
 

 

АНОТАЦІЯ 

Пояснювальна записка дипломної роботи на тему: «Голосове керування 

радіоелектронними пристроями» обсягом 68 сторінок містить 7 ілюстрацій, 3 

таблиці та 24 бібліографічних посилання. 

Метою дипломної роботи є побудова та дослідження роботи голосового 

керування із використанням Raspberry Pi та плати розпізнавання голосових 

команд EasyVR. 

В роботі проаналізовано основні онлайнові та офлайнові методи розпі-

знавання голосових команд, достовірність їх визначення, описано параметри, 

особливості методів, встановлення їх на Raspberry Pi. 

В розділі «Охорона праці» виконано оцінку основних потенційно шкід-

ливих і небезпечних чинників, які мають місце при експлуатації пристрою. 

Ключові слова: Raspberry Pi, голосове керування, плата розширення, 

плата розпізнавання голосових команд. 

 



 

 

ANNOTATION 

Explanatory note diploma work on “Voice controlling of radio-electronic de-

vices” volume 68 pages contains 7 figures, 3 tables and 24 bibliographic titles for 

references. 

The aim of the diploma is the construction and research on voice controlling 

using Raspberry Pi and voice recognition board EasyVR. 

This work analyses the main methods of online and offline voice recognition, 

the accuracy of their determining, describes the options, features, installing on 

Raspberry Pi. 

In the section “Occupational safety” is estimated major potentially harmful 

and dangerous factors that play a role in the operation of the device. 

Keywords:  Raspberry Pi, voice recognition, expansion board, voice recogni-

tion board. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

RPi – Raspberry Pi 

URL – Uniform Resource Locator 

ID – Identifier 

VNC – Virtual Network Computing 

GPIO – General-Purpose Input/Output 

 

 

 

 

  



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА31.466533.001 ПЗ 

 

 3 

ВСТУП 

Сьогодні радіоелектронні системи мають вбудовані мікроконтролери та 

мікрокомп’ютери, які дозволяють дистанційне керування, тому тема дистан-

ційного керування є актуальною для вивчення. Одним з можливих способів 

дистанційного керування є голосове керування радіоелектронними пристро-

ями.  

Метою дипломної роботи є побудова та дослідження роботи голосового 

керування з використанням Raspberry Pi та плати розпізнавання голосових 

команд EasyVR. Готовий пристрій повинен бути компактним, зручним та до-

зволяти швидко здійснювати керуванням радіоелектронними пристроями. 

В роботі виконаний аналіз основних онлайнових та офлайнових методів 

розпізнавання голосових команд, розглянута достовірність їх розпізнавання, 

описані параметри, які досягнуті, вивчені особливості методів та способи  їх 

реалізації на Raspberry Pi з використанням плати розширення, підтверджена 

працездатність вибраних технічних рішень. 

В роботі також проведена оцінка основних потенційно шкідливих і не-

безпечних чинників, які можуть виникнути при експлуатації пристрою. 
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1 ОНЛАЙНОВІ МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ 

1.1 Аналіз онлайнових методів 

До головних онлайнових методів перетворення мови у текст (Speech to 

text – STT) для використання з Raspberry Pi належать: 

1. Microsoft – Windows Speech Recognition. 

2. Google Assistant. 

3. (Amazon Echo) Amazon Alexa. 

 

Параметри та особливості 

- Windows Speech Recognition – це система розпізнання мови від Win-

dows. Основною її особливістю є те, що ми можемо навчити систему, щоб 

вона краще розуміла нас. Після такого навчання комп’ютер краще розпізнає 

команди, які задає ваш голос. Функція розпізнання мови буде поліпшуватися 

щоразу, як тільки вона буде чути ваш голос. На Windows 7 та Windows 10 

розпізнання мови можливе лише англійською, французькою, іспанською, ні-

мецькою, японською, спрощеною китайською та традиційною китайською 

мовами [1]. 

- Google Assistant – розумний персональний асистент, розроблений ком-

панією Google і представлений на презентації Google 18 травня 2016 року. Це 

також система збору персональних даних (це є особливістю, оскільки систе-

ма відштовхується від запитів, які робить користувач, систематизує отримані 

дані, в тому числі з метою пошуку ключових слів і понять. Для ряду повідо-

млень Асистент здатний автоматично пропонувати різні варіанти отримання 

товарів або послуг. Також Асистент спостерігає за стилем мовлення, обме-

жуючи з метою напрацювання базу відповідей). Google Assistant вважається 

продовженням Google Now, але на відміну від останнього, Google Assistant 

може брати участь в двосторонніх переговорах. Помічник також включений в 

Google Allo — додаток для миттєвого обміну повідомленнями, Google Home 
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— розумний голосовий Wi-Fi динамік для управління будинком, Android 

Wear — розумний годинник від Google, а також в телефони від Google — 

Pixel [2]. 

- Amazon Alexa – інтелектуальний особистий помічник, розроблений 

Amazon, який став популярним через пристрої Amazon Echo та Amazon Echo 

Dot, які розроблені Amazon Lab126. Помічник здатен до голосової взаємодії, 

відтворення музики, створення списків справ, встановлення тривожних сиг-

налів (наприклад, будильника), трансляції подкастів, програвання аудіо книг, 

надання інформації про погоду, транспорт, та такої іншої, як новини, у реа-

льному часі. Alexa також може контролювати деякі інтелектуальні пристрої, 

проявляючи себе як система автоматизації будинку. Більшість пристроїв з 

Alexa дозволяють користувачам активувати пристрій за допомогою слова, 

яке його «будить» (наприклад, Echo); інші пристрої (наприклад, додаток 

Amazon на iOS або Android) вимагають від користувача натиснути на кнопку, 

щоб активувати режим прослуховування. В даний час, взаємодія і спілку-

вання з Alexa доступна тільки англійською та німецькою мовами [3]. 

Застосовуватись разом із Raspberry Pi можуть усі вищезазначені методи. 

1.2 Встановлення онлайнових методів 

1.2.1 Windows 10 IoT Core Speech Recognition 

Однією з головних особливостей нещодавно випущеної операційної сис-

теми Windows 10 IoT Core для Raspberry Pi була підтримка USB Audio. Ця 

особливість відкриває розпізнання мови на RPi. Раніше він працював тільки 

для MinnowBoard MAX. 

Для виконання цього проекту вам необхідні наступні речі: 

 Raspberry Pi 2 або 3. 

 USB мікрофон. 

В основному для  розпізнавання мови, заснованої на граматиці, на 

Windows 10, виконуємо наступні кроки: 

1. Створення та ініціалізація об'єкта Speech Recognition. 
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2. Додавання і компіляція обмеження файлу граматики. 

3. Почати розмову з розпізнавання злитого мовлення. 

4. Обробка результатів розпізнавання з використанням обробників подій. 

Для цього завдання створюється SRGS-файл граматики.  

Граматика містить набір правил, які визначають вимовлені слова і фрази, 

які розпізнають мовний додаток. Граматика повинна забезпечити структуро-

вані, логічні вирази мови, які відносяться до конкретних ситуацій. У той же 

час, граматика повинна бути досить загальна, щоб дозволити невеликі зміни 

в команді, щоб забезпечити більш природний стиль розмовної мови і забез-

печити кращу користувальницу ефективність. Ви можете визначити структу-

ру граматики, яка використовує різні елементи в певній послідовності, щоб 

забезпечити користувачеві логічні варіації фраз або окремих варіантів слова. 

Якщо розпізнавач використовує файл граматики, це викликає генеруван-

ня результуючого обробника подій. Усередині цього обробника подій ми пе-

ревіряємо тег, що генеруються на основі розпізнаних слів. Теги будуть гене-

руватися відповідно до граматичного файлу SRG, який ми використовуємо. У 

файлі граматики ми вказали деякі XML елементи <теги>. Вони будуть при-

сутні на результаті розпізнання. Ми можемо перевірити наявність цих міток і 

визначити, які дії будуть виконані [4]. 

1.2.2 Google Assistant на Raspberry Pi 

Встановлення Google Assistant для Raspberry Pi, також відомий як Google 

будинок. 

Необхідні речі: 

 Raspberry Pi 3 (із встановленою останньою версією Raspbian). 

 USB мікрофон. 

 Динамік. 

Для початку потрібно здійснити налаштування Google Developer Project. 

Він дає вашому пристрою дозвіл використання Google Assistant API. Проект 
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відстежує використання квот і дає корисні показники для запитів, зроблених 

з вашого пристрою. 

Для того, щоб дозволити доступ до Google Assistant API, виконайте на-

ступні дії: 

1. У браузері на Raspberry Pi перейдіть за адресою 

http://console.cloud.google.com/cloud-resource-manager. У Cloud 

Platform Console перейдіть до сторінки Projects. Виберіть існуючий 

проект або створіть новий (Create Project, наприклад, використовуючи 

назву проекту gapi). 

2. Перейдіть до API Manager та виберіть Dashboard. Натисніть Enable 

API. Знайдіть Google Assistant API у вибраному проекті та натисніть 

Enable. 

3. Створіть OAuth Client ID за наступними кроками: 

a. Створіть клієнтський ідентифікатор. 

b. Впишіть ім’я продукту на екрані згоди. 

c. Натисніть Other і дайте ім'я ідентифікатору клієнта. 

d. Натисніть Create. З'явиться діалогове вікно, яке покаже вам іден-

тифікатор клієнта і секрет (його не треба запам'ятовувати або збе-

рігати, просто закрийте діалогове вікно – натисніть OK). 

e. Натисніть ⬇ (праворуч на екрані) для завантаження секретного 

клієнтського JSON файлу клієнтського ідентифікатора 

(client_secret_XXXX.json). 

4. Скопіюйте файл client_secret_XXXX.json на свій пристрій. Для 

Raspberry Pi виконаємо наступні кроки (не виконуйте наступну команду в 

SSH сесії, підключеної до Raspberry Pi. Ця команда передає файл у форматі 

JSON з каталогу комп'ютера розробника до пристрою, а SSH сесія не може 

отримати доступ до локальних каталогів). 

Відкрийте нове вікно терміналу. Виконайте у ньому наступну команду: 
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scp ~/Downloads/client_secret_XXXX.json 

pi@<raspberry-pi-ip-address>:/home/pi/ 

password: <password-for-raspberry-pi> 

Закрийте вікно терміналу. 

Здійснимо установку контролю активності для власного профілю. Для то-

го, щоб використовувати Google Assistant, ви повинні розділяти деякі дані 

активності із Google. Google Assistant потребує цю інформацію для коректної 

роботи, що нестандартно для засобів розробки. 

У термінальному вікні: 

1. Впишіть sudo apt-get install python3-dev python3-

venv, дочекайтесь завантаження. 

2. Для завантаження залежностей вводимоо sudo apt-get install 

portaudio19-dev libffi-dev libssl-dev. 

3. Виконуємо python3 -m venv env. 

4. Як тільки ми ввімкнули це середовище, виконуємо env/bin/pip 

install pip setuptools --upgrade. 

