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Tiivistelmä

Tässä artikkelissa esitellään tutkimusprojektia, jossa pyrittiin parantamaan työ-
konesimulaattoreiden äänisynteesiä. Nykypäivän simulaattorit ovat visuaalisesti ja
toiminnaltaan erittäin kehittyneitä, mutta niiden äänimaailma on vielä puutteelli-
nen. Parantamalla simulaattoreiden ääniympäristöä simulaattorit voivat saavuttaa
roolin täysin realistisina opetustyökaluina, joiden avulla tulevat koneenkuljettajat
voidaan kouluttaa realistisessa, mutta turvallisessa ympäristössä. Työssä paran-
netaan simulaattoreiden olemassa olevia ääniä ja luodaan uusia ääniä kahdelle
eri simulaattorityypille: metsäkone- ja porauskonesimulaattori. Tässä artikkelis-
sa esittelemme miten loimme synteettisiä porauslaitteiston hydrauliikkaääniä ja
metsäkoneen syöttö-, karsinta- ja kontaktiääniä. Työssä hyödynnetään useita eri
signaalinkäsittely- ja äänisynteesimenetelmiä, kuten lineaariprediktiota, verhokäy-
räanalyysiä, suodatusta ja spektrivähentämistä. Lineaariprediktiota käytetään ää-
nisynteesissä huomattavan paljon työn aikana, erityisesti hydraulisten äänien ja
metsäkoneäänien parissa. Menetelmän ansiosta voidaan mallintaa halutun äänisig-
naalin spektriominaisuuksia, jotka yhdistettynä kohinaherätteeseen mahdollistavat
helposti muokattavien laadukkaiden synteettisten äänien luomisen. Verhokäyräana-
lyysin avulla voidaan myös mallintaa äänisignaalin verhokäyrän muodot, jolloin
synteettinen signaali vastaa amplitudiltaan myös mahdollisimman tarkasti alkupe-
räistä ääninäytettä. Verhokäyräanalyysistä oli erityisesti hyötyä metsäkoneen syöttö-
ja karsintaäänien synteesissä. Metsäkoneiden kontaktiäänien luomisessa käytettiin
spektrivähentämistä, jonka avulla voidaan poistaa taustakohinaa äänitteistä. Tämä
mahdollisti taustakohinattomien lyhyiden kontaktiäänien erottelemisen ja luomisen
kohinallisesta äänitteestä.

1 JOHDANTO

Koulutussimulaattorit ovat kehittymässä nykypäivänä erittäin tärkeiksi työkaluiksi työ-
koneiden kuljettajien koulutuksessa. Nämä simulaattorit mahdollistavat turvallisen kou-
lutusympäristön, jossa tulevat kuljettajat voivat tehokkaasti oppia tärkeimmät taidot ja
mahdolliset vaaratilanteet. Ideaalitilanteessa simulaattorilla koulutettu kuljettaja osaa
käyttää oikeata työkonetta ilman aiempaa kokemusta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
simulaattoreiden ympäristön tulee olla mahdollisimman realistinen sekä visuaalisesti että
auditiivisesti.
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Vaikka nykysimulaattorit ovat jo visuaalisesti ja toiminnallisesti erittäin kehittyneitä,
niiden äänimaailmassa on vielä parantamisen varaa. Äänillä on tärkeä rooli työkoneiden
käytössä: ne ilmoittavat työkoneen kunnosta, kertovat lähestyvistä muista koneista ja an-
tavat tärkeitä vihjeitä itse laitteen operoimisessa. Realistisella ääniympäristöllä kuljettajia
voitaisiin kouluttaa simulaattoreiden avulla muun muassa tunnistamaan vikoja laitteissa,
välttämään vaaratilanteita ja käyttämään työkonetta sekä ääni- että näkövihjeiden avul-
la. Tällaisen koulutustavan hyöty on uusien kuljettajien kouluttaminen yllämainitulla
tavalla täysin turvallisessa ympäristössä sen sijaan, että koulutus suoritettaisiin oikealla
työmaalla oikeiden koneiden ja ihmisten kanssa.

