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Um Sistema TTS Baseado em Redes Neurais
Profundas Usando Parâmetros Sı́ncronos de Pitch
Ranniery Maia e Rui Seara

Resumo— Em sistemas de sı́ntese de fala baseados em redes
neurais profundas (deep neural networks, DNN), o treinamento
é realizado com vetores de parâmetros acústicos usualmente
extraı́dos do sinal de fala a partir de quadros de tamanhos fixos.
Este artigo apresenta formas de usar parâmetros acústicos obtidos sı́ncronamente com o pitch em tais sistemas, com o objetivo de
melhorar a qualidade do sinal sintético. Resultados experimentais
mostram que o uso de atributos lingúisticos obtidos de quadros de
tamanhos fixos, juntamente com parâmetros acústicos extraı́dos
de forma sı́ncrona com o pitch, produzem melhores resultados
em termos de medidas objetivas de qualidade.
Palavras-Chave— Deep learning, redes neurais profundas,
sı́ntese de fala.
Abstract— In speech synthesis systems based on deep neural networks (DNN), training is usually conducted by using
acoustic feature vectors extracted from the speech signal at a
fixed frame rate. This paper presents some approaches to use
pitch-sychronous acoustic features in speech synthesizers based
on DNN, with the goal to improve synthetic speech quality.
Experimental results show that the use of frame-based linguistic features, along with pitch-synchronously extracted acoustic
parameters, produce better results in terms of objective quality
measures.
Keywords— Deep learning, deep neural networks, speech synthesis.

I. I NTRODUÇ ÃO
A sı́ntese de fala através de modelos estatı́sticos
e paramétricos (statistical parametric speech synthesis,
SPSS) [1] apresenta certas vantagens quando comparada com
as técnicas de sı́ntese de fala que usam busca e concatenação
de unidades fonéticas [2]. Dentre tais vantagens, podemos
citar a capacidade de transformar a fala sintética em uma fala
com estilo diferente (por exemplo, emoção, gênero) através da
manipulação de parâmetros estatı́sticos com ou sem o uso de
uma pequena base de dados. Além disso, a técnica de SPSS
possibilita a construção automática de sistemas texto-fala (textto-speech, TTS) com o mı́nimo de procedimentos heurı́sticos.
Recentemente, avanços importantes em SPSS vêm sendo
alcançados com o uso de deep learning [3]–[6]. A vasta e
recente literatura na área mostra que a aplicação de deep
learning não somente melhora a qualidade da sı́ntese através
de uma representação mais precisa dos parâmetros acústicos
usados para gerar o sinal de fala, mas também com a
aplicação de métodos inovadores para modelagem acústica
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em sistemas TTS. Dentre tais métodos, podemos citar a
extração de parâmetros usando redes neurais profundas autodecodificadoras [7] e o uso de atributos extraı́dos de camadas
bottlenecks [8]. Por fim, alguns modelos baseados em redes
neurais complexas podem gerar amostras do sinal de fala
diretamente no domı́nio do tempo, alcançando qualidade superior, quando comparados aos sistemas TTS que usam busca
e concatenação de unidades [9].
Dentre os tipos de redes neurais mais comuns aplicadas
a SPSS até o momento, tanto as redes neurais artificiais
profundas na configuração feed-forward (deep neural networks, DNN) quanto as arquiteturas que levam em conta
memória, tais como as redes neurais recorrentes (recurrent
neural networks, RNN), possuem vantagens quando comparadas aos modelos semi-Markov ocultos (hidden semi-Markov
models, HSMM) [10]. Dentre elas, podemos citar o maior
poder das redes neurais em representar dados vetoriais cujos
elementos não são estatisticamente independentes ou possuam
alta dimensionalidade [11]. Além disso, as DNN (bem como as
RNN) também proporcionam melhor representação de alguns
parâmetros acústicos tı́picos usados em sistemas TTS baseados
em HSMM (HSMM-TTS), devido principalmente à superação
de uma das limitações conhecidas das árvores de decisão, no
caso a fragmentação ou quantização dos dados.
Uma caracterı́stica importante do uso de redes neurais para
sı́ntese (quando comparadas aos HSMM) é o fato de não
haver necessidade de os parâmetros de entrada e saı́da no
treinamento serem extraı́dos de quadros de tamanho fixo, visto
que as redes neurais não operam no estilo máquina de estados,
como é o caso dos HSMM. Com base nessa caracterı́stica, este
artigo apresenta um estudo do uso de parâmetros sı́ncronos
com o pitch, bem como o seu impacto em termos de qualidade
do sinal de fala sintética. A vantagem da análise do sinal
de fala de forma sı́ncrona está no fato de os parâmetros dos
modelos digitais de fala serem diretamente estimados a cada
perı́odo de pitch. Um tı́pico exemplo seria a resposta de fase
contı́nua do sinal de fala, que pode ser extraı́da nos momentos
de fechamento da glote (glottal closure instants, GCI) [12].
Outro exemplo seria a envoltória espectral suave de tempo
curto obtida sem o efeito harmônico da frequência fundamental, que pode ser extraı́da usando marcas de pitch [13].
Nas demais seções, este artigo está organizado da seguinte
forma. Na Seção II, apresentamos uma breve descrição da
técnica de sı́ntese de fala baseada em DNN. A Seção III
discute algumas formas de implementar parâmetros sı́ncronos
com o pitch em sistemas DNN-TTS. A Seção IV trata dos
aspectos relacionados à implementação de DNN-TTS para o
idioma Português falado no Brasil. Na Seção V, são mostrados
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TREINAMENTO Informação
de duração

