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Herons formel med programmering 
I denna aktivitet ska vi närmare studera trianglar och 
vilka villkor som gäller för sidlängderna för att dessa 
ska kunna bilda en triangel. Vi tittar på ett kort och 
genomskinligt program där arean beräknas med 
Herons formel. 

 

Det intressanta i programmet här är If-satsen 

If a+b<c and a+c<b and b+c<a Then 

Tre villkor ska I detta fall uppfyllas för att sidorna INTE 
ska kunna bilda en triangel. Efter If-raden kommer ju 
nämligen Dispsatsen ”Det finns ingen sådan triangel” 
och därefter fortsätter programmet med Else och 
själva formlerna för att beräkna arean.  

Till höger har vi gjort två programkörningar. I det 
första fallet testar vi med de välkända sidlängderna 3, 
4 och 5, som är den välkända egyptiska triangeln som 
är rätvinklig med kateter 3 och 4 och hypotenusa 5. 
och den har ju arean 6. 

Vi får här både ett exakt svar och ungefärligt svar med 
decimaler. 

 

Villkorssatserna i programmet 
För en struktur som ser ut så här 

If villkor Then 
Block av kod 
Else 
Block av kod 
EndIf 

så exekveras det första blocket med kod om villkoret 
är sant och det andra blocket med kod om villkoret 
inte är sant.  
I programmet förekommer följande villkorsstruktur: 

 

Ibland är det alltså nödvändigt att ha en åtgärd som 
inträffar när ett villkor är sant och en annan åtgärd 
när samma villkor är falskt. Det är detta man kan 
åstadkomma med en Else-sats  
 
Här kommer nu två sidor där vi gör en geometrisk 
konstruktion av en triangel med sidorna 2, 3 och 4 
längdenheter. 
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På denna sida tittar vi på vad som händer när de 
inmatade sidlängderna inte kan bilda en triangel. 

Fråga eleverna hur lång den längsta sidan får vara för 
att man ska kunna bilda en triangel? 

Avslutningsvis så visar vi på två sidor en interaktiv 
geometrisk lösning på frågan hur stor sannolikheten 
är att man får en triangel om man slumpmässigt delar 
en sträcka av en viss längd i tre delar. 

 

 

Konstruktionen ovan bygger på den lösning som 
gjordes av Martin Gardner i en kolumn i tidskriften 
Scientific American, där han medverkade i 25 år. 

För att de tre delarna ska kunna bilda en triangel måste en 
del vara mindre än summan av de två andra delarna. Då 
hela längden är 10 cm i vårt exempel så måste längden hos 
alla 3 delarna vara mindre än 5 cm. Ett sätt att få detta är 
att dra linjer parallellt med och 5 cm ifrån varje sida i 
triangeln ABC. Vi får då en mindre liksidig triangel inne i den 
stora triangeln. Vi har markerat denna triangel i brun färg. 

 

Punkter som ligger inne i den mindre bruna triangeln bildar 
då höjder (markerade i röd färg) som kan bilda en triangel. 
För punkter som ligger precis på kanterna till den mindre 
triangeln är den längre av de tre röda linjerna precis lika 
stor som summan av de två kortare. För punkter utanför 
den mindre triangeln kan de tre röda linjerna inte bilda en 
triangel. Elegant! ☺ 