Tässä artikkelissa esitellään porakone- ja metsäkonesimulaattorin ääniympäristön tut-
kimusta, jota tehtiin REMES-hankkeessa [1]. Simulaattoreiden nykyinen äänirajapinta
perustuu pitkälti yksittäisten ääninäytteiden toistamiseen. Tässä projektissa pyrittiin
kehittämään näitä yksittäisiä ääninäytteitä realistisemman kuuloisiksi erilaisin synteesi-
menetelmin [2]. Näihin menetelmiin kuuluvat: lineaariprediktio, verhokäyräanalyysi ja
spektrivähentäminen.

2 SYNTEESIMENETELMÄT

2.1 Lineaariprediktio

Lineaariprediktio (LPC = linear predictive coding) on yleinen menetelmä äänenkäsit-
telyssä sekä erityisesti puheenkäsittelyssä. Sen avulla voidaan mallintaa äänen spekt-
riominaisuudet [3][4]. Lineaariprediktiossa jaetaan signaali käytännössä kahteen osaan:
käänteissuodatin A(z) ja jäännössignaali (residuaali) e(n). Tämän menetelmän vasta-
kohta on LPC-synteesi, jossa residuaali suodatetaan siirtofunktiolla 1/A(z) eli LPC-
suodattimella, jolloin saadaan palautettua alkuperäinen signaali. LPC-suodatin sisältää
alkuperäisen signaalin spektriominaisuudet ja vaihtamalla residuaalin paikalle esimer-
kiksi valkoista kohinaa saadaan tuloksena synteettinen signaali, jolla on samankaltainen
spektri alkuperäisen signaalin kanssa. Johtuen residuaalin kohinamaisesta olemukses-
ta, sen korvaaminen valkoisella kohinalla on kuuloaistin kannalta pätevä menetelmä.
Huomioitavaa on kuitenkin, että riittävän hyvälaatuisen synteettisen lopputuloksen saa-
vuttamiseksi on käytettävä erittäin korkeaa suodatinkertoimien määrää (tässä projektissa
esim. p = 1000). LPC-suodatin on esitelty alla, missä E(z) on herätesignaali (esim.
kohinaa) tai residuaali ja A(z) on käänteissuodatin:

S(z) = E(z)
1

A(z)
=

E(z)

1−
p∑

k=1

akz−k
. (1)

LPC-synteesin avulla voidaan luoda mielivaltaisen pitkiä näytteitä yksinkertaisesti piden-
tämällä tai lyhentämällä kohinaherätteen pituutta, jolloin vältytään “konekivääriefektiltä”,
joka syntyy toistaessa samaa lyhyttä näytettä.
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2.2 Verhokäyräanalyysi

Verhokäyräanalyysin avulla voidaan mallintaa signaalia aika-alueessa eli pystytään hah-
mottelemaan signaalin amplitudin käyttäytyminen ajan suhteen. Tässä projektissa tämä
on toteutettu Giannoulisin, Massbergin ja Reissin esittämän verhokäyräseuraajan avulla
[5], joka on esitelty alla.

y1 = max(xL[n], αRy1[n− 1] + (1− αR)xL[n]) (2)

yL = αAyL[n− 1] + (1− αA)y1[n] (3)

Verhokäyräseuraajan tarkkuuden määräävät alukekerroin αA (engl. attack coefficient)
ja vapautuskerroin αR (engl. release coefficient), jotka saadaan laskettua aikavakion τ
avulla seuraavasti.

α = e−1/(τfs) (4)

Kertomalla LPC-synteesillä luotu signaali alkuperäisen signaalin verhokäyrällä saadaan
lopputuloksena synteettinen signaali, jonka spektri- ja aika-alueen ominaisuudet vastaavat
alkuperäistä signaalia.

