão:

uí(n)

= 1 -afn
1 2 r(n) + afnr(n -1)

I
I

'(5.57)

onde r (n) é o sinal de ruído de espectro uniforme já utilizado no gera~or da
aspiração. O parâmetro aln deverá ser ajustado às características da voz a
I

sintetizar, sendo o seu valor normal de afn

= 0,75.

!

o Sintetizador de Forma de Onda
I

A figura 5.12 mostra o diagrama de blocos completo do

sintetiza~or

de

forma de onda. Em vez da utilização de um comutador de fonte, foi adop-

tada a abordagem do sintetizador de Klatt em que cada gerador tem la seu
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freq. fundamental
uoc. abertura
eClive espectral

nrrI r

~iplofonia

r flutuacao

,

f

,

V

. -flml).

voz.

gerador de
vozeamento
Ug(t)

param . filtro
_,.mln asp.

gerador de
aspiracao
_ ,.mln fric.

_,.mln~

resido

Figura 5.12: O sintetizador de forma de onda utilizado.

SINTETIZADOR COM MODELO PARAMÉTRICO DA VELOCIDADE DE VOLUME

próprio controle de amplitude. Isto pennite produzir padrões mais complexos
!

no sinal de excitação do tracto vocal e transições mais suaves entre regiões soI

noras e surdas. Como o diagrama mostra, o gerador de vozeamento cohtrola a
função de modulação do ruído de aspiração e o amortecimento das memórias
do filtro de síntese durante a fase aberta da glote. Este filtro é realizado com
I

parâmetros de predição linear na fonna de coeficientes de reflexão utilizando
uma estrutura em lattice.

5.5.4

I

Avaliação do Novo Modelo com Parâmetros da
I

Fonte Estacionários
Foi realizado um teste de preferência entre o sintetizador de fOl de
onda descrito e o sintetizador anteriormente utilizado no sistema TIS. Foram
I

estudadas quatro situações com parâmetros gerados pelo sistema TIS com voI

zes masculina e feminina e parâmetros extraídos de frases ditas pelos mesmos
falantes masculino e feminino de cujas vozes foram extraídos os seginentos
utilizados no sintetizador. Os parâmetros variáveis consistiram em: 14 coeficientes de reflexão, energia, decisão de vozeamento e valor da ftequên4a fundamental nas regiões sonoras. Os coeficientes de amplitude de cada

tPn dos

geradores de excitação foram ajustados de acordo com a decisão de vozeamento, e o quociente de abertura, re, variou de forma proporcional ao período
fundamental. O quociente de abertura médio e os restantes parâmeros da
excitação foram manualmente ajustados à voz em causa e mantidos fiXos em
cada uma das quatro situações.
Para cada situação foram sintetizadas duas versões de cada uma de 200

um paiI

frases usando a nova e a antiga versão do sintetizador. Foi pedido a

I

nel de 8 ouvintes para seleccionarem a versão preferida de cada frase te para
classificarem a sua preferência numa escala de 1 a 6. Os resultados são apreI

sentados na tabela 5.1. Tanto no caso dos parâmetros obtidos por anápse de
fala natural como no caso dos gerados pelos sistema 17'S a preferência Irecaiu
mais frequentemente na nova versão. Como se esperava, as

diferença~ mos-

traram ser mais acentuadas no caso da voz feminina. Este facto

é realçado
!
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Parâmetros Naturais

Parâmetros 17'S

Voz Masculina Feminina Masculina Feminina
Percentagem de

75.6%

76.6%

68.4%

73.5%

2.9

2.7

3.0

2.6

2.9

2.2

2.3

2.1

preferência da
nova versão
Classificação
média quando a
nova versão é
preferida
Classificação
média quando a
versão anterior é
preferida
Tabela 5.1: Resultados da avaliação do sintetizador de fonna de onda.
pelas diferenças no valor da preferência que é superior na nova versão. Este
resultado confirma a importância do correcto modelamento da fase de retomo
do ciclo glotal na síntese de vozes aspiradas (Klatt e KIatt, 1990; Childers,
1995).

5.6

Discussão

Este capítulo iniciou-se pela justificação da necessidade de maior detalhe
na modelação da fonte sonora de um sintetizador de fala. A partir dos modelos
do tracto vocal e da carga que exercem no sistema glotal começou-se por apresentar uma forma de obter a variação da área glotal usando o modelo de duas
massas. A dificuldade que este modelo apresenta em variar de forma independente as principais propriedades da onda glotal conduziu à utilização de modelos paramétricos que caracterizem directamente a área glotal. A impedância
acústica do tracto vocal em conjunto com a área da abertura glotal pennite obter a velocidade de volume que constitui o sinal de excitação do tracto vocal.

DISCUSSÃO

No entanto, na maior parte dos modelos do tracto vocal utilizados e~ sistemas de síntese, não é fácil obter o valor da sua carga acústica na glote. A
solução consistiu em utilizar os chamados modelos não-interactivos em que
!

se supõe que a influência do tracto vocal se mantém constante. Apresentaramse em seguida os dois modelos não-interactivos mais comuns, o modelo LF e
o modelo polinomial.

o modelo polinomial foi seleccionado por razões que serão cl4cadas
no capítulo seguinte, ao qual se acrescentou um conjunto de modificações que
permitem simular os diversos fenómenos observáveis na onda glotal. Com
base neste modelo desenvolveu-se um sintetizador de predição linear com
o objectivo de melhorar o utilizado no sistema de síntese a partir de texto
11'8. Foi efectuado um teste preferência entre a nova versão e a anterior que
I

resultou numa percentagem de 73,5% favorável à nova versão.

I
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Capítulb 6
Estimação dos Parâmetros.da
Excitaqão

Apesar da inclusão de modelos mais complexos para a excitação d~ tracto
I

vocal aumentar a naturalidade, o verdadeiro objectivo do aumento do detalhe
da modelação é a possibilidade de poder controlar as variações dinâmicas dos
parâmetros de fonna a reproduzir as variações de qualidade observddas na
I

fala natural. A aspiração tende a aumentar nas sílabas átonas e em final
de
,
frase (KIatt e KIatt, 1990), o carácter passa-baixo (declive espectral) ~ fonte
I

sonora é menor nas vogais abertas (Karlsson, 1991) e existem variaçõ1es significativas na fonna de onda glotal no início e no final das regiões vozeadas
(Gobl e Chasaide, 1988). No entanto, o estudo da dinâmica dos parâmetros

da fonte têm-se restringido a conjuntos relativamente pequenos de mattal de
fala, devido à necessidade de marcação manual da actividade glotal (Ananthapadmanabha, 1984). Com efeito, Fant (Fant, 1991) reconhece a necessidade de aumentar a eficiência do processo de análise e sugere a incorpbração
de critérios de ajuste no domínio da frequência para aumentar a

robu~tez da
I

determinação do parâmetro de declive espectral e para eliminar a necessidade
I

de uma elevadíssima fidelidade nas baixas frequências do sistema

01'de for

efectuada a gravação original (Fant e Lin, 1988).
!
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6.1

Filtragem Inversa

A correcta detenninação dos parâmetros da excitação exige uma boa estimativa da forma de onda glotal. Pode-se obter uma aproximação deste sinal
fazendo a filtragem inversa do sinal de fala, ou seja, filtrando-o pelo inverso
da estimativa da função de transferêcia do tracto vocal.

o requisito mais importante do procedimento de filtragem inversa é a de
o sinal de fala seja gravado sem distorção de fase. A utilização de um microfone e de um pré-amplificador de muito alta qualidade garante que o sinal
captado pode ser introduzido no dispositivo de conversão analógica-digital
quase sem distorção. A maior fonte de distorção de fase é introduzida pela
filtragem passa-baixo necessária para que a amostragem do sinal de fala seja
efectuada nas condições do teorema de Nyquist. A solução para obviar este
problema consiste em realizar a amostragem a uma frequência de tal forma
elevada que tome dispensável a utilização do filtro anti-aliasing. No entanto,
o débito de amostras produzido desta forma tomaria a análise do sinal extremamente lenta. Faz-se por isso uma prévia redução do ritmo de amostragem
que, sendo feita digitalmente, poderá garantir-se a lineridade da resposta de
fase, podendo utilizar-se inclusivamente um filtro não causal.
Um outro requisito para a correcta estimação da onda glotal, é a
detenninação da função de transferência do tracto vocal. O modelo linear
ideal necessita da estimação das ressonâncias devidas às formantes bem como
das anti-ressonâncias devidas à nazaliação, perdas nas paredes, etc. Optouse pela utilização de um modelo não ideal, utilizando apenas as ressonâncias
estimadas pela análise de predição linear síncrona com a frequência fundamental. O método utilizado foi apresentado em Talkin e Rowley (1990) e
baseia-se na possibilidade de localizar de forma robusta e precisa o instante
da época e que é indispensável para o correcto posicionamento da janela de
análise de predição linear.

