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RECALLING THE STEPS OF SURVEYING FUNCTION

Step 1.

Find the domain of the cubic , quartic or rational functions .

Tìm tập xác định của các hàm số bậc 3 , bậc 4  hoặc hữu tỷ .

------------------------------------------------------------------------

Step 2. 

2.1   Find the 1st derivatives y ' of the cubic , quartic or rational functions .

Tìm đạo hàm cấp 1 của các hàm số bậc 3 , bậc 4 hoặc hữu tỷ .

2.2  Find the zeros of equation y ' = 0 ( critical points ) 

Tìm nghiệm của phương trình y ' = 0

2.3 Create the table of monotonicity of the function .

Find the intervals of monotonic increasing and decreasing behavior of a function .

Lập bảng biến thiên của hàm số . Tìm khoảng tăng giảm của hàm số .

------------------------------------------------------------------------

Step 3. 

3.1a Find the 2nd derivatives y '' of the cubic , quartic functions .

Tìm đạo hàm cấp 2 của các hàm số bậc 3 , bậc 4 .

3.2a  Find the zeros of equation y '' = 0 ( inflection points ) 

Tìm nghiệm của phương trình y '' = 0 ( điểm uốn )

3.3a  Create the table of convexity and concavity of the function .Find the intervals of convex and concave behavior of a function .

Lập bảng xét dấu lồi lõm của hàm số . Tìm khoảng lồi lõm của hàm số .

FOR  THE RATIONAL FUNCTIONS  

3.1b Define the vertical , horizontal or slant asymptotes of the rational function .

Xác định các tiệm cận đứng , ngang hoặc xiên của hàm số hữu tỷ .
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3.2b Graph the asymptotes of the function first .

Vẽ các đường tiệm cận của hàm số trước tiên .

------------------------------------------------------------------------

Step 4. 

Graph the function .

Vẽ  đồ thị 
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