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вони поміщаються в одинарні лапки, наприклад: 
‘a’  ‘b’  ‘;’  ‘>‘ 

2.5. Рядки 
На відміну від Pascal у VHDL рядки поміщаються не в одинарні, а 

в парні лапки, наприклад: 
“Рядок 1”  

“Вивчаємо VHDL”  
Якщо існує необхідність задавати довгі рядки, які не поміщаються 

в один екранний рядок, то можна записувати їх в декілька екранних 
рядків, ставлячи на початку знак конкатенації “&”. Наприклад, запис 

“Довгий, довгий, довгий ………………………… рядок”  
еквівалентний запису 

“Довгий, довгий” 
&”, довгий …………” 

&”……………… рядок”  

3.1. Умовний оператор 
Умовний оператор дозволяє реалізувати розгалужені 

обчислювальні процеси. В мові VHDL існує можливість вкладання 
умовних операторів один в один на будь-яку глибину.  

Синтаксис умовного оператора має вигляд 
if Boolean_Expression_1 then  
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 Послідовність_Операторів_1 
elseif Boolean_Expression_2 then  
 Послідовність_Операторів_2 
else 
 Послідовність_Операторів_3 
end if; 
 
Виконується умовний оператор таким чином: якщо результатом 

обчислення Boolean_Expression_1 є “Істина”, то виконується 
Посл ідо вн і сть_Оператор і в_ 1 ,  і н акше  обчислюється 
Boolean_Expression_2 .  Якщо  результатом  обчислення 
B o o l ea n _ E x p r e s s io n _ 2  є  “ І с тина ” ,  то  виконується 
По с л і д о в н і сть _Оп ер атор і в_ 2 ,  і н а кше  в и ко н у є т ь с я 
Послідовність_Операторів_3. 

3.2. Оператор вибору 
Оператор вибору case дозволяє вибрати одне з кількох можливих 

продовжень програми. 
Формат запису оператора вибору в VHDL наведено нижче: 
case Селектор is 
 when choices_1 => Послідовність_Операторів_1; 
 when choices_2 => Послідовність_Операторів_2; 
 when others => Послідовність_Операторів_3 
end case; 
де Селектор – змінна (вираз) порядкового типу; choices_1, choices_2 – 
локально-статично визначені вирази того ж типу, що й expression. При 
цьому локально-статично визначеним називається вираз, значення якого 
може бути обчисленим на етапі компіляції.  

Оператор вибору працює таким чином: якщо choices_1 містить 
значення змінної Селектор, то виконується Послідовність_Операто-
рів_1, якщо choices_2 містить значення змінної Селектор, то 
виконується Послідовність_Операторів_2. У всіх інших випадках 
виконується Послідовність_Операторів_3.  

Приклад: 
variable k: integer := 3; 
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variable a: integer; 
…  
case k  is 
 when 1 => a := 5; 
 when 3 => a := 6; 
 when 2 => a := 7; 
 when others a := 8; 
end case; 
 
У розглянутому прикладі в ролі Селектора виступає змінна k, 

оскільки k = 3, то змінна a отримає значення 6.  
У випадку, коли альтернативи choices не покривають всього 

діапазону можливих значень Селектора, наявність альтернативи when 
others є обов’язковою. 

Альтернативи choices можуть задаватися не тільки одиночними 
значеннями, а й діапазонами, наприклад: 

when ‘a’ to ‘с’ => … 
when 0 to 15 => … 
 
Якщо одна альтернатива складається з декількох діапазонів, то вони 

записуються через знак ‘|’ (об’єднуються за операцією “OR”), наприклад: 
when 1|2|5|8 => …  
when 1 to 7|18 to 25 => …  
 
Альтернативу можна задавати підтипами, наприклад: 
subtype New_Integer is integer range 0 to 10; 
… 
case k is 
 when New_Integer => … 
 when New_Integer|11 =>… 
end case;  

3.3. Порожній оператор 
Для запису порожнього оператора в мові VHDL використовується 

ключове слово Null. Цей оператор може застосовуватися для 
відлагоджувальних цілей на етапах розробки програм, наприклад: 

§ 3. Структура мови VHDL 
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if a < b then 
 null; 
end if; 

3.4. Цикли 
Цикли застосовуються для програмування фрагментів, що 

повторюються. Базовим для всіх циклічних конструкцій у VHDL є 
нескінченний цикл. 

