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@mm pYX~n pwYy A h` B @k`ts~ @qkkQn~ yEwS pYX~n 25 kQn~ smn~vQwy 
This paper consists of 25 questions in two parts (A & B).  

 

gNny kQrWm| s[h` sh B @k`tst pQLQwSr# s#pyWm s[h` amEN` a#wQ hQs~ kdq`sQ x`vQw` krn~n.    

Use the attached blank sheets for your calculations and also to answer the questions in Part-B.  

sQyUm pYX~n vlt @mm pYX~n pwY@y~m pQLQwSr# spy` sQyU kdq`sQ vQx`gy avs`n@y~qW vQx`g X`l`{QpwQ wSm` @vw 

x`r @qn~n 
Answer all the questions in this paper and submit all sheets to the supervisor at the end of the 

examination. 
 

gNk yn~wY x`vQw kl h#k/Electronic calculators are allowed.  

 

(pY@y`~jnvw~ qw~w / Useful information: a`@l`~k@y~ @v|gy / Speed of light c = 3 x 10
8
 m s

-1
, 

sr~vwY gSr#w~v`kr~Xn nQywy / Universal gravitational  constant  G = 6.67 x 10
-11

 m
3
 kg

-1
 s

-2
, 

Solar Mas/sRr~yy`@g~ s~kn~{y   =             , hbl~ nQywy/Hubble constant H= 
                ,  i@lk~@t`~Ynyk s~kn~{y/Mass of electron  me   =              ) 

 
sQAhl prQ~vr~wn@yhQ g#tU mwSvEv@h`w~ iAgWYsQ bsQn~ a#wQ pYX~ny bl` pQLQwSr# spyn~n.  

 

A ක ොටස | Part A 

A ක ොටසට අදාල ක ොඳම පිළිතුර ක ෝරා රවුමක් ඇඳීම ක ෝ යටින් ඉරක් ඇඳීම සිදු රන්න 

(Answers to Part A should be made by circling or underlining the correct answer on the question paper) 

1. සූර්ය සුලකේ වැඩිම ප්රaථිශත යක් සිත  අශු  වර්යය ුමමක්ද? 

What is the most common particle in the solar wind? 

a) H
+
 b) electrons c) alpha particles d) neutrons e) leptons 

 

2. කසන්කටෝරි A  රුකේ සූර්ය කක්න්ද්රීnය අසපාතා ය කල ලා 0.76 ක් කේ. කමම  රුවට ඇති දුර ආකලෝ  

වර්ෂ වලින් වනුකේ, 

The heliocentric parallax of Centauri A is 0.76 arc seconds. What is the distance of this star in 

light years? 

a) 2.82 b) 3.56  c) 4.29        d) 5.74  e) 7.31 
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3. Type I  ා Type II සුතර්කනෝවා පිපුරුපා කවන් ර  ඳුනා යැනීකපාදී ත   මූලද්ර වේන්ක  අවකතෝෂ  

කර්ඛා ඇති ක ෝ නැති බව සැලකිල්ලට යනී. 

When differentiating between Type I and II supernovas, the presence or absence of the following 

element in the spectrum is considered: 

a) H b) He c) C d) Ne e) Fe 

 
4. ත   රූත සට කනන් දැක්කවන්කන්  රු කතොුමරු කද   HR සට න් කද කි. ඒවා අධ්යේනය කිීමකමන් 

එලඹිය  ැකි නියමනය මින් ුමමක්ද? 

Following figure shows two H-R diagrams of two star clusters. Which conclusion is possible by 

observing the figure? 

 
a) number of stars in cluster 2 >  number of stars in cluster 1 

b) age of cluster 2 > age of cluster 1 

c) distance to cluster 2 > distance to cluster 1 

d) luminosity of cluster 2 > luminosity of cluster 1 

e) none of the above. 

 

5.  ාර ා කද  ට ඇති දුර සමානනපා ඒවාකේ, 

If two stars have same distance from the earth, then their 

a) දෘතේ දී්ත  කලතාලනය සමානකේ.(Apparent magnitudes are equal). 

b) නිරක්තක්ෂ දී්ත  කලතාලනය සමානකේ.(Absolute magnitudes are equal). 

c) දෘතේ දී්ත  කලතාලන අ ර කවනස නිරක්තක්ෂ දී්ත  කලතාලන අ ර කවනසට සමානකේ. 