alguns experimentos de sı́ntese de fala usando parâmetros
sı́ncronos com o pitch; e na Seção VI estão as conclusões
deste estudo.

Texto
Base de
dados

II. S ÍNTESE DE FALA POR R EDES N EURAIS P ROFUNDAS
Apesar de haver várias formas na qual um sistema TTS pode
ser implementado usando deep learning (veja [14] para um
estudo mais detalhado), neste trabalho utilizamos o sistema
ilustrado na Fig. 1, que é semelhante ao descrito em [4].
Nesse caso, o objetivo da DNN é aproximar uma função
que mapeie um conjunto de vetores linguı́sticos de entrada L
em um conjunto de vetores de parâmetros acústicos de saı́da
O, isto é, O = f (L). O conjunto de vetores de saı́da da
rede O = {o0 , . . . , oT −1 } contêm os parâmetros acústicos
extraı́dos dos sinais de fala concatenados aos correspondentes
coeficientes dinâmicos,
>

(1)
ot = yt> ∆(1) yt> · · · ∆(M ) yt>
onde yt é um vetor contendo parâmetros que podem ser usados
para reconstruir o sinal de fala usando modelos paramétricos
de sı́ntese [15], [·]> indica transposição de matriz, T é o
números de vetores usados no treinamento, e M é a ordem
de coeficientes dinâmicos. Os vetores de entrada da rede
L = {l0 , . . . , lT −1 }, por sua vez, contêm atributos linguı́sticos
gerados a partir da base de textos, em que cada vetor de entrada
lt contém três subvetores, isto é,
i>
h
>
(n) >
(d) >
(2)
lt = lt(b)
lt
lt
(b)

(n)

Fala
SÍNTESE
Texto a ser
sintetizado

Extração de
parâmetros
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parâmetros
linguísticos
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Fig. 1.
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Sistema TTS usando DNN, com as etapas de treinamento e sı́ntese.

sı́ncrona, é necessário que haja o conhecimento das marcas de
pitch de antemão. Isso pode ser feito com o uso de um modelo
de prosódia externo, estando esse fora do escopo deste trabalho
de pesquisa.
Portanto, para treinar uma DNN-TTS com parâmetros
sı́ncronos, é necessário: 1) que os parâmetros acústicos sejam
(d)
extraı́dos de forma sı́ncrona com o pitch; 2) que o vetor lt
represente a informação de duração dos quadros de tamanhos
não-uniformes que começam e terminam de acordo com as
GCI.

