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problemlösningProgrammering
Pythagoreiska tripplar
En pythagoreisk trippel är tre positiva heltal som uppfyller villkoret 
a2 + b2 = c2

Hur många pythagoreiska tripplar finns det om  a ≤ 100 och b ≤ 100  
och vilka är de? 

1 FÖRSTÅ 
Talen 3, 4 och 5 är ett exempel på en pythagoreisk trippel eftersom  
32 + 42 = 52.

2 PLANERA

A Resultat

När vi kör programmet vill vi att det skriver ut 
följande resultat:
Tripplarna är:
3  4  5
5  12  13
6  8  10
...
Antalet tripplar är: 
där antalet tripplar ska stå istället för strecket.

B Lösning

Uppgiften kan lösas genom prövning. Vi kan börja 
med att låta a = 1 och sedan låta b variera från  
1 till 100. 
För varje värde på b kan vi undersöka om c  
är ett heltal där

c = a2  + b2

Därefter upprepar vi proceduren genom att sätta 
a = 2 och låta  b variera från 1 till 100, o.s.v.

C Variabler

Programmet ska använda följande variabler: 
• antal_tripplar  för antalet tripplar
• a, b, och c  för de positiva heltalen.

D Algoritm

Vi sammanfattar hur programmet steg för steg 
ska lösa uppgiften.

• Spara värdet 0 i variabeln antal_tripplar.

• Skriv ut rubriken ”Tripplarna är:”.

• Låt a variera från 1 till 100.

• För varje värde på a, låt b variera från 1–100.

•  För varje värde på a och b: beräkna c och öka 
antal_tripplar med 1 om c är ett heltal.

• Skriv ut det totala antalet pythagoreiska tripplar.
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3 GENOMFÖRA − KODA
I programspråket Python3 skriver vi programmet  så här:

antal_tripplar = 0
print("Tripplarna är:")

for a in range (1, 101):  # a varierar från 1-100
   for b in range (1, 101):  # b varierar från 1-100
      c = (a**2 + b**2)**0.5         
      if (c == round(c)):  # Kontrollerar om värdet på c ändras vid avrundning
         antal_tripplar = antal_tripplar + 1
         print(a, b, round(c))

print("Antalet tripplar är:", antal_tripplar)

4 TESTA OCH VÄRDERA
Programmet hittar alla pythagoreiska tripplar, men även dubbletter, exempelvis   
3, 4, 5  och 4, 3, 5. Det innebär att programmet hittar dubbelt så många tripplar  
än vad som finns. Problemet kan lösas genom att ändra i koden till  
for b in range (a, 101):

Lös följande uppgifter med hjälp av programmering. Syftet är att du ska  
utveckla din problemlösningsförmåga och därför är det lämpligt att du  
följer alla stegen i strategin.

1 Skriv programmet i exemplet. Kör det och lägg 
märke till antalet pythagoreiska tripplar som 
programmet hittar. Leta efter dubbletter.

2 Ändra programmet i uppgift 1 så att det inte 
presenterar några dubbletter.

3 Det finns bara en pythagoreisk trippel sådan 
att a + b + c = 200. Skriv ett program 
som hittar denna trippel samt bestämmer 
produkten abc. 

4 Skriv ett program som kan avgöra om en 
triangel är rätvinklig.

5 Skriv ett program som kan beräkna 
hypotenusan i en rätvinklig triangel när 
kateternas längder anges.

6 Skriv ett program som kan avgöra om en 
sexsidig polyeder är ett rätblock. 

Anta att parallella sträckor är lika långa.
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