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 خستگی در امواج

، سؼی دارم در ایي هقالِ یکی اس تجزتیات خَدم را در هَرد هؼاهلِ گزی ٍ تحلیل تکٌیکال تا شوا تِ تا ػزض سالم خذهت تزیذرّای فارسی ستاى

، ّز چٌذ شایذ تزای خیلی اس شوا ایي هقالِ حاٍی هطالثی تکزاری تاشذ ٍلی خَاّش هیکٌن هطالة را تا دقت دًثال کٌیذ ٍ اگز اشتزاک تگذارم

 .ح داشت ایي حقیز را هطلغ کٌیذهَردی تزخَردیذ کِ ًیاس تِ اصال
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ش تزٍس ًشاًِ ّای در هَرد یکی اس ًشاًِ ّای خَب تغییز در سوت ٍ سَی حزکت تاسار تحث خَاّن کزد ٍ آى چیشی ًیست ج یي هقالِدر ا

 پیش تیٌی حزکات آتی قیوت استفادُ کزد.ِ تزای ، کِ هیتَاى اس ایي ًشاًخستگی در تاسار

 فزض کٌیذ ها در تاسار شاّذ چٌیي حزکتی ّستین:

 

 تِ تؼذ تِ دٍ تخش تقسین کٌن: [0]هیخَاّن ایي چارت را اس ًقطِ 
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است کِ ایي کزدُ صؼَد  ًسثت تِ تخش دٍم چارت تا سزػت تیشتزی لصؼَدیست ٍلی در تخش اٍ حزکت تاسارجْت تا آخز چارت  [0]اس ًقطِ 

 رگزسیَى آتی ٍ قزهش هشخص کزدُ ام: )کاًال( ٍاقؼیت را هي تا سِ خط

 

 :تَجِ کٌیذ ّای سیز تِ هثالتزای رٍشي تز شذى هَضَع 
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 در راتطِ تا ایي هَضَع تِ ًکات سیز تَجِ کٌیذ:

 تصَرت رالی ّای پز قذرت هیثاشذ. تخش اٍل ایي حزکات تاسار اصَال تِ صَرت رًٍذ ّای ایوپالس ٍ یا -1

 ذیگز تذاخل ًذارًذ.ر رًٍذّای ایوپالس اصالحی ّا تا ّو: د1تثصزُ
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 درصذ اتفاق ًوی افتذ. 33رالی ّا حزکت ّای سزیغ ٍ پزقذرت تاسار ّستٌذ کِ در آًْا اصالح قیوتی ٍ یا سهاًی تیشتز اس : 2تثصزُ

 

 تخش دٍم حزکت تاسار ّوچٌاى در جْت تخش اٍل حزکت است. -2

 

 تصَرت رًٍذ ّای کارکشي تاشذ. لحاظ ظاّز( )تِتخش دٍم حزکات تایذ -3

 ّای کارکشي ها شاّذ تذاخل در اصالحی ّا ّستین.تثصزُ: در رًٍذ
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 در هَرد الگَّایی کِ در ایي اهَاج اتفاق هی افتذ تحث کٌین:حال کِ تا ساختار ایي ًَع اس اهَاج آشٌا شذین هیخَاّین 

 (Ending Diagonal) خاتمه دهنده مثلث های موربالگوی اول: 

َع اس الگَّا تزجوِ کاهیار فزاّاًی فزد ٍ رضا قاسویاى، ایي ًًَشتِ ی راتزت ر.پزیچز  "تحلیل هَج ّای الیَت تاسار سزهایِ"کتاب اس  32صفحِ در 

 ٍ هَج شواری آى تِ شکل سیز است: هؼزفی شذُ است Ending Diagonalتِ ًام 

 

 کِ ایي ًَع هثلث ّا در پایاى رًٍذّای تشرگ یافت هی شًَذ ٍ اس ًشاًِ ّای خستگی در رًٍذ ّستٌذ.
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 هثال:

 

 ُ است:الگَی دٍم: الگَی تؼذی هزتَط تِ اهَاج ٍلفی هی تاشذ کِ شکل کلی آى در شکل سیز آهذ

 

ک هَج اگز ایي الگَ در اًتْای ی( هقالِ گزچِ ایي الگَ اس ًشاًِ ّای خستگی در تاسار در ّیچ هٌثؼی هؼزفی ًشذُ است اها تِ ًظز تٌذُ)ًَیسٌذُ

 تیافتذ اػتثار آى را افشایش هی دّذ. قذرتوٌذ اتفاق

 هثال:
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 Three Drivesالگوی سوم: الگوی هارمونیک 

 

 اشذ کِ درصذ ّای فیثًَاچی ایي الگَ در شکل هشخص شذُ است.ایي الگَ ایذُ آل تزیي حالت رخذاد یک هَج خستِ هیث
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