Лекція 11
ОБЧИСЛЕННЯ В MS EXCEL 2010
Мета лекції: вивчити особливості проведення обчислень з використанням формул в
табличному процесорі Ms Excel 2010 року.
Питання лекції:
1. Формули і функції в MS Excel 2010. Основні поняття.
2. Створення та редагування формул.
3. Редагування формул.
4. Відносні і абсолютні посилання.
5. Перевірка помилок при створенні і редагуванні формул.
1. Формули і функції в MS Excel 2010. Основні поняття
Формули являють собою вираження, за якими виконуються обчислення і завжди
починаються зі знаку рівності (=). Формула може включати функції, посилання на комірки або
імена, а також оператори і константи.
Наприклад, у формулі
=СУММ(В2:В8)*30
СУММ() - функція;
В2 і В8 - посилання на комірки;
: (Двокрапка) і * (зірочка) - оператори;
30 - константа.
Функції – це заздалегідь визначені формули, які виконують обчислення по заданих
величинах, званих аргументами, і в зазначеному порядку. Структура функції: ім'я функції,
відкриваюча дужка, список аргументів, між якими ставлять крапку з комою, дужка, що закриває.
Аргументом функції може бути число, текст, логічне значення, масив, значення помилки,
посилання на осередок. В якості аргументів використовуються також константи, формули, або
функції. У кожному конкретному випадку необхідно використовувати відповідний тип аргументу.
Посилання вказує на комірку або діапазон комірок аркуша, які потрібно використовувати у
формулі. Можна ставити посилання на комірки інших аркушів поточної книги і на інші книги.
Посилання на осередки інших книг називаються зв'язками.
Оператором називають знак або символ, що задає тип обчислення у формулі. Існують
математичні, логічні оператори, оператори порівняння та посилань.
Константою називають постійне (не враховане) значення. Формула і результат обчислення
формули константами не є.
Арифметичні оператори
Арифметичні оператори служать для виконання арифметичних операцій, таких як
додавання, віднімання, множення. Операції виконуються над числами. Використовуються
наступні арифметичні оператори (див. таблицю).
Оператор
+ (знак плюс)
- (знак мінус)
* (зірочка)
/ (коса риска)
% (знак відсотка)
^ (кришка)

Значення
Додавання
Віднімання
Множення
Розподіл
Відсоток
Зведення в ступінь

Приклад
A1+A2
A1-A2-A1
A1*A2
A1/A2
50%
A1^2

2. Створення та редагування формул
2.1. Введення формул з клавіатури
Формули можна вводити з використанням клавіатури і миші при роботі в будь-якій вкладці
Excel. З використанням клавіатури вводять оператори (знаки дій), константи, дужки і функції. З
використанням миші виділяють комірки і діапазони комірок, що включаються в формулу. Для
цього:
1. Виділіть комірку, в яку потрібно ввести формулу.

2. Введіть знак рівності (=).
3. Виділіть мишею комірку, що є аргументом формули.
4. Введіть знак оператора.
5. Виділіть мишею комірку, що є другим аргументом формули.
6. При необхідності продовжуйте введення знаків операторів і виділення осередків.
7. Підтвердить введення формули в комірку: натисніть клавішу Enter або Tab або кнопку
Ввод (галочка) в рядку формул.
2.2. Створення формул з використанням майстра функцій
Функція - стандартна формула, яка забезпечує виконання певних дій над значеннями, які
виступають в якості аргументів. Функції дозволяють спростити формули, особливо якщо вони
довгі або складні. Функції використовують не тільки для безпосередніх обчислень, але також і для
перетворення чисел, наприклад для округлення, для пошуку значень, порівняння і т. д.
Для створення формул з функціями зазвичай використовують групу Библиотека функций
вкладки Формулы. Для цього:
1. Виділіть комірку, в яку потрібно ввести формулу.
2. Клацніть по кнопці потрібної категорії функцій в групі Библиотека функций і виберіть
потрібну функцію.
3. У вікні Аргументы функции у відповідному полі (полях) введіть аргументи функції
(рис. 1). Посилання на комірки можна вводити з клавіатури, але зручніше користуватися
виділенням комірок мишею. Для цього помістить курсор у відповідне поле і на аркуші виділіть
необхідну комірку або діапазон комірок. Для зручності виділення комірок вікно Аргументы
функции можна зрушити або згорнути. Текст, числа і логічні вираження в якості аргументів
зазвичай вводять з клавіатури. В якості підказки у вікні відображається призначення функції, а в
нижній частині вікна відображається опис аргументу, в поле якого в даний момент знаходиться
курсор. Слід мати на увазі, що деякі функції не мають аргументів.

Рис. 1. Вибір функції в Мастере функций
4. У вікні Аргументы функции натисніть кнопку ОК.
Для вставки функції не обов'язково використовувати кнопки категорій функцій в групі
Библиотека функций. Для вибору потрібної функції можна використовувати Мастер функций.
Причому, це можна зробити при роботі в будь-якій вкладці.

