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ભકંૂ ની તીવ્રતા કેલી યીતે ભાલાભા ંઆલે  છે? 

 

મભત્રો શરેાના વભમ ભા ંભકંૂ મલે રોકોને ફહુ અનબુલ ના શતો.યંત ુઅત્માય ના વભમ ભા ં
ભકંૂ નુ ંપ્રભાણ ઘણુ ંલધી ગયુ ંછે.ટીલી ય અને વભાચાય ભાધ્મભો ભા ંભકંૂ મલે 
અલાયનલાય લાચંલા ભે છે.જમાયે કોઈ જગ્માએ ભકંૂ થામ ત્માયે ભકંૂ ની તીવ્રતા અને 
તેના એીવેન્ટય મલળે લાચંલા ભે છે.ણ વાભાન્મ રોકો ને આલા ળબ્દો મલે કઈ ભાહશતી 
શોતી નથી. 
 

મભત્રો અશી આ ોસ્ટ ભા ંભકંૂ મલે,ભકંૂ ની તીવ્રતા મલે,એીવેન્ટય મલે લગેયે ની વય 
યીતે વભજુતી આલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ંઆવ્મો છે. 
 

ભકંૂ ભાલાના મતં્ર ને વાઈઝ્ભોગ્રાપ કશ ેછે.જે ભોટે બાગે નીચે જેવુ ંદેખામ છે. 
 

 
 

આલા ભકંૂ ભાક મતં્રો બાયત ભા ંઅરગ અરગ જગ્માએ લેધ ળાાઓ ભા ંમકુલાભા ંઆલેર 
છે.આલા મતં્ર ભા ંએક નાકાય શોમ છે જે ગો ગો પયત ુ ંશોમ છે.આ નાકાય ને સ્ળે તે 
યીતે એક ેન ોઈન્ટય ગોઠલલાભા ંઆલેર શોમ છે.જે અમત વેન્વીટીલ શોમ છે.જયા અભથી 
ધ્રજુાયી ણ આ વોમ રૂી ેન ને ધ્રજુાલે છે.આ ેન નાકાય ય એક રીંટી આંકે છે.નોભમર 
હદલવો ભા ંઆ રીટી વીધી યેખા ફનાલે છે.ણ જમાયે ભકંૂ જેલી હયસ્સ્થમત ઉદબલે ત્માયે 
ભકંૂ ની ધ્રજુાયી ને રીધે આ વાધન ની  વોમ રૂી ેન ણ ધ્રજુે છે જેથી તે પયતા નાકાય 
ય આડી અલી રીટીઓ આંકલાનુ ંળરુ કયે છે જે આ નાકાય ય લીંટાેર કાગ ય 
અંકામ છે.ફાદ ભા ંઆ કાગ કાઢી રેલાભા ંઆલે છે.જેને ભકંૂ નુ ંમપ્રન્ટ આઉટ કશ ેછે.જે ભોટે 
બાગે નીચે મજુફ નુ ંદેખામ છે. 
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આલા મપ્રન્ટ આઉટ નો ઊંડાણ થી અભ્માવ કયલાભા ંઆલે છે.ભકંૂ નુ ંએીવેન્ટય બરે ગભે 
ત્મા ંશોમ,યંત ુભસૂ્તય ળાસ્ત્રીઓ તેભના ભકંૂ ભાક મતં્ર લડે તેનુ ંઅંતય ,ભકંૂ ની યીક્ટય 
ભાત્રા અને છી તે ભાહશતીના આધાયે ફીજુ ંઘણુ ંફધુ ંજાણી રે છે.આના ભાટે એક વય યીત 
છે જે શલે છી ના લણમન ભા ંઆેર છે.લણમન લાચંો ત્માયે વાથે વાથે નીચેની આકૃમત ણ 
જોતા યશજેો જેથી ભાહશતી લધ ુવય થઇ જળે. 
 

 
 

 

અશી ફતાલેરો વાઈઝભોગ્રાપ નો ભકંૂ લખત નો મપ્રન્ટ આઉટ ફતાલલાભા ંઆવ્મો છે તેનુ ં
ધ્માન લૂમક અલરોકન કયો.મતં્રની વોમ અથલા ેન નુ ંરાઈનીંગ કાભ ડાફી ફાજુ થી ળરુ 
થયુ ંછે.એટરે કે ેય લીંટેરો નાકાય યાઈટ ટુ રેફ્ટ ચોક્કવ ગમતએ શભેળ મજુફ પયતો યશ ે
છે.ળરૂઆત ભા ંઆ ેન કંી નથી,તેથી તેને ેય ય રગબગ વીધી રીંટી આંકેર છે.થોડી 
લાય ફાદ જે ભકંૂ થમો તેના P ભોજા વૌ શરેા લેધ ળાા સધુી શોંચ્મા છે.આ ભોજા રૂી 
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આંચકો આવ્મો કે તયત ેન ભા ંધ્રજુાયી ઉત્ત્ન થઇ.અમકુ વેકંડ લીતી ેય લીંટાેર 
નાકાય નુ ંપયલાનુ ંચાલ ુજ છે.ભાટે P ભોજા કાગ ય અંકાતા યહ્યા. 
 

વાઈઝભોગ્રાપને ત્માય છી S ભોજાનો આંચકો ભે છે.કાગ ય અંકાતી લાકંી ચકુી રીટીના 
એમ્રીટયડુ ભા ં(કં મલસ્તાય) અચાનક લધાયો થમેરો જોલા ભે છે.એ છી વાટીના 
ભોજાએ એમ્રીટયડુને ભેક્વીભભ રેલરે શોચાડી દીધો છે.ભકંૂ નુ ંરુદ્ર સ્લરૂ ત્માય ફાદ 
ધીભે ધીભે ળાતં થલા રાગે છે. 
અશી આકૃમત ભા ંખાવ જુઓ કે વાઈઝભોગ્રાપને P ભોજા દ્વાયા પ્રથભ આંચકો ભળ્મો છી S 

ભોજા કેટરા વભમ છી ભેર છે? મપ્રન્ટ આઉટ ભા ંનીચેના બાગે વભમ 0...10...20...., 

એ યીતે વેકન્ડભા ંવભમ દળામલેર છે. આકૃમત ભા ંજોતા ખ્માર આલે છે કે P અને S ભોજા 
લચ્ચે નો તપાલત 24 વેકંડ નો છે.  

 

શલે આકૃમત ભા ંજુઓ ,વેકન્ડ ની કોરભ ભા ં24 ના અંક ય ભાહકિંગ કયેર છે. હકરોભીટય 
ફતાલતી ડાફી કોરભ મજુફ અંતય 215 હકરોભીટય ફતાલે છે.ભાટે એક લાત નક્કી થામ કે 
આ ભકંૂ નુ ંએીવેન્ટય 215 હકભી દુય શળે. 
 

અશી વૌથી ફલાન ભોજા નો કં મલસ્તાય જુઓ.કેભ કે યીક્ટય સ્કેર તેના મજુફ નક્કી 
કયલાભા ંઆલે છે.મપ્રન્ટ આઉટની આકૃમતભા ંએમ્રીટયડુ(કં મલસ્તાય) 23 ભીરીભીટય શોલાનુ ં
જણામ છે.આકૃમતભા ંએમ્રીટયડુ(કં મલસ્તાય) ફતાલતી કોરભ જુઓ અને ત્મા ં23 એભએભ 
સચૂલતો કાંો છે તે ખાવ જુઓ. 
 

શલે ફૂટટ્ટી રઈને હકરોભીટય પ્રમત વેકંડ ની કોરભ ય આંકેરા ોઈન્ટ અને ફીજી 
ફાજુ એમ્રીટયડુ(કં મલસ્તાય) ના ોઈન્ટ લચ્ચે વીધી વંગ રીટી ફનાલો.ઉબી લચરી 
રીટીને તે આડી રીટી જમા ંકાે ત્માનો અંક ભકંૂનો ભેગ્નીટયડુ ફતાલે છે.અશી આકૃમતભા ં
ફતાવ્મા મજુફ આ ભકંૂ 5.0 નો યીક્ટય સ્કેર ફતાલે છે. 
 

આભ ભકંૂ છી દયેક લેધ ળાાનો ડેટા વયખાલલાભા ંઆલે છે અને એીવેન્ટય નુ ંચોક્કવ 
સ્થાન જાણલાભા ંઆલે છે. 
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