(d)

com lt , lt e lt representando, respectivamente, os atributos binários, numéricos e de duração.
Durante a sı́ntese, uma sequência de
é
n atributos linguı́sticos
o
gerada do texto a ser sintetizado L̃ = l̃0 , . . . , l̃N −1 , onde N
é o número de quadros da sentença a ser sintetizada. A variável
L̃ é então passada pela DNN, de forma que na saı́da tenhamos
uma
sequência correspondente de parâmetros acústicos Õ =
 
f L̃ = {õ0 , . . . , õN −1 }. Como Õ é nesse caso assumido
ser uma sequência de médias, a sequência acústica final é
obtida ao aplicar um dos algoritmos dados em [16] sobre Õ,
juntamente com a variância global, resultando na sequência
final de parâmetros acústicos Ỹ = {ỹ0 , . . . , ỹN −1 }. Por fim,
a forma de onda é produzida com Ỹ ao assumir um modelo
paramétrico digital de produção do sinal de fala [15].
III. DNN-TTS COM PAR ÂMETROS S ÍNCRONOS
Uma das vantagens de realizar análise sı́ncrona com o pitch,
para sintetizadores da famı́lia SPSS é obter uma estimativa da
envoltória espectral de tempo curto sem o efeito da frequência
fundamental (F0 ) [17], [18]. Além disso, pode-se também usar
nesse caso a resposta de fase do sinal, pois, quando a análise
é feita nos GCI, facilita-se a obtenção dos coeficientes que
representam a resposta de fase, porque em tais instantes o
componente de fase linear da resposta de fase é teoricamente
zero [19].
Vale lembrar aqui que a ideia é usar somente parâmetros
sı́ncronos durante o treinamentos dos sistemas DNN-TTS. Para
que a geração da forma de onda sintética seja feita de forma

A. Extração de Parâmetros Sı́ncronos com o Pitch
Visando utilizar a informação de envoltória espectral suave,
sem o efeito da F0 , bem como informação de fase, o modelo
de análise e sı́ntese de fala baseado no cepstro complexo [20]
pode ser usado. Inicialmente, GCI {p0 , . . . , pZ−1 } são detectados do sinal de fala [21], no qual Z é o número de GCI.
Em seguida, a resposta em frequência do sinal de fala s(n)
no instante pz é obtida através de
pz+1

Sz (eω ) =

X

s(n)w (n − pz−1 ) e−ωn

(3)

n=pz−1

onde w(n) é uma janela usada para selecionar o sinal de
fala entre pz−1 e pz+1 . Finalmente, o cepstro complexo é
computado usando
Z π
1
ĥz (n) =
{log |Sz (eω )| + θz (ω)} eωn dω
(4)
2π −π
onde |Sz (eω )| e θz (ω) são, respectivamente, as respostas de
amplitude e de fase contı́nua de s(n) no instante pz . Para
fins de modelagem acústica em SPSS, o cepstro complexo é
decomposto em seus componentes de fase mı́nima e de fase
residual, conforme discutido em [20]. Assim, o cepstro de fase
mı́nima no instante pz é dado por
(
ĥz (n),
n=0
(m)
ĥz (n) =
(5)
ĥz (n) + ĥz (−n), 1 ≤ n ≤ C
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enquanto os parâmetros de fase são
φz (n) = ĥz (−n − 1), 0 ≤ n < C.

•

(6)

Note que, mesmo com parâmetros acústicos extraı́dos de
forma não-periódica, o mapeamento entrada-saı́da da DNN
durante o treinamento pode ser feito de forma periódica, pois
as durações dos estados dos HSMM geradas pelo alinhamento
fonético são em geral fornecidas por quadros cujos tamanhos
são múltiplos de 5 ou 10 ms. Para isso, os parâmetros acústicos
sı́ncronos com o pitch, extraı́dos em cada um dos instantes
{p0 , . . . , pZ−1 }, podem ser transformados da seguinte forma:
yt = {yz | pz ≤ tK < pz+1 } , t = 0, . . . , N − 1

•
•

B. Atributos Numéricos
Os parâmetros de entrada numéricos são aqueles relacionados a quantidades e distâncias, que de acordo com [22] são:
•

(7)

•
•

onde K é a duração de um quadro em sistemas HSMM-TTS.
Perceba que (7) simplesmente repete os vetores do instante de
pitch anterior até o próximo GCI.