5. Потім виконуємо source env/bin/activate. 

6. Зараз ми знаходимось у середовищі. Виконуємо python -m pip 

install google-assistant-sdk[samples]. (Виконання даної 

команди забирає багато часу). 

7. Виконуємо python -m goog-

lesamples.assistant.auth_helpers --client-secrets 

/home/pi/Downloads/client_secret_XXXX.json, після цьо-

го буде здійснено перехід на сайт, де буде здійснено запит на дозвіл. 

Потрібно натиснути Allow (Дозволити). Буде показане вікно: “Authen-

tication has completed, you may close this window”. 

Відкрийте сторінку Activity Controls для облікового запису Google, який 

ви хочете використовувати із «асистентом». Ви можете використовувати 

будь-який обліковий запис Google, не обов’язково акаунт розробника. Пере-
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ходимо до http://myaccount.google.com/activitycontrols. Переконайтеся, що на-

ступні тумблери ввімкнені: 

 Web & App Activity 

 Location History 

 Device Information 

 Voice & Audio Activity 

8. Введіть у термінальному вікні python -m goog-

lesamples.assistant. Ця команда власне запускає асистента, 

якому можна задавати питання. Потрібно, щоб був увімкнений мікро-

фон і гучномовець. 

Google Assistant готовий до роботи і успішно розпізнає мову, перетворює 

її у текст, та відповідає на запитання [5]. 

 

1.2.3 Amazon Alexa на Raspberry Pi 

Корисно мати Amazon Echo у своєму домі. Він може відтворювати подка-

сти, приймати нагадування або зберігати замітки, навіть контролювати інші 

прилади у вашому будинку, але за ціною у межах від $50 – до $150 - це доро-

ге задоволення, якщо ви не впевнені, що будете часто його використовувати. 

Проте є хороші новини: можна використати Raspberry Pi та зробити повністю 

функціональний пристрій, який реагує на голосові команди. 

 Єдине, що він не може зробити, це отримати доступ до таких сервісів му-

зики, як Amazon Prime, Spotify або Pandora. В іншому випадку, це Echo з усі-

ма приємними доповненнями Alexa, віртуального помічника Amazon. Це 

означає, що він може зробити перетворення одиниць вимірювання, перевіри-

ти результати спортивних змагань, прочитати для вас книги Kindle, перевіри-

ти погоду, грати подкасти та радіо, а також багато іншого. Після того, як на-

лаштуєте, отримаєте можливість використовувати додаток Alexa companion 

(IOS і Android), щоб змінювати налаштування свого Alexa, і зможете встано-

вити всі ті ж самі функції, які є на реальному Echo. Вони включають в себе 
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також недавно анонсовану інтеграцію таких ділових додатків, як Todoist і 

Any.do. 

Він буде також працювати з різними підключеними пристроями, в тому 

числі, смарт-лампами від LIFX або Nest Thermostat, тому зможете керувати 

ними за допомогою голосу. Як і реальний Echo, ваш (зроблений власноруч) 

DIY Echo може бути під’єднаний до If This Then That для додавання таких 

функцій, як to-dos to Evernote або отримання повідомлення на свій телефон, 

коли вимикається таймер. 

Щодо ціни, можна сказати тільки одне: новітній Echo Dot від Amazon 

(менший Echo з непотрібним гучномовцем) коштує всього $50, що робить 

створення його на основі Raspberry Pi, ціною $35, не для продажу. Ключова 

особливість Raspberry Pi, що робить його вартим уваги, що це все ще багато-

задачний пристрій. Даний проект просто встановлює набір програм, які до-

зволяють вашому Raspberry Pi виконати роль Echo. Ваш Raspberry Pi і надалі 

може працювати з цілим рядом таких інших проектів, як ретро-ігрова станція 

(вам потрібно лише встановити оточення робочого столу) або медіа-центр. 

Тобто, ви можете перетворити його в багатозадачну машину. 

Як і слід було очікувати, вам треба Raspberry Pi разом з малою кількістю 

деталей: 

 Raspberry Pi 3 (рекомендується) або Raspberry Pi 2 (тоді знадобиться 

USB Wi-Fi адаптер) із встановленою Raspbian. 

 Кабель живлення MicroUSB. 

 Карта MicroSD 8ГБ (краще 10 клас). 

 Мікрофон USB (працює практично будь-який USB-мікрофон. 

Playstation Eye за $8 працює особливо добре, якщо виконати невелику 

модернізацію). 

 Гучномовці (працює будь-який активний гучномовець). 

 Клавіатура і миша для налаштування (або доступ до комп'ютера з ви-

користанням VNC). 
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Побудуємо власноруч Echo, встановивши Amazon Alexa Skills Kit на 

Raspberry Pi. Тут використовуємо офіційний код Amazon. Хоча зробимо одне 

застереження: необхідно вручну запускати службу Alexa щоразу при заван-

таженні RPi, що не завжди зручно. 

 

 Перший крок: Реєстрація нового акаунта Amazon Developer Account 

Перед тим, як почати, вам необхідно зареєструватися для отримання без-

коштовного Amazon Developer Account (необхідно перейти за посиланням 

https://developer.amazon.com/), а потім створити профіль для свого DIY Echo. 

Це досить просто: 

1. Увійдіть до свого Amazon Developer Account. 

2. Перейдіть на вкладку Alexa. 

3. Натисніть Register a Product Type і виберіть Device. 

4. Назвіть тип пристрою і коротке ім'я (вибираємо “Raspberry Pi”). 

5. Натисніть кнопку Next. 

6. На екрані Security Profile, виберіть “Create new profile”. 

7. На вкладці General, поруч з “Security Profile Name” ім'я вашого профі-

лю. Зробіть те ж саме для опису. Натисніть кнопку Next. 

8. Запишіть Product ID, Client ID і Client Secret, які сайт генерує для вас. 

9. Перейдіть на вкладку Web Settings, а потім натисніть на кнопку Edit 

поруч з списком профілю. 

10. Поруч з Allowed Origins, натисніть кнопку “Add Another” і введіть: 

https://localhost:3000. 

11. Далі Allowed Return URL, натисніть кнопку “Add Another” і введіть: 

https://localhost:3000/authresponse. Натисніть кнопку Next, коли закін-

чите. 

12. Вкладка Device Details знаходиться поруч. Не має великого значення, 

що ви вводите в ній. Виберіть категорію, зробіть опис, виберіть очіку-
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ваний графік часу, і введіть 0 в формі поруч, на скількох пристроях ви 

плануєте використовувати це. Натисніть кнопку Next. 

13. І, нарешті, тут ви можете додати Amazon Music. Це не працює на при-

строї з RPi, тому не перевіряйте його роботу, вибравши "No", натис-

ніть кнопку Save. 

Тепер у вас є акаунт розробника Amazon (Amazon Developer Account) і ви 

створили профіль для Echo на RPi. Прийшов час, щоб повернутися до 

Raspberry Pi і отримати працюючий Alexa. 

 

 

Рис. 1.1 Текстовий редактор. 

 

 Другий крок: Клонування і встановлення Alexa 

Підключіть все до свого RPi і завантажте його. Для цього вам треба бути 

в графічному інтерфейсі (зараз він називається PIXEL), тому що в кінцевому 

підсумку будете використовувати веб-браузер для перевірки справжності 

пристрою. 

1. Відкрийте програму термінала на Raspberry Pi і введіть наступну ко-

манду: cd ~/Desktop і натисніть Enter. 
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2. Введіть git clone https://github.com/alexa/alexa-

avs-sample-app.git і натисніть Enter. 

3. Після того, як це буде повністю виконане, введіть: cd 

~/Desktop/alexa-avs-sample-app і натисніть Enter. 

4. Введіть sudo nano automated_install.sh і натисніть Enter. 

5. Відкриється текстовий редактор. Вам потрібно ввести свій ProductID, 

ClientID і ClientSecret, які ви отримали і зберегли на попередньому 

кроці. Переміщуйтеся за допомогою клавіш зі стрілками до кожного 

запису. Введіть кожну деталь після знака =, як показано на рис. 1.1. 

Коли закінчите, натисніть CTRL+X, щоб зберегти і вийти. 

6. Тепер ви знову в командному рядку. Прийшов час, щоб запустити 

сценарій установки. Введіть cd ~/Desktop/alexa-avs-sample-

app і натисніть Enter. 

7. Введіть .automated_install.sh і натисніть Enter. 

8. Коли будуть різні запитання, натисніть Y для всіх них. Це дозволить 

налаштувати RPi і встановити деяке додаткове програмне забезпечен-

ня. 

Після завершення можна випробовувати службу Alexa. 

 

 Третій крок: Запуск веб-служби Alexa 

Далі, ми збираємося запустити три набори команд відразу в трьох різних 

термінальних вікнах. Ми створимо нове вікно терміналу для кожного з на-

ступних кроків. Потрібно зробити кроки три (цей перший), чотири, і п'ять 

щоразу коли перезавантажуєте Raspberry Pi. 

Перший веб-служби Alexa: 

1. Введіть cd ~/Desktop/alexa-avs-sample-app/samples і на-

тисніть Enter. 

2. Введіть cd companionService && npm start і натисніть Enter. 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА31.466533.001 ПЗ 

 

 14 

Буде запущена супутня служба і відкриється порт для зв'язку з Amazon. 

Залишаємо це вікно відкритим. 

 

 Четвертий крок: Запуск примірника додатку і підтвердження свого 

облікового запису 

Відкрийте друге вікно терміналу (File => New Window). Наступний крок 

запускає додаток Java і відкриває вікно веб-браузера, в якому реєструється 

Echo на RPi за допомогою веб-сервіса Alexa. 

1. У вашому новому вікні терміналі введіть cd ~/Desktop/alexa-

avs-sample-app/samples і натисніть Enter. 

2. Введіть cd javaclient && mvn exec:exec і натисніть Enter.  

3. З'явиться вікно із запитом на перевірку авторизації пристрою. Натис-

ніть кнопку Yes. Відкриється вікно браузера. Друге спливаюче вікно 

з'явиться в додатку Java з проханням натиснути кнопку ОК. Поки що 

не натискайте її. 

4. Увійдіть до свого облікового запису Amazon в браузері. 

5. Ви побачите екран перевірки достовірності для свого пристрою. Нати-

сніть OK. Ваш браузер тепер буде відображати "device tokens ready". 

6. Тепер можете натиснути OK в спливаючому вікні додатка Java. 

Тепер ваш Raspberry Pi має необхідні маркери для зв'язку з сервером 

Amazon. Залиште це вікно терміналу відкритим. 

 

 П’ятий крок: Запуск власного Wake Word Engine 

Нарешті, відкрийте третє вікно терміналу (File => New Window). Тут ви 

запустите двигун керування словами. Воно зробить так, що ви можете сказа-

ти "Alexa", щоб заставити Raspberry Pi слухати вас. У вас є два варіанти про-

грамного забезпечення для розпізнавання слів, Sensory і KITT.AI. Обидва 

безкоштовні, але Sensory закінчиться через 90 днів, тому будемо використо-

вувати KITT: 
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1. Введіть cd ~/Desktop/alexa-avs-sample-app/samples і 

натисніть Enter. 