1. Натисніть кнопку Вставить функцию в рядку формул (fx).
2. У вікні Мастер функций: крок 1 з 2 в списку Категория виберіть категорію функції,
потім в списку Выберите функцию виберіть функцію.
3. Натисніть кнопку ОК або двічі клацніть мишею за назвою обраної функції.
4. У вікні Аргументы функции так само, як і в попередньому випадку (рис. 1) введіть
аргументи функції. Натисніть кнопку ОК.
3. Редагування формул
Комірку з формулою можна редагувати так само, як і комірки з текстовим або числовим
значенням: клацнувши мишею два рази по комірці або в рядку формул.
При редагуванні комірки, як і при введенні формули, посилання на комірки і межі навколо
відповідних комірок виділяються кольором.
Щоб відредагувати ярлик на комірки і / або діапазон комірок досить перетягнути кольорову
кордон до нової комірки або діапазону комірок. Для того щоб змінити розмір діапазону комірок,
можна перетягнути кут меж.
У процесі редагування в разі потреби можна запускати майстер функцій.
Переміщати і копіювати комірки з формулами можна точно так само, як і комірку з
текстовими або числовими значеннями.
Крім того, при копіюванні комірок з формулами можна користуватися можливостями
спеціальної вставки, що дозволяє копіювати тільки формулу без копіювання формату комірки.
При переміщенні комірки з формулою посилання, що містяться у формулі, не змінюються.
При копіюванні формули посилання на комірки можуть змінюватися в залежності від їх типу
(відносні або абсолютні).
При використанні в створюваних формулах посилань на комірки інших листів і книг в
процесі створення формули слід перейти на інший аркуш поточної книги або в іншу книгу і
виділити там необхідну комірку.
При кожному переході на інший аркуш, його ім'я автоматично додається до заслання на
комірку. Ім'я листа укладено в одинарні лапки (апострофи). Ім'я листа і адресу комірки розділені
службовим символом! (знак оклику).
4. Відносні і абсолютні посилання
За замовчуванням посилання на комірки в формулах відносні, тобто адреса комірки
визначається на основі розташування цієї комірки щодо комірки з формулою. При копіюванні
комірки з формулою відносна посилання автоматично змінюється. Саме можливість використання
відносних посилань і дозволяє копіювати формули.
Наприклад, при копіюванні автозаповненням комірки Е2 (рис. 2) на розташовані нижче
клітинки, в коміркці Е3 буде формула = С3 * D3, в коміркці Е4 буде формула = С4 * D4 і т. д.
У деяких випадках використання відносних посилань неприпустимо. Наприклад, в таблиці
на рис. 3 при копіюванні комірки D5 на розташовані нижче комірки посилання на комірку С5
повинне змінюватися, а посилання на комірку С2 повинне залишатися незмінним.
Для того щоб посилання на комірку при копіюванні не змінювався, необхідно
використовувати абсолютні посилання. Абсолютне посилання на комірку має формат $A$1, де $ службовий символ, який вказує на абсолютне посилання.
Щоб посилання на комірку була абсолютною, після вказівки посилання на комірку слід
натиснути клавішу F4. Посилання можна перетворити з відносною в абсолютну і при редагуванні
вічка з формулою. До заголовків стовпця і рядка в адресі комірки слід додати службовий символ $.
Наприклад, для того щоб посилання на осередок В20 стала абсолютною, необхідно ввести $В$20.
Посилання може бути не тільки відносним або абсолютним, але і змішаним. Посилання
формату A$1 є відносним по стовпцю і абсолютним по рядку, тобто при копіюванні комірки з
формулою вище або нижче, посилання змінюватися не буде. А при копіюванні вліво або вправо
буде змінюватись заголовок стовпчика.
Посилання формату $A1 є відносним по рядку і абсолютним по стовпчику, тобто при
копіюванні комірки з формулою вліво або вправо посилання змінюватися не буде. А при
копіюванні вище або нижче буде змінюватися заголовок рядка.

Рис. 2. Копіювання формул

Рис. 3. Використання абсолютних посилань
Наприклад, в комірці Е2 таблиці на рис. 3 досить було ввести змішану посилання В$20.
Тривимірні посилання використовуються при виконанні дій з даними з однієї і тієї ж
комірки або діапазону комірок на декількох аркушах однієї книги. Тривимірна посилання включає
в себе посилання на комірку або діапазон, перед яким ставляться імена аркушів. При цьому в

формулу включаються всі листи, що зберігаються між початковим і кінцевим іменами,
зазначеними в посиланні.
5.Проверка помилок при створенні і редагуванні формул
Помилки синтаксису.
В процесі створення і/або редагування формул Excel виявляє помилки синтаксису формули
і призупиняє подальшу роботу.