3.4.1. Нескінченний цикл 
Формат запису нескінченного циклу має вигляд 
Loop_Label: loop 
 Послідовність_Операторів 
end loop Loop_Label; 
 
Тут Loop_Label – мітка циклу (може бути пропущена). Розглянемо 

фрагмент програми: 
Unlimited: loop 
  a:=a+1;  
end loop Unlimited; 
Даний приклад буде нескінченно збільшувати змінну а.  

3.4.2. Оператор Exit 
Хоч нескінченні цикли і зустрічаються на практиці, однак 

набагато частіше виникає необхідність у циклах, які закінчуються при 
виконанні якоїсь умови. Для реалізації таких циклів у VHDL 
використовується оператор Exit.  

Формат запису оператора Exit: 
exit loop_label when boolean_expression; 
 
Його найпростіша форма має вигляд 
exit; 
За цією командою переривається виконання поточного циклу й 

управління передається на оператор, що є наступним після end loop.  
В реальних програмах часто виникає необхідність у застосуванні 
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фрагмента 
if boolean_expression then 
  exit; 
end if; 
 

який перериває виконання поточного циклу при досягненні 
boolean_expression значення TRUE.  

Існує спрощена форма запису такого фрагмента: 
exit when boolean_expression; 
 
Застосовуючи мітки, можна реалізувати вкладені цикли, 

наприклад, таким чином: 
outer: loop  
…  
 inner: loop 
  … 
  exit outer when Умова_1;  -- Вихід із зовнішнього 
  …      -- циклу по мітці 
  exit when Умова_2;  -- Вихід з поточного  
  …     -- (внутрішнього) циклу  
  end loop inner; 
end loop outer; 

3.4.3. Оператор Next  
За допомогою оператора Next можна перейти одразу до початку 

наступної ітерації циклу (тобто до оператора loop).  
Синтаксис оператора Next такий же, як і оператора Exit: 
next when boolean_expression; 

3.4.4. Цикл “Поки” (While) 
За допомогою оператора exit можна реалізувати будь-який цикл 

(“Поки”, “До”, з параметром), однак для спрощення запису та 
полегшення розуміння програм у мові VHDL введено спеціальні 
конструкції для основних типів циклічних операторів. Цикл “Поки” 
записується таким чином: 

loop_label: while boolean_expression loop 

§ 3. Структура мови VHDL 
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  Послідовність_Операторів 
end loop; 
 
Працює цей цикл таким чином: поки boolean_expression має 

значення TRUE, виконується тіло циклу (Послідовність_Операторів). 
Всередині циклу while можна використовувати будь-які 

оператори, включаючи exit та next.  

3.4.5. Цикл з параметром (for)  
Крім циклу “Поки”, в мові VHDL існує також спеціальна 

конструкція для реалізації циклу з параметром. Його синтаксис: 
loop_label: for parameter in diapason loop 
  Послідовність_Операторів 
end loop; 
 
Тут diapason – діапазон порядкового типу, наприклад: 
0 to 10 
10 downto 0. 
 
Діапазон також може задаватися підтипом: 
subtype New_Integer is integer range 0 to 10; 
… 
loop_with_subtype:  for i in New_Integer loop 
     …  
     end loop loop_with_subtype; 
 
Суттєва відмінність циклу з параметром у VHDL від аналогічних 

конструкцій в мовах Pascal та С++ полягає в тому, що параметр тут не 
є змінною. Параметр не потрібно попередньо об’являти, а всередині 
циклу параметр може розглядатися як константа (тобто його можна 
використовувати в виразах, але не можна присвоювати параметру 
значення), після закінчення циклу параметр зникає, наприклад: 

Error_Parametr_Demo: process is 
variable i,j: integer; 
begin 
 i:=loop_par;  
  -- Error (Невідомий ідентифікатор loop_par) 
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 for loop_par in 1 to 10 loop 
  j := loop_par; 
  loop_par:=5;  
  -- Error (Параметр циклу не може  
  -- виступати як приймач оператора  
  -- присвоювання) 
 end loop; 
 j:= loop_par;  
  -- Error (Невідомий ідентифікатор loop_par)  
end Error_Parametr_Demo; 
 
Рядки, в яких наведено неправильне застосування параметра в 

даному прикладі, помічено коментарем Error. 