2. Введіть cd wakeWordAgent/src && ./wakeWordAgent -e 

kitt_ai. 

Ось зараз Echo працює. Перевіряємо його, сказавши "Alexa". Ви почуєте 

звуковий сигнал, який вказує, що він слухає. Коли чуєте звуковий сигнал, 

задайте питання, типу, "What’s the weather?" ("Яка погода? "). 

 

 Шостий крок: Налаштування мікрофону, аби переконатися, що Echo 

може вас чути 

В залежності від якості мікрофона, нарешті можна помітити, що є про-

блеми з тим, щоб вас почути. Замість того, щоб кричати “Alexa”, перейдемо 

до командного рядка в останній раз. 

1. У командному рядку введіть alsamixer і натисніть Enter. 

2. Натисніть F6, щоб вибрати інший пристрій USB. За допомогою кла-

віш зі стрілками виберіть мікрофон. 

3. За допомогою клавіш зі стрілками збільшіть гучність захоплення. 

4. Коли гучність задовільна, натисніть ESC для виходу. 

5. Введіть sudo alsactl store і натисніть Enter, щоб зробити на-

лаштування постійними. 

Тепер ми в змозі викликати свій Echo, розмовляючи з ним, замість того, 

щоб кричати. Ви також можете тут змінити гучність, якщо буде потрібно. 

 

 Додаток: Додавання підтримки AirPlay 

Одна річ, яка відсутня у власноруч зробленому Echo в порівнянні з коме-

рційною версією, це можливість працювати як Bluetooth-динамік. Ви можете 

додати подібну функціональність з AirPlay. Таким чином, Echo також буде 

виступати як приймач, на який можете відправити музику з телефону або 
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комп'ютера. Цю можливість легко додати – просто потрібно ще раз скориста-

тися командним рядком через термінал: 

1. Введіть sudo apt-get install git libao-dev libssl-

dev libcrypt-openssl-rsa-perl libio-socket-inet6-

perl libwww-perl avahi-utils libmodule-build-perl і 

натисніть Enter. Ця команда встановить потрібне програмне забезпе-

чення. 

2. Натисніть Y при запиті і почекайте, поки все буде завантажене і вста-

новлене. 

3. Введіть git clone https://github.com/njh/perl-net-

sdp.git натисніть Enter. Це необхідно для встановлення останньої 

версії програмного забезпечення AirPlay. Наступні кілька команд для 

побудови та встановлення цього програмного забезпечення. 

4. Введіть cd perl-net-sdp і натисніть Enter. 

5. Введіть perl Build.PL і натисніть Enter. 

6. Введіть sudo ./Build і натисніть Enter. 

7. Введіть sudo ./Build test і натисніть Enter. 

8. Введіть sudo ./Build install і натисніть Enter. 

9. Введіть cd .. і натисніть Enter. 

10. Тепер ви захопите shairport, програмне забезпечення DIY Airport. Вве-

діть git clone 

https://github.com/hendrikw82/shairport.git та натис-

ніть Enter. 

11. Введіть cd shairport і натисніть Enter. 

12. Введіть make і натисніть Enter. 

13. Введіть ./shairport.pl -a AlexaPi і натисніть Enter. 

Ви можете передавати музику або інші аудіо-файли на свій Echo з вико-

ристанням протоколу AirPlay. Тепер Echo запускається і працює [6]. 
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1.3 Висновки 

У цьому розділі досліджено онлайнові методи розпізнавання мови і пере-

творення її у текст. Оскільки ці методи відрізняються тим, що використову-

ють підключення до Інтернету та використовують готові бази даних із поши-

реними командами, то вони показують кращий результат у порівнянні із 

офлайновими, які можуть «відрізняти» лише ті команди, які були завантаже-

ні користувачем у процесі налагодження та установки. 

Онлайн бази команд також оновлюються щодня, що дає змогу вести «діа-

лог», такі методи мають велику достовірність визначення команд, які дає ко-

ристувач. Найкращі результати у цьому порівнянні дала служба Amazon 

Alexa, тому вона рекомендується серед онлайнових методів перетворення 

мови у текст. 

Основним і найбільш критичним недоліком онлайнових методів є наяв-

ність швидкісного підключення до мережі Інтернет, що значно ускладнює їх 

експлуатацію у ситуаціях, де неможливо застосувати таке підключення. До-

даткові створення персональних акаунтів користувача задля покращення 

розпізнавання також може внести деякі незручності, оскільки це вимагає за-

трати додаткового часу. 
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2 ОФЛАЙНОВІ МЕТОДИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ 

2.1 Аналіз офлайнових методів 

Для офлайнового розпізнання мови використовуємо Raspberry Pi, плату 

розширення ARPI600 для Raspberry Pi від Waveshare та плату розпізнання 

голосових команд EasyVR Shield 3.0. 

Офлайнові методи розпізнання мови: програми VoiceNavigator, 

Truffaldino, DragonDictate, Dragon NaturallySpeaking, RealSpeaker, бібліотека 

розпізнавання голосових команд VoiceCom, комплекс DiVo, розпізнавання 

мови в Microsoft Office XP, µSpeech, плата розпізнавання голосу EasyVR 

Shield 3.0, інтерфейс розпізнання та інтерпретації мови Siri, платформа 

Jasper, SpeakPython, Pocketsphinx, Julius. 

Програмне забезпечення для обробки звичайної мови: AlchemyAPI, 

Expert System S.p.A., програма General Architecture for Text Engineering 

(GATE), Modular Audio Recognition Framework (Модульна бібліотека для 

розпізнавання аудіо, MARF), MontyLingua, бібліотеки Natural Language 

Toolkit (NTLK) та SpeechRecognition. 

 

Параметри та особливості 

- General Architecture for Text Engineering (GATE, програма) — система 

обробки звичайної мови з відкритим вихідним кодом, яка використовує на-

бори компонентів мовою Java. За допомогою GATE реалізуються задачі, де 

потрібно виявити смисловий зміст тексту та кодувати його в структуровано-

му вигляді шляхом додавання анотацій до сегментів тексту. Система застосо-

вується задля вилучення інформації, ручної та автоматичної, аналізу потока в 

блогах (наприклад, Twitter) [7].  

- NLTK — пакет бібліотек і програм для символьної і статистичної об-

робки звичайної мови, написаних на мові програмування Python. Містить 
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графічні представлення і приклади даних. Супроводжується обширною до-

кументацією [8]. 

- Модульна бібліотека для розпізнавання аудіо (англ. Modular Audio 

Recognition Framework, MARF) — є дослідницькою платформою і добіркою 

алгоритмів для обробки і розпізнавання образів (текста, мови, звука і т. д.) і 

обробки звичайної мови, написаною на Java і влаштована в модульну та роз-

ширювану структуру, яка намагається полегшити доповнення нових алгори-

тмів, плагінів та модулів. MARF може діяти як бібліотека в додатках [9]. 

- Siri (укр. Сірі) (англ. Speech Interpretation and Recognition Interface) — 

персональний помічник і питально-відповідна система, розроблена для iOS. 

Цей додаток використовує обробку природної мови, щоб відповідати на пи-

тання і давати рекомендації. Siri пристосовується до кожного користувача 

індивідуально, вивчаючи його переваги протягом довгого часу [10]. 

- RealSpeaker — інструмент для перекладу мови в текст, який дозволяє 

замінити клавіатуру на диктофон і камеру. 

- Jasper — це платформа із відкритим вихідним кодом для управління 

постійно ввімкненими голосовими додатками. 

- Pocketsphinx – версія Sphinx, яка може бути використана у вбудованих 

системах (наприклад, на базі процесора ARM). 

Переваги: Знаходиться у стадії активної розробки і включає в себе такі 

функції, як арифметика з фіксованою точкою і ефективні алгоритми для об-

числення GMM. Всі процеси відбуваються на Raspberry Pi, тому можна вико-

ристовувати в автономному режимі. Підтримує розпізнавання мови в реаль-

ному часі [11]. 

Недоліки: ПЗ складне в налаштуванні і розумінні для новачків. Оскільки 

всі процеси виконуються на Raspberry Pi, то розпізнавання мови трохи пові-

льніше. 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА31.466533.001 ПЗ 

 

 20 

- Julius - високопродуктивний, з двохпрохідним програмним декодером 

та з великим словниковим запасом розпізнавання злитного мовлення 

(LVCSR) для дослідників і розробників систем оброблення мови [12]. 

Переваги: Може виконувати розпізнавання мови практично в режимі ре-

ального часу на самому Raspberry Pi. Прийняті стандартні формати моделі 

мови, щоб адаптувати до використання з іншими безкоштовними інструмен-

тальними засобами моделювання. 

Недоліки: Не постійний розвиток: останнє оновленням десь рік тому. 

Розпізнавання дещо неточне і повільне. Великий час установки. 

 

Можливість використання з Raspberry Pi 

Застосовуватись разом із Raspberry Pi можуть такі методи: Jasper, який 

працює на Raspberry Pi та деяких інших недорогих готових компонентах. 

Плата розпізнавання голосу EasyVR Shield 3.0,  SpeakPython, бібліотеки 

Natural Language Toolkit і SpeechRecognition, Julius. 

2.2 Встановлення офлайнових методів 

Встановлення Jasper 

Jasper є платформою з відкритим кодом для розробки «завжди увімкне-

них» додатків, які керуються голосом. Jasper, розроблений спеціально для 

Raspberry Pi (модель B) і вимагає такого додаткового обладнання, як адаптер 

Wi-Fi і USB-мікрофон. 

Швидке встановлення Jasper методом розгортанням операційної системи 

з готового образу не завжди є прийнятним, особливо, якщо вже налагоджено 

ОС на Raspberry Pi (RPi), наприклад, для керування роботом. 

В такому випадку залишається скомпілювати програму Jasper з нуля. По-

трібно дотримуватись наведених нижче інструкцій, щоб успішно встановити 

програму [13]. 
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Інсталяція Jasper 

Для отримання скрипту встановлення Jasper, вводимо: 

cd ~/ 

wget https://raw.githubusercontent.com/Howchoo/raspi-

helpers/master/scripts/jasper-installer.sh 

Запускаємо скрипт установки: 

sudo chmod +x jasper-installer.sh 

sudo ./jasper-installer.sh 

Далі бачимо наступне: 

###################################################### 

Welcome to the jasper-installer.sh script. 

###################################################### 

 

###################################################### 

The installer script can install Jasper with or 

without local Speech To Text (STT) support. By default 

the jasper-installer.sh script will assume you want 

network based STT. If you want local STT please answer 

the question accordingly. 

 

Select the desired STT support of (NETWORK or LOCAL) 

(default: NETWORK) 

У нашому випадку вибираємо LOCAL (усе буде встановлюватись напря-

му на Raspberry Pi), якби було завжди підключення до Інтернет, ми б вибрали 

NETWORK, але цей варіант нам не підходить: 

LOCAL 

Наступне встановлення необхідних залежностей займе деякий час. 

