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Trobeu la funció de la paràbola

Donada la següent paràbola, que talla a l'eix y  en (0, 8) 
i que té el seu vèrtex en (-2, -4) trobeu la funció que la 
genera. Proposeu dos mètodes diferents.

Mètode 1
Ens basarem en la funció genèrica d'una paràbola y =a x2b xc i trobarem a , b i c .
En primer lloc farem ús del punt (0, 8) això és: 8 =a ·02b·0c i per tant c=8 .
En segon lloc farem ús del punt (-2, -4) i també recordarem que la x  del vèrtex compleix 

x =−b
2a

Primera condició −4= a · −22b ·−28 que es simplifica a −12 = 4a−2b (1)

Per altra banda la segona condició és −2 = −b
2a (2)

Ara podem composar un sistema de dues equacions amb dues incògnites amb (1) i (2):
      −12 = 4a−2b

      −2=−b
2a

Si resolem aquest sistema per exemple per substitució trobarem a = 3 i b= 12 , llavors la 
funció de la paràbola serà y =3 x212 x8 .

Mètode 2
Ens basarem en l'equació que trasllada una paràbola en horitzontal i en vertical y = x−p 2q
però aquesta expressió sempre dona funcions amb el coeficient de grau dos igual a 1, per fer-la del 
tot general farem y = k  x−p 2q i llavors haurem de trobar p , q i k .

El primer paràmetre p està relacionat amb la translació en horitzontal, com la funció està 
desplaçada dues unitats a l'esquerra p =−2 .
El segon paràmetre es pot demostrar que té el valor del punt y del vèrtex, per tant q =−4 .
Així que la nostra funció quedarà com y = k  x22−4 i només ens queda trobar k .
Per trobar k  podem imposar que la funció passa per (0, 8) per exemple i llavors:

8= k 022−4 això és una equació de primer grau que es resol amb k = 3 .
Per tant i per acabar la nostra funció és y =3 x22−4 que òbviament és pot comprovar que és 
la mateixa funció trobada amb el mètode 1.

En resum la  paràbola és y =3 x212 x8 i també es pot expressar com y =3 x22−4 .
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