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Сучасні комп’ютерні системи обробки мови досягнули великої складності та високої 

точності [1] внаслідок використання складних алгоритмів обробки сигналів та появи 

потужних обчислювальних засобів. Тим не менш, ріст продуктивності вбудованих 

процесорів (які також називаються мікроконтролерами) дозволив реалізувати розпізнавання 

мови в споживчій електроніці, де вартість має найбільше значення. 

Застосування дешевих мікроконтролерів для автоматичного розпізнавання мови 

накладає обмеження на складність системи внаслідок малого об’єму оперативної та 

постійної пам’яті і невеликої обчислювальної потужності. Тому вибір параметрів та 

методів її реалізації є досить складною задачею. 

Нещодавно опубліковано декілька робіт у цьому напрямі, де запропоновано 

застосовувати спеціалізовані інтегральні схеми (ASIC) [2, 3] або окремі спеціалізовані 

процесори [4, 5]. Недоліком вказаних систем є висока вартість та складність розробки. У 

роботі [6] скористалися недорогим стандартним мікроконтролером, однак достатню 

точність розпізнавання досягнуто лише для дикторів, на мовленні яких систему навчено. 

На основі проведеного аналізу існуючих методів та засобів автоматичного 

розпізнавання мови поставлено за мету створити недорогу систему розпізнавання мови 

на базі мікроконтролера STM32F446. Користуючись стандартними інструменти 

розробки і застосувавши новий метод попередньої обробки голосового сигналу для 

мікроконтролера та навчання класифікаційної нейронної мережі, необхідно 

запрограмувати мікроконтролер початкового рівня для автоматичного розпізнавання 

мови з достатньою точністю. 
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