مهراد پایدار

جسوه آموزشی امواج الیوت

جسوه آموزشی امواج الیوت

مهراد پایدار
https://telegram.me/Microfaa

مهراد پایدار

جسوه آموزشی امواج الیوت
امواج الیوت

الگَّایی کِ بطَر هعوَل در باسار رخ هی دٌّذ هی تَاى بِ دٍ گزٍُ اصلی تقسین بٌذی ًوَد  :الگَّای پیطزٍ(اًگیشضی) ٍ الگَّای
اصالحی .تفاٍت اصلی ایي دٍ الگَ در ایي است کِ حزکت باسار در الگَّای پیطزٍ بِ صَرت ضارپ ٍ بذٍى ّوپَضاًی است در حالی
کِ در الگَّای اصالحی حزکت اهَاج بصَرت رفت ٍ بزگطتی ٍ دارای ًَاحی ّوپَضاًی هی باضذ.
اهَاج پیطزٍ با اعذاد ) ٍ ( 1,2,3,4,5 or i,ii,iii,iv,vاهَاج اصالحی با حزٍف )ً (A,B,C or W,X,Y,Zوادگذاری هی گزدًذ.
الگوهای پیشرو):(Impulsive Patterns
الگَی پیطزٍ یک ساختار هَخی است کِ در باسار ضکل هی گیزد ٍ هتطکل اس  5ریش هَج هی باضذ .در ایي الگَ  3قاعذُ سیز بزقزار
است:
 .1هَج ّ 2زگش ًوی تَاًذ اس ابتذای هَج  1فزاتز رٍد.
 .2هَج ّ 3زگش ًوی تَاًذ کَتاّتزیي هَج اس بیي اهَاج  5 ٍ1،3باضذ.
اضذ .
ً .3بایذ ًاحیِ ّوپَضاًی بیي اهَاج ٍ 4ٍ1خَد داضتِ ب
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الگوهای اصالحی):(Corrective Patterns
تَخِ بِ ایي ًکتِ اّویت دارد کِ در بیطتز اٍقات باسار در حال حزکت در داخل اهَاج اصالحی است ٍ اس ایٌزٍ آضٌایی تحلیلگزاى با
ًحَُ ًوادگذاری اهَاج اصالحی اس اّویت ٍیژُ ای بزخَردار است .الگَّای اصالحی را هی تَاى بِ صَرت سیز طبقِ بٌذی ًوَد:
الگوی زیگساگ ) :)5-3-5( (Zigzagایي الگَ اس  3ریش هَج ساختِ ضذُ است .در ایي الگَ  3قاعذُ سیز بزقزار است:
 .1هَج  Aبایذ یک هَج پیطزٍ باضذ.
 .2هَج ً Bوی تَاًذ بیص اس  0.764هَج  Aرا رتزیس ًوایذ.
 .3هَج  Cبایذ یک هَج پیطزٍ باضذ.
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الگوی مسطح) :)3-3-5( (Flatایي الگَ اس  3ریش هَج ساختِ ضذُ است .در ایي الگَ  3قاعذُ سیز بزقزار است:
 .1هَج  Aبایذ ضاهل  3ریش هَج باضذ.
 .2هَج  Bبایذ حذاقل  %90هَج  Aرا رتزیس ًوایذ.
 .3هَج  Cبایذ یک هَج پیطزٍ باضذ.
بادر ًظز گزفتي حاالت هختلف قاعذُ ضوارُ ( )2هی تَاى سِ سٌاریَی هتفاٍت بزای الگَی هسطح تعزیف کزد :
اگز هَج  Bاس ابتذای هَج  Aفزاتز ًزٍد ،الگَی هسطح باقاعذُ )ً (Regular Flatاهیذُ هی ضَد.

اگز هَج  Bاس ابتذای هَج  Aفزاتز رفتِ ٍ هَج ً Cیش اس اًتْای هَج  Aفزاتز رٍد ،الگَی هسطح گستزش یافتِ
)ً (Expanded Flatاهیذُ هی ضَد .
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اگز هَج  Bاس ابتذای هَج  Aفزاتز رفتِ ٍلی هَج ً Cتَاًذ اس اًتْای هَج  Aفزاتز رٍد ،الگَی هسطح رًٍذُ
)ً (Running Flatاهیذُ هی ضَد.

الگوی مثلث): )3-3-3-3-3( (Triangle

ایي الگَ اس  5ریش هَج هتذاخل تطکیل ضذُ است .در ایي الگَ  2قاعذُ سیز بزقزار است :
 .1تواهی  5ریشهَج در ایي الگَ بایذ دارای ساختار  3هَخی باضٌذ.
 .2طَل ّزیک اس اهَاج در ایي الگَ بایذ کَتاّتز اس طَل هَج قبلی خَد باضذ.
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الگوی زیگساگ دوگانه ):(Double ZigZag

ایي الگَ اس  7ریش هَج ساختِ ضذُ است .در ایي الگَ  3قاعذُ سیز بزقزار است :
 3 .1ریشهَج اٍل بایذ دارای ساختار سیگشاگ باضذ .
 .2ریشهَج چْارم کِ ًقص رابط بیي دٍ الگَی  3هَخی را داراست هی تَاًذ ساختار ّزیک اس اهَاج
اصالحی(سیگشاگ،هسطح،هثلث) را دارا باضذ .
 3 .3ریشهَج اًتْایی ًیش بایذ دارای ساختار سیگشاگ باضذ .

الگوی اصالحی دوگانه): (Double Correction

ایي الگَ اس ساختارّای  3هَخی تطکیل ضذُ است کِ در آى ّزیک اس اهَاج هی تَاًذ ساختار ّزیک اس اهَاج اصالحی را داضتِ
باضذ .در سیز دٍ ًوًَِ اس ایي الگَّا ًوایص دادُ ضذُ است : :
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پس اس تَضیح کلی ًوادگذاری اهَاج ،درایٌدا هی خَاّین بطَر هفصل در هَرد ایٌکِ ایا بایذ ًوادگذاری را بِ صَرت A-B-C
اًدام دّین ٍ یا  W-X-Yصحبت کٌین .بعٌَاى یک قاًَى کلیً ،وادگذاری  A-B-Cتٌْا در صَرتی بایذ هَرد استفادُ قزار بگیزد
کِ حذاقل یکی اس  3ریشهَج الگَی اصالحی ،دارای ساختار  5هَخی باضذ .بٌابزایي اگز هَج اٍل اس ساختار اصالحی بصَرت 5
اضذً ،وادگذاری را بایذ بِ صَرت  A-B-Cاًدام دّین ٍلی چٌاًچِ ریش هَج اٍل دارای ساختار  3هَخی باشد ها بصَرت
هَخی ب
پیص فزض ًوادگذاری را بصَرت  W-X-Yاًدام هی دّین ٍ چٌاًچِ ریشهَج بعذی دارای ساختار  5هَخی ضکل گیزد،
ًوادگذاری را بِ  A-B-Cتغییز هی دّین.
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نکات مهم
 .1هَج دٍ ًوی تَاًذ بیطتز اس اًذاسُ هَج یک باسکطت داضتِ باضذ .
 .2بیي اهَاج یک ٍ سِ ٍ پٌح هَج سِ ًبایذ کَتاّتزیي هَج باضذ .
 .3در صَرتی اهَاج یک ٍ سِ ٍ پٌح ضاهل  ۵ریش هَج باضٌذ هعوَال یکی اس اًْا اًبساط هیابذ .
 .4در هَاقعی کِ هَج  3یک هَج اًبساطی است هَج  ۵هیتَاًذ بِ صَرت کَتاُ سدُ ضَد ٍ قبل اس سقف هَج 3
خاتوِ پیذا کٌذ .
 .5در ًگاُ خذیذ الیَت در اهَاج پیطزٍ هَج یک هیتَاًذ بِ هقذار  11.3درصذ با هَج یک ّوپَضاًی داضتِ باضذ .
 .6در اًتْای هَج  3یک پیک بلٌذ در اًذیکاتَر  aoایداد هیطَد .
 .7در اًتْای هَج  3اهکاى تطکیل پتزى کزب ٍخَد دارد .
 .8در هَج  ۲اهکاى تطیل پتزى گارتلی ٍ بت ٍخَد دارد .
 .9هعوَال هَج  ۶1.۸ ،۲درصذ هَج یک باسگطت دارد .
ً .10سبتْای هَج  ۸۸.۶ ٍ ۷۸.۶ ٍ ۶1.۸ ،۲هی باضذ ،یکی اسًطاًِ ّای هَخطواری ایذُ ال ایي است کِ هَج ۲
بیص اس  ۶1.۸درصذ هَج یک تصحیح ًذاضتِ باضذ .
 .11هَج چْار هعوَال  3۸درصذ هَج  3باسکطت دارد .
 .12در اًتْای هَج  ۵اهکاى تطکیل پتزى باتزفالی ٍخَد دارد .
 .13دایَرخٌس قیوتی ٍ اًذیکاتَر  aoبیي اهَاج سِ ٍ پٌح بِ صَرت ٍاگزایی ظاّز هیطَد .
 .14بزخالف هَخْای اًگیشضی در هثلثْای قطزی هَج  ۴هیتَاًذ ٍارد حزین هَج یک ضَد .
 .15در هَج  Aاصالحی احتوال تطکیل پتزى باتزفالی ٍخَد دارد .
 .16در هَج  Bاصالحی احتوال تطکیل پتزى کارتلی یا بت ٍخَد دارد.
 .17در هثلثْای قطزی ریشهَخْای یک ٍ سِ ٍ پٌح ّوگی اس سِ هَج تطکیل ضذًذ .
 .18هثلثْای قطزی هعوَال ًطاًِ خستگی یا بِ اتوام رسیذى رًٍذ قبلی هیباضذ ٍ هعوَال دٍ خط اهتذاد ًقاط کف
ٍ سقف هثلث ّوگزا هیباضٌذ .