Якщо з’являється помилка, як наприклад: 
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Could not open requirements file: [Errno 2] No such 

file or directory: 

'/root/jasper/client/requirements.txt' 

Тоді робимо наступне: 

sudo chmod +x ~/jasper/client/requirements.txt 

sudo pip install --upgrade -r 

~/jasper/client/requirements.txt 

Ці команди зчитають із файлу requirements.txt, які папки потрібні для Jas-

per, та відразу їх установлять (оновлять).  

Примітка: установка може зайняти дуже багато часу. 

Створення профілю користувача Jasper 

У цьому пункті ми будемо налаштовувати профіль користувача Jasper. Ця 

інформація допоможе нам налаштувати різні дані, тощо: 

cd ~/jasper/client 

python populate.py 

Введіть інформацію, яку забажаєте (Ім’я, Прізвище, поштова адреса, те-

лефонний номер, часовий пояс і т.д.). 

Цей профіль буде використовуватись для різних доповнень, які підтри-

мують повідомлення про погоду, поштові повідомлення, текстові попере-

дження. Обов’язково необхідно вказати, як ви хочете отримувати повідом-

лення: через текстові повідомлення або через email. У відповідь на запит про 

те, який двигун будемо використовувати, рекомендовано вибрати 

PocketSphinx, для цього необхідно ввести: 

sphinx 

Для того, щоб потім редагувати профіль: 

nano ~/.jasper/profile.yml 

Примітка: якщо у запиті буде вказано «Натисніть Enter, щоб вибрати по-

замовчуванню PocketSphinx», – не робіть цього. 

Потрібно також вказати деякі шляхи до файлів у файлі profile.yml: 
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pocketsphinx: 

fst_model: '../phonetisaurus/g014b2b.fst' 

hmm_dir: 

'/usr/local/share/pocketsphinx/model/hmm/en_US/hub4wsj_

sc_8k' 

Запуск Jasper 

Можемо запустити Jasper вручну, написавши: 

python /usr/local/lib/jasper/jasper.py 

Якщо виникає помилка неможливості відкриття файлу або відсутності та-

кої папки (пакету), виконуємо [14]: 

python /home/pi/jasper/jasper.py 

 Нижче продовжимо установку залежностей. 

Встановлення залежностей 

Для того, щоб зрозуміти, що ви говорите, Jasper необхідний двигун для 

перетворення мови в текст (STT). Якщо ж хочете, щоб Jasper також відпові-

дав на ваші команди, треба мати двигун перетворення тексту-в-мову (TTS). 

Jasper прагне бути модульною програмою і, таким чином, надає вибір, який 

STT/TTS двигун ви хочете використовувати. Залежно від вашого вибору, 

можливо треба буде встановити додаткове програмне забезпечення. 

Перегляньте за наведеними вище посиланнями, які є двигуни STT/TTS, і 

виберіть відповідний двигун. Тепер встановимо необхідні залежності для ви-

браного вами двигуна STT/TTS (якщо необхідно). 

 

Встановлення залежностей для двигуна PocketSphinx STT 

Примітка: Установка pocketsphinx займе якийсь час, тому що треба дещо 

скомпілювати з джерела. 

Jasper може використовувати PocketSphinx для розпізнавання голосу. Як-

що ви хочете використовувати Pocketsphinx як STT Engine, вам необхідно 

встановити: 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА31.466533.001 ПЗ 

 

 24 

 sphinxbase і pocketsphinx 

 CMUCLMTK 

 MIT Language Modeling Toolkit 

 m2m-aligner 

 OpenFST і Phonetisaurus 

При використанні на RPi Raspbian необхідно встановити вищевказані ін-

струменти вручну (7 інструментів). 

 

1. Встановлення Sphinxbase 

Існує мінімум три способи встановлення даного пакету. 

Спосіб 1. Пакет можна завантажити, перейшовши за посиланням: 

cd ~ 

wget 

http://downloads.sourceforge.net/project/cmusphinx/sphi

nxbase/0.8/sphinxbase-0.8.tar.gz 

Після цього, розпаковуємо скачаний архів: 

tar xf sphinxbase-0.8.tar.gz 

Виконуємо інсталяцію пакету: 

cd ~/sphinxbase-0.8/ 

./configure --enable-fixed && make && sudo make 

install 

Спосіб 2. Можна також завантажити останню версію Sphinxbase (яка можли-

во нестабільна): 

wget 

http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/files/sphinxb

ase/5prealpha/sphinxbase-5prealpha.tar.gz 

Якщо виконуємо завантаження цього пакету, то його можна розархівува-

ти командою: 
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tar -zxvf sphinxbase-5prealpha.tar.gz; rm -rf 

sphinxbase-5prealpha.tar.gz 

Власне встановлення (виконуємо у директорії sphinxbase-

5prealpha): 

cd ~/sphinxbase-5prealpha/ 

./configure --enable-fixed 

sudo make 

sudo make install 

Спосіб 3. Установка за допомогою клонування: 

git clone https://github.com/cmusphinx/sphinxbase.git 

sphinxbase 

Для встановлення sphinxbase: 

cd ~/sphinxbase/ 

/.autogen.sh 

make 

make check 

sudo make install 

У нашому випадку виконуємо установку першим способом, оскільки хоч 

версія Sphinxbase і дещо застаріла, але все ж перевірена та добре працює. 

 

2. Встановлення Pocketsphinx 

Існує також декілька способів встановлення даного пакету. 

Спосіб 1. Завантажуємо пакет за посиланням: 

cd ~ 

wget 

http://downloads.sourceforge.net/project/cmusphinx/pock

etsphinx/0.8/pocketsphinx-0.8.tar.gz 

Розархівовуємо: 

tar xf pocketsphinx-0.8.tar.gz 

Власне встановлення пакету: 
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cd ~/pocketsphinx-0.8/ 

./configure && make && sudo make install 

Спосіб 2. Можна також завантажити останню версію Pocketsphinx (яка мож-

ливо нестабільна): 

wget 

http://sourceforge.net/projects/cmusphinx/files/pockets

phinx/5prealpha/pocketsphinx-5prealpha.tar.gz  

Якщо виконуємо завантаження цього пакету, то його можна розархівува-

ти командою: 

tar -zxvf pocketsphinx-5prealpha.tar.gz; rm -rf 

pocketsphinx-5prealpha.tar.gz 

Власне встановлення (виконуємо у директорії pocketsphinx-

5prealpha): 

Переходимо у каталог: 

cd ~/pocketsphinx-5prealpha/ 

І вводимо наступні команди: 

./configure 

make 

sudo make install 

Перевіряємо Pocketsphinx командою в терміналі: 

src/programs/pocketsphinx_continuous -samprate 48000 

Вводимо -inmic yes, щоб увімкнути розпізнавання з мікрофону. 

Спосіб 3. Установка за допомогою клонування: 

git clone 

https://github.com/cmusphinx/pocketsphinx.git 

pocketsphinx 

Далі для встановлення pocketsphinx: 

cd ~/pocketsphinx/ 

/.autogen.sh 
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make clean all 

Перевірка дійсності пакета: 

make check 

sudo make install 

Як і в минулому випадку, виконуємо установку першим способом, оскі-

льки хоч версія Sphinxbase і дещо застаріла, але все ж перевірена та добре 

працює. 

Додатково налаштуємо словники для Pocketsphinx, що може значно по-

ліпшити точність при використанні додатків управління і контролю. Словни-

ки можна визначити параметрами -dict і -lm: 

./src/programs/pocketsphinx_continuous -samprate 8000 

-nfft 2048 -adcdev HW: 1,0 -lm 2530.lm -dict 2530.dic 

 

3. Встановлення CMUCLMTK 

Для встановлення даної залежності необхідно зробити декілька несклад-

них кроків. Завантажуємо архів: 

cd ~ 

svn co 

https://svn.code.sf.net/p/cmusphinx/code/trunk/cmuclmtk

/ 

Виконуємо власне інсталяцію: 

cd ~/cmuclmtk/ 

sudo ./autogen.sh && sudo make && sudo make install 

 

4. Встановлення M2M-aligner 

Є декілька варіантів встановлення цього пакету. 

Спосіб 1. Для Raspbian, можемо встановити його з експериментальною схо-

вища: 
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sudo su -c "echo 'deb http://ftp.debian.org/debian 

experimental main contrib non-free' > 

/etc/apt/sources.list.d/experimental.list" 

sudo apt-get update 

sudo apt-get -t experimental install m2m-aligner 

Після того, як установки будуть завершені, перезавантажте RPi. 

Спосіб 2. Попереднє встановлення може закінчитись неправильно, тому ви-

конаємо наступні кроки, вписуємо у термінальному вікні: 

wget https://storage.googleapis.com/google-code-

archive-downloads/v2/code.google.com/m2m-aligner/m2m-

aligner-1.2.tar.gz 

Розпаковуємо архів: 

tar -xvf m2m-aligner-1.2.tar.gz 

Будуємо M2M: 

cd m2m-aligner-1.2/ 

sudo make 

Спосіб 3. Інший варіант встановлення (із іншого джерела): 

cd ~ 

wget  

    https://m2m-aligner.googlecode.com/files/m2m-

aligner-1.2.tar.gz 

Виконуємо інсталяцію: 

cd ~/m2m-aligner-1.2/ 

sudo make 

Скопіюємо папку: 

sudo cp ~/m2m-aligner-1.2/m2m-aligner 

/usr/local/bin/m2m-aligner 

Скористаємося останнім способом. 
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5. Встановлення MITLMT (MIT Language Modeling Toolkit) 

Існує кілька варіантів встановлення цієї залежності. 

Спосіб 1. Можемо встановити його з експериментальною сховища: 

sudo su -c "echo 'deb http://ftp.debian.org/debian 

experimental main contrib non-free' > 

/etc/apt/sources.list.d/experimental.list" 

sudo apt-get update 

sudo apt-get -t experimental install mitlm 

Після того, як установки будуть завершені, перезавантажуємо RPi. 

Спосіб 2. Попереднє встановлення, знову ж таки, може закінчитись неправи-

льно, тому виконаємо наступні кроки, вписуємо у термінальному вікні: 

wget 

https://github.com/mitlm/mitlm/releases/download/v0.4.1

/mitlm_0.4.1.tar.gz 

Розпаковуємо архів: 

tar -xvf mitlm_0.4.1.tar.gz 

Будуємо MITLMT: 

cd mitlm-0.4.1/ 

sudo ./configure 

sudo make install 

Спосіб 3. Виконуємо встановлення із перевіреного джерела: 

cd ~ 

wget  

    https://mitlm.googlecode.com/files/mitlm-

0.4.1.tar.gz 

Розпаковуємо: 

tar xf mitlm-0.4.1.tar.gz 

Власне встановлення: 

cd ~/mitlm-0.4.1/ 
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sudo ./configure && sudo make install 

У нашому випадку, скористаємося третім способом. 

