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Анотація 

Розглянуто питання автоматизації вибору даних із електронних таблиць за допомогою стандартних 

функцій робочого листа Еxcel на прикладі повітряних ліній електропередачі. 
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Abstract 

Where was considered the problems of automation in extracting data from EXCEL spreadsheets by means of 

standart function with overhead power lines example . 
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Вступ 

Електронна таблиця є універсальним засобом для автоматизації розрахунків над табличними 

даними. Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними і дозволяє отримувати 

результати без проведення розрахунків вручну або спеціального програмування. Окрім цього є 

можливість врахування в розрахунках значної кількості факторів, що впливають на результат. 
 

Результат дослідження  

Однією з типових, але досить трудомістких задач є вибір повітряних ліній (ПЛ) електропередачі 

для певних умов експлуатації. Повітряною лінією електропередачі називається пристрій для передачі 

і розподілу електроенергії по проводах, розташованих на відкритому повітрі і прикріплених за 

допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів, стійкам на будинках та інженерних 

спорудах (мостах, шляхопроводах і т.п.). Проблема полягає в тому, що ПЛ мають велику кількість 

параметрів, які повинні відповідати умовам експлуатації. Для доцільного вибору повітряних ліній 

необхідно враховувати технічні та економічні характеристики. Цей процес займає велику кількість 

часу, саме для прискорення цього процесу і спрощення операції вибору створюються бази даних (БД) 

та програми для автоматизації вибору, які дають змогу опрацьовувати велику кількість даних за 

короткий проміжок часу [1-3].  

Використовуючи бази даних та стандартні функції програми Microsoft Excel вибір ПЛ можна 

суттєво спростити. Спочатку були створені електронні бази даних ПЛ 10, 35 та 110 кВ (рис. 1).  

Excel має широкий набір вбудованих функцій, які підрозділяються на категорії: математичні, 

статистичні, логічні, фінансові, текстові і т.д. Функції мають відповідний синтаксис правопису. 

Аргументами функцій можуть бути константи (числові, текстові), змінні або інші функції [4-5]. Для 

автоматизованого вибору даних на робочому листі Excel використовувались такі функції: ИНДЕКС, 

ПОИСКПОЗ та ЕСЛИ.  

Функція ИНДЕКС повертає знайдене значення комірки робочого листа із заданого діапазону 

комірок по заданому значенню порядкових номерів рядку та стовпця в цьому діапазоні. Сама по собі 

ця функція не може автоматизувати вибір даних із БД, а лише спільно із функцією ПОИСКПОЗ [4-5].  

Функція ПОИСКПОЗ повертає порядковий номер заданого для пошуку значення в заданому 

діапазоні комірок. Комбінуючи функції ИНДЕКС та ПОИСКПОЗ отримаємо найбільш універсальний 

спосіб вибору даних із електронних таблиць Excel за простим первинним ключем. В цьому випадку 

ключовий атрибут може розміщатись в будь-якому полі таблиці БД, а його значення в цьому полі 

можуть бути ніяк не упорядковані [4-5]. 

До логічних функцій належать: ЕСЛИ, И, ИЛИ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ. Умовна функція ЕСЛИ 

перевіряє, чи виконується умова і повертає одне значення, якщо вона виконується, та інше значення, 
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якщо умова не виконується. 

 
Рис. 1. Фрагмент бази даних ПЛ 10, 35 та 110 кВ. 

 

Висновок 

В роботі було розглянуто питання автоматизації вибору даних із електронних таблиць за 

допомогою стандартних функцій робочого листа Еxcel на прикладі повітряних ліній електропередачі. 

Автоматизація вибору даних із електронних таблиць дозволяє значно полегшити працю та знизити 

трудомісткість окремих операції, зменшити кількість помилок, терміново отримувати необхідну 

інформацію.  
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