3.5. Змінні 
В розділі 4.3 розглядатиметься таке поняття, як “сигнал”. 

Очевидно, що обмеження, які накладаються на використання сигналів 
(відсутність можливості декларування сигналу і зберігання проміжних 
даних всередині процесу; нове значення сигналу присвоюється тільки 
після закінчення роботи процесу), обумовлюють серйозні труднощі 
щодо їх практичного використання. Таким чином, виникає 
необхідність в об’єкті даних, який би компенсував всі зазначені 
“недоліки” сигналів. У VHDL таким об’єктом є “змінна”.  

Змінні можуть бути оголошені тільки всередині процесу, в якому 
вони використовуються, і є локальними об’єктами цього процесу. 
Оголошення змінних здійснюється наступним чином: 

variable list_of_var_names:  
  type_name [:= initial_value]; 
де list_of_var_names – список змінних; type_name – тип змінних; 
initial_value – початкове значення – вирази в квадратних дужках; є 
необов’язковими.  

Основною функцією змінних є зберігання проміжної інформації 
всередині процесів і підпрограм (процедур і функцій).  

§ 3. Структура мови VHDL 
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3.6. Константи 
Крім сигналів і змінних, VHDL може оперувати джерелом 

статичної інформації в рамках окремо взятої архітектури – 
константою. Оголошення константи робиться в розділі оголошень 
архітектури, діє тільки в рамках цієї архітектури і має вигляд 

constant constant_names: type_name: = constant_value; 
де constant_names – ідентифікатор константи; type_name – тип константи; 
constant_value – значення константи. 

Зазвичай константи використовуються для: 
• визначення розміру складних об’єктів (масивів, шин і т.п.); 
• визначення числа ітерацій циклів; 
• визначення параметрів часу (тимчасових установок, затримок, 

моментів перемикання і таке інше): 
constant delay1: time: = 10 ns. 
Примітка. Якщо константа оголошена не в архітектурі, а в процесі, то 
вона діє тільки в межах цього процесу. 

3.7. Типи даних у VHDL, перетворення  
типів 

VHDL містить ряд стандартних типів, які визначені в пакетах 
Standard і Std_Logic_1164. Наведемо деякі з них: 

 
 
Крім стандартних типів, VHDL дозволяє користувачеві 

створювати самостійно нові типи об’єктів даних. Найбільш 
загальними є так звані порядкові типи, в яких визначається повний 
список значень, що належать даному типу. Так, наприклад, запис 

type user_type is (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7); 

BIT ‘0’ або ‘1’ 
BOOLEAN FALSE або TRUE 
INTEGER Цілі числа в діапазоні від -(231-1) до +(231-1) 
REAL Числа з плаваючою комою в діапазоні від -1.0Е38 до +1.0Е38 
CHARACTER Символьний тип 
TIME Цілочисельний тип з розмірністю fs, ps, ns, us, ms, sec, min, hr 
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signal Sig1: user_type: = V1; 
 

визначає деякий сигнал Sig1, що може приймати одне зі значень, 
вказаних у дужках V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, і набуває початкового 
значення V1. Якщо початкове значення не вказується явно, то змінна 
чи сигнал набуває крайнього лівого значення типу. Наприклад, запис 

variable A: integer; 
 

дасть початкове значення змінної А = –2 147 483 647. 
 
Зазначимо, що VHDL – це строго типізована мова. Таким чином, 

ні сигнали, ні змінні різних типів звичайно не можуть 
використовуватися в одному виразі. При цьому в даній мові опису 
обладнання не передбачені засоби автоматичного (неявного) 
перетворення типів. Так, наприклад, вираз А <= В or C правомірний 
тільки у випадку, коли А, В і C одного типу або аналогічних типів. 
Операції над сигналами (змінними) аналогічних типів вимагають їх 
обов’язкового узгодження. Таким чином, узгодження може 
виконуватися тільки для сумісних типів і у відповідності до наступних 
правил. 