 

6. Встановлення Phonetisaurus 

Спосіб 1. Можемо, як і в попередніх випадках, встановити його з експериме-

нтальною сховища: 

sudo su -c "echo 'deb http://ftp.debian.org/debian 

experimental main contrib non-free' > 

/etc/apt/sources.list.d/experimental.list" 

sudo apt-get update 

sudo apt-get -t experimental install phonetisaurus 

Після того, як установка буде завершена, перезавантажте RPi. 

Спосіб 2. Проте, оскільки вказане сховище експериментальне, все ж скорис-

таємося перевіреним методом. Завантажимо пакет залежності: 

cd ~ 

wget  

    

https://phonetisaurus.googlecode.com/files/is2013-

conversion.tgz 

Та пакет моделі: 

cd ~ 

wget  

    

https://www.dropbox.com/s/kfht75czdwucni1/g014b2b.tgz 

Розпакуємо їх: 

tar xf is2013-conversion.tgz 

tar xf g014b2b.tgz 

Виконаємо встановлення: 

cd ~/is2013-conversion/phonetisaurus/src/ 

make 
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cd ~/g014b2b/ 

./compile-fst.sh 

Змінюємо ім’я наступної папки для зручності: 

mv ~/g014b2b ~/phonetisaurus 

Скопіюємо пакет: 

sudo cp ~/is2013-conversion/bin/phonetisaurus-g2p 

/usr/local/bin/phonetisaurus-g2p 

Перезавантажимо Raspberry Pi: 

sudo reboot 

 

7. Встановлення OpenFST 

Дане встановлення може закінчитись неправильно, у такому випадку ви-

конаємо наступні кроки. Вписуємо у термінальному вікні: 

wget http://distfiles.macports.org/openfst/openfst-

1.3.4.tar.gz 

Розпаковуємо архів: 

tar -xvf openfst-1.3.4.tar.gz 

Будуємо OpenFST: 

cd openfst-1.3.4/ 

sudo ./configure --enable-compact-fsts --enable-

const-fsts --enable-far --enable-lookahead-fsts --

enable-pdt 

sudo make install 

Примітка: остання команда займає дуже багато часу [15]. 

Для компіляції деяких пакетів вам необхідно встановити bison і заголовки 

розробок ALSA. 

Примітка: Важливо, щоб заголовки ALSA були вже встановлені, перш 

ніж будувати Sphinxbase. В іншому випадку, Sphinxbase не використовувати-

ме ALSA. Також вважається, що ALSA не використовуватиметься, якщо 

встановлений PulseAudio (що не завжди добре для розробників). 
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sudo apt-get install bison 

sudo apt-get install libasound2-dev 

 

Встановлення Julius 

Для використання цього методу потрібно внести зміни до файлу 

profile.yml. Для цього відкриємо його за допомогою команди: 

nano ~/.jasper/profile.yml 

Змінимо деякі ключові відомості: 

stt_engine: julius 

julius: 

  hmmdefs:  '/path/to/your/hmmdefs' 

  tiedlist: '/path/to/your/tiedlist' 

  lexicon:  '/path/to/your/lexicon.tgz' 

  lexicon_archive_member: 'VoxForge/VoxForgeDict' 

1. Спочатку встановіть кілька пакетів, щоб отримати систему в робочому 

стані: 

sudo apt-get install alsa-tools alsa-oss flex zlib1g-

dev libc-bin libc-dev-bin python-pexpect libasound2 

libasound2-dev cvs 

2. Завантажте Julius з джерела CVS: 

cvs -z3 -d:pserver: 

anonymous@cvs.sourceforge.jp:/cvsroot/julius co julius4 

3. Встановіть прапори компілятора від змінних оточення: 

export CFLAGS="-O2 -mcpu=arm1176jzf-s -mfpu=vfp -

mfloat-abi=hard -pipe -fomit-frame-pointer" 

4. Перейдіть в папку julius 

cd ~/julius/ 

і введіть наступні команди: 

./configure --with-mictype=alsa 

sudo make 
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sudo make install 

5. Julius необхідна змінна оточення з назвою ALSADEV, щоб задати, який 

пристрій використовувати для мікрофона: 

export ALSADEV="plughw:1,0" 

6. Завантажте безкоштовну акустичну модель для використання в Julius. 

Після того, як ви завантажили її, зайдіть в директорію і запустіть: 

julius -input mic -C julius.jconf 

Після цього ви повинні бути в змозі почати введення мови. 

 

Встановлення SpeakPython 

1. Встановимо GStreamer використовуючи: 

sudo apt-get install python-gst0.10 gstreamer-0.10 \ 

gstreamer0.10-plugins-good gstreamer0.10-plugins-ugly 

sudo apt-get install gstreamer0.10-pocketsphinx 

2. Наступний крок: 

sudo apt-get install bison 

3. Потрібно створити: 

sudo apt-get install make 

sudo apt-get install python-dev 

sudo apt-get install swig 

4. Встановимо sphinxbase: 

tar -xf sphinxbase-5prealpha.tar.gz 

cd sphinxbase-5prealpha 

./configure 

make clean 

make 

sudo make install 

5. Встановимо pocketsphinx: 

sudo apt-get install python-pip 

sudo pip install pocketsphinx 
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6. Конфігуруємо бібліотеки [16]: 

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib 

export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/lib/pkgconfig 

export GST_PLUGIN_PATH=/usr/local/lib/gstreamer-0.10 

2.3 Висновки 

У цьому розділі було проаналізовано та досліджено одні із найвідоміших 

офлайнових методів перетворення мови у текст.  

Основною перевагою таких методів є можливість їх використання без за-

стосування підключення до мережі Інтернет. Це важливо у випадках, коли ми 

знаходимось за межами будівель, на відкритих місцевостях, але нам потрібно 

віддати команду пристрою на виконання заданих дій. 

Недоліком таких методів є значно зменшена база команд, які розпізна-

ються коректно, оскільки для збереження її без підключення до Інтернету 

може бути потрібен дуже великих обсяг пам’яті, який в окремих випадках 

може значно збільшувати габарити пристрою або приносити інші незручнос-

ті. 

Найкращий результат із розглянутих методів показала платформа Jasper. 

Розпізнавання команд на досить високому рівні, проте існує відчутна затрим-

ка та випадки некоректного (невчасного) відгуку. 
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3 ПЛАТА EASYVR SHIELD 

EasyVR дозволяє записати команди на мікрофон, а потім визначити, ко-

манду з яким номером ви вимовляєте. Отримавши номер команди, мікрокон-

тролер може виконати якусь корисну дію: вимкнути світло в кімнаті, відкри-

ти двері або подати чашку кави. Також пристрій вміє програвати записані 

аудіо-фрагменти для організації голосового діалогу. 

Пристрій виробляє італійська компанія Robotech SRL. 

 

Можливості 

Плата має три алгоритми розпізнавання аудіо-фрагментів: «speaker-

dependent» (точний), «speaker-independent» (фонетичний) і тоновий. Точний 

алгоритм не використовує ніяких припущень про природи звуку. У цьому 

режимі пристрій розрізняє голоси різних людей. У цьому його недолік для 

одних призначень (коло тих, хто віддає команди жорстко визначений) і вели-

ка перевага для інших (можна зробити кодовий замок, який розпізнає людину 

по голосу, немає обмежень щодо мови того, хто говорить). 

Фонетичний алгоритм вимагає вибору мови для команди. Він робить від-

мінності між тими звуками, які в даній мові дають різні слова, і не робить 

відмінностей для рівноцінних звуків. Наприклад, в англійській мові немає 

відмінностей між твердими і м'якими приголосними; слова «купити» і «ку-

пить» для англійця звучать однаково. Значить і EasyVR не відрізнятиме їх. 

Спочатку вам доступно 7 мов: англійська, німецька, французька, італійська, 

іспанська, корейська та японська. 

Повної підтримки російської та української мов, на жаль, немає. Однак, в 

фонетичному режимі пристрій зможе розпізнавати українські слова, співзву-

чні з іноземними. А в точному режимі мова для EasyVR взагалі не має зна-

чення. Навіть якщо вона англійська, російська чи китайська - пристрій буде 

працювати коректно. 
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Тоновий алгоритм призначений для перетворення послідовності звуків 

тонового набору в числа. За допомогою цього алгоритму можна робити ви-

конавчі пристрої, що використовують телефону лінію. Ви телефонуєте на 

свій пристрій, система знімає трубку, ви переходите в тоновий режим і даєте 

команду послідовністю натискань на клавіатурі телефону. 

Ще кілька пристроїв EasyVR Shield вміють передавати дані між собою 

звуком, без проводів. Для цього вони використовують спеціальні позивні. Цю 

технологію творці модуля назвали Sonic Net. 

  

Рис. 3.1 Основні елементи плати EasyVR Shield 3.0. 

 

Програмування та взаємодія 

Зовнішній вигляд плати показаний на рис. 3.1. Пристрій зв'язується з ке-

руючою електронікою по UART. Підтримується робота як з апаратної бібліо-

текою Serial, так і з програмною SoftwareSerial. Перемичкою вибирається ін-
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терфейс для взаємодії із управляючим пристроєм (фізичний UART, програм-

ний UART, підключення до комп’ютера, автономна робота). 

Запис команд можна робити як за допомогою Arduino і бібліотеки 

EasyVR, так і через спеціальну програму EasyVR Commander. Програма пра-

цює тільки під Windows. Для з'єднання з програмою пристрій має спеціаль-

ний режим «PC», що активується перемичкою. 

Для підключення мікрофона і динаміка на платі виведені JST-роз'єми. 

Роз'єм для динаміка також продубльований у вигляді стандартного 3,5 мм 

аудіогнізда. 

 

 

 

 Рис. 3.2 Плата розпізнавання голосових команд EasyVR Shield 3.0. 

EasyVR Shield 3 – це адаптер для модуля EasyVR 3. 

Так само ви можете самостійно запрограмувати до 32-х власних команд. 

Так само можна реалізувати авторизацію по голосовому паролю. 

Виробники також випустили експериментальний пакет, який дозволяє 

досвідченим користувачам створювати і запускати скетчі EasyVR безпосере-
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дньо на системах, які працюють на Linux, надаючи крихітну реалізацію ядра 

Arduino в C++ для цих апаратних платформ. 

EasyVR Commander та інструкція користувача завжди доступні за насту-

пним посиланням: http://www.veear.eu/downloads/. 

 

Використання EasyVR 3 із системами, які працюють на Linux (таких 

як BeagleBone, Raspberry Pi і т.д.) 

 

Програмне забезпечення EasyVR Commander також може підключатися 

до віддалених систем, як правило, Linux ПК або до систем, які працюють на 

Linux (таких як BeagleBone, Raspberry Pi, і т.д.), які надають можливість від-

даленої взаємодії модуля EasyVR через мережу. 

Для того, щоб увімкнути цю можливість (починаючи з версії v3.12.0), по-

трібно конфігурувати віддалену систему та вручну редагувати налаштування 

EasyVR Commander. 

На системах, які базуються на Linux, можна використати або “socat”, або 

“ser2net” утиліти для відображення послідовного порту, де модуль EasyVR 

фізично підключений до TCP порту вашого вибору. 