FILTRAGEM INVERSA

6.1.1

Determinação da Época

A época é o instante do ciclo glotal onde a excitação do tracto vocal é
máxima e corresponde nonnalmente ao instante de fecho das cordas! vocais
I

que precede a fase fechada da glote.
I

A derivada da velocidade de volume, u~ (t), a excitação efectiva d~ tracto
vocal, tem as seguintes características:
I

r

1. Os picos correspondentes ao fecho glotal são negativos, desde 4ue haja a garantia da correcta polaridade do microfone e amplificador. Em
qualquer caso, o seu sinal será sempre constante.
2. O pico do fecho glotal tem a maior amplitude de todo o ciclo glç,tal.
3. A fase de retomo é relativamente abrupta.
4. A regularidade da vibração das cordas vocais faz com que os pipos seI

jam periódicos.

I

5. O período de vibração glotal tem valores limitados.
6. Os ciclos adjacentes têm dimensão e forma semelhante.
Pode-se obter uma primeira estimativa da velocidade de volume: fazendo a filtragem inversa com coeficientes de predição linear determinadas com
I

periodicidade constante (10ms, por exemplo). O sinal de fala é previamente
filtrado por um filtro de pré-ênfase:

!

I

y(n) = x(n) - o:x(n - 1)

(6.1)

com um valor típico de o: = 0,97.
Todos os máximos locais do sinal filtrado inversamente são candidatos à
localização da época. A primeira selecção reduz o seu número em função de
um nível de decisão dependente da energia média local. As restrições Iacima
I

enunciadas são em seguida aplicadas aos restantes candidatos. Finalmefte, as
localizações óptimas para os instantes de fecho glotal são escolhidos aplicanI

do as restrições usando um algoritmo de programação dinâmica (Ney, ! 981).
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Os resultados do método foram comparados com os instantes de fecho
glotal obtidos a partir de gravações simultâneas do sinal de fala e de electro-

glotografia (EGG) para três locutores masculinos e um feminino. O devio
médio entre as épocas estimadas e o picos do sinal EGG foi de menos de

0,32ms para todos os locutores. Os desvios deveram-se essencialmente a
regiões dificeis de analisar como os arranques e paragens de vozeamento e
regiões de voz muito aspirada. A taxa de erro de inserção e elisão foi de 0,8%
(Talkin e Rowley, 1990).

6.1.2

Análise Síncrona com o Período Fundamental

Com o objectivo de realizar uma análise de predição que preserve os movimentos rápidos das ressonâncias do tracto vocal, as janelas de análise têm
um comprimento máximo de dois períodos fundamentais mas limitado entre
10 e 35ms. Além disso, para maximizar a influência da fase fechada da glote,
a janela é centrada a um quarto de período após a localização da época, o
que corresponde aproximadamente ao centro da fase fechada da glote. Desta
fonna pretende-se evitar que os coeficientes de predição linear modelem as
ressonâncias sub-glotais. A localização fixa da janela relativamente à época
mantém aproximadamente constante o erro de sub-estimação das larguras de
banda das fonnantes, que é uma característica do método de predição linear.
A análise de predição linear é efectuada pelo método da autocorrelação
evitando as desagradáveis heurísticas necessárias para garantir a estabilidade
do método da covariância. A ordem da análise é escolhida de forma a modelar
adequadamente o número de pólos esperado na banda do sinal. No caso de
uma largura de banda de 6KHz e de um tracto vocal com aproximadamente 17cm, isto corresponde a uma análise de 14ª ordem. A sobre-modelação
deve ser evitada pela sua tendência em modelar a estrutura fina do espectro e
porque requer uma maior dimensão mínima para a janela de análise. Como
janela de análise utiliza-se a de Hanning, que é preferível à de Hamming, devido ao seu mais rápido decaimento assimptótico em frequência (1/w3 para a
janela de Hanning, contra l/w para ajanela de Hamming).

REPRESENTAÇÃO DO MODELO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

Antes da análise de predição linear síncrona, como na análise assíncrona,
o sinal é filtrado pelo filtro passa-alto de pré-ênfase (zero em 0,97) para tomar
o resíduo de predição mais branco. A análise é efectuada em todas

a~

épocas

detectadas nas regiões vozeadas e em intervalos de 5ms nas restantes z6nas
do
I
sinal. Nos segmentos não-vozeados, a janela de análise tem um comprimento
de 10ms.
Os coeficientes de predição linear obtidos por este processo são utbizados
na filtragem inversa do sinal de fala para se obter uma estimativa dalvelocidade de volume. A figura 6.1 mostra alguns exemplos de sinais obtid,s deste
I

modo. No entanto, a interpretação dos resultados obtidos não poderá esquecer
as limitações que se assumiram no modelo do tracto vocal que, por exemplo,
I

não toma em consideração as anti-ressonâncias.

I

I

I

6.2

Representação do Modelo no DoMínio
da Frequência

Os cinco parâmetros principais do modelo da onda glotal apresenrdo no
capítulo anterior têm diversos efeitos no domínio da frequência:

!

quociente de abertura (r e) modifica a relação entre a amplitude da primeira
I

e da segunda harmónica;

declive espectral (ast) controla o declive espectral da componente pe~ódica
nas frequências mais elevadas, relaciona-se directamente com a ~elocidade de fecho da glote;

I

I

amplitude de vozeamento (A.v) controla a amplitude da

compone~te

pe-

riódica da excitação;
I

amplitude de aspiração (A h ) altera a amplitude da componente aleatória
devida à turbulência ao nível da glote, resultando num espectro com
comportamento misto: periódico nas baixas frequências e aleatóro nas
frequências mais elevadas.
I
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residua.l

res; dua.l

Time:

0.96750sec

Time:

2.73381sec

Time:

3.47187sec

O: 0.12812

L:

2.08169

R:

2.20981 (F:

7.80)

L:

2.08169

R:

2.20981 (F:

7.80)

L:

2.08169

R:

2.20981 U:

7.80)

-55

816

Figura 6.1:

O: 0.12812

Exemplos do sinal resultante da filtragem inversa usando

gravações sem distorção de fase e análise de predição linear síncrona com
o período fundamental. No gráfico superior e inferior mostram segmentos finais de vozeamento e o do meio apresenta um zona de início de vozeamento.

REPRESENTAÇÃO DO MODELO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

amplitude de fricação (A f ) é a amplitude média quando não existe periodicidade no espectro (por exemplo, nas fricativas).

Uma vez que o ruído de fricação é usado isoladamente dos outros tipos
de excitação, a sua amplitude pode ser detenninada de fonna independente.
Por outro lado, os outros quatro parâmetros da excitação têm de ser

~stima

dos conjuntamente. O modelo da excitação sonora pode ser exprimi?o pela
equação:

(6.2)
I

em que u~ (n) é a derivada da componente periódica da velocidade de volume
glotal e u~ (n) é a derivada do componente aleatória devida à turbulên4ia.
A amplitude da transfonnada de Fourier deste modelo pode tomar a for-

ma:

w)l
IU~h (ei w)I = ,Av jü; (ei w)111 ~~::~w 1+;4h
IU~
(ei
,
...

periódico

(6.3)

I

....

aleatório

Uma vez que o efeito do filtro modelador do declive espectral corresponde, no domínio da frequência, a uma multiplicação pela sua função de
I

transferência, podemos por agora retirar o seu efeito fazendo

ast

= 0. Neste
1

caso, a derivada da componente periódica é dada pela equação 5.44:

u~(n) =
onde

W r (n)

Nl- ~~. + 2 [(2N. -1) n - 3n ] wr(n)
2

(6.4)

é a janela rectangular que tem valor unitário na zona aberta da
I

glote (equação 5.56). A transfonnada Z de u~(n) pode ser expressa por:

U;(z)

= Nl- ~~. + 2 [- (2N. + 2) z! Wr(z) -

3z

2

:2

I

Wr(Z)]