Цілі (integer) і дійсні (real) типи є аналогічними типами даних. 
При перетворенні дійсних чисел в цілі результат округляється до 
найближчого цілого числа. 

Два масиви розглядаються як аналогічні, якщо вони: 
• мають однакову розмірність; 
• елементи обох масивів мають однаковий тип; 
• індекси обох масивів мають однаковий тип або їх типи 

аналогічні. 
Всі інші типи не є аналогічними. 
Наведемо приклад узгодження типів: 
 
Variable А, В: integer; 
... 
А:=integer(25.17*real(В)); 

§ 3. Структура мови VHDL 
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3.8. Масиви 
У VHDL масив інтерпретується як тип, значення якого 

складається з ряду елементів єдиного підтипу. Кожен елемент масиву 
відрізняється своїм індексом або рядом індексів (у багатовимірних 
масивах). Індекс масиву повинен мати порядковий тип і знаходитись в 
області допустимих значень. Таким чином, перш ніж застосовувати 
масив у VHDL, необхідно оголосити тип масиву (a), а потім оголосити 
масив як об’єкт (б): 

 
(а) 
type array_type_name is array index_range  
  of element_type; 
(б) 
variable array_name:  
  array_type_name [:= initial_values]; 
 
Приклад одновимірного масиву: 

 
 
Для багатовимірного масиву порядок і структура оголошення 

масиву залишаються такими ж: 
type A is array (1 to 3, 1 to 2) of integer; 
variable B : A := ((0 , 1),(5 , 2),(7 , 8)); 
 
У результаті отримаємо масив, зображений на рис. 3.1. 
 

type A is array (5 downto 0) of bit;

variable B : A := “0 1 1 0 0 1”;

A(0)
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Рис. 3.1. Двовимірний масив 

 
Масивами можуть бути не тільки змінні, а й сигнали та константи. 

Тобто в наведених прикладах замість службового слова variable може 
стояти signal або constant. 

При оголошенні типу масиву дозволяється не визначати діапазон 
зміни його індексу (в). Такі типи масивів називаються необмеженими і 
застосовуються при написанні бібліотек та конфігурованих об’єктів. 
Навіть у цьому випадку при створенні екземплярів необмежених 
масивів слід вказувати локально-статично визначені діапазони зміни 
індексів (г): 

в)  
type arr_type is array (index_type range <>) of  
  elements_type; 
г)  
variable arr_name:  
 arr_type (index_range)[:=initial_val];, 
де index_type – тип індексів масиву (integer, natural etc.), index_range – 
локально-статистичний діапазон. 

Багатовимірні необмежені масиви і їх типи оголошуються 
аналогічно до масивів з обмеженими індексами: 

type multy is array (integer range <>, bit range <>,. .., boolean range <>) of 
elements_type; 

 
 

3.9. Підпрограми у VHDL  
Як і у більшості мов програмування високого рівня, у VHDL 

існують конструкції для описання та виклику підпрограм. Існує два 

А =

A(3,2)
0 1
5 2
7 8

§ 3. Структура мови VHDL 
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класи підпрограм – процедури та функції. Спершу розглянемо 
процедури.  

3.9.1. Процедури у VHDL  
Синтаксис процедури в мові VHDL:  
procedure Ідентифікатор  
 (Список_Формальних_Параметрів) is 
 Розділ_Локальних_Оголошень; 
begin 
  Послідовність_Операторів; 
end procedure Ідентифікатор_Процедури;  
де Ідентифікатор визначає ім’я процедури і Послідовність_Операторів 
реалізує алгоритм, що виконується процедурою.  

В Розділі_Локальних_Оголошень можна створити локальні (не 
доступні за межами процедури) змінні, константи, сигнали, типи, 
підтипи та підпрограми. Список_Формальних_Параметрів визначає 
механізм обміну даними між процедурою та програмою. Оператор 
оголошення процедури можна розміщувати в розділах оголошень 
архітектур, процесів та пакетів (дивіться наступний розділ).  

