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Topics Cover :

͌ 1. �శ�ం - �ర కుటుంబం (Universe - Solar System)
͌ 2.  అ�ం�లు - ��ం�లు (Latitudes - longitudes)
͌ 3.  భూ చల�లు
͌ 4.  గ�హ�లు (Eclipses)
͌ 5. �టు - �టులు
͌ 6. భూ అంత� ���ణం (Land Inter-structure)
͌ 7. �లలు - ర�లు - వ��లు (Rocks -Kinds of Rocks -
Classification)
8. ఎ)  భూకం�లు (Earthquakes)
    �)  సు��లు (Tsunamis)
9.  అ��పర�తములు (Volcanoes)
10. ప��న భూ ఉప�తల స�రూ�లు (The Major surface
Land forms)
11. క�మ�య భూస�రూ�లు
12 . ��వరణ సంఘటనము - ���ణము

 

13. సూర� �ట�ము - ఉ��గ�త
14. ��వరణ �డనము
15. పవ�లు
16. ��వరణ ఆర��త
 17.��లు
18. ప�పంచ ప��న ప�కృ� �ద�మండ�లు
19. సరసు�లు
20. ఖం�లు �� ���క స�రూ�లు
21. సముద� �స��ము
22. ప�పంచ జ��





8. A) భూకం�లు
 అధ�యనం �యు �స�� ���నం - Seismology.
 భూకంప ���ణం� �ండు ప��న ��లు ఉం�� :
1) భూకంప ��(Focus/Hypocentre):
2) భూకంప అ� �ంద�ము(Epicentre) :





 భూకం�లు సంభ�ంచ��� గల �ర�లు :
1) ఉప�తల �ర�లు
2) అ��పర�త �ర�లు
3) ��ళ సంబంధ�న �ర�లు
4) �రూప�రక బ�లు(Tectonic Forces)
భూకంప �� ఏర�� �తును ఆ�రం� �సుకు� భూకం�లను
మూడు ప��న ర�లు� �భ�ంచవచు� :
1) �ధ భూకం�లు: భూ ఉప�తలం - 60 km
2) �ధ��క భూకం�లు : 60 km - 300 km
3) అ�ధ భూకం�లు : 300 km and below
 



 పలక �రూపక ���ంతము(PLATE TECTONIC THEORY) :
 





 భూకంప తరం�లు :
1) P - తరం�లు( ��థ�క తరం�లు):
 అత�ంత �గం� క�� తరం�లు.
 ఘన ద�వ ప�����  ప������.
 అను�ర�� తరం�లు అం�రు.
 �గం �కండుకు 5.4 km - 13.8 km.



2) ���య �� "S" తరం�లు(Secondary or Shake Waves) :
 ఘన ప�ర�ం� �త�� ప������.
 �ర�� తరం�లు అ� �లు��రు.
 �గం �కనుకు 3.2 - 7.2 km
 



3) L - తరం�లు/ భూతల తరం�లు(Surface Waves) :
 భూకంప తరం�ల అ��ం�క�� ప��ద�న�.
Long Waves అ� అం�రు.
 �� �గం �కండుకు 4 - 4.3 km



Seismograph న�దు �� ������� "Seismogram"/ భూకంప
���త�ం అ� అం�రు.
 భూకంప �వ�తను ���� - Mercalli scale, Richter scale.



 భూ�� భూకం�లకు దుర�ల�న ��ం�లు:
1)  అ�సరణ పలక స�హదు�ల �ంబ�
2) ముడు పర�త ��ం�ల �ంబ�
3) అ��పర�త ప���య ��ం�లు
4) అవ�ప �లల� ఏర�� ఉన� భూ��లు





 ప�పంచం� �ండు ముఖ��న భూకంప
మండ�లు :



BIS �రత�శ
భూకంప ప���త

��ం�లు



 ఆంధ�ప��� మ�యు �లం�ణ ����ల�
భూకంప ��ం�లు :





 �� �రం� భూకంపం, సు��:
 ��� ఉత�రం� ప��� మ�సముద�ం�
2014 April 1st
 �క�� ��లు : 8.2
 ప�పంచం� �క�� ��లు� ఎకు�వ �వ�తను న�దు �యబ�న భూకం�లు :
1) �� భూకంపం(1960) - 9.5
2) అల�� భూకంపం(1969) - 9.3
3) �� సమ�� ��ల మధ�(2004) - 9.3
4) ఎకు�వ ��ణ న���� �రణ�న భూకంపం(1556) ���� �ం�� ������
జ��ం�.(8,30,000)
 ప�పంచం� �ండవ ఎకు�వ ��ణ న���� �రణ�న భూకంపం 2010, జనవ� 12న
Haiti �జ�� Port-au-Prince � 7.3 �వ�త�.
2.5 lakhs people died.



 �రత�శం� భూకంప ప��ధ� �ర�క�మం :
1) భూకంప పర���ణ :
 �రత ��వరణ ��గం భూకం�ల అధ�య��� 1898�
కలక��� �ట��ద� భూకంప అధ�యన �ం����(seismology
Observatory) ఏ��టు ��ం�.
2) భూకంప �ర�క�మ �ంద�ం(Earthquake Operational Centre):
IMD(INDIAN METEREOLOGICAL DEPARTMENT)  �ల���ం�.
 ప��న ���లయం - ���.
3)National Seismological Network (NSN) :
4) ��య భూకంప ప��ధన బు���(NERN) :
5) National Seismological Database centre(NSDC):
6) �రత ��య సముద� ���ంద�ం(INCOIS):



B) సు��లు(Tsunami)
Tsu మ�యు nami �ండు జప�� ప�లు.
Tsu - �రము
nami - �ర�� ��
 సు�� �రటం ఏర��లం� �క�� ��లు� �వ�త క�ష�ం� 7.5
ఉం��.
 గ�జశ�� �రణం� �ర ��ం�ల �� �రు కదులుతుం�.
 



Edge Waves : సముద� ���� స�ంతరం� ముందుకు,�నుకకు
కదులుతూ ���� �� సం��ష� అలలు.
Shoaling (or) Wave train : �ర��ం��� ఒక�� తరు�త ఒక�
�� అలల పరంపర.
Run Up: సముద� క�స మట�ం� అలల ఎతు�ను ప�గ�ం� ఒక
ప��ణం.
 



 సు��లు సంభ�ంచ��� గల �ర�లు :
1) సముద� అంతర�త భూకం�లు.
2) అ��పర�త ���ట�లు
3) భూ��లు
4) సముద� ��ం�ల� ప� ఉల�లు మ�యు ఆస�����



THANK YOU...