Підключаємо модуль EasyVR до розширювальної плати Raspberry Pi (у 

нашому випадку – це ARPI600). 

 

Рис. 3.3 Інтерфейс вводу-виводу загального призначення (GPIO) на Rasp-

berry Pi. 

http://www.veear.eu/downloads/


Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА31.466533.001 ПЗ 

 

 39 

На рис. 3.3 зображено інтерфейс вводу-виводу на Raspberry Pi, викорис-

таємо із нього 4 виводи. 

Примітка: подаємо живлення саме від виводу 5 В, а не 3.3 В, оскільки 

пристрій не буде працювати коректно (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 З’єднувальні провідники між модулем EasyVR та RPi. 

Модуль EasyVR Raspberry Pi 

GND GND            (Pin 9 або Pin 6) 

5 V 5 V               (Pin 2 або Pin 4) 

TX (D1) UART_RX  (Pin 10) 

RX (D0) UART_TX   (Pin 8) 

 

Запускаємо наступні команди у термінальному вікні RPi: 

1. Встановлюємо ser2net (і samba, для передачі імені хосту): 

sudo apt-get install ser2net samba 

2. Постійно відображаємо TCP-порт 5555 для UART: 

echo 5555:raw:0:/dev/serial0:9600 8DATABITS NONE 

1STOPBIT | sudo tee -a /etc/ser2net.conf 

3. Вмикаємо послідовний інтерфейс без авторизації оболонки (меню 

Interfacing Options > Serial > No > Yes): 

sudo raspi-config 

Примітка: після виконання цієї дії забороняється змінювати налашту-

вання послідовного інтерфейсу (вмикання його тощо), оскільки нічого 

не буде працювати і буде потрібне повторне виконання даної коман-

ди. 

4. Перезавантаження: 

sudo reboot 
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Налаштування EasyVR Commander: 

 Знайдіть папку, в якій зберігаються параметри EasyVR Commander. 

Відкрийте будь-яку папку Провідника, скопіюйте наступний текст в 

адресний рядок і натисніть Enter: 

%LocalAppData%\VeeaR\EasyVR Commander 

 Відкрийте файл “Settings.ini” та додайте наступний блок в кінці: 

[AddressList] 

Count=2 

Address0=TCP:raspberrypi,5555 

Перезавантажте EasyVR Commander, щоб нові налаштування вступили в 

силу. Тепер можна вибрати для з’єднання одну віддалену систему, яку ви до-

дали, так, ніби вона була звичайним послідовним портом [17]. 
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4 ПЛАТА РОЗШИРЕННЯ ARPI600 

ARPI600 - плата розширення (рис. 4.1), в основу якої лягла ідея викорис-

тання апаратних і програмних ресурсів Arduino для спільної роботи з 

Rasberry Pi через інтерфейс GPIO. Крім того, ARPI600 підтримує модулі 

XBee, дозволяючи легко додати в проект бездротові пристрої з відповідним 

протоколом. 

Особливості: 

 сумісність з Arduino UNO, Leonardo, просте підключення різних ши-

льдів Arduino; 

 XBee конектор для підключення різних XBee модулів; 

 інтерфейс для підключення різних датчиків; 

 встановлений на платі для налагодження конвертер USB-UART, який 

можна конфігурувати як XBee USB адаптер; 

 встановлений на платі 11-канальний 10-бітний 38K SPS АЦП (6 кана-

лів для інтерфейсу ARDUINO, 5 каналів для датчиків); 

 наявність годинника реального часу. 
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Опис плати з позначеннями основних елементів 

 

Рис. 4.1 Зовнішній вигляд плати розширення ARPI600. 

 

1. Arduino connector: для підключення шільдів Arduino 

2. ICSP interface: Arduino ICSP 

3. XBee connector: для підключення XBee комунікаційних модулів 

4. Sensor interface: для підключення датчиків 

5. Raspberry Pi connector: для підключення Raspberry Pi (40 контактів) 

6. USB - UART 

7. TLC1543: АЦП 

8. PCF8563: Годинник реального часу (RTC) 

9. CP2102 

10. 32.768 KHz кварцовий резонатор: для RTC 

11. Індикатор живлення 

12. Світлодіод стану XBee 
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13. Кнопка скидання (RESET) XBee і Arduino 

14. Кнопка запуску XBee EASYLINK 

15. Тримач батареї RTC: для батареї CR1220 

16. Джампер конфігурації напруги опори для TLC1543 

17. Джампер RTC 

18. Джампер UART: 

o при з'єднанні P_RX і CP_TX, P_TX і CP_RX, відповідно, USB- 

UART підключається до послідовного порту Raspberry Pi 

o при з'єднанні XB_RX і CP_TX, XB_TX і CP_RX, відповідно, USB- 

UART підключається до послідовного порту XBee 

o при з'єднанні XB_RX і P_TX, XB_TX і P_RX, відповідно, послідо-

вний порт Raspberry Pi підключається до послідовного порту XBee 

19. Джампер вибору Arduino AD 

20. Джампер вибору Arduino I2C 

21. Джампер вибору Arduino SPI 

На рис. 4.2 показано габаритні розміри плати [18]. 

 

Рис. 4.2 Габаритні розміри плати ARPI600. 

 

 



Зм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

РА31.466533.001 ПЗ 

 

 44 

Під’єднання ARPI600 до Raspberry Pi 

Ввімкнення функції послідовного налагодження 

1. Інсталюйте драйвер USB до UART (cp2102 драйвер) перед застосу-

ванням Raspberry Pi. Після встановлення, відкрийте Диспетчер при-

строїв та перевірте, чи може ПК ідентифікувати драйвер USB до 

UART. 

2. Після приєднання плати ARPI600 до Raspberry Pi, потрібно подати 

живлення на RPi, а потім під’єднати ARPI600 до USB-порту вашого 

ПК. Не рекомендується під’єднувати ARPI600 до USB-порту ПК пе-

ред подачею живлення на плату Raspberry Pi, оскільки живлення від 

USB-порту ПК не настільки потужне для підтримки обох плат у один і 

той же час. 

3. Система Raspbian встановлена на налагодження послідовного виходу 

за замовчуванням, тому потрібно лише поставити перемички на 

ARPI600 для того, щоб запустити функцію послідовного налагоджен-

ня для ПК. 

o З’єднайте CP_RX до P_TX 

o З’єднайте CP_TX до P_RX 

4. Запустіть software/putty.exe та налаштуйте наступні параметри: 

o Serial line: потрібно вибрати відповідний послідовний порт (у на-

шому випадку послідовний порт – COM3, але вибирайте значення 

залежно від вашої ситуації, його можна перевірити у Диспетчері 

пристроїв). 

o Speed: потрібно встановити швидкість передачі даних: 115200. 

o Connection type: тут потрібно вибрати Serial. 

Потім натисніть кнопку Open. 

5. З’явиться нове вікно (якщо воно пусте, натисніть Enter і виникне за-

пит логіну та паролю). 

Після цих дій ви можете мати доступ до послідовного терміналу. 
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Як контролювати периферійні пристрої від Raspberry Pi 

Конфігурація послідовного порту системи 

1. Відкрийте термінал Raspberry Pi і введіть: 

sudo nano  /boot/cmdline.txt 

Потім, ви повинні змінити наступні рядки: 

wc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 

kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 

root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 eleva-

tor=deadline rootwait 

на: 

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 

root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 

elevator=deadline rootwait 

Натисканням клавіш Ctrl+X, та вибором Y зберігаємо внесені змі-

ни. 

2. Після цього знайдіть файл inittab: 

 sudo nano /etc/inittabcd 

І змініть такі рядки: 

 #Spawn a getty on Raspberry Pi serial line 

T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 

на: 

 #Spawn a getty on Raspberry Pi serial line 

#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 

Натисканням клавіш Ctrl+X, та вибором Y зберігаємо внесені зміни. 

3. Перезавантажте Raspberry: 

 sudo reboot 

Після завершення описаної вище модифікації і перезапуску плати 

Raspberry Pi, запускається послідовна функція налагодження. У цьому режи-

мі ви більше не зможете увійти в термінал Pi через послідовний порт, але 

можете контролювати послідовний вихід з допомогою програмного забезпе-
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чення (якщо ви хочете скинути послідовний порт на послідовний вихід нала-

годження, будь ласка, відновити заводські настройки та перезапустіть 

Raspberry Pi. Тому, рекомендується зробити резервну копію Raspbian перед 

внесенням будь-яких змін). 

 

Установка зв’язаних бібліотек 

Якщо у вас не встановлено GIT, то в будь-якому з випусків Debian (на-

приклад, Raspbian), ви можете встановити його за допомогою: 

sudo apt-get install git-core 

Щоб отримати WiringPi, використовуючи GIT: 

cd 

git clone git://git.drogon.net/wiringPi 

1. Скопіюйте файл бібліотеки software/wiringPi.tar.gz на 

Raspberry Pi (можна зробити це за допомогою диску U), відкрийте те-

рмінальне вікно Raspberry Pi та введіть наступні рядки: 

sudo tar xvf wiringPi.tar.gz 

cd wiringPi/ 

chmod 777 build 

./build 

2. Після встановлення бібліотеки введіть наступний код: 

gpio -v 

Тепер можна перевірити чи успішно відбулась інсталяція. 

Інший спосіб інсталяції, який перевірений, наведемо далі. 

Для початку перевіримо, чи не встановлено досі WiringPi, у терміналі 

вводимо: 

gpio –v 

Якщо щось буде виведено, значить у нас це встановлено. Наступний крок 

– ми дізнаємось, чи встановлено це через стандартну папку, або через джере-

ло. Якщо завантажено через джерело, - нічого не потрібно робити, продовжу-
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ємо, – проте, якщо встановлено через папку, спочатку її треба видалити, для 

цього виконуємо: 

sudo apt-get purge wiringpi 

hash –r 

Якщо у вас не встановлено GIT, його можна встановити наступною дією: 

sudo apt-get install git-core 

Якщо виникають якісь помилки, пересвідчуємось, що RPi оновлено до 

останніх версій Raspbian: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

Щоб отримати WiringPi з використанням GIT: 

cd 

git clone git://git.drogon.net/wiringPi 

Якщо ви вже запускали процес клонування: 

cd ~/wiringPi 

git pull origin 

Ви отримаєте оновлену версію. 

Для побудови (встановлення) нового скрипта: 

cd ~/wiringPi 

./build 

Новостворений скрипт скомпілюється і встановить усе потрібне. 

 

Показання послідовних даних 

6. Система Raspbian встановлена на налагодження послідовного виходу 

за замовчуванням, тому потрібно лише поставити перемички на 

ARPI600 для того, щоб запустити функцію послідовного налагоджен-

ня для ПК. 

o З’єднайте CP_RX до P_TX 

o З’єднайте CP_TX до P_RX 
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7. Запустіть програму для послідовного налагодження PuTTy та налаш-

туйте наступні параметри: 

o Serial line: потрібно вибрати відповідний послідовний порт. 

o Speed: потрібно встановити швидкість передачі даних: 9600. 

o Connection type: тут потрібно вибрати Serial. 