Ро з г лянемо  споч а тку  приклад  процедури  б е з 
Списку_Формальних_Параметрів. Обмін інформацією між 
програмою, що викликає процедуру, та самою процедурою все одно 
буде можливим, оскільки всередині процедури дозволяється читати 
інформацію з глобальних об’єктів даних (змінних, сигналів, констант) 
та змінювати їх значення: 

architecture Arch_Name of Entity_Name is  
type TPoints is array (1 to 50) of integer;  
begin 
 process is 
  variable XPoints, YPoints : TPoints; 
  variable Min_Number: Integer; 
  procedure Min_Element is  
  begin 
   Min_Number:=1;    (**) 
   for i in XPoints’Range loop 
    if XPoints(i) < XPoints(Min_Number) 
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     then 
     Min_Number := i; 
     end if; 
   end for; 
  end procedure Min_Element;  
  begin 
  …; 
  Min_Element;     (*) 
  X_Min <= XPoints (Min_Number);   (***) 
 end process; 
end architecture Arch_Name; 
 
У розглянутому прикладі процедура Min_Element реалізує 

алгоритм обчислення мінімуму. Результат її роботи – номер 
мінімального елементу масиву XPoints передається в процес через 
глобальну (відносно процедури) змінну Min_Number. Виклик 
процедури здійснюється в рядку (*), як видно з прикладу, оператор 
виклику процедури містить лише її ідентифікатор. При виконанні 
даного оператора управління передається на початок 
Послідовності_Операторів процедури, тобто на рядок (**). Після 
закінчення процедури (досягнення оператора end procedure) 
управління повертається до процесу на рядок (***), наступний за 
викликом процедури.  

Існує можливість дострокового переривання виконання з 
поверненням до блоку, що викликав поточну процедуру. Для цього 
застосовується оператор return, що не має жодних додаткових 
параметрів.  

Процедури без списку формальних параметрів звичайно пишуться 
для конкретного випадку, і їх повторне застосування утруднене через 
необхідність дотримуватися у всіх викликах одних і тих же 
ідентифікаторів для глобальних змінних, через які здійснюється обмін 
інформацією між процедурою та програмою.  

Полегшити повторне застосування процедур можна введенням 
Списку_Формальних_Параметрів, які представляють собою 
псевдоніми для фактичних параметрів. Фактичними параметрами 
називають ті об’єкти даних, через які інформація надходить до 
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процедур або здійснюється передача результатів роботи процедур. 
Переробимо попередній приклад із застосуванням механізму 
формальних та фактичних параметрів: 

architecture Arch_Name of Entity_Name is  
type TPoints is array (1 to 50) of integer;  
begin 
 process is 
  variable XPoints, YPoints : TPoints; 
  variable Min_Number: Integer; 
  procedure Min_Element  
    (variable Points: in TPoints; 
     variable Min_N: out integer) is  begin 
   Min_N:=1;       
   for i in Points’Range loop 
    if Points(i) < Points(Min_N) then 
     Min_N := i; 
     end if; 
   end for; 
  end procedure Min_Element;  
  begin 
  …; 
  Min_Element (XPoints, Min_Number);  (*) 
  X_Min <= XPoints (Min_Number);     

 Min_Element (YPoints, Min_Number);  (**) 
  Y_Min <= YPoints (Min_Number);     

 …; 
 end process; 
end architecture Arch_Name; 
 
У наведеному прикладі процедура Min_Element має 2 формальні 

параметри – вхідну змінну Points типу TPoints та вихідну змінну 
Min_N типу integer. В рядку (*) до виклику процедури додано список 
фактичних параметрів. Таким чином, якщо при обробці даного 
виклику процедура звертається до формального параметра-змінної 
Points, то звертання переадресовується до фактичного параметра 
XPoints.  