2.3 Spektrivähentäminen

Spektrivähentämisellä tarkoitetaan menetelmää, jossa signaalista poistetaan taustakohi-
naa [6]. Kyseinen menetelmä on tärkeä työkalu tässä projektissa, sillä se mahdollistaa
kohinattomien ääninäytteiden luomisen äänimateriaalista, joka sisältää erilaista työko-
neista ja ympäristöstä johtuvaa taustamelua. Idea spektrivähentämisen takana on vähentää
kohinan magnitudispektri kohinaa sisältävän signaalin magnitudispektristä, jolloin jäljel-
le jää kohinattoman signaalin spektri. Kohinan spektri määritetään signaalista hetkellä,
jolloin siinä esiintyy pelkästään taustakohinaa. Menetelmä suoritetaan analysoimalla
signaali ikkunoittain käyttämällä lyhyen ajan Fourier-muunnosta (STFT = short time
Fourier-transform) magnitudispektrien laskemiseen [7]. Spektrivähennyksen jälkeen
signaali palautetaan aika-alueeseen käänteisellä Fourier-muunnoksella (IFT).

3 HYDRAULIIKKAÄÄNET

Hydrauliikan aiheuttamat äänet ovat tärkeä osa työkoneiden äänimaailmaa. Työkoneiden
puomit ja monet muut osat toimivat hydraulisen järjestelmän avulla, joka aiheuttaa erilai-
sia kohinamaisia ääniä. Seuraavaksi esitellään hydrauliikkaäänten synteesiä porakone- ja
metsäkonesimulaattoreita varten.

Hydrauliikkaääni syntetisoitiin käyttämällä äänitettä todellisista hydrauliikan äänistä
sekä LPC-menetelmää. Kyseisestä äänitteestä otettiin 100 ms pätkä äänisignaalia, josta
laskettiin käänteissuodin A(z) asteluvulla P = 1000. Tämän jälkeen suodatettiin val-
koista kohinaa kaavassa 1 esitetyllä LPC-suodattimella, jolloin saatiin täysin synteettinen
hydrauliikkaääni, jonka spektriominaisuudet vastaavat alkuperäistä signaalia. Kuvassa
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esitetään tämä synteesiprosessi eri käänteissuodattimen asteluvuilla. Kuvasta 1 näkee
hyvin LPC:n tavan mallintaa signaalin spektriä ja aseteluvun vaikutus sen tarkkuuteen:
vaaditaan suuria (P ≥ 1000) astelukuja, jotta LPC mallintaa spektriä riittävän tarkasti.
Kuten kuvasta voi nähdä, asteluvun 1000 suodattimella synteettisen signaalin spektri
vastaa hyvin tarkasti alkuperäisen signaalin spektriä. Synteettinen signaali kuulostaa silti
hieman erilaiselta kuin alkuperäinen, koska signaalien yksityiskohdissa on eroja.
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Kuva 1: Alkuperäisen hydrauliikkaäänen spektri (vasen) ja synteettisen hydrauliikkaää-
nen spektri (oikea).

4 METSÄKONEÄÄNET

Tässä osiossa esitellään metsäkonesimulaattorille syntetisoituja ääniä. Syntetisoituihin
ääniin kuuluvat harvesterin syöttöäänet sekä kuormatraktorin kolahdusäänet. Harves-
terilla tarkoitetaan metsäkonetta jonka avulla voidaan kaataa, katkoo ja karsia puita.
Harvesteriin kuuluu harvesteripää, jonka läpi puun rungot syötetään oksien karsimiseksi.
Tällöin syntyy syöttöääni, jonka synteesi esitellään tässä osiossa. Toinen metsäkonetyyp-
pi on kuormatraktori, jonka avulla puun runkoja lastataan ja siirretään. Kuormatraktoriin
liittyvät erilaiset kontaktiäänet, kuten puomin ja rungon väliset kolahdukset, joita myös
tutkittiin ja jäljiteltiin tässä osiossa.
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4.1 Syöttöääni