Рис. 4. Кнопка і меню кнопки Источник ошибки
При виявленні зайвих символів, операторів, зайвих або відсутніх дужок і т. п. виводиться
повідомлення про помилку в вікні попередження.
Помилки у функціях і аргументах.
Якщо формула містить помилку функції і/або аргументу, що не дозволяє виконати
обчислення або відобразити результат, Excel відобразить повідомлення про помилку. В комірці з
помилкою у формулі замість результату обчислення відображається один з кодів помилки, а в
лівому верхньому кутку комірки з'являється індикатор помилки (зелений трикутник).
При виділенні комірки з помилкою поруч з нею з'являється кнопка Источник ошибки.
Якщо клацнути по кнопці, з'явиться меню, в якому зазначено тип помилки, а також команди дій
для виправлення помилки (рис. 4).
Основні помилки і деякі можливі причини їх появи наведені в таблиці.
Відображення в
комірці
#ЗНАЧ!

#ДЕЛ/0!

Причина

Приклад

Використання неприпустимого - в формулу замість числа або логічного значення (ИСТИНА чи
типу аргументу або операнду ЛОЖЬ) введений текст;
- для оператора або функції, що вимагає одного значення,
вказується діапазон
Розподіл числа на 0 (нуль)
-у формулі міститься явне поділ на нуль (наприклад, = А1/0);
- використовується посилання на порожню комірку або вічко, що
містить 0 в якості подільника

#ИМЯ?

#Н/Д

#ССЫЛКА!
#ЧИСЛО!

#ПУСТО!

Excel не може розпізнати ім'я, - використовується ім'я комірки або діапазону, яке не було
яке
використовується
у визначено;
формулі
- помилка в написанні імені комірки або діапазону;
- помилка в написанні імені функції;
- на посиланні на діапазон комірок пропущене двокрапку (:);
- у формулу введений текст, що не укладений в подвійні лапки
Значення недоступне функції не задані один або кілька необхідних аргументів стандартної або
чи формулі
користувальницької функції листа
Посилання на комірку вказане комірки, на які посилаються формули, були видалені або в ці
невірно
комірки було поміщено вміст інших скопійованих комірок
Неправильні числові значення у - у функції з числовим аргументом використовується
формулі або функції
неприйнятний аргумент;
- числове значення результату обчислення формули занадто
велике або занадто мало, щоб його можна було уявити в Excel
Визначає
перетин
двох Використовується помилковий оператор діапазону
областей, які в дійсності не
мають загальних комірок

Трасування зав’язків між формулами і комірками
Для зручності пошуку причин помилок, а також і в деяких інших випадках можна графічно
відобразити зв'язок між комірками у формулі.
Для відображення комірок, що входять в формулу в якості аргументів, необхідно виділити
комірку з формулою і натиснути кнопку Влияющие ячейки в групі Зависимости формул
вкладки Формули (рис. 5).
Одне клацання по кнопці Влияющие ячейки відображає зв'язки з комірками,
безпосередньо визначаючими результат обчислення. Якщо в цих комірках також знаходяться
формули, то наступне клацання відображає зв'язки з комірками, які є аргументами цих формул. І
так далі.

Рис. 5. Трасування впливаючих комірок
Для відображення комірок, в формули яких входить будь-яка комірка, її слід виділити і
натиснути кнопку Зависимые ячейки в групі Зависимости формул вкладки Формулы (рис. 6).

Рис. 6. Трасування залежних комірок
Одне клацання по кнопці Зависимые ячейки відображає зв'язки з комірками,
безпосередньо залежними від виділеної комірки. Якщо ці комірки також впливають на інші
комірки, то наступне клацання відображає зв'язки з залежними комірками. І так далі.
Зв'язки в межах поточного листа відображаються синіми стрілками. Зв'язки з комірками
інших листів і книг відображаються чорними пунктирними лініями і значком листа. Червоні
стрілки показують комірки, що викликають помилки.
Щоб приховати стрілки зв'язків слід натиснути кнопку Убрать все стрелки в групі
Зависимости формул вкладки Формулы.
Питання для самопідготовки
1. З якого символу в Excel завжди починаються формули?
2. Опишіть структуру функції в Excel.
3. Що таке посилання в Excel?
4. Що таке оператор в Excel?
5. Перелічіть арифметичні оператори в Excel.
6. Які Ви знаєте способи введення формул в Excel?
7. Де знаходиться і для чого використовується Библиотека функций?
8. Чи можуть змінюватися при копіюванні формули посилання на комірки?
9. Що таке відносні і абсолютні посилання в Excel? Як вони позначаються?
10. Перерахуйте і опишіть основні повідомлення про помилки в формулах.
11. Опишіть трасування зв'язків між комірками і формулами в Excel.