Перевагу даного механізму добре ілюструє виклик цієї ж 
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процедури в рядку (**) для інших фактичних параметрів. Щоб знайти 
мінімальний елемент масиву YPoints за допомогою процедури без 
списку формальних параметрів, слід було б переслати інформацію з 
YPoints до масиву XPoints, що може викликати ряд незручностей з 
точки зору програміста. У розглянутому ж прикладі достатньо 
замінити один фактичний параметр іншим, отже, така процедура є 
більш універсальною і придатною до повторного застосування. 

У загальному випадку список формальних параметрів формується 
з правилами: 

(Клас_Об’єкта_Даних Ідентифікатор :  
  Режим Тип_Параметра :=  
    Значення_По_умовчанню; …) 
де Клас_Об’єкта_Даних визначає, який саме об’єкт даних передається 
процедурі як формальний параметр і може приймати значення constant, 
signal або variable, якщо Клас не задано явно, то він вибирається 
автоматично в залежності від Режиму Ідентифікатор – ідентифікатор 
формального параметра; Тип_параметра – тип інформації, що 
передається через формальний параметр; Режим – напрям передачі 
інформації в процедуру. Може приймати одне з трьох значень – in, out та 
inout. В залежності від Режиму, компілятор VHDL може самостійно 
визначити Клас_Об’єкта_Даних, що передається. Приклад ілюструє, яким 
чином відбувається це визначення: 

procedure NewProcedure ( 
 A1 : in integer;  -- вибирається клас constant 
 A2 : inout integer;  -- вибирається клас variable 
 A3 : out integer;  -- вибирається клас variable 
 signal  
 A4 : in integer;  -- явно задано клас signal 
 constant  
 A5 : out integer;  -- помилка, оскільки константа   
  -- не може змінювати значення і, відповідно,  
  -- служити вихідним параметром  
     ) is … 
 
Як видно з прикладу, у всіх випадках, коли є необхідність у 

передачі інформації за межі процедури, автоматично вибирається клас 
variable. Клас signal завжди слід задавати явно.  

У мові VHDL існує можливість задавати значення формального 
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параметра процедури по умовчанню. Розглянемо приклад: 
procedure NewProcedure ( 
 A1 : in integer;   
 A2 : in integer := 5;  
 A3 : out integer) is … 
end procedure NewProcedure;  
… 
NewProcedure (A, open, X);    (*) 
…; 
 
У наведеному прикладі другий формальний параметр має 

значення по умовчанню 5. При виклику процедури (рядок (*)) замість 
другого фактичного параметра поставлене ключове слово open, що і 
означає команду застосовувати значення по умовчанню. 

3.9.2. Функції у VHDL  
Застосування функцій у VHDL подібне до решти мов високого 

рівня. Синтаксис функцій: 
pure / impure function Ідентифікатор  
 (Список_Формальних_Параметрів)  
 return Тип_Результату is  
  
В мові VHDL функції не містять спеціального ідентифікатора для 

позначення об’єкта даних, що повертається як результат роботи 
функції. Натомість всі функції повинні містити оператор return, 
параметром якого є значення результату роботи. Наприклад: 

pure function Min (a, b: in integer)  
       return integer is  
begin 
  if a<b then  
    return a; 
  else  
    return b; 
  end if; 
end function Min; 
 
Якщо всі процедури мають доступ до глобальних об’єктів даних, 
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то для функцій такий доступ можна штучно заборонити. Це робиться 
для того, щоб для певного набору значень вхідних параметрів функції 
результат її роботи був однаковим незалежно від умов роботи цієї 
функції (значень глобальних об’єктів даних). Якщо така штучна 
заборона потрібна, то на початок заголовка функції ставиться ключове 
слово pure, в іншому випадку – слово impure.  

Крім того, за допомогою функцій можливо перевизначати 
операції (такі, як “+”, “–”, “<“ тощо) для створених користувачем 
нових типів даних. Не зупиняючись докладно на даному питанні, 
наведемо  приклад  такої  функції  та  зазначимо ,  що 
Список_Формальних_Пара-метрів для всіх таких функцій має один і 
той же вигляд (дивіться приклад), а який саме алгоритм обчислення 
операцій слід обирати у виразах, компілятор визначає за типом 
операндів. Приклад: 

function “+” (left, right: in bit_vector)  --(*) 
      return bit_vector is  
begin 
 … 
end function “+” ; 
... 
variable x,y,z : bit_vector; 
begin 
 … 
 z := x + y;   
  -- оскільки тип операндів bit_vector,  
   -- то викличеться функція (*) 
 … 

3.10. Пакети та бібліотеки 
Найбільш зручним шляхом групування елементів програми згідно 

з їх функціональним призначенням є застосування пакетів (package). 
Звичайно в пакети групують певні типи даних, а також процедури та 
функції для обробки цих типів.  