8. Скопіюйте файл program/Xbee/send на Raspbian, увійдіть у папку send 

та виконайте наступні рядки: 

sudo make sudo ./serialTest 

На екрані має з’явитися напис: “Hi, I'm XBee” [19]. 
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5 НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ 

Налаштування UART на Raspberry Pi із Jessie 

У цій система, на відміну від попередніх, налаштування UART перенесли 

з  /etc/inittab в /boot/config.txt. Це викликає неабияку проблему. 

З Jessie прибрали цей конфігураційний файл у зв'язку з переходом на systemd. 

Для здійснення правильного налаштування, виконаємо: 

1. Видаляємо рядок console=serial0,115200 з файлу 

/boot/cmdline.txt: 

sudo nano /boot/cmdline.txt 

Зберігаємо комбінацією клавіш Ctrl+X. 

2. Додаємо enable_uart=1 у файл /boot/config.txt (у разі від-

сутності): 

sudo nano /boot/config.txt 

Також зберігаємо комбінацією клавіш Ctrl+X. 

3. Для запобігання виникнення проблем із доступом, виконаємо наступні 

дії: 

sudo nano /etc/default/openhab 

У новоствореному файлі записуємо наступний рядок і зберігаємо: 

USER_AND_GROUP=root:root 

Змінюємо наступний файл: 

sudo nano /usr/lib/systemd/system/openhab.service 

Додаємо нові рядки: 

User=root 

Group=root 

Після перезавантаження, усе вступить в силу [20]: 

sudo reboot 

Перевірка USB-мікрофону на Jessie 

Спочатку підключаємо USB-мікрофон у роз’єм і конфігуруємо його: 
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1. Перевіряємо, у якому порядку були завантажені наші карти: 

cat /proc/asound/modules 

Повинно бути за замовчуванням: 

 0 snd_bcm2835 

 1 snd_usb_audio 

Рахунок ведеться з 0, тому по-замовчуванню встановлено bcm2835, тобто 

стандартна карта, а потім тільки USB-карта – мікрофон. 

2. Щоб змінити порядок карт, для початку створимо файл 

/etc/modprobe.d/alsa-base.conf, можна дати будь-яку назву, аби 

він тільки закінчувався на .conf: 

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf 

Потім додаємо наступне: 

options snd_usb_audio index=0 

options snd_bcm2835 index=1 

Після встановлення нових індексів, змінюємо порядок: 

options snd slots=snd_usb_audio,snd_bcm2835 

Після виконання вище наведених дій, перезавантажуємо пристрій. 

Для здійснення перевірки, необхідно виконати наступне: 

4. Запускаємо тестовий запис, де вказуємо номер порту мікрофону (0), та 

частоту дискретизації (48000): 

arecord -D hw:0,0 -r 48000 -f S16_LE temp.wav 

Коли ми запишемо достатню кількість інформації, можемо зберегти 

запис натисканням клавіш Ctrl+C, інакше запис буде йти нескінченно і 

виникатиме повідомлення «overrun!!!». 

5. Прослухати запис можемо командою: 

aplay -D hw:1,0 temp.wav 

Замість temp.wav можемо використати будь-яке ім’я файлу. 

Якщо всі дії виконані правильно, мікрофон повинен працювати [21]. 
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Перевстановлення PulseAudio 

У зв’язку із виникненням помилок на Jessie, потрібно виконати перевста-

новлення PulseAudio. Це звуковий сервер, який приймає сигнал і надає його 

ALSA на подальшу обробку. 

1. Для початку, видалимо попередню версію PulseAudio: 

sudo apt-get remove pulseaudio 

2. Потім встановимо все необхідне: 

sudo apt-get install pulseaudio 

sudo apt-get install pulseaudio-utils 

3. Для запуску сервера, виконаємо (сервер потрібно запускати кожного 

разу) [22]: 

pulseaudio –D 
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6 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДУ 

ГОЛОСОВОГО УПРАВЛІННЯ 

Для перевірки виконаних налаштувань програмного забезпечення був зі-

браний експериментальний стенд (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1 Експериментальний стенд для голосового управління 

Елементи стенду: мікрокомп’ютер Raspberry Pi, плата розширення 

ARPI600, плата розпізнавання голосових команд EasyVR Shield, силові тран-

зистори IRL540N, кроковий двигун 28BYJ-48, серводвигун MG 996R. 

Послідовність виконання дослідження: 

1. Подача голосової команди із записом її на SD-карту Raspberry Pi. 

2. Зчитування записаного голосового файлу з розпізнаванням та записом 

текстового файлу зі словом команди. 

3. Читання текстового файлу з командою та перевірка співпадіння з пе-

редбаченими в списку командами. 

4. Формування на виходах GPIO Raspberry Pi сигналів керування. 
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Висновки: Експериментально перевірені команди FORWARD, STOP, 

START, BACK. Ймовірність розпізнавання 70-80 %, тому необхідні подальші 

дослідження для збільшення ймовірності правильного розпізнавання команд. 
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7 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Згідно законодавства України, охорона праці – це система правових, соці-

ально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікува-

льно-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, 

здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності [23]. Закон 

України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я в процесі 

трудової діяльності на належні, безпечні та здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Тому до-

тримання безпечних умова праці є обов’язковим для будь-якого підприємст-

ва, а ухилення від виконання цього закону вважається важким злочином та 

переслідується адміністративним або кримінальним кодексом України. 

Даний розділ присвячено розробці необхідних заходів з охорони праці 

при розробці, виготовленні та експлуатації спроектованого пристрою для ке-

рування радіоелектронними пристроями. 

В цьому розділі визначено основні потенційні шкідливі і небезпечні ви-

робничі чинники при виробництві розроблюваного пристрою, а також запро-

поновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та 

виробничої санітарії. 
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5.1 Визначення основних потенційних шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників при виробництві розроблюваного пристрою 

До основних шкідливих і небезпечних факторів, що впливають на праців-

ників, які задіяні на виробництві (збірці) розроблюваного пристрою, можуть 

відноситись [24]: 

 Підвищені рівні електромагнітного поля радіочастотного діапазону 

(рівні випромінювань повинні відповідати ГОСТ 2.1.006-84); 

 Недостатня освітленість робочої зони (умови освітленості виробничих 

приміщень повинні задовольняти нормам, які зазначені у ДБНВ 2.5-

28-2006); 

 Небезпека ураження електричним струмом; 

 Незадовільні параметри мікроклімату робочої зони (величини показ-

ників мікроклімату у виробничих приміщеннях повинні задовольняти 

нормам, які зазначені у ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99); 

 Вміст (у повітрі робочої зони) шкідливих речовин різного характеру в 

небезпечних концентраціях, що перевищують гранично-допустимі 

(гранично-допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повіт-

рі робочої зони повинна задовольняти нормам, які визначені у ГОСТ 

12.1.005-88 та ГОСТ 12.1.007-80); 

 Підвищений рівень шуму на робочому місці (припустимі рівні звуко-

вого тиску в октавних смугах частот, рівні звуку й еквівалентні рівні 

звуку на робочих місцях варто приймати відповідно до санітарних 

норм припустимих рівнів шуму на робочих місцях ДСН 3.3.6.037-99); 

 Підвищена напруженість електричного поля промислової частоти на 

робочому місці (напруженість електричних полів промислової частоти 

на робочих місцях повинна задовольняти нормам, які визначені у 

ГОСТ 12.1.002-88). 
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Отже, для забезпечення безпеки виробничого процесу пристрою потрібно 

дотримуватися усіх приведених норм. 

 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни 

праці та виробничої санітарії 

5.2.1 Відповідність параметрів виробничого приміщення санітарним 

нормам 

Дотримання санітарних норм дозволить створити сприятливі умови праці 

для працівників. Основні вимоги до таких приміщень викладені в СНиП 

2.09.02-85 та в інших нормативних документах. 

Висота виробничого приміщення повинна складати 4 м, довжина – 8 м, 

ширина – 6 м. Отже площа приміщення складає 48 м2, а об’єм складає 192 м3. 

Загальна кількість працюючих складає 5 чоловік, тому на одного працюючо-

го припадає площа 9.6 м2 та об’єм 38.4 м3. Згідно СНиП 2.09.02-85 на одного 

працюючого повинна припадати площа не менше 4.5 м2, об’єм не менше 15 

м3, тому таке виробниче приміщення цілком відповідає вимогам. 

При розробці пристрою в лабораторії розробником виконуються дослід-

ницькі роботи з технічною документацією, з макетами вимірювальних при-

строїв, конструкторські роботи (розрахунки вимірювальних схем пристроїв, 

виготовлення креслень); практичні роботи (збірка блоків апарату, пайка дру-

кованих плат, перевірка працездатності приладу та його основних характери-

стик). Виконувані роботи не вимагають систематичного значного фізичного 

навантаження і відносяться до легких фізичних робіт з енерговитратами до 

120 ккал/год (категорія Іа, постійне робоче місце). 
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5.2.2 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним нор-

мам 

Для світлового часу доби використовується природне освітлення через ві-

кна в стінах будинку, а також штучне освітлення, що складається із загально-

го освітлення приміщення й місцевого, тобто має місце суміщене освітлення. 

Загальне штучне освітлення забезпечується за допомогою світильників з 

лампами денного світла типу ЛТБ-40, потужністю 40 Вт, а індивідуальне за 

допомогою настільних світильників з лампами розжарювання потужністю 60 

Вт і напругою живлення 36 В. 

Основною величиною для розрахунку й нормування природного освіт-

лення усередині приміщень прийнятий метод коефіцієнта використання світ-

лового потоку, призначеного для розрахунку загального рівномірного освіт-

лення горизонтальних поверхонь, при відсутності предметів, що затемнюють. 

При цьому в розрахунках враховується пряме та відбите світло. Необхідний 

світловий потік ламп у кожному світильнику визначається за формулою: 

𝐹л =
𝐸ф ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑆 ∙ 𝑧

𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂
 (5.1) 

Фактичне висвітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

по формулі: 

𝐸ф =
𝐹л ∙ 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂

𝑘𝑧 ∙ 𝑆 ∙ 𝑧
 (5.2) 

де  𝐹л – світловий потік лампи, лм; 

 𝑁 – кількість ламп, од; 

 𝑛 – кількість ламп у світильнику, од; 

 𝜂 – коефіцієнт використання світлового потоку; 

 𝑆 – площа приміщення, м2; 

 𝑘𝑧 – коефіцієнт запасу, обираємо 𝑘𝑧 = 1.5; 

 𝑧 – коефіцієнт нерівномірності, обираємо 𝑧 = 1.1. 
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Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначаємо 

індекс переміщення 𝑖 та коефіцієнти відбиття стелі 𝜌п, стін 𝜌с, робочої повер-

хні 𝜌р: 

𝑖 =
𝑎 ∙ 𝑏

ℎс ∙ (𝑎 + 𝑏)
 (5.3) 

де  𝑎 – довжина приміщення, м; 

 𝑏 – ширина приміщення, м; 

 ℎс – висота підвісу світильників над робочою поверхнею, м. 

