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Метою випускної роботи бакалавра є розробка блока голосового
керування багатофункціональним медичним ліжком. Основна увага під час
розробки блока приділялася проектуванню вузла перетворення голосових

команд в керуючий електричний сигнал.
При проектуванні схеми електричної принципової використовувалась
сучасна елементна база та мікропроцесорна техніка. Даний блок дозволяє
керувати кутом нахилу секціями функціонального медичного ліжка за
допомогою набора голосових команд.

Ключові слова: елементна база, проектувана схема,блок голосового керування,
медичне ліжко,канал керування

The purpose of graduation is to develop a voice control unit with a
multifunctional medical bed. The focus during the development of the block was
given to the design of the node for converting voice commands into a control electric
signal.
When designing a circuit diagram of electric principle, modern elemental base
and microprocessor technology were used. This unit allows you to control the
inclining angle of sections of the functional medical bed using a set of voice
commands


