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Skriv ett program som beräknar avståndet mellan två punkter  
i ett koordinatsystem samt bestämmer mittpunkten på sträckan  
mellan punkterna.

1 FÖRSTÅ 

(–1, 1) och (2, 5) är exempel på två punkter i ett koordinatsystem.  
Sträckan mellan dessa punkter är den linje som begränsas av punkterna.
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Programmering
Avståndsformeln och mittpunktsformeln

A Resultat

Om punkterna är (–1, 1) och (2, 5) vill vi att 
programmet skriver ut följande resultat:
Avståndet mellan punkterna är 5.0 l.e. 
Mittpunkten på sträckan mellan punkterna 
är (0.5, 3.0)

B Lösning

Avståndsformeln ger avståndet d mellan två 
punkter med koordinaterna (x1, y1) och (x2, y2): 

d = ( ) ( )x x y y1
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Mittpunktsformeln ger mittpunkten ( x, y) på 
sträckan mellan punkterna:
x = ( x1 + x2 )/2  och  y = (  y1 + y2 )/2

C Variabler

Programmet ska använda följande variabler:
•  x1 för den första punktens  x-värde
•  y1 för den första punktens  y-värde
•  x2 för den andra punktens  x-värde
•  y2 för den andra punktens  y-värde
•  d för avståndet mellan punkterna
•  x för mittpunktens  x-koordinat
•  y för mittpunktens  y-koordinat.

D Algoritm

Vi sammanfattar hur programmet steg för steg 
ska lösa uppgiften:

•   Spara koordinaternas  x- respektive  y-värden  
i sina variabler.

•   Spara uttrycket  (x2 − x1)2 + ( y2 − y1)2  
i variabeln  d.

•  Spara uttrycket ( x1 + x2) /2  i variabeln  x.

•  Spara uttrycket (  y1 + y2) /2 i variabeln  y.

•  Skriv ut sträckans längd och mittpunkten.

problemlösning

2 PLANERA
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3 GENOMFÖRA − KODA
I programspråket Python3 skriver vi programmet så här:

x1 = −1
y1 = 1
x2 = 2
y2 = 5

d = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
x = (x1 + x2)/2
y = (y1 + y2)/2 

print(”Avståndet mellan punkterna är”, round(d, 2), ”l.e.”)
print(”Mittpunkten på sträckan mellan punkterna är ”, (x, y)) 

PROBLEMLÖSNING

4 TESTA OCH VÄRDERA
Programmet kan beräkna avståndet mellan två punkter samt bestämma  
mittpunkten på sträckan mellan punkterna.

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 av programmet i exemplet.  
Kör det och kontrollera att det fungerar.

2 Skriv ett program som testar om två olika 
sträckor i ett koordinatsystem är

a) lika långa

b) parallella 

c) vinkelräta. 

3 En triangel har sina hörn i tre punkter  
i ett koordinatsystem. 

Skriv ett program som kan avgöra om 
triangeln är

a) liksidig

b) rätvinklig.

4 Skriv ett program som testar om fyra punkter 
innesluter

a) en parallellogram  c) en romb

b) en rektangel    d) en kvadrat.

5 Mittpunkterna till en fyrhörning är hörn  
i en ny fyrhörning.

Skriv ett program som testar om den nya 
fyrhörningen är en kvadrat.


