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Народився 22 червня 1953 р. в с. Королівка Тлумацького 
району Івано-Франківської області. У 1975 р. закінчив факуль-
тет автоматики Львівського політехнічного інституту та був 
направлений на роботу інженером СКБ системотехніки ВО 
«Електрон». З 1976 р. працює в НУ «Львівська політехніка» 
та за сумісництвом на різних фірмах — головним конструк-
тором мікропроцесорних пристроїв автоматики та керування. 
Займається професійною діяльністю у сфері проектування 
мікропроцесорних пристроїв та систем:

–  1975–1984 рр. — розроблення методів та апаратних 
 засобів систем спеціального призначення для ідентифікації 
 зображень об’єктів у реальному часі;

–  1985–1990 рр. — розроблення, серійне впровадження та су-
проводження у виробництві персонального комп’ютера ПК-
01 «Львів»; розроблення спеціалізованих систем обробки та 
керування на базі спецпроцесорів та ПК;

–  з 1991 р. до сьогодні — розроблення алгоритмів, програмного 
забезпечення і спеціалізованих апаратних засобів для систем 
автоматичного супроводження візуальних об’єктів та визна-
чення їх координат у просторі; розроблення спеціалізованих 
процесорів і програмного забезпечення для високопродук-
тивної обробки інформації та швидкісного керування на базі 

сигнальних процесорів; розроблення спеціалізованих про-
цесорів та програмного забезпечення для інформаційно-ви-
мірювальних систем (інтелектуальні перетворювачі тиску, 
температури тощо), вбудованих мікропроцесорних систем, 
систем керування технологічними процесами, систем аварій-
ного захисту електричних мереж тощо.
У період 1985–2016 рр. розробив і впровадив у серійне ви-

робництво більше ніж 20 мікропроцесорних пристроїв для спе-
ціалізованих систем, у тому числі персональний комп’ютер 
 ПК-01 «Львів». Опублікував понад 80 наукових публікацій та 
винаходів, три навчальні посібники, більш як 40 навчально- 
методичних розробок.

У 1975–1984 рр. в ОКБ Львівського політехнічного інституту 
розробив апаратно-програмні засоби системи спеціального 
призначення для ідентифікації зображень об’єктів у реальному 
часі. 

Система забезпечувала введення напівтонових зобра-
жень з фотоплівки з допомогою спеціалізованого пристрою, 
перетворення їх у бінарні в реальному часі за допомогою 
швидкодіючого спецпроцесора, визначення характерних оз-
нак та побудову ідентифікаційного опису з використанням 
спеціалізованої багатопроцесорної підсистеми.

У 1982–1988 рр., працюючи за сумісництвом в ОКБ та за-
відувачем науково-дослідної лабораторії НДЛ-83 Львівського 
політехнічного інституту, розробив низку універсальних і спеці-
алізованих мікропроцесорних пристроїв, серед яких — персо-
нальний комп’ютер ПК-01 «Львів».
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Екранна заставка ПК-01 «Львів» Спеціалізована система ідентифікації зображень
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ПК-01 «Львів» був першим комп’ютером, розробленим у ви-
щій школі з впровадженням у серійне виробництво та випуще-
ним найбільшим накладом, який склав за період 1987–1992 рр. 
більше ніж 80 тис. шт. Випускався на підприємствах об’єднання 
Мінрадіопрому, зокрема ВО «ЛОРТА» (м. Львів). Завдяки висо-
ким технічним характеристикам на час розроблення, високій на-
дійності, малим габаритам та низькій ціні порівняно з іншими 
ПК, які з’явилися в ті роки, ПК-01 «Львів» забезпечив можли-
вість широкого впровадження цифрових методів та обчислю-
вальних засобів у наукових установах, промислових системах 
та системах спеціального призначення. ПК-01 «Львів» широко 
використовувався у навчальних закладах. Його можна було 
придбати для домашнього вжитку. Студенти, школярі та про-
сто любителі інновацій вдосконалювали свої знання та навички 
у сфері застосування обчислювальної техніки. Багато фахів-
ців з ІТ-технологій починали освоєння програмування саме на 
 ПК-01 «Львів». Комп’ютер ПК-01 «Львів» був відзначений наго-
родами на багатьох виставках.

Нині В. Я. Пуйда займається розробленням апаратних засо-
бів та програмного забезпечення для сучасних спеціалізованих 
систем технічного зору. Розроблено апаратні засоби системи 
технічного зору для виявлення об’єктів на сцені в полі зору відео-
камери, визначення характерних ознак для ідентифікації об’єктів, 
відстежування зміни положення та переміщення об’єкта в про-
сторі у реальному часі на основі багатопроцесорної архітектури 
з багатопортовою пам’яттю спільного використання для всіх про-
цесорів. Система складається з багатопортової SRAM, цифрової 
відеокамери та чотирьох спецпроцесорів. Спецпроцесор пер-
винного перетворення зображення приймає з відеокамери кадр 
сцени. Над зображенням сцени проводяться операції покращен-
ня якості. Види операцій покращення якості залежать від специ-
фіки системи технічного зору і можуть складатися з контрастуван-
ня, видалення шумів різного типу тощо. Спецпроцесор виявлення 
об’єктів на сцені в полі зору відеокамери реалізує операції се-
гментації сцени на основі закладеної інформації про характерну 
специфіку фону та ймовірних об’єктів, що визначається особли-
востями системи технічного зору.
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З 2000 р. В. Я. Пуйда розробив і впровадив у серійне ви-
робництво понад 20 спеціалізованих мікропроцесорних при-
строїв цифрової обробки інформації та швидкісного керування 
для інформаційно-вимірювальних систем, промислових техноло-
гічних систем, систем автоматики та оперативного контролю різ-
номанітного призначення. Розробив низку оригінальних архітек-
турних та апаратних рішень, які використано в серійних пристроях 
та системах.

Пристрої спроектовані на базі модульної конструкції і склада-
ються з базових вузлів процесора, вхідних аналогово-цифрових 
та дискретних каналів, вихідних дискретних каналів та системних 
і телеметричних інтерфейсів. Для проектування базових вуз-
лів процесора використовуються сучасні мікропроцесорні ком-
поненти з ядром DSP (сигнальні процесори), з ядром типу ARM 
Cortex тощо. Вузол процесора складається з мікропроцесорно-
го обчислювача, модулів індикації, клавіатури, цифрових інтер-
фейсів та з’єднувачів для підключення решти вузлів пристрою. 
Функціональне призначення кожного пристрою визначається 
оригінальним авторським програмним забезпеченням, яке захи-
щене від несанкціонованої зміни та копіювання.
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