(6.5)
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onde Wr(z) é a transformada Z da janela rectangular. Reescrevendo wr(n)
como:

(6.6)
e~ que u(n)

é a função escalão unitário, obtem-se facilmente a seguinte trans-

formadaZ:

1- z-Ne
Wr(z) = 1 _ Z-l

(6.7)

Fazendo z = eiw e calculando a amplitude da eq. 6.5 obtém-se a amplitude da transformada de Fourier:

-

1N2 _ ~~ + 21 1 .
e

e

1(I )13 [ [ (N; -

2 Sln

3N. + 2)+

(-2N; + 2Ne + 4) cos(w) + (N; + N e) cos(2w) (2Ne + 2) cos(New) + (2Ne - 4) cos [(Ne + 1)w]]2 +
[ (-2N; + 2Ne + 4) sin(w) + (N; + N e) sin(2w)1

(2Ne + 2) sin(New) + (2Ne - 4) sin [(Ne + l)w] f] '2
(6.8)

Se a derivada da velocidade de volwne for considerada uma função periódica, ü~(n), pode ser expandida numa série de Fourier em tempo discreto:

ü~(n)

= 1:

akeiwkn

,

Wk

= kwo

(6.9)

k=<No>

em que

< No > é uma sequência de No inteiros sucessivos. Os coeficientes

de Fourler, ab relacionam-se com a transformada de u~(n) (um período de
ü~(n)):

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE VOZ~AMENTO E ASPIRAÇÃO

(6.10)

6.3

Determinação dos Parâmetros de VOzeaI

mento e Aspiração

I

I

I

Tendo uma equação para a representação em frequência do modelo da
fonte utilizado, o problema seguinte consistiu em encontrar uma estratégia
para fazer o ajuste desta equação ao espectro do sinal obtido por

fil~agem

inversa. O ajuste permite a estimação simultânea dos quatro parâmetros da
I

fonte: o quociente de abertura, o declive espectral, a amplitude de vozeamento
!

e a amplitude de aspiração.

6.3.1

Determinação dos Picos Harmónicos

Como se ilustra na figura 6.2, a representação espectral do sinal obtido por filtragem inversa é caracterizada por uma componente periódi~a predominante nas baixas frequências, com os principais lóbulos do espebtro da
janela localizados em frequências hannónicas da fundamental. Nas altas freI

quências, a componente aleatória é predominante. Esta característica !pi usa-

da, por exemplo, no codificador de voz descrito em (Makhoul et aI., 1978).
Estas observações estão também de acordo com o modelo adaptado rara a
excitação: a derivada da componente periódica tem uma característica passabaixo, e a derivada do ruído de aspiração tem uma envolvente planai que o
toma predominante nas frequências mais elevadas.
O procedimento de análise, baseado nesta características, começa ~or localizar todos os máximos locais do espectro do sinal obtido por filtragem inversa. Os máximos são interpolados triangulannente por forma a se obter uma
localização da suas amplitudes e frequências com maior resolução dolque o
intervalo de amostragem na frequência. O segundo passo é a selecção dos picos hannónicos: os maiores picos na vizinhança dos múltiplos da freqrênCia
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Time: 25.90017sec

lo: 0.01683

L: 25.94425

R: 25.96108 (F:

59.41

Figura 6.2: Exemplo de um sinal obtido por filtragem inversa do sinal de fala
e a amplitude da sua transfonnada de Fourier calculada com uma janela de
Hanning.

fundamental. Este procedimento pára quando o maior pico estiver demasiado
longe da frequência da hannónica. À frequência do último pico mais metade
da frequência fundamental, denominaremos de frequência de corte do espectro hannónico, Fhc. As frequências dos picos harmónicos podem ser usadas
para uma melhor estimativa da frequência fundamental:

(6.11)

onde

to é a nova estimativa da frequência fundamental, F

p

a frequência cor-

respondente ao pico p e N hp é o número de picos hannónicos encontrados.
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6.3.2

Remoção do Espectro da Janela: Análise SLS

A determinação numérica do espectro de uma onda periódica obriga à

utilização de alguma janela para limitar a duração do sinal. A representação
resultante dessa operação, o espectro localizado, é a convolução entre o especI

tro do sinal periódico e o espectro da janela de truncatura. Na figura 6.2, o esI

pectro periódico não é composto por impulsos de amplitude ak (equaç~o 6.9),
mas pelos lóbulos resultantes da convolução. Neste caso utilizou-se tpna janela de Hanning para minimizar as interferências entre harmónicas adjicentes
uma vez que a sua envolvente espectral cai com 1/w3 •

I

o

problema consiste, pois, em a partir do espectro resultante desta
convolução, encontrar as reais amplitudes dos impulsos harmónicos. EJte problema já fora anteriormente abordado no contexto da modelação harmónica da
fala vozeada em (Almeida e Tribolet, 1983). A solução apresentada ft?i mais
I

tarde generalizada também para as regiões não-vozeadas tendo o méto?o sido
baptizado de Análise Estacionária de Mínimos Quadrados (StationalJl Least
Squares ou SLS) (Marques e Almeida, 1989).
i

Este método de análise assume uma representação sinusoidal para :0 sinal
a estimar:
L

s( t) =

L

Wkt

(6.12)

akei

k=-L

com:

I

i

1(6.13)

Na região harmónica do espectro as frequências das exponenciais
encontram-se localizadas em múltiplos da frequência fundamental, wo:
1
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Para estimar as amplitudes complexas, ak, define-se um critério pesado
de mínimos quadrados:

r+
l-oo

oo

E=

2

2

w (t) Is(t) - s(t) 1 dt

(6.15)

A solução é detenninada pela solução do seguinte sistema de equações
lineares:

[R]ã

=f

(6.16)

onde os elementos da matriz R são dados por:

(6.17)
e o vector f:

(6.18)
Pode-se mostrar que a matrix R tem as seguintes propriedades:
• se as exponenciais são hannonicamente relacionadas a matriz R é de
Toeplitz;
• a matriz R é Hennitiana e verifica a propriedade de simetria:
RL+l+i,L+l+k

=

RL+l-k,L+l-i

Usando estas propriedades, a matriz R pode ser completamente definida
pelos 2L + 1 elementos da primeira coluna.
Usando a aproximação que admite que as exponenciais com frequência
positiva não interagem com as exponenciais de frequência negativa, apenas é
necessário detenninar as amplitudes exponenciais positivas pelo método dos
mínimos quadrados:
L

s(t) =

L
k=O

ak e1Wkt

(6.19)
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Ao utilizar uma janela de Hanning para detenninar os elementos da matriz R é apenas necessário calcular as correlações cruzadas com expofenciais
separadas por menos de

'Ir /10rad,

os restantes elementos podem se~ consi-

derados nulos. Devido à estrutura em banda de R, o systema de eruações
lineares (equação 6.16) pode ser resolvido com apenas 3 iterações d01método
de Gauss-Seidel.

6.3.3

Ajuste Não Linear da Envolvente Espectr~1

Tendo os coeficientes de Fourier, ak, da equação 6.10, detenninados pela
I

análise SLS, pode-se agora estimar os parâmetros da componente periódica
do modelo: Av, re e ast.
Utilizando as N hp frequências hannónicas, Wk, e amplitudes, ak, pode ser
efectuado um ajuste não linear pelo método de Levenberg-Marquardt, minimizando a equação:

I,

Na realização prática, preferiu-se a utilização do logaritmo da transformada de Fourier para tomar mais unifonne o erro de ajuste no domínio da
I

frequência. O método é primeiramente aplicado apenas às hannó~icas de
frequência mais baixa (nonnalmente até à terceira) para encontar uma estimativa para o quociente de abertura (re). De seguida, usando todos bs picos
hannónicos, são estimados conjuntamente o declive espectral (ast) e la amplitude da componente periódica (Av).

i

Uma vez que o quociente de abertura e o declive espectral têm gamas de
valores limitadas entre O e 1, o processo de ajuste pode ter

dificul~ade em

convergir junto a estes valores fronteira. A solução encontrada con$istiu em
prolongar a equação 6.20 e as suas derivadas parciais requeridas pelJ método
Levenberg-Marquardt, para além dos intervalos indicados, por extrtpolação
linear.

I
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Como foi discutido na secção 6.1, o sinal obtido por filtragem inversa é
apenas uma aproximação da onda glotal, devida à simplificação assumida no
modelo do tracto vocal. Nas regiões onde o modelo não é válido, o processo
de ajuste pela minimização da equação 6.20 pode resultar em valores inválidos
para os parâmetros. Quando tal acontece, a solução é ignorada.

6.3.4

Estimação da Amplitude do Ruído de Aspiração

Neste estágio do procedimento de análise, já foram detenninados todos
os parâmetros da componente periódica. É agora necessário saber qual a amplitude da componente aleatória, Ah, da equação 6.3. As figuras 6.3 e 6.4
mostram as representações no domínio do tempo e da frequência do modelo
da excitação para sons sonoros: a linha tracejada representa apenas a componente periódica e a linha contínua mostra o sinal completo. A característica
passa-baixo da onda glotal toma a componente aleatóra predominante nas altas frequências. Isto sugere que a amplitude do ruído de aspiração possa ser

detenninada a partir da diferença média entre o espectro localizado do sinal
obtido por filtragem inversa e o modelo da componente periódica, na região
aletória do espectro (F

6.3.5

> Fhc ).

Agrupamento dos Períodos Fundamentais em
Blocos Estacionários

No procedimento de análise descrito, assumiu-se a estacionaridade do
sinal obtido por filtragem inversa. Em geral, esta pressuposição é falsa mas,
em segmentos curtos, o sinal pode ter um comportamento quase-estacionário.

o procedimento de análise requer uma janela com pelo menos a duração
de dois ciclos glotais e meio para ser capaz de localizar os picos harmónicos
do espectro localizado. Desenvolveu-se assim uma estratégia para garantir a
quase-estacionaridade do sinal nesse intervalo. A medida de estacionaridade
uilizada é a diferença relativa na duração de dois ciclos glotais consecutivos.
Usando este critério, analiza-se o sinal obtido por filtragem inversa dividindo
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Figura 6.4: A transfonnada de Fourier do modelo da fonte sonora com e sem
aspiração.

RESUMO DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE COMPLETO

os ciclos glotais em sequências com suaves variações na duração. Dentro de
cada sequência, os ciclos glotais são agrupados em blocos de análise, contendo entre 3 a 5 ciclos. Os blocos de análise sobrepõem-se e o número de ciclos
que os compõem diminui junto às fronteiras de cada sequência. Por exemplo,
uma sequência de 5 ciclos glotais será dividida em 5 blocos de análise com
dimensões 3-4-5-4-3, uma sequência de 6 ciclos será dividida em 6 blocos
com 3-4-5--5-4-3 ciclos e uma sequência de 4 ciclos será em 3 blocos de
análise com 3-4-3 ciclos.

6.4

Resumo do Procedimento de Análise
Completo

A figura 6.5 mostra o diagrama de blocos do procedimento de análise
completo para os segmentos sonoros do sinal de fala. O algoritmo requer uma
estimativa da frequência fundamental e uma estimativa da onda glotal obtida
por filtragem inversa com as respectivas localizações dos instantes de fecho da
glote (Talkin e Rowley, 1990). Após isso, o algoritmo agrupa os ciclos glotais
em blocos de análise com características quase-estacionárias. Utilizando uma
janela com duração do bloco de análise, calcula-se a transformada de Fourier
localizada do sinal obtido por filtragem inversa. O detector de picos localiza a
frequência de corte do espectro harmónico, Fhc , bem como as amplitudes dos
picos harmónicos do espectro localizado. Com estes valores, a análise SLS
calcula os coeficientes da série de Fourier da componente periódica do sinal
obtido por filtragem inversa. Em seguida, ajusta-se a representação em frequência do modelo periódico aos coeficientes obtidos para determinar os seus
parâmetros: Ah, Te,

ast.

A amplitude do ruído de aspiração é determinada em

seguida através da diferença entre o espectro do modelo periódico e o espectro do sinal obtido por filtragem inversa, em frequências acima de

Fhc.

Os

parâmetros resultantes da análise de cada bloco são comparados com os blocos vizinhos sendo ignorados aqueles que apresentarem uma descontinuidade
demasiado elevada, provavelmente devida a erros resultantes do processo de
ajuste. Finalmente, os parâmetros são interpolados a um ritmo fixo, normal-
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mente de 200Hz. Toma-se como amplitude do ruído de fricação o valor RMS
do sinal obtido por filtragem inversa nas regiões consideradas como surdas.

6.5

Dinâmica dos Parâmetros da Excitação

Uma vez na posse de um método automático de estimação dos parâmetros
do modelo da fonte, o passo seguinte consistiu na análise de material de fala
com o objectivo de detenninar algumas regras básicas para o controle das
trajectórias destes parâmetros.

6.5.1

Corpus de Fala

Foi seleccionado um conjunto de 300 frases gravadas pela locutora cuja
voz serviu de modelo para o inventário acústico do sistema TIS dos Laboratórios Bell (Olive, 1990). O material foi escolhido de diferentes sessões
de gravação por fonna a representar o estilo nonnal da infonnante. Não foi
feita nenhuma tentativa de seleccionar segmentos com qualidades de voz particulares, nomeadamente aspirada ou laringelarizada, apesar de esta locutora
possuir uma voz mais aspirada do que a média.
O sinal de fala foi gravado numa câmara insonorizada utilizando um microfone Brüel & Kjrer 4155 acopulado a um sonómetro Brüel & Kjrer 2230,
alimentado a pilhas que foi utilizado como pré-amplicador de alta fidelidade.
O sinal foi amostrado num gravador DAT também alimentado a baterias. Este
gravador faz uma digitalização diferencial do sinal a uma frequência de tal
modo elevada que dispensa a utilização de filtros analógicos anti-aliasing. A
redução do ritmo de amostragem para a frequência de annazenamento digital
na fita magnética, 48KHz, foi realizada com filtros digitais de fase linear. O
sinal foi guardado com uma precisão de 16 bits. O conteúdo da fita magnética
foi posterionnente transferido por via digital para um disco mágnético. A largura de banda do sinal de fala foi limitada a 6KHz usando filtros não-causais
de fase linear e foi re-amostrado à frequência de 12KHz. O corpus de fala
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.Iab
épocas

.if
filtragem inversa
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freq. fundo

.src
parâm. da fonte

Figura 6.5: Diagrama de blocos do procedimento completo de análise ~ara os
sons vozeados.

191

192 ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DA EXCITAÇÃO

foi etiquetado foneticamente por linguistas, utilizando critérios consistentes
(Olive et aI., 1993).

6.5.2 Análise
Foi realizada uma análise de predição linear síncrona com a actividade glotal às frases seleccionadas usando o método de autocorrelação anterionnente descrito. Dada a largura de banda e as características da locutora
utilizou-se um análise de 143 ordem. Os coeficientes obtidos foram usados na
filtragem inversa do sinal de fala por forma a obter uma estimativa da derivada
da velocidade de volume. Este sinal, em conjunto com as marcas dos instantes
de fecho glotal e a estimativa da frequência fundamental detenninadas para a
análise de predição linear, serve de base ao método de análise dos parâmetros
do modelo glotal.
O processo de estimação do modelo glotal glotal foi realizado com sucesso em 22799 ciclos glotais de um total de 27370 nas 300 frases. O processo
de ajuste espectral não convergiu ou convergiu para valores inválidos em 17%
dos casos. Os parâmetros do modelo, N e, ast, Av e Ah foram convertidos para
as seguintes formas com maior significado fisico:

quociente de abertura:

Te

= [fo

frequência de declive espectral:
quociente de aspiração:

Th

la = ,]:.0. = -Fs ln(ast)

= AtI~Ah

A figura 6.6 mostra os histogramas dos valores destes parâmetros no conjunto

das frases seleccionadas.

6.5.3 Vogais
Para integrar o controle dos parâmetros da excitação num sistema de
texto-para-fala é necessário relacionar os seus valores com os corresponden-
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tes segmentos fonéticos e este estudo iniciou-se pela análise do que sucede no
interior das vogais.
Uma vez que uma vogal inclui nonnalmente mais do que um período fundamental, foi calculada uma média ponderada dos valores dos ciclos glotais
de cada vogal. Como função de ponderação utilizou-se uma janela de Hanning com o máximo alinhado com a marca central da vogal indicada pelo segmentador humano. A duração da janela foi definida pelo dobro da distância
do centro da vogal à fronteira mais próxima. Obteve-se assim um conjunto
médio de parâmetros para cada uma das 3276 vogais das frases seleccionadas.
Com o objectivo de estudar o efeito da frequência fundamental nos
parâmetros do modelo glotal, os valores médios das vogais foram correlacionados com o valor da frequência fundamental observada no ponto médio
da vogal. Esta análise mostrou uma baixa correlação entre a frequência fundamental e o quociente de abertura, com um coeficiente de rre

=

0,40, e

uma correlação desprezável com o declive espectral e com o quociente de
aspiração, rIa.

