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సాందేహాం:   రిక్ర్  స్కేలు అాంటే ఏమిటి? దీనిని ఎలా ఉపయోగిసారు?. 
జవాబు: భూకాంపాలను స్వసోిగ్రాఫ  అనే పరికరాంతో కొలుసారు. ఈ పరికరాం ద్వీరా భూకాంపాల తీవ్రతను తెలుసుకోడానికి 
ఉపయోగిాంచే ప్రామాణికమైన స్కేలే రిక్ర్ స్కేలు. 
భూకాంపాల సమయాంలో భూమి కదలికలను కచ్చితాంగా రికారు ిచేయడమే స్వసోిగ్రాఫ  లక్ష్యాం. పెదద పెదద ట్రకుేలు, రైళ్లు వేగాంగా 
పోతుననపుుడు వాటి మారాలాకు దగారగా ఉాండే భవనాలు కాంపాంచడాం తెలిసాందే. ఇలాాంటి కాంపనాలను కాకుాండా అసలైన 
భూకాంపాలను కొలవడానికి వీలుగా స్వసోిగ్రాఫ  పరికరానిన భూమి అాంతరాాగాంలోని కఠినమైన శిలలకు అనుసాంధానాం చేసరాు. 
భూమి కాంపాంచే పరిసితులోు కూడా ఇది సిరాంగా ఉాండడానికి దీని ద్రవారాశి ఎకుేవగా ఉాంటాంది. అతి తకుేవ ప్రకాంపనాలను 
కూడా గ్రహాంచగలిగాంత సునినతాంగా స్వసోిగ్రాఫ లు ఉాంట్సయి. 
 స్వసోిగ్రాఫ లో ఉపయోగిాంచే రికర్్ స్కేలుపై నమోదయ్యా వివరాలు సాంవరామానాం (logarithms)లో 
ఉాంట్సయి. అాంటే ఈ స్కేలుపై ఉనన సాంఖ్ాలు పదేస రెట్ు తీవ్రతకు సాంకేతాలుగా ఉాంట్సయి.ఉద్వహరణకు రిక్ర్ స్కేలుపై 3గా 
నమోదయ్యా తీవ్రత కనాన, 4గా నమోదయ్యా తీవ్రత పదిరెటు అధికమననమాట్. అలా 4గా నమోదయ్యా తీవ్రత కనాన 8గా 
నమోదయ్యా తీవ్రత 10,000 రెటు అధికాం. ఈ స్కేలుపై 2 కాంటే తకుేవగా నమోదయ్యా భూకాంపాలు మన అనుభవాంలోకి రావు. 
వీటిని సూక్ష్మ ప్రకాంపనాలు అాంట్సరు. ఆరు కనాన ఎకుేవగా నమోదయ్యా భూకాంపాలే చెపుుకోదగ ాహాని కలిగిసాయి. 
What is Richer scale-how it measures? 
  The Richter scale measures the maximum amplitude of seismic waves as they reach 
seismographs. This scale is expressed with a logarithmic scale. Thus, an earthquake measuring 7.0 on 
the Richter scale would be 10 times larger than an earthquake that measures 6.0. 
 The Richter scale is a base-10 logarithmic scale, meaning that each order of magnitude 
is 10 times more intensive than the last one. In other words, a two is 10 times more intense than a one 
and a three is 100 times greater. In the case of the Richter scale, the increase is in wave amplitude. 
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