
 سطوح فراکتال: امواج الیوت در داخل یک موج الیوت

 

 .هستند فرکتال الیوت امواج ،همانطور که قبالً اشاره شد

 .هر موج از امواج فرعی )ریز موج( ساخته شده است

 .، نه؟ آره. خیلیما نشان دهیم. تصاویر عالی هستندیر دیگر به شبگذارید یک تصو
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موجی کوچک تر تشکیل شده  5از الگوی محرک  5و  3، 1می بینید که چگونه امواج 

 موجی کوچک تر تشکیل شده اند؟ 3از الگوی اصالحی  4و  2اند و امواج 

 !را می بینید ها فرکتال شما دارید

 .اشته باشید که هر موج از امواج کوچک تر تشکیل شده استهمیشه به یاد د

 ...این الگو تکرار می شود

 !ابد تا

، تئوری امواج الیوت مجموعه ای طبقه بندی شده را رای سهولت در نامگذاری این امواجب

 :به ترتیب از بزرگترین تا کوچکترین به امواج اختصاص داده است. آن ها عبارتند از

 (ابر چرخه بزرگ ) چندین قرن 

 (سال 70–40)حدود  یا سوپرسایکل ابر چرخه 

 (یکل یا چرخه )یک سال تا چند سالاس 

 موج l(ولیه )چند ماه تا چند سالا 

  (ها ماه تا ها هفته)موج میانی 

 (مینور ) چند هفته 

 (مینوت ) چند روز 

 (مینیوت )چند ساعت 

 (هریزمینیوت )چند دقیق 

 

تشکیل شده است که خود از امواج چرخه  سوپرسایکلبزرگ از امواج  سوپرسایکلیک 

، که خود از امواج ای از امواج اولیه تشکیل شده اندای تشکیل شده است. امواج چرخه 

 امواج از خود که است شده تشکیل جزئی امواج از متوسط تشکیل شده اند. امواج متوسط
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د از امواج مینیوت ساخته شده اند که خود از امواج ریز خر امواج. است شده تشکیل خرد

 مینیوت تشکیل شده اند. گرفتید چی شد؟

، بیایید ببینیم که یک موج الیوت در اینکه مطالب بسیار واضح تر شوند ، برایخوب

 .واقعیت چگونه است

 

 .، شکل گیری امواج در واقعیت دقیق و کامل نخواهد بودهمانطور که می بینید

 .همچنین متوجه خواهید شد که گاهی اوقات نامگذاری امواج دشوار است

 .، نتیجه بهتری خواهید گرفتبه نمودارها خیره شوید اما هرچه بیشتر

 !، ما رفیق نیمه راه نیستیم که شما را تنها گذاریمعالوه بر این
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، نکاتی را در مورد چگونگی شناسایی صحیح و آسان امواج و نیز در بخش های بعدی

 !کاکو جهنحوه معامله با استفاده از امواج الیوت به شما آموزش خواهیم داد. دریا مو
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