𝑖 =
8 ∙ 6

3,2 ∙ (8 + 6)
= 1,07 

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі 𝜌п = 0,7, побілених стін при незаві-

шених вікнах 𝜌с = 0,5, середніх робочих поверхонь 𝜌р = 0,3. 

Виходячи із коефіцієнту 𝑖 обираємо коефіцієнти використання світлового 

потоку. За табличними даними отримаємо 𝜂 = 0,43. 

Знаючи тип ламп, а саме ЛТБ-40 (чотири лампи з розсіювачем), за табли-

чними даними визначаємо номінальний світловий потік, лм. Отримаємо 𝐹л =

3120 лм. Тоді: 

𝐸ф =
3120 ∙ 10 ∙ 4 ∙ 0,43

1.5 ∙ 48 ∙ 1.1
= 667,5 лм. 

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами ДБНВ 2.5-

28-2006. Для зорової роботи категорії 3в при загальному освітленні це 600 

лм. У нашому випадку фактичне освітлення більше припустимих норм. 

 

5.2.3 Відповідність параметрів мікроклімату та стану повітря робо-

чої зони санітарним нормам 

Для підвищення працездатності і збереження здоров’я важливо створити 

для людини стабільні метеорологічні умови – мікроклімат повітряного сере-

довища, до якого входить температура, відносна вологість, швидкість руху 

повітря та інтенсивність теплового опромінення. 
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Мікроклімат виробничих приміщень – умови внутрішнього середовища 

цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням 

шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування 

вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості 

та швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та ін-

тенсивністю теплового (інфрачервоного) випромінювання. 

Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів мікроклімату, 

які при тривалому та систематичному впливі на людину забезпечують збері-

гання нормального теплового стану організму без активізації механізмів тер-

морегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють 

передумови для високого рівня працездатності. 

При відхиленні параметрів мікроклімату від комфортних в організмі лю-

дини відбуваються процеси, спрямовані на терморегулювання. Розрізняють 

хімічну і фізичну терморегуляцію організму. Хімічна відбувається зниженню 

рівня обміну речовин, а фізична – за допомогою теплопровідності, конвекції, 

випромінювання і випарювання. 

Значні відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних можуть ста-

ти причиною ряду простудних захворювань, які можуть перейти в більш ва-

жкі захворювання, якщо не прийняти відповідні заходи по оздоровленню та 

покращенню мікроклімату приміщення. 

Робочою зоною вважається простір, обмежений конструкціями виробни-

чих приміщень, що мають значну висоту над рівнем підлоги чи площадки, на 

яких знаходяться місця постійного чи непостійного перебування працюючих. 

Склад повітря робочої зони залежить від складу атмосферного повітря і 

впливу на нього виробничих факторів, що утворюються в процесі трудової 

діяльності людини. 

Для нормальної життєдіяльності людини важливий парціальний тиск ки-

сню – 21331 Па (160 мм рт. ст.) і необхідно, щоб у повітрі приміщень місти-

лось не менше 19-20 % кисню. 
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Важливо, щоб повітря мало визначений іонний склад. У повітрі містяться 

негативні і позивні іони, що по рухливості розділяються на легкі, середні та 

важкі. На життєдіяльність організму людини позитивно впливають негативні 

іони кисню. Вміст легких іонів у повітрі виробничих і громадських примі-

щень, повітряне середовище яких піддається спеціальній обробці в системах 

кондиціонування, приведено в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 Припустимий вміст легких іонів у повітрі робочої зони 

Рівень іонізації повітря Число іонів у 1 см2 повітря Значення показ-

ників полярності n+ n- 

Мінімально необхідний 400 600 -0.2 

Оптимальний 1000-3000 3000-5000 від -0.67 до 0 

Максимально припусти-

мий 

5000 5000 від -0.05 до +0.05 

 

Бажано, щоб рівень іонізації повітря в виробничому приміщенні відпові-

дав оптимальному рівню. 

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в робочій зоні ро-

зробника користуються ГОСТ 12.4.021-75 і СНиП 2.04.05-84. Самі нормовані 

значення параметрів мікроклімату в робочій зоні розробника наведені в таб-

лиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 Нормовані значення параметрів мікроклімату в робочій зоні 

розробника 

Період року Параметр мікроклімату Нормативні значення параметрів 

мікроклімату 

Оптимальні Допустимі 

Холодний Температура, °С 22 – 24 21 – 25 

Відносна вологість, % 40 – 60 75 

Швидкість руху, м/с Не більше 0.1 Не більше 0.1 

Теплий Температура, °С 23 – 25 22 – 28 

Відносна вологість, % 40 – 60 55 при 28 °С 

Швидкість руху, м/с Не більше 0.1 0.1-0.2 

 

Бажано дотримуватись оптимальних нормованих значень параметрів мік-

роклімату. Щоб досягти цього, потрібно використовувати спеціальні охоло-

джуючі чи обігріваючі мікрокліматичні пристрої. Слід пам’ятати, що мікрок-

лімат окрім організму людини також впливає на вимірювальну техніку, тому 

недотримання вимог мікроклімату може значно вплинути на точність цієї те-

хніки, що може призвести до збільшення кількості бракованих виробів лише 

через те, що вони не пройшли нормоконтроль. 

Слід зазначити, що холодним періодом року вважається період, який ха-

рактеризується середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що до-

рівнює +10 °С і нижче. Теплим періодом року вважається період, який харак-

теризується середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище 

+10 °С. 
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5.2.4 Електробезпека 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки ураження персоналом електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 35 °С, 

відсутні хімічно агресивні середовища, а також відсутня можливість одноча-

сного дотику до заземлених частин металоконструкцій будівлі з одного боку 

та до електропровідних частин електрообладнання з іншого боку. 

Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від 

трифазної мережі із глухозаземленою нейтраллю, напругою 220 В і частотою 

50 Гц із використанням автоматів струмового захисту. У приміщенні засто-

сована схема занулення. 

Розроблений пристрій згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 має ІІ клас за електро-

захистом, а все устаткування (крім ЕОМ – ІІ клас) відноситься до І класу, во-

но має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 12.1.009-76  і підключається 

до електромережі за допомогою контактних вилок, один з виводів яких підк-

лючений до заземленого проводу розетки. Підключення устаткування вико-

нане відповідно до вимог ПУЕ. 

Для зменшення значень напруги дотику й відповідних їм величин струму, 

при нормальному й аварійному режимах роботи устаткування необхідно ви-

конати повторне захисне заземлення нульового дроту. 

Виконаємо розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої здатності 

автоматів струмового захисту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємося 

формулою: 

𝐼кз ≅
𝑈ф

𝑅0 + 𝑅ф +
𝑍𝑡

3⁄
=

220

0.5 + 0.5 + 0.25
= 102 А 

де  𝑅0 – опір нульового дроту (𝑅0 = 0,5 Ом); 

  𝑅ф – опір фазного дроту (𝑅ф = 0,5 Ом); 

  
𝑍𝑡

3⁄  – розрахунковий опір трансформатора (
𝑍𝑡

3⁄ = 0,25 Ом). 
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Оскільки для струмового захисту використовується автоматичний вими-

кач, обчислимо номінальний струм його спрацювання 𝐼ср. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту необхідно виконання 

наступної умови: 

𝐼кз > 1.25 ∙ 𝐼ср          (5.4) 

Звідси одержуємо  𝐼ср < 81.6 А. 

Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту, який за-

стосовується в робочому приміщенні, задовольняє цій вимозі (𝐼ср = 30 А). 

 

5.2.5 Пожежна безпека та профілактика 

Згідно з НАПБ Б.03.002-2007 та ОНТП 24-86 приміщення, де виконують-

ся електромонтажні роботи, по рівню пожежної безпеки та вибухонебезпеки 

належать до категорії В (пожежонебезпечні). В приміщенні знаходяться тве-

рді горючі речовини, що не здатні переходити в зважений стан, тому робочі 

зони приміщення по пожежонебезпеці належать класу ІІ-ІІа (НПАОП 0.00-

1.32-01). 

Причиною виникнення пожежі може бути порушення ізоляції струмове-

дучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення правил 

експлуатації електроприладів. 

На випадок виникнення пожежі повинна бути забезпечена можливість 

безпечної евакуації людей через евакуаційні виходи. Потрібна кількість ви-

ходів, ширина проходів та ступінь вогнестійкості будівлі повинна відповіда-

ти ДБНВ.1.1-7-2003, СНиП 2.01.02-85 та СНиП 2.09.02-85. 

В будівлі присутні три евакуаційні виходи – фасад і два виходи з бокових 

сторін. 

Кількість розташування та умови зберігання засобів гасіння пожежі (вог-

негасники, пожежні гідранти і т. д.) повинні відповідати ГОСТ 12.1.004-85 та 

ГОСТ 3675-98, ISO 3941-77. 
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В приміщенні встановлені два вогнегасники ВВ-8 – вуглекислеві восьми-

літрові для гасіння електроустановок напругою до 1000 В. 

Передбачаються наступні заходи  з метою забезпечення пожежної безпе-

ки: 

 Постійний контроль стану засобів пожежогасіння; 

 Контроль за станом ізоляції струмоведучих дротів; 

 Заборонено паління в приміщенні; 

 Неприпустимість перевантажень, перегріву при роботі обладнання; 

 Заборона експлуатації обладнання із саморобними запобіжниками; 

 Неприпустимість знаходження в приміщенні горючих та вибухоне-

безпечних речовин; 

 Встановлення пожежних сповіщувачів потрібного типу, які зможуть 

захистити увесь виробничий простір. 

В цілому в робочому приміщенні виконуються усі вимоги з пожежної 

безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2004 «Пожежна безпека в Україні». 
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ВИСНОВКИ 

1. Виконаний огляд технологій перетворення мови у текст та була прове-

дена класифікація існуючих рішень, що дозволило обрати найбільш оптима-

льне для реалізації керування рішення. 

2. Проведене налаштування різних методів перетворення мови у текст на 

Raspberry Pi, перевірена їх працездатність. 

3. За базову вибрана плата розпізнання голосових команд EasyVR Shield, 

яка дозволяє записати команди на мікрофон, а потім визначити їх. 

4. Комбінацію плати Raspberry Pi та плати розпізнання голосових команд 

EasyVR Shield здійснено за допомогою плати розширення ARPI600. 

5. За результатами проведеного аналізу онлайнових методів перетворення 

мови у текст, була виконана оцінка достовірності правильного визначення 

команд. 

6. Серед онлайнових методів найкращі результати отримані для служби 

Amazon Alexa, тому вона рекомендується серед онлайнових методів перетво-

рення мови у текст. 

7. Найкращий результат із офлайнових методів експериментально показа-

ла платформа Jasper. Достовірність правильного розпізнавання команд 70-

80%. 
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