= 0,15 e rrh = 0,16. Trabalhos anteriores já tinham apresenta-

do resultados semelhantes para o quociente de abertura (K.arlsson, 1985; KIatt
e KIatt, 1990).
Os valores médios no centro das vogais foram também correlacionados
com a duração dos segmentos fonéticos. Neste caso, a análise foi dificultada
pela pouca uniformidade do espaço das distribuições das durações segmentais, confonne foi referido na secção 4.1.1 na página 98, que é dominado pelos
segmentos de dimensão reduzida. Para obviar esta dificuldade, agruparam-se
os valores médios em gamas de durações e calcularam-se médias para cada
classe. Os valores assim obtidos mostraram uma elevada correlação negativa
entre a duração e os valores médios do quociente de abertura e do quociente
de aspiração (r Te

= -0,978 e rrh = -0,927, p < 0,001).

A correlação da

duração com a frequência de aspiração é menos pronunciada mas mesmo assim é significativa (rIa. = -0,881, p

< 0,01). A figura 6.7 mostra os gráficos

dos valores médios no centro dos segmentos em função da duração das vogais.
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6.5.4

Transições Entre Vogais e Segmentos Adjacentes

Após a análise do comportamento médio dos parâmetros no centro da
vogal, estudou-se a influência dos segmentos adjacentes nas trajectórias dos
parâmetros no interior da vogal.
Para este efeito, os segmentos fonéticos não-vozeados adjacentes às vogais foram caracterizados pelo valor dos parâmetros da excitação na região
de transição da vogal. Se o segmento tivesse duas vogais adjacentes, as
transições à esquerda e à direita eram caracterizadas separadamente. Para
minimizar os efeitos dos erros de análise devidos à irregularidade da onda
glotal na região de transição, usou-se um critério de escolha do ciclo glotal representativo da transição com base nos três últimos períodos da região
vozeada. Se a evolução dos parâmetros glotais não apresentar descontinuidades significativas, utilizam-se os valores do último ciclo. No caso contrário,
elimina-se o último ciclo e repete-se o procedimento. Se ao eliminar os três
últimos ciclos da região vozeada não se encontrarem evoluções contínuas entre os segmentos, a transição é ignorada. Esta situação nunca ocorreu no
conjunto seleccionado de frases, provavelmente por ter sido usada a fronteira de vozeamento indicada pelo procedimento de estimação dos parâmetros
do modelo glotal que toma em consideração a continuidade da evolução do
período fundamental. Foi efectuado um procedimento semelhante na análise
das transições de vogais em final de frase.
No caso do segmento adjacente ser vozeado utilizaram-se também os valores dos parâmetros na fronteira, mas desta vez estendeu-se o procedimento
para eliminar as descontinuidades para ambos os lados da fronteira. Se o
período na fronteira apresentar descontinuidades significativas relativamente
aos adjacentes pode-se seleccionar tanto o ciclo do lado da vogal como o do
lado da consoante.
A tabela 6.1 mostra os valores médios das variações dos parâmetros entre a fronteira e o ponto médio da vogal. Os valores apresentados devem ser
usados apenas como indicação do tipo de variação uma vez que não se consi-
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vogal para fricativa não-vozeada

+0,15

+356

+0,12

fricativa não-vozeada para vogal

-0,11

+990

-0,10

vogal para obstruinte

+0,11

-654

+0,11

obstruinte para vogal

+0,09

-927

+0,12

vogal para nasal

+0,08

+901

+0,06

nasal para vogal

-0,06

-1034

-0,05

vogal em posição final de frase

+0,20

+194

+0,26

Transição

Tabela 6.1: Valores médios das variações dos parâmetros do modelo da
excitação desde o ponto médio até à fronteira da vogal.
derou o efeito da duração da vogal. Os valores mostram, por exemplo,·a habitual presença de um intervalo de vozeamento aspirado na transição entre uma
consoante não-vozeada e uma vogal, assinalado por um elevado valor para os
quocientes de abertura e de aspiração e de um baixo valor para a frequência
de declive espectral (Gobl e Chasaide, 1988). Outro resultado que confirma
as observações anteriores de Gobl para o sueco é a o aumento do quociente de
abertura em final de vozeamento, quer na transição para fricativa não-vozeada
como em final de frase, tomando a onda de velocidade de volume mais suave e mais sinusoidal. Isto é uma consequência directa da abdução glotal que
ocorre antes do desvozeamento. Outros trabalhos anteriores tinham também
encontrado provas de uma correlação entre estas características da excitação
e a abdução glotal antes de consoantes não-vozeadas (Chasaide e Gobl, 1987)
e antes do desvozeamento anterior a um pausa (Ananthapadmanabha, 1984).

6.6

Discussão

Neste capítulo apresentou-se um procedimento de estimação automática
dos parâmetros do modelo polinomial para a velocidade de volume glotal. A
disponibilidade de um método robusto de marcação das épocas permitindo o
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alinhamento dasjanelas de análise pennite que o filtro de predição linear seja
uma boa estimativa da função de transferência do tracto vocal. Esta é uma
condição fundamental para que o sinal o sinal obtido por filtragem inversa da
fala natural se aproxime mais da onda de velocidade de volume. O principal
problema do ajuste do modelo ao sinal é a presença de turbulência que dificulta a análise temporal do sinal. No entanto, a característica passa-baixo da
componente periódica da derivada da velocidade de volume pennite que no
domínio da frequência a separação da turbulência seja mais fácil de realizar.
O método apresentado, aproveitando esta característica, faz o ajuste não do
modelo temporal, mas da sua representação em frequência.
A grande vantagem da disponibilidade de um método automático é a possibilidade de alargar a dimensão dos materiais a analisar. Apresentaram-se os
resultados da aplicação do processo de estimação dos parâmetros do modelo a um conjunto de 300 frases ditas pela mesma locutora, correspondendo a
cerca de 320 segundos de fala. Os resultados obtidos permitiram desenvolver
um primeiro conjunto de regras que foram integradas no sistema de síntese a
partir de texto dos AT&T Bell Laboratories.

Capítulo 7
Conclusões e
Desenvolvimentos Futu!ros
Numa visão retrospectiva, o aspecto que sobressai deste trabalho é a diversidade de tennas abordados, que vão da linguística ao processamento de
sinais, passando pela linguagem natural. A multi-disciplinaridade é, de facto,
a principal característica da síntese de fala e uma tese com este tema geral
teria de reflectir necessariamente esse facto. Infelizmente, a cada vez maior
especialização das soluções propostas para os diversos problemas associados
à síntese de fala tem conduzido a uma dispersão dos domínios de investigação
e poucas pessoas têm actualmente a oportunidade de desenvolver mais do que
uma componente do sistema. A leitura dos trabalhos de Dennis Klatt ou uma
conversa com investigadores como Joseph Olive, Kenneth Stevens ou Gunnar
Fant, entre muitos outros, dá-nos uma visão globalizante do problema que, no
entanto, vai sendo cada vez mais dificil de encontrar à medida que o problema da síntese se divide em sub-áreas: sintaxe, semântica, análise do discurso,
prosódia, fonologia, produção de fala, etc.
A abordagem destes diversos temas não foi uma escolha do autor, mas
uma consequência da necessidade de construir de raiz um sistema de síntese
a partir de texto para a língua portuguesa, sem o qual não faria sentido iniciar
o trabalho nesta área.
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7.1

Conclusões

Apesar desta dissertação abordar diversos domínios afastados da
fonnação básica do autor, a sua estrutura reflecte de alguma forma os seus
interesses, dividida numa primeira parte dedicada às diversas questões multidisciplinares necessárias ao desenvolvimento de um sistema de síntese de fala a partir de texto, e numa segunda parte onde se recorrem a métodos de
processamento de sinais para para o aumentar o detalhe da modelação dos
mecanismos de produção da fala.

o fio condutor da primeira parte é o desenvolvimento do sistema DIXI
para a síntese de fala em português europeu. O desenvolvimento do sistema
é marcado por duas características do português europeu. Em primeiro lugar tem-se a redução vocálica que afecta as vogais átonas e que produz uma
enorme variedade de configurações espectrais em função do grau de redução
e que pode mesmo conduzir à sua elisão completa.

Aeliminação das vogais

conduz a grupos de consoantes com elaboradas coarticulações. A redução
vocálica é assim uma dificuldade adicional da síntese de português europeu.
A outra característica marcante do português é vantajosa em termos de síntese
e consiste numa elevada regularidade entre a representação ortográfica e a
fonética. Esta facilidade permite um elevado desempenho das regras de conversão grafema-fone, deixando para o léxico os poucos casos excepcionais.
Línguas com menor regularidade, como a inglesa, necessitam de léxicos de
dimensão muito superior, uma vez que se a palavra não estiver no léxico, as
regras de transcrição produzirão, muito provavelmente, uma transcrição incorrecta.
As principais características do sistema DIXI podem ser descritas do seguinte modo:

1. A arquitectura do sistema incorporou os modelos mais actuais de

representação multi-linear associados às teorias linguísticas tridimensionais, em que coexistem diversos níveis de abstracção.
2. Procurou-se, sempre que possível, usufruir de experiências e conhe-
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cimentos anteriores na modelação das características particulares da
língua portuguesa. Entre outras consequências, esta decisão conduziu à
escolha da síntese por regra utilizando fonnantes, por fonna a modelar
com maior facilidade os fenómenos de redução vocálica.
3. O sistema foi desenvolvido com base num fonnalismo de regras de reescrita, o que pennite uma definição mais estruturada e consequentemente mais fácil de manter e de desenvolver. Por outro lado, a utilização
deste fonnalismo utilizado por linguistas pennite o desenvolvimento ou
adaptação de módulos específicos por investigadores sem necessidade
de grande competência em linguagens de programação.
4. Um outro aspecto que esteve sempre presente na especificação e desenvolvimento do sistema foi a necessidade de portabilidade, pennitindo o
seu funcionamento em platafonnas computacionais diversificadas. Esse
cuidado reflectiu-se na garantia de poder converter as regras do sistema
numa linguagem convencional e em minimizar as dependências de especificidades dos sistemas operativos.
5. Uma das principais decisões no início do desenvolvimento foi a de acreditar que o desenvolvimento do poder de cálculo dos processadores iria
pennitir que todo o sistema funcionasse em tempo real sem necessidade dos componentes específicos habituais nos sistemas existentes na
altura do início do projecto DIXI. Desse modo não se desperdiçaram
os limitados recursos na adaptação do sistema a esses componentes que
em breve se tomaram obsoletos, pennitindo actualmente dispor de um
sistema constituído apenas por um programa de computador.
6. Investiu-se um esforço considerável no aperfeiçoamento das regras de
conversão grafema-fone. Este trabalho teve como resultado um sistema
com uma reduzida taxa de erros nesta tarefa, e que é um dos trunfos
do sistema e um dos factores mais importantes para a compreensibilidade da fala sintética. Esta característica é importante na utilização do
sistema por invisuais, pois é mais fácil recuperar erros devidos à falta
de qualidade segmentaI do que devidos a uma representação fonética
incorrecta.
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7. Diversos componentes do sistema foram apenas desenvolvidos de forma embrionária, pennitindo o seu funcionamento em casos gerais, mas
desadequados da grande variabilidade que o texto de entrada pode assumir. Entre os módulos menos desenvolvidos encontram-se os da análise
sintáctica e da prosódia, em que o sistema produz uma entoação declarativa simples.
8. Um outro aspecto importante do sistema DIXI é sua modularidade que
tem origem no facto de se tratar, antes do mais, de uma ferramenta de
investigação e como tal deverá proporcionar a possibilidade de avaliar
realizações alternativas para os diversos passos que conduzem à síntese
do enunciado.

A segunda parte desta dissertação foi dedicada ao problema da utilização
de modelos mais realistas para a fonte sonora na componente de produção de
fala dos sintetizadores. Foi escolhido um modelo paramétrico polinomial para
a modelação do fluxo de ar (velocidade de volume) que, partindo da glote,
excita o tracto vocal nos sons vozeados. Ao modelo básico de Rosenberg
foi adicionada uma modelação um pouco mais detalhada da fase de retomo
e acrescentou-se uma componente aleatória, modelada pelo fluxo glotal, que
simula a turbulência que ocorre em consequência de fugas devidas ao fecho
incompleto das cordas vocais.

o modelo acrescido destes dois melhoramentos foi

integrado num sis-

tema de síntese utilizando parâmetros de predição linear. O sistema já incluía alguns desenvolvimentos adicionais, como uma variação das larguras
de banda das ressonâncias ao longo do ciclo glotal de forma a modelar o
acoplamento da cavidade sub-glotal. Os melhoramentos introduzidos foram
responsáveis pela preferência de um painel de ouvintes que comparou com a
versão anterior do sistema. Os resultados foram favoráveis à nova versão tanto com parâmetros produzidos pelo sistema de síntese a partir de texto como
utilizando parâmetros extraídos de fala natural.
O problema abordado em seguida foi o de determinar um processo de fazer evoluir os parâmetros do modelo glotal de forma a produzir as variações da
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qualidade da voz que se observam ao longo de um enunciado. Estas variações
são mais comuns em vozes com a frequência fundamental mais elevada como
as femininas e as de criança.

o primeiro passo nesse sentido foi o de conceber uma metodologia de
análise da fala natural que pennite estimar os parâmetros do modelo. Foi
adoptada uma análise em frequência com o objectivo de separar a componente periódica, com característica passa-baixo, que é preponderante nas frequências mais baixas, da componente turbulenta, com característica espectral
mais plana, que se sobrepõe à componente periódica e que se toma dominante
nas altas frequências. Os métodos anteriores de análise no tempo encontram
dificuldades na estimação dos instantes de abertura e de fluxo máximo glotal
devido à sobreposição da componente turbulenta ao sinal periódico. A análise
na frequência pennite deste modo uma estimação mais robusta da duração da
fase aberta do ciclo glotal. O parâmetro de declive espectral estimado em
conjunto com a abertura glotal é detenninado com menor certeza devido à
variabilidade do declive espectral do filtro de predição linear que usamos como estimativa da função de transferência do tracto vocal. O método permite
também obter uma estimativa da quantidade de ruído de aspiração que está
presente na excitação, através da diferença entre a energia nas frequências
mais elevadas da componente periódica estimada e do espectro observado no
sinal de filtragem inversa.
A metodologia encontrada permitiu analisar um corpus de fala em língua
inglesa onde se detenninaram as variações médias sofridas pelos parâmetros
do modelo da fonte nas transições entre segmentos fonéticos e no final do
enunciado. Estes valores estiveram na origem do desenvolvimento de um
módulo que foi integrado no sistema ITS de síntese de fala a partir de texto
dos AT&T BeU Laboratories e que reproduz algumas das variações médias
observadas no corpus estudado.
Para além dos resultados descritos, o trabalho desenvolvido para esta dissertação potenciou outros trabalhos de investigação. Nomeadamente,
as metodologias de estimação da onda glotal foram usadas para avaliar da
presença de actividade glotal em zonas em que a observação do sinal de fa-
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la não era conclusiva. O módulo de conversão grafema-fone foi utilizado
para encontrar frases foneticamente ricas com o objectivo de recolher corpora de fala tanto para síntese como para reconhecimento de fala (projecto
JNICT BD-Fala e Speechdat I e II). O módulo de nonnalização foi também
utilizado para garantir que os números utilizados em folhas de resposta para recolha de corpora de fala têm uma cobertura de palavras adequada. Os
módulos de conversão grafema-fone e de silabificação foram também usados
extensivamente no projecto Onomástica para a transcrição de nomes próprios,
que depois foi manualmente corrigida. As transcrições foram também usadas para o treino de uma rede neuronal para a avaliação do seu desempenho
na conversão grafema-fone. A análise do fraseamento pro sódico na leitura de números de telefone conduziu ao desenvolvimento de um sistema de
síntese por concatenação de mensagens pré-gravadas que está actualmente
em uso no serviço de informações telefónicas (118) da Portugal Telecom. As
características de modularidade e portabilidade do sistema DIXI pennitiram
também o seu acoplamento ao um editor com capacidades de aceleração da
escrita, com o objectivo de ser um auxiliar de aprendizagem para crianças
com paralisia cerebral.

7.2

Desenvolvimentos Futuros

Como já foi referido, o sistema DIXI encontra-se presentemente na
situação de constituir um sistema completo de síntese de fala a partir de texto, mas em que alguns módulos apenas possuem capacidades limitadas para lidar com o texto de entrada. O sistema está assim pronto para receber
contribuições especializadas nas diversas componentes que faltam ainda desenvolver. Entre outras, destaca-se a necessidade de uma análise morfológica
mais detalhada em conjunto com a possibilidade de eliminar ambiguidades
nas categorias gramaticais das palavras.
Um dos desenvolvimentos que se encontra já em curso é a inclusão de um
módulo de síntese por concatenação. Este trabalho tem dois objectivos, por
um lado, avaliar o desempenho deste método de síntese para o português euro-
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peu e nomeadamente encontrar soluções para a questão da redução vocálica,
e em segundo lugar, o de comparar as duas metodologias de síntese. Dentro
destes objectivos pretende-se também incluir a capacidade de sintetizar vozes
femininas, incluindo a variação dinâmica dos parâmetros do modelo glotal.
Uma componente que tem sido descurada, devido aos seus custos, tem
sido a realização de testes de perceptibilidade e de naturalidade, que se espera
vir a incentivar em resultado da competição entre os dois métodos de síntese.
Numa perspectiva mais experimental, está também em curso a integração
no sistema DIXI de um modelo de síntese articulatória que se espera servir
como banco de ensaios para o análise de fenómenos co-articulatórios característicos do português europeu, como as interacções entre a actividade glotal
e tracto vocal que se detectam em vogais muito curtas.
Uma outra vertente para que o autor tem sido recentemente solicitado é a
da adaptação do sintetizador a ferramentas para invisuais, nomeadamente de
navegadores para a World Wide Web com capacidades de síntese de fala, que
já está em curso, e a ligação do sistema DIXI a um programa de leitura de
écrã que possibilite a utilização de computadores por invisuais.
Relativamente à modelação e análise da fonte sonora, pretende-se estender ao português europeu, os estudos efectuados para o inglês americano, e a
partir dos resultados obtidos, incluir no sistema DIXI um módulo de controle
dos parâmetros glotais. No modelamento polinomial do fluxo glotal procurarse-á estender o modelo por forma a pennitir a variação do enviesamento do
impulso. Esta característica poderá ser introduzida, quer aumentando a ordem do polinómio, quer retirando a restrição de derivada nula na origem. Em
qualquer dos casos será necessário recalcular a representação do modelo no
domínio da frequência.
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Apêndice A

Glossário
acento de altura (pitch accent) Proeminência marcada por uma varição do
valor da frequência fundamental. O constituinte em foco é habitualmente marcado com um acento de altura.

acento nuclear (nuclear stress) Acento da sílaba ou palavra mais proeminente de uma unidade entoacional. Também denominado de acento

prosódico.

afixo (affix) Morfema que associa a um radical alterando-lhe o significado.
Os sufixos e os prefixos são dois tipos comuns de afixos.

africada (affricate) Consoante produzida com uma obstrução completa do
tracto vocal seguida de contrição de tipo fricativo. O dialecto padrão do
português europeu não possui consoantes africadas.

alto (high) Som produzido com a elevação do dorso da língua no sentido ou
tocando o céu da boca [i,i,u] ..

alveolar (alveolar) Consoante produzida com a oclusão entre a ponta da
língua e os alvéolos dos incisivos superiores ([1], [n], [r)).

amortecimento glotal (open glottis dumping) Aumento do amortecimento da
resposta impulsiva do tracto vocal em consequência do acoplamento da
cavidade sub-glotal durante a fase aberta da glote.
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anterior (anterior) Vogal produzida com o dorso da língua mais elevado na
parte frontal ([i], [e] e [eJ).

ápex (apex ou tip) Ponta da língua.
arredondado (round) Som produzido com uma extensão do comprimento e
redução da secção do ducto labial.

ataque (onset) Consoante ou sequência de consoantes que numa sílaba precedem o núcleo.

baixo (low) Som produzido com o abaixamento do corpo da língua relativamente à posição neutra. Têm este traço as vogais abertas [a], [e] e
[~].

bilabial (bilabial) Consoante produzida com a oclusão dos dois lábios em

[b], [pJ e [m].
categoria lexical (part of speech ou lexical category) Um grupo de palavras
que partilham certas propriedades gramaticais, tais como o tipo de afixos que podem receber e o tipo de construções sintáticas em que podem
ocorrer.

central (central) Vogal produzida com o dorso da língua elevado numa
posição intermédia como na vogal [a].

coda (coda) Consoante ou sequência de consoantes que numa sílaba se seguem ao núcleo.

consonântico (consonantal) Sons produzidos com uma constrição importante ao longo da linha central do tracto vocal, pelo menos tão estreita como a de uma fricativa. Esta constrição pode impedir ou não a vibração
espontânea das cordas vocais. Em português europeu, apenas as vogais
e as semivogais não são consonânticas.

constituinte entoacional (intonational phrase ou intoational phrase) Parte
ou a totalidade de um enunciado corresponde a uma só melodia, sem
rupturas prosódicas no seu interior. Também referido como constituinte entonacional.
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contínuo (continuant) Som que é produzido sem o bloqueio completo do
tracto vocal. As nasais não são contínuas, apesar de o ar passar pelo
tracto nasal.

cordas vocais (vocal folds ou vocal cords) As duas tiras de tecido muscular
que se estendem da frente para trás dentro da laringe. Os sons vozeados
são produzidos pela vibração periódica das cordas vocais.

coronal (coronal) Som produzido com a elevação do dorso da língua por
fonna a aproximar-se dos incisivos superiores, alvéolos ou palato duro.
Têm este traço as consoantes dentais, alveolares e alvéolo-palatais.

declive espectral (spectral tilt) Envolvente do espectro da derivada da velocidade de volume. Depende da velocidade do movimento das cordas
vocais durante a fase de retomo.

dental (dental) Consoante produzida com oclusão ou constrição entre a ponta
da língua e os incisivos ([t], [d],

[8], [z]).

difone (diphone) Unidade mínima de certos sistemas de síntese por
concatenação que consiste no segmento acústico entre o centro de um
segmento fonético e o centro do segmento fonético seguinte.

distensão retardada (a.ffricate ou delayed release) Característica das consoantes africadas em que, após uma obstrução completa do fluxo de
ar, se dá uma libertação para uma fricativa. O dialecto padrão do português europeu não tem consoantes africadas.

distribuído (distributed) Som produzido com uma zona de constrição do tracto vocal no sentido longitudinal. Um som como [I] é distribuído enquanto,

[f] não é.

dorso da língua (blade) A parte larga da língua localizada logo a seguir à
ponta.
duração inerente (inherent duration) característica temporal de um segmento correspondente à sua duração média.
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época (epoch) Instante do ciclo glotal onde a excitação do tracto vocal é
máxima e corresponde ao instante em que as cordas vocais ao fecharemse, tocam uma na outra.

estridente (strident) Som caracterizado pela presença de ruído turbulento de
alta frequência. Apenas as obstruintes contínuas e africadas podem ser
estridentes.

fala (speech) Realização concreta e individualizada da língua.
fase aberta (open phase) Parte do ciclo glotal em que as cordas vocais estão
afastadas. Esta fase inicia-se no instante de abertura glotal e termina na
época.

fase de retorno (return phase) Parte do ciclo glotal em que as cordas vocais
fecham o fluxo de ar. Esta fase inicia-se na época e teonina no início
da reabertura das cordas vocais para o ciclo glotal seguinte.

fone (phone) Um som da fala; tenno usado genericamente evitando fazer
referência ao estatuto fonémico ou alofónico do som (Akmajian et aI.,
1990).

fonema (phoneme) Segmento de fala que psicologicamente se considera como unidade única; é muitas vezes composto por dois ou mais alofones (Akmajian et al., 1990) (perspectiva estrutural). Neste trabalho
preferiu-se o tenno segmento fonético para realçar de que se trata apenas de um dos niveis de representação.

fonética (phonetics) Estudo das propriedades acústicas e articulatórias dos
sons.

fonologia (phonology) Estudo das regras abstractas que governam a
distribuição dos sons numa língua.

fricativa (jricative) Consoante produzida com uma constrição do tracto vocal
que provoca um comportamento turbulento do fluxo de ar. Há fricativas
vozeadas [V,Z,3] e não-vozeadas [f,s,f].
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gesto entoacional (intonational gesture) segmento de curva de um contorno
de frequência fundamental que caracteriza uma transição para mn dado
acento de altura.

grupo entoacional (intonational group) Associação de duas ou mais unidades pro sódicas formando uma unidade entoacional.

lateral (lateral) Som produzido com um bloqueio parcial do fluxo de ar pela
ponta da língua, mas deixando passagens por um ou ambos os lados da
língua. Apenas os sons coronais podem ser nasais.

língua (language) Sistema abstracto de sinais e de regras gramaticais que
possibilita a compreensão dos actos linguísticos; as palavras, a sua
pronunciação e os métodos de as combinar usado e compreendido por
uma comunidade; um meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos pelo uso convencionado de signos, gestos, marcas ou sons vocais articulados.

líquida (liquid) Consoante produzida com o tracto vocal suficientemente
aberto de forma a não existir fricação. As consoantes líquidas englobam as laterais [1, t ,Â] e as vibrantes [R,r].

média (mid) Vogal produzida com o dorso da língua numa posição média
[e;e,o].

morfema (morpheme) Elemento que participa na construção de uma palavra.
não-vozeado (voiceless ou unvoiced) Sem a vibração das cordas vocais.
nasal (nasal) Som produzido com o abaixamento do véu abrindo a passagem
do ar para a cavidade nasal. Em português as consoantes nasais são
sempre sonoras [m, n, p].

núcleo (nucleus) Parte mais audível de uma sílaba, usualmente constituída
por uma vogal ou por um ditongo.

núcleo entoacional (intonational nucleus) Sílaba ou palavra mais proeminente de uma unidade entoacional.
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obstruinte (obstruent) Nome dado às consoantes não soantes [b, d, g, v,

Z,

3]·
oclusiva (plosive) Consoante produzida com o fechamento completo do tracto vocal. As oclusivas podem ser orais [b,d,g,p,t,k] ou nasais [m,n,Jl].
padrão em chapéu (hat pattem) Descreve a fonna de um contorno de frequência fundamental associado a um constituinte ou a uma frase declarativa simples. É composto por uma elevação desde o início até à
primeira sílaba acentuada, mantendo em valores elevados até à última
sílaba tónica, onde começa a baixar até ao final.
palatal (palatal) Som produzido pela constrição entre o corpo da língua e o
palato ([Ã], [Jl D.
palato (palate) Parte frontal do céu da boca provida de estrutura óssea (osso
palatal); também chamado de palato duro (Delgado-Martins, 1988).
palavra gramatical (junction word) Um artigo, pronome, advérbio ou
preposição.
palavra lexical (content word) Um nome, verbo ou adjectivo.
pré-palatal (pre-palatal) Consoante produzida com uma constrição entre o
dorso da língua e o pré-palato ([3], [f]).
prefixo (preffix) Afixo situado à esquerda do radical.
posterior (posterior) Vogal produzida com uma elevação da língua na parte posterior da cavidade bucal em [J], [o] e [u] (também chamadas de

velares).
processamento automático de chamadas (automated call processing) Sistemas que interagem com o utilizador através do telefone. Tradicionalmente estes sistemas utilizam fala pré-gravada e reconhecem a
marcação multi-frequência ou decádica mas que actualmente começam
a integrar tecnologias de síntese e reconhecimento de fala.
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proeminência (prominence) Realce atribuído a certas sílabas marcado quer
por elongamento temporal, variação na frequência fundamental, maior
intensidade ou qualquer combinação destas.

propriedades prosódicas (prosodic features) Características acústicas associadas a unidades mais amplas que o segmento fonético (sílaba, palavra, etc.). As principais são: a frequência fundamental, a duração e a
intensidade.

quociente de abertura (open quotient) Quociente entre a duração da fase
aberta e o comprimento do ciclo glotal. Neste trabalho considera-se
que a fase aberta termina no ponto de excitação máxima, a época, mesmo quando existe fase de retomo. Reprsentado por r e.

quociente de aspiração (aspiration ratio) Quociente entre a amplitude do
ruído de aspiração e a amplitude total da excitação. Dado o carácter
passa-baixo da componente periódica da velocidade de volume e o espectro uniforme do ruído de aspiração, um valor elevado deste quociente corresponde a uma maior gama de frequências com excitação
ruidosa. Representado neste trabalho por Rh.

radical (stem) Um morfema que serve de base à constituição de novas palavras pela adição de afixos. Também referidos como morfemas presos,
por só poderem ocorrer associados a outros morfemas.

recuado (back) Som produzido com a retracção do corpo da língua em
relação à posição neutra (respiração nonnal). Todas as vogais tradicionalmente classificadas como centrais e posteriores têm o traço recuado.

rupturaprosódica (intonational boundary ou prosodic phrase boundary)
Descontinuidade nos valores das propriedades pro sódicas que marca
a separação entre constituintes prosódicos.

sandhi Fenómenos fonéticos resultantes da combinação das palavras numa
frase. Tenno usado pelos antigos gramáticos hindus e que significa
junção, união. Estes fenómenos eram muito frequentes no sânscrito, a
antiga língua da Índia.
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semivogal (glide) Som do tipo vogal que antecede ou que sucede uma vogal
e que em conjunto com esta forma um ditongo.

signo linguístico Sinal próprio da linguagem verbal.
silábico (syllabic) Sons que podem ser núcleos de sílaba. As vogais são
silábicas.

soante (sonorant) Sons soantes são produzidos com uma abertura do tracto
vocal que permite a vibração espontânea das cordas vocais.

sufixo (suffix) Afixo situado à direita do radical.
transcrição fonémica ou fonológica (phonemic transcription) Sistema de
escrita que representa os segmentos subjacentes, omitindo os detalhes
fonéticos que podem ser derivados por regras gerais.

transcrição fonética (phonetic transcription) Sistema de escrita que representa os sons da fala com elevado detalhe (Alonajian et aI., 1990);
representação de um enunciado que procura captar tantos aspectos da
sua realização sonora quantos possível; cada som significante é representado por um símbolo único.

unidade entoacional (intonational unit) Unidade mínima a que é possível associar uma melodia. Elemento mínimo do agrupamento de palavras em
constituintes entoacionais e em português é composto por uma palavra
acentuada e todas as palavras à sua esquerda. Numa locução natural não
surgem pausas pro sódicas no seu interior. Também denominada unida-

de entoacional, unidade entonacional, palavra prosódica ou palavra
fonológica.
úvula (uvula) Saliência carnosa pendente do extremo posterior do véu palatino; vulgo campainha.

uvular (uvular) som produzido pela vibração da úvula.
velar (velar) Consoante produzia com uma oclusão entre a parte posterior da
língua e o véu palatino ([g], [k], [R]).
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velocidade de elocução (speaking rate) Medida do número de unidades linguísticas por unidade de tempo medidas na realização de um enunciado.
Utiliza-se normalmente o número de sílabas por segundo.

velocidade de volume (volume velocity) Produto da velocidade das partículas
(vg(t)) pela área (Ag (t)). Grandeza que se mantém constante na
transição entre duas secções de diâmetros diferentes. Representada neste trabalho por ug(t) ou Ug(w).

véu palatino (velum) Parte posterior do céu da boca desprovida de estrutura óssea (Akmajian et aI., 1990); também chamado de palato mole

(Delgado-Martins, 1988).

vibrante (vibrant) Som produzido pela repetida movimentação de um articulador [R,r].
vogal (vowel) Som produzido com o tracto vocal desobstruído excitado pela
vibração das cordas vocais.

voz aspirada (breathy voice) Voz produzida com ciclos glotais em que a fase aberta é preponderante. Esta característica transfere a energia da
excitação sonora para as frequências mais baixas.

voz relllXllda (lax voice) Voz produzida com pouca tensão muscular.
Caracteriza-se por um fechamento lento das cordas vocais.

voz tensa (tense voice) Voz produzida com uma tensão muscular relativamente elevada. Caracteriza-se pelo fechamento abrupto das cordas vocais.
(Akmajian et aI., 1990).

vozeado (voiced) Som produzido com a vibração das cordas vocais. A
vibração tanto se pode dar de forma espontânea pela passagem de um
fluxo glotal elevado, como nas soantes, quer pela aproximação voluntária dos aritenóides por forma a que a menor abertura permita a
vibração com menor fluxo, como nas obstruintes.
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