•
•

B. Informação de Duração na Entrada da Rede

•

Em sistemas estado-da-arte DNN-TTS, a informação de
duração é usualmente codificada a cada perı́odo de duração
fixa, ao se considerar a posição do quadro de duração fixa
dentro do estado do HSMM e do fonema1 . Como a ideia aqui
é substituir, durante o treinamento, as janelas periódicas de
tamanho fixo por segmentos que comecem e terminem de
(d)
acordo com os GCI, podemos determinar lt da seguinte
forma:


(pz − tsi ) / tsf − tsi 
 tsf − pz / tsf − tsi 
(d)

lt = 
(8)
 (pz − tpi ) / tpf − tpi 


tpf − pz / tpf − tpi
onde os tempos tsi , tsf , tpi , tpf são, respectivamente, os
tempos de inı́cio e fim do estado do HSMM e do fonema,
nos quais pz está inserido.
IV. DNN-TTS PARA O I DIOMA P ORTUGU ÊS
Para a aplicação da estrutura DNN-TTS (apresentada na
Seção II) a um idioma especı́fico, é necessário somente que
seja definida a informação linguı́stica a ser representada pelos
vetores de entrada da rede neural, isto é, L = {l0 , . . . , lT −1 }.
Assumindo que já existe um sistema HSMM-TTS em funcionamento para o referido idioma, a tarefa torna-se ainda
mais simples, consistindo em selecionar perguntas do conjunto
de questões usado no processo de context clustering durante
o treinamento do sistema HSMM-TTS. Neste trabalho, as
(b)
(n)
informações que compõem os vetores lt e lt são extraı́das
de [22]. A seguir, fazemos um resumo dessas informações.
A. Atributos Binários
Para o caso do idioma Português falado no Brasil, a
(b)
informação binária lt pode consistir em grupos fonéticos,
indicadores silábicos e classificadores semânticos e/ou morfológicos, tais como
• tipo de fonema: sonoro, surdo, fricativo.
1 As informações de duração de estado HSMM e de fonema são fornecidas
pelo alinhamento forçado usando um sistema HSMM-TTS equivalente.

tonicidade silábica: silaba tônica ou átona;
classificação das palavras: substantivo, artigo, palavras de
conteúdo.
tipos de frases quanto à entonação: interrogativa, afirmativa.

•
•
•
•
•

número de fones na sı́laba;
número de sı́labas na palavra, frase e sentença;
posição da sı́laba na palavra, frase e sentença;
número de sı́labas tônicas na frase antes e depois da sı́laba
corrente;
distância da sı́laba corrente até a próxima sı́laba tônica
antes e depois, na frase corrente;
número de palavras na frase e sentença;
posição da palavra corrente na frase corrente e sentença;
distância entre a palavra corrente e a próxima palavra de
conteúdo antes e depois, na frase corrente;
posição da frase corrente na sentença;
número de sı́labas e palavras na frase anterior, posterior
e corrente;
número de sı́labas, palavras e frases na sentença.

Os atributos numéricos são geralmente normalizados entre 0
e 1. Os valores máximos e mı́nimos de cada atributo podem
ser obtidos da base a ser usada no treinamento do DNN-TTS.

V. E XPERIMENTOS
A. Preparação da Base de Dados Usada
Para implementar o DNN-TTS proposto para o idioma
Português falado no Brasil, a base de dados Constituicao 1.0,
fornecida pelo grupo do projeto FalaBrasil [23] é utilizada.
Essa base consiste em nove horas de áudio amostrado a
22,05 kHz, gravado em um ambiente controlado, por um
locutor masculino. Além do áudio, o texto correspondente
também é disponibilizado.
Para a obtenção de etiquetas fonéticas e de contexto, uma
ferramenta de preparação de base de dados para a sı́ntese
(baseada no método descrito em [24]) é implementada. O processo consiste na criação de etiquetas fonéticas iniciais usando
o módulo de conversão grafema-fonema de um processador de
textos, seguido por procedimentos de alinhamento da base de
dados. Para isso, um dicionário especı́fico é usado, em que para
cada palavra a ser alinhada existe uma versão com ou sem uma
pausa logo a seguir. Dessa forma, consegue-se não só alinhar
a base, mas também detectar as pausas. Por fim, as novas
etiquetas fonéticas com informação de inı́cio e fim, e pausas
nos lugares corretos, são usadas para produzir as etiquetas de
contexto usadas em sistemas HSMM-TTS. Do total da base
de dados, selecionamos uma hora, coletando as sentenças que
obtêm os maiores escores de log-verossimilhança durante o
procedimento final de alinhamento.
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TABELA I