Оскільки пакети представляють собою повністю виділені 
програмні блоки, то їх можна розробляти незалежно від інших 
елементів програми і в подальшому паралельно застосовувати в 
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багатьох entity та архітектурах. Важливим для підвищення 
зрозумілості програмного коду є відділення у пакетах заголовків 
програмних елементів від їх реалізацій.  

3.10.1. Оголошення пакету  
Пакет складається з двох частин – оголошення пакету (package 

declaration) та тіла пакету (package body). Синтаксис оголошення 
пакету: 

package Ідентифікатор is 
 Розділ_Оголошень_Пакету; 
end package Ідентифікатор; 
 
У Розділі_Оголошень_Пакету можна розміщувати визначення 

типів, підтипів, констант та сигналів, а також заголовки процедур та 
функцій. Всі ці програмні елементи будуть доступні користувачам 
пакету. Нижче наведено простий приклад оголошення пакету: 

package Pascal_Types is 
 type Word is integer range 0 to 65535; 
 type Byte is integer range 0 to 255; 
 type Short is integer range -128 to 127; 
end package Pascal_Types; 
 
Пакет звичайно розміщується в окремому файлі проекту і є 

незалежним елементом бібліотеки. В будь-яких інших файлах проекту 
можливе застосування програмних елементів, описаних у пакеті, 
причому звертатись до цих елементів слід наступним чином: 

 Ім’я_бібліотеки.Ім’я_пакету.Ідентифікатор_елементу 
 
Якщо пакет описано в поточному проекті, то Ім’я_бібліотеки 

замінюється ключовим словом work. Так, для створення змінної типу 
Word з попереднього прикладу за умови, що пакет і його виклик 
знаходяться в одному проекті, слід скористатися оператором 

 variable X: work.Pascal_Types.Word; 
 
При розміщенні в пакетах процедур чи функцій в оголошенні 
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пакету визначаються лише їх заголовки з ідентифікаторами 
підпрограм та їх інтерфейсом (переліком вхідних та вихідних 
параметрів із зазначанням типів), приклад такого заголовка:  

procedure min (x1, x2: in integer; res: out integer);  
 
Повна реалізація процедур та функцій з програмним кодом 

розміщується в тілі пакету.  
При визначенні констант в оголошеннях пакетів також можна 

одразу не вказувати їх конкретні значення, наприклад: 
 constant Setting_Time: Time;  
 
В цьому випадку, як і в попередньому, повне описання константи 

з її значенням розміщується в тілі пакету. 

3.10.1. Тіло пакету 
Повні реалізації програмних елементів, інтерфейс яких описано в 

Розділі_Оголошення_Пакету, поміщаються в тіло пакету (package 
body), синтаксис якого наведено нижче: 

package body Ідентифікатор is  
  Розділи_оголошень; 
end package body Ідентифікатор; 
  
Зрозуміло, що заголовки попередньо описаних в оголошенні 

пакету програмних елементів мають повністю відповідати заголовкам 
їх реалізацій в тілі пакету. 

3.10.2. Оператор use  
При інтенсивному використанні програмних елементів з пакету 

фрагмент тексту “Ім’я_бібліотеки. Ім’я_пакету.” буде постійно 
повторюватися в програмі. Цього можна уникнути шляхом введення 
оператора use з синтаксисом: 

use Ім’я_бібліотеки.Ім’я_пакету.Ідентифікатор_елементу; 
 
Після введення даного оператора, що може розміщуватися в будь-

якому місці програмного файлу, елемент стає безпосередньо 
доступним в межах даного файла. Так, наприклад, запис 
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