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המרת זמנים

 < Excelיסודות של נוסחאות ושמות < דוגמאות של נוסחאות < המרה

המרת זמנים
הצג הכל
נניח שברצונך לגלות כמה שעות יש בחמישה ימים וחצי או כמה ימים יש ב 3.45 -שנים ,או כמה חודשים חלפו בין תאריך התחלה לבין
תאריך סיום .ישנן מספר דרכים להמרת זמנים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?
המרה בין יחידות זמן
המרת שעות מתבנית השעה הרגילה )שעות  :דקות  :שניות( למספר עשרוני
המרת שעות ממספר עשרוני לתבנית השעה הרגילה )שעות  :דקות  :שניות(

המרה בין יחידות זמן
כדי לבצע משימה זו ,השתמש בפונקציה .CONVERT

דוגמה
ייתכן שיהיה קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.
כיצד להעתיק דוגמה

A
1

נתונים

2

6

הערה

נוסחה

תיאור )תוצאה(

=("CONVERT(A2,"day","hr

המרת  6ימים לשעות )(144

=("CONVERT(A2,"hr","mn

המרת  6שעות לדקות )(360

=("CONVERT(A2,"yr", "day

המרת  6שנים לימים )(2191.5

בהמרות המשתמשות בשנה ,שנה מחושבת כ 365.25 -ימים.

פרטי פונקציה
CONVERT
לראש הדף

המרת שעות מתבנית השעה הרגילה )שעות  :דקות  :שניות( למספר
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עשרוני
כדי לבצע משימה זו ,השתמש בפונקציה .INT

דוגמה
ייתכן שיהיה קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.
כיצד להעתיק דוגמה

A
1

שעה

2

AM 10:35

3

PM 12:15
נוסחה

תיאור )תוצאה(

=)A2-INT(A2))*24

מספר השעות מאז (10.583333) 12:00 AM

=)A3-INT(A3))*24

מספר השעות מאז (12.25) 12:00 AM

פרטי פונקציה
INT
לראש הדף

המרת שעות ממספר עשרוני לתבנית השעה הרגילה )שעות  :דקות :
שניות(
כדי לבצע משימה זו ,השתמש באופרטור המחלק ) (/ובפונקציה .TEXT

דוגמה
ייתכן שיהיה קל יותר להבין את הדוגמה אם תעתיק אותה לגליון עבודה ריק.
כיצד להעתיק דוגמה

A
1

שעות

2

10.5833

3

12.25
נוסחה

תיאור )תוצאה(

=("TEXT(A2/24, "h:mm

שעות מאז (10:35) 12:00 AM

=("TEXT(A3/24, "h:mm

שעות מאז (12:15) 12:00 AM
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המרת זמנים

באפשרותך גם להחיל את תבנית השעה מבלי להשתמש בפונקציה  TEXTכדי לציין את התבנית .כדי להציג את המספר כשעה,

בחר את התא ובכרטיסיה בית ,בקבוצה מספר ,לחץ על החץ לצד התיבה תבנית מספר ,לחץ על תבניות מספר נוספות ,לחץ על מותאם
אישית ברשימה קטגוריה ולאחר מכן לחץ על תבנית מותאמת אישית בתיבה סוג .עם זאת ,אם תשתמש הן בתבנית שמוחלת באמצעות
הפונקציה  TEXTוהן בתבנית מספר ,הפונקציה  TEXTתקבל קדימות.

פרטי פונקציה
TEXT
לראש הדף
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