B. Entradas e Saı́das das DNN

R ESULTADOS DE AVALIAÇ ÃO OBJETIVA

Dois conjuntos de entrada são preparados, isto é,
• L1 = {l0 , . . . , lT −1 }: conjunto de vetores extraı́dos a
cada quadro de 5 ms, em que cada subvetor duração
(d)
lt contém informação das posições do correspondente
quadro dentro do estado do HSMM e do fonema;
• L2 = {l0 , . . . , lz−1 }: conjunto de vetores sı́ncronos com
(d)
os GCI, em que cada subvetor duração lt está conforme
descrito na Seção III-B.
Os atributos linguı́sticos são obtidos usando uma versão para
o idioma Português do Festival Speech Synthesis System [25],
enquanto o alinhamento fonético, ao nı́vel dos estados dos
HSMM, são gerados por um sistema HSMM-TTS treinado
com O1 descrito a seguir. Ao final, cada vetor lt possuirá 888
elementos.
Os parâmetros acústicos são extraı́dos segundo o modelo
de análise e sı́ntese de fala usando o cepstro complexo [20],
discutido na Secção III. Detecção de GCI e extração de F0 são
feitos usando a ferramenta Reaper [26]. A frequência F0 é extraı́da dos sinais de fala a cada 5 ms. Cada vetor de parâmetros
ot é composto de 45 coeficientes mel-cepstrais, log (F0 ), 39
coeficientes de fase, e flag de decisão sonoro/surdo. Os coeficientes de velocidade e aceleração também são concatenados,
ou seja M = 2, exceto pelo flag sonoro/surdo, de forma que a
dimensão de ot é 256. Ao final, dois conjuntos de parâmetros
são obtidos. Assim,
• O1 = {o0 , . . . , oT −1 }: conjunto de vetores periódicos a
cada 5 ms, obtidos a partir de O2 através de (7);
• O2 = {o0 , . . . , oz−1 }: conjunto de vetores sı́ncronos
com o pitch.
C. Treinamento dos Sistemas
Inicialmente, um sistema HSMM-TTS, que denominamos
modelo Λ1 , é treinado considerando as etiquetas de contexto
e fonéticas extraı́das da base de dados, juntamente com O1 .
Em seguida, os HSMM treinados são então usados para alinhar
a base de dados ao nı́vel de cada estado dos HSMM. Usando
essas informações de alinhamento, L1 e L2 são produzidos.
Com isso, dois DNN-TTS são treinados. Dessa forma,
1) Λ2 : treinado com {L1 , O1 };
2) Λ3 : treinado com {L2 , O2 }.
O treinamento ocorre usando a ferramenta TensorFlow [27] em
um MacOs Versão 10.13.3, com processador duplo 3,06 GHz
Intel Core i3 e 8 GB de memória. O tempo de treinamento
de cada DNN-TTS dura em torno de 15 horas, enquanto o
HSMM-TTS despende 3 horas para ser treinado. Os passos
de treinamento do HSMM-TTS são aqueles sugeridos pelas
ferramentas disponı́veis em [28]. Para o nosso caso, no entanto, o peso dos parâmetros da fase φ(n) na probabilidade
de emissão dos estados dos HSMM é ajustado para zero.
Todas as DNN têm 5 camadas ocultas com 1024 neurônios
cada, função de ativação sigmoide e camada de saı́da linear.
As dimensões dos vetores de entrada e saı́da são 888 e 256,
respectivamente. Para o treinamento das DNN, é utilizado o
método de otimização Adam [27] e taxa de aprendizagem de
10−3 . O batch size escolhido é de 256 como um compromisso

( APROXIMADAMENTE 10

MINUTOS ).

COM

20 SENTENÇAS DE TESTE

A S DURAÇ ÕES S ÃO OBTIDAS

ATRAV ÉS DE ALINHAMENTO FON ÉTICO USANDO O MODELO

Situação
1
2
3
4
5

n
o
HSMM: Õ1 ← L̃1 , Λ1
n
o
DNN: Õ2 ← L̃1 , Λ2
n
o
DNN: Õ3 ← L̃1 , Λ3
n
o
DNN: Õ4 ← L̃2 , Λ2
n
o
DNN: Õ5 ← L̃2 , Λ3

Λ1

MCD
(dB)

RMS
F0

% VUV
errados

RMS
fase

5,39

17,19

3,94

3,44

5,18

17,82

3,39

3,37

5,35

18,31

3,87

3,38

6,86

21,88

17,30

3,32

5,30

18,56

3,64

3,21

entre consumo de memória, precisão e tempo de treinamento.
O número de épocas máximo é ajustado para 50 e não é
utilizado um conjunto de dados para validação.
D. Avaliação Objetiva
Para avaliar os sistemas treinados, são usadas as seguintes
medidas de distorção entre parâmetros acústicos naturais e
gerados pelos sistemas: distância mel-cepstral (MCD) em
decibeis [29]; valor eficaz (root mean square, RMS) da F0 em
quadros sonoros de 5 ms; percentual de erros de classificação
sonoro/surdo (VUV) dos quadros de 5 ms; e RMS dos
parâmetros de fase. Os resultados para todas as situações
testadas estão mostrados na Tabela I. Pode-se observar que
a melhor situação em termos de menor distorção
espectral
e
n
o
erros sonoros/surdos ocorre quando Õ2 ← L̃1 , Λ2 , apesar
de o sistema HSMM-TTS ter obtido menor distorção de F0 ,
o que é esperado quando se usa DNN, devido à prática
da interpolação para obtenção de valores nas regiões surdas
da F0 [4].
n Já a omenor distorção de fase ocorre na situação
Õ5 ← L̃2 , Λ3 , que utiliza entrada sı́ncrona com o pitch.
Vale lembrar que as situações 4 e 5 necessitam de um modelo
externo de prosódia, pois para gerar vetores com atributos
linguı́sticos de forma sı́ncrona para um texto qualquer no momento da sı́ntese, é necessário que se tenha conhecimento das
marcas de pitch de antemão antes da geração de parâmetros
acústicos. Portanto, se consideramos somente os casos práticos
(1, 2 e 3), Λ2 também obtém a menor distorção de fase. A
Fig. 2 mostra, para uma dada frase de teste, as trajetórias
naturais do quarto coeficiente mel-cepstral e F0 , junto com
as correspondentes versões sintéticas produzidas nas situações
1, 2 e 3. Percebe-se que, no caso do cepstro, o melhor modelo
é Λ2 , ao passo que para o caso da F0 , Λ1 é melhor.
VI. C ONCLUS ÕES
Neste artigo, foi apresentado um estudo de aplicação de
parâmetros sı́ncronos com o pitch a sistemas DNN-TTS, com o
objetivo de melhorar a qualidade do sinal de fala. A motivação
está baseada nos seguintes fatos: 1) análise sı́ncrona com
o pitch proporciona estimativa da envoltória espectral suave
de tempo curto e resposta de fase do sinal de fala, que
melhoram o sinal produzido por sistemas do tipo SPSS; 2)
as DNN não requerem que os parâmetros de entrada e saı́da
sejam extraı́dos de quadros de tamanho fixo. Medidas objetivas
de qualidade mostraram que, dentre as estruturas testadas, o
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Fig. 2. Trajetórias natural e sintéticas, produzidas pelos modelos Λ1 , Λ2 e
Λ3 , com entrada L̃1 . (a) Quarto coeficiente mel-cepstral. (b) Frequência F0 .

melhor resultado foi obtido quando os parâmetros acústicos
extraı́dos de forma sı́ncrona com os GCI foram usados com
mapeamento entrada-saı́da para cada quadro de tamanho fixo,
fornecido pelo alinhamento fonético. Isso decorre por dois
fatores: a) a quantidade de dados para treinamento é maior
quando quadros de 5 ms são utilizados; b) a entrada da rede é
gerada a partir de alinhamento fonético produzido por HSMM.
No futuro, pretendemos investigar métodos que eliminem a
necessidade do uso de um sistema HSMM-TTS equivalente,
o qual tem tornado-se até então requerido para obtenção de
parâmetros linguı́sticos de entrada.
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