Synteettinen syöttöääni on luotu samalla tavalla kuin hydrauliikkaääni: alkuperäisestä
syöttöääninäytteestä on laskettu 1000 asteen LPC-suodatin, jolla on suodatettu valkoista
kohinaa. Tämän lisäksi on kuitenkin käytetty myös kappaleessa 2.2 esiteltyä verhokäy-
räseuraajaa, jotta syöttöääni vastaisi amplitudiltaan alkuperäistä signaalia myös aika-
alueessa. Alkuperäisessä signaalissa esiintyvän taustamelun takia alkuperäistä signaalia
on jouduttu suodattamaan ennen synteesiä. Kaistanestosuodattimella on poistettu noin
500 Hz:n taajuudella oleva voimakas dieselmoottorin vinkuna, minkä lisäksi signaali
on alipäästösuodatettu 8 KHz:n taajuudella korkeataajuisen taustamelun poistamiseksi.
Synteesin lopputulos on esitelty kuvassa 2, mistä voi huomata samankaltaisia piirteitä
ja muotoja synteettisen ja alkuperäisen signaalin välillä sekä aika-alueessa että spektro-
grammissa.

Kuva 2: a)b) Alkuperäisen syöttöäänen ja c)d) synteettisen syöttöäänen aika-alueen kuvat
ja spektrogrammit.

4.2 Kontaktiäänet

Kontaktiäänillä tarkoitetaan erilaisia ääniä, jotka syntyvät kuormatraktorin puomin ja
tukkien osuessa sen rungon eri osiin. Näitä kontaktiääninäytteitä luotiin erottelemalla
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haluttuja äänitapahtumia videomateriaalista, joka sisälsi kuormatraktorin työskentelyä.
Videon ääniraita sisälsi huomattavan määrän taustamelua johtuen esimerkiksi tuules-
ta sekä moottoriäänistä ja tästä johtuen puhtaiden ääninäytteiden luomiseen käytettiin
osioissa 2.3 esiteltyä spektrivähentämistä. Spektrivähentämisen ansiosta pystyttiin luo-
maan erittäin puhtaita näytteitä erilaisista kontaktiäänistä. Kuvassa 3 on esitelty tällä
menetelmällä luotu ääninäyte tukkien osumisesta sermiin (kuormatraktorin lavan takao-
sa). Taustamelun huomattavan vähentymisen voi huomata sekä aika-alueen kuvista sekä
spektrogrammeista, jolloin haluttu signaali tulee paremmin esille.

Kuva 3: Aika-alueen kuvat ja spektrogrammit tukkien osumisesta sermiin a)b) ennen
spektrivähentämistä ja c)d) spektrivähentämisen jälkeen .

5 YHTEENVETO

Tässä artikkelissa esiteltiin kolme eri synteesimenetelmää työkonesimulaattoreiden ääni-
synteesiä varten. Hydrauliikkaääniä syntetisoitiin korkean asteluvun LPC-menetelmällä,
jonka ansioista voitiin luoda korkealaatuisia synteettisiä hydrauliikkaääniä suodattamalla
valkoista kohinaa. Tämän lisäksi esiteltiin verhokäyräseuraajan käyttöä metsäkoneen
syöttöäänen syntetisoimisessa, jolloin voitiin myös mallintaa tarkasti alkuperäisen signaa-
lin amplitudin käyttäytyminen aika-alueessa. Viimeisenä esiteltiin spektrivähentämisen
vaikutusta puhtaiden ääninäytteiden luomisessa kohinaisesta äänimateriaalista. Näiden
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menetelmien soveltaminen työkonesimulaattoreiden kehityksessä luo simulaattoriym-
päristölle paremmat lähtökohdat äänimaailman realistisuuden suhteen, jolloin myös
koulutuksesta kehittyy tehokkaampaa ja realistisempaa.
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