(Difference of apparent magnitudes are equal to the difference of absolute magnitude). 

d) දෘතේ ක ෝනි  කලතක පායය සමානකේ. (Apparent angular diameters are equal). 

e) ඉ   කිසිවක් කනොකේ. (None of the above) 

 

6. අන් ර් ාීමය මාධ්යේක් කනොමැති නපා  රුව  දෘතේ දී්ත  කලතාල්වවය m* කේ. එිත නිීමක්ශි  දී්ත  

කලතාලනය m නපා, (m – m*) යන්කනන්  ැඳින්කවන්කන්, 

In the absence of any interstellar medium let m* be the apparent magnitude of a star. Let m be the 

measured apparent magnitude of the same star. Then the value m-m* is called, 

a) නිරක්තක්ත කතෝධ්යනය (absolute correction) 

b) අන් ර් ාීමය කතෝධ්යනය (interstellar correction) 

c) කබොකලොමිති  කතෝධ්යනය (bolometric correction) 

d) අවකතෝෂණ කතෝධ්යනය (absorption correction) 

e) දී්ත  කලතාලන කතෝධ්යනය (Magnitude correction) 

 

7. කසනසුරු වලලු තද්ධ්යතිය ඉ ල සිට ත ලට ක  රපා ඝණ මකින් යුක්  කේද? 

How thick are Saturn's rings from top to bottom? 
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a) A few tens of thousands of kilometers     b) A few kilometers 

c) A few tens of meters   d) A few million kilometers 

e)    A few hundred kilometers 

 

8. තරාවර්   දුකර්ක්ෂය  අවකනක ිත කලෂක පායය 60 cm කේ. එකිකන ට 40 cm දුරින් ඇති ර්ව තැ ැ      

( = 6.8x10
-4 

 cm)  ුමඩා වසකතු කද ක් දුකර්ක්ෂය තුලින් එකිකනකින් යන් පා කලකේදනය ක ොට දැකිය 
 ැක්කක් ුමමන දුර දීද?  

The objective of a reflecting telescope has a diameter 60 cm. At what distance would two small 

red ( = 6.8 x10
-4

 cm) objects 40 cm apart be barely resolved by the telescope? 

a) 28.95 km     b) 10.62 km c) 60.00 km d) 1.22 km e) 2.85 km 

 

9. වාමන ග්ර   කලොව   ක්ීයය ආවර්   ාලය අවුරුදු 560ක් බව කසොයායන්නා ලදී. එය ිතරු වටා යන 

තාරාවලීය  ක්ෂකේ අර්ධ්ය ම ා අක්ෂකේ දිය වන්කන්, 

The orbital period of a dwarf planet is found to be 560 years. The length of the semi-major axis of 

its elliptical orbit around the sun is, 

a) 3.8     b) 22.8 c) 67.9 d) 131.2 e) 6.79 

 

10. නියුට්රි කනෝ වල සක න්ධ්යය            නපා, කලතකවකේ අඳුරු තදාර්ථ ප්රaමානය සැපිීමම සඳ ා අවතේ වන 

නියුට්රි කනෝ ප්රaමාන ඝණ්වවය      වනුකේ, (කලතකවය තැ ලි බව්ව, එිත 25% අඳුරු තදාර්ථ ඇති බව්ව 

උත ල්තනය  රන්න. උත ාරය: කලතකවකේ සපායාවේ ුළු  තක්තිය ු නේයට සමාන කේ.) 

Assume the mass of neutrinos is          . The number density of neutrinos      needed to 

compensate the dark matter of the universe would be.  

(Assume the universe is flat and 25 % of its mass is dark matter. Hint: Take the classical total 

energy equal to zero). 

a) 1.1 x 10
-26

 m
-3

 b) 3 x 10
8
 m

-3
 c) 2.4 x 10

-18
 m

-3
 d) 1.5 x 10

 41
 m

-3
 e) 6.2 x 10

23
 m

-3
 

 

11. මතුපිට උෂකණ්වවය 25000 K වන  රුවක් උතරිම කලකිරණ තීව්රa ාවය පිට රනු ලබන්කන් ුමමන  රශය 

ආයාමකේදීද? ( රුව  ෘෂකණ වසකතුවක් කසේ සල ා වීන්ක  නියමය යාකල   රන්න, වීන් නිය ය =  

2.898 x 10-3 m K. ) 

At what wavelength does a star with the surface temperature of 25000 K radiates the highest 

intensity radiation. (Consider the star as a blackbody and use the Wien’s law, Wien constant = 

2.898 x 10
-3

 m K.) 

a) 0.12 μm    b) 0.22 μm     c) 0.29 μm      d) 0.33 μm     e) 0.43 μm     

 

 

12. සූර්යයාක  දෘතේ කලතාල්වවය msun = -26.81 ස  එයට ඇති දුර AU = 4.848 10
-6 

pc කේ නපා සුර්යයාක  

නිරක්තක්ෂ කලතාල්වවය ක ොතමන කේද?  

The apparent magnitude of the sun is msun = -26.81 and its distance is AU = 4.848 10-6 pc. What 

is the absolute magnitude of the sun? 

a) 4.76 b) 5.86 c) 5.63 d) 6.78 e) 8.3 

 

13. සීරියසක  රුකේ අසපාතා  ක ෝණය 0.347” කේනපා දූර මාතාශ ය ුමmක්ද? 

The parallax angle for Sirius is 0.347’’ what is the distance modulus for Sirius? 

a) -3.76 b) 3.76 c) -2.88 d) 2.88 e) 3.77 

 

14. සූර්යයට වඩා අdE උෂකණ්වවයකින්  ා වැඩි දී්ත  ාවයකින් යුතු  ාර ාව වන්කන්, 

Which star has the higher luminosity and a lower temperature than the Sun? 

a) Rigel b) Alpha Centauri c) Serius d) Aldebaran e) Benar’d Star 
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15. ග්ර ා   වලල්කල් පිිතටි ග්ර ා   කද ක් අ ර දුරට ආසන්න ම අයය යයද? 

Which is closest to the average distance between asteroids in the asteroid belt? 

a) 100 thousand km b) 1 million km c) 1 thousand km d) 10 thousand km e) 10 million km 

 

16. ුළු  සක න්ධ්යය          වන සුපිරි කලතාල  ු  ුම රය  සිද්ධි නිපා වළල්ල ඇතුල  සාමානේ 

ඝණ්වවය වනුකේ, 

The mean mass density for a super massive black hole with total mass of          inside the 

Schwarzschild radius is, 

a) 1.85x10
3
 kg m

-3
 b) 3x10

8 
 kg m

-3
 c) 2.4x10

 8
 kg m

-3
 d)  9.0x10

 41
 kg m

-3
 e) 5x10

23
 kg m

-3
 

 

17. 1998 ජනවාරි 1 දින යුකර්නසක ග්ර  යා 20.721AU දුරකින් පිිතටා තිබුණි. එිත කලතක පායය 25559 km නපා 

එදින යුකර්නසක ග්ර  යාක  දෘතේ ක ෝණි  කලතාල්වවය  ලා වලින් ක ොතමණද? 

On January 
1st

 1998 the planet Uranus was at a distance of 20.721 A.U .The radius of Uranus is 

25559 km. What was the apparent angular diameter of Uranus on January 1
st
 in arc minutes? 

a) 3.392 b) 0.028   c) 1.696 d) 1.644 e) 0.056 

 

18.  ාර ාව  අවසන් ඉරනම පිලිබඳ ත   ප්රa ාත සල න්න 

(A) එය  ාර ාව  සක න්ධ්යය ම  රඳා තවතී 

(B)  ාර ාකේ ුළලු සක න්ධ්යය සූර්ය සක න්ධ්ය 1.5 වන  ාර ා අවසානකේ දී නියුට්කරෝන  රුවක් 

බවට ත්වකේ.  

(C)  ාර ාකේ ුළලු සක න්ධ්යය සූර්ය සක න්ධ්ය 1.4 ට අඩු  ාර ා සුදු වාමන  ාර ාවක් බවට ත්ව කේ. 

කපාවා අ රින් නිවැරදි වන්කන්, 

Consider the following statements on the fate of a star. 

(A) It depends on the mass. 

(B) Star having a mass of 1.5 M☉ will eventually be a neutron star. 

(C) Stars having a mass less than 1.4 M☉ will cool down to white dwarfs. 

Correct statement/s is/are? 

a) (A) Only b) (A) & (C) Only c) (A) & (B) Only d)  (B) & (C) Only e) All (A), (B) & (C) 

 

19. ධ්යනු රාශිකේ දී්තතිම්වම  ාර ාව වන්කන්, 

The brightest star of the Sagittarius constellation is, 

a) Sirius b) Kaus Australis c) Antares d) Algieba e) Nunki 

 

20. ත   1,2,3,4 රූත මගින් දක්වා ඇති  ාර ා රාශි පිළිකවලින් 

The star constellations indicated in the following figures 1, 2, 3 and 4 respectively are 

 
a) Canis  major, Taurus,  Scorpius and Orion      

b) Ursa major, Scorpius, Orion and Leo  

c) Ursa minor, Taurus,  Scorpius and  Orion   

d) Cepheus, cetus,  Scorpius, and sextans 

e) Canis  major, Leo,  Scorpius and Orion 

    

1 2 3 4 
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B ක ොටස | Part B 

අතිකර්  ක ොල කයොදායනිමින් ත   ප්රaතකන වලට පිළිතුරු සතයන්න. 

සෑම අතිකර්  පිළිතුරු තත්රහය ම ඉ ලින් බබක  නම ස  කලයාය අශ ය සඳ න්  රන්න. 

(Please provide your answers to this part using additional sheets.  

Write your name and index number on top of each and every additional sheet) 

 

21. ද්කල්වව  රු තරිනාමකේ සම ර පියවර වලදී, එක්  රුව  තදාර්ථ අකනක්  රුව ම ට  ඩා වැටී 

“accretion disk” සාදනු ලබයි. මධ්යේ සක න්ධ්යකේ සිට R දුර ට, අනන් කේ සිට ඇද වැකටන m 

සක න්ධ්යය  චාල  තක්තිය  ා කලයව තක්තිය ත   අයුරින් සමාන කේ.  

At some evolutionary stage of binary stars matter from one star falls onto the other and form an 

accretion disk. For a mass m falling from infinity to a distance R from the central mass M, the 

Kinetic Energy matches the Potential Energy as  

   
 

 
    

   

 
 

අවසානකේදී සක න්ධ්යය  ාර ාකේ තෘතකඨකේ වැදී චාල  තක්තිය  ාතය කලස පිට රනමින් යපා 

ආ ාරය  කලකිරණ නිුම්ව රයි. dm/dt ශ්රීිඝ   ාවකින්  කලවර්ජනය වන කලට චාල  තක්තිය  ාතය බවට 

ත්වවීකපා සීඝ්ර  ාව [1/2][ dm/dt]v
2 කේ, එකමන්ම ‘accretion luminosity L’ ත   ආ ාර කේ.  

The mass eventually hits the surface of the star and its KE is released as heat, and appears in 

some form of radiation. For an accretion rate dm/dt, the KE is turned into heat at a rate           

[1/2][ dm/dt]v
2
, or the accretion luminosity L is 

     
 

 

  

  
   

  

 

  

  
 

(i) සකවාසකචයිල්ඩ අරය(සිද්ධි නිපා වළල්ල) rs වන  ු  ුම රය  දී්තතිය  ත   අයුරින් දැක්කලය  ැකි 

බව කතන්වන්න. Show that  for a black hole with Schwarzschild radius rs, the luminosity 

can be expressed as  

                                     
  

  

  

  
   

                                      
  

  
   

කමිත  යනු, නිතකචල සක න්ධ්යය දී්තතියට තරිවර් නය වීකපා  ාර්යක්ෂම ාවය කලස ය   ැ . 

In this form  can be seen to be the efficiency of the conversion of rest mass energy into 

luminosity. 

(ii) සුර්ය සක න්ධ්ය එ ක් සිත  අරය 5 ×10
8
 cm අනුක්ර මයක් වන සුදු වාමන  ාර ාව   

 ාර්යක්ෂම ාවය,   3 ×10
-4 බව කතන්වන්න. 

Show that the efficiency   for a solar mass white dwarf star, for which the radius is of 

order 5 ×10
8
 cm, is   3 ×10

-4
. 

(iii) සුර්ය සක න්ධ්ය එ   අරය 10 km අනුක්ර මයක් සිත  නියුකටෝන  රුව   ාර්යක්ෂම ාවය 

ුමමක්ද? 

What is the efficiency for a solar mass neutron star, with radius of order 10 km? 

(iv)  p-p දාමය  තක්තිය නිද සක වීකපා  ාර්යක්ෂම ාවය වන  10
-2 සමය බකේ පිළිතුරු 

සසඳන්කන් ක කසේද?  

How do your answers compare with the efficiency for the release of energy via the p-p 

chain, for which  10
-2

? 
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22. කලකලධ්ය යුයයන් වලදී වසන්  කලෂුවය ත   සඳ න් එක් එක් “ නක්ෂත්රහ (රාශි) ”  ආසන්නකේ පිිතටන ලදි. 

The vernal equinox was near the following “Nakshatras” at different epochs.  

Epoch Constellation Mean  (1900) Mean  (1900) 

1900 Purva Bhadrapada 0 0 

Siddhanta Ashvini 1
h
   55

m
   20

s
 +21 39’ 

Yajurweda Krittika 3
h
   40

m
   32

s
 +23 52’ 

Rigveda Mrigashirsha 5
h
   30

m
   11

s
 -2    29’ 

 

                        
පූර්වායනය සශසිද්ධිය උතකයෝගී  රයනිමින් ඉ   කනොදන්නා එක් එක් යුය වන  සිද්ධ්යාන්w,  යජුර්කේද, 

සෘ කේද සඳ ා  ාලයන් නිර්ණය  රන්න. m{& pRr~v`yn nQywy vsrkt 49.66” @ls gnñ~n.”” (ඉඟිය:   ා ,  ට 

 රවන්න ) 

ඒ සඳ ා ත   දැක්කවන කයෝලීය ත්රි.ක ෝණමිති  සපාබන්ධ්යය කයොදා යන්න. 

Using the phenomenon of precession calculate the times of the above unknown epochs, 

Siddhanta, Yajurweda, Rigveda. Take per year as the mean constant of precession.  

(Hint: convert ,  to ). Use following spherical trigonometric relation 

 

                  

 

 

23. සියලු ප්රaතකන සඳ ා පිළිතුරු සතයන්න. Answer all parts. 

(i) අ කසේ දී්තතිම්වම  රුව සීරියසක A කේ. එය තෘථිශකලකයන්  ආකලෝ  වර්ෂ 8.6 ඈතින් පිිතටා ඇ . 

කපාම දුර ආසන්න වතකයන් 8 × 10
16

 m බව කතන්වන්න.   

Sirius A is the brightest star in the sky. It is 8.6 light years from Earth. Show that this 

distance is approximately 8 × 10
16

 m. 

(ii) එනයින් සීරියසක A තෘථිශකලකේ සිට නිීමක්ෂණය  ළ කලට එිත තීව්රa ාවය යණනය  රන්න. සීරියසක A 

ිත දී්ත  ාව කේ  1.0 ×1028 W. 

V Celestial 

Equator 

Eclipti

c 

CNP 

ENP 
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Hence, determine the intensity of Sirius A as seen from Earth. The luminosity of Sirius A 

is 1.0  10
 28

 W. 

(iii) සූර්යයා එිත ජීවන  ාලය අවසාන යායකේදී වසර මිලියන 100ක් දක්වා එිත මධ්යේකේ ීලලියපා 

ද නය වී රතු  රුවක් බවට ත්වකේ. එම මධ්යේකේ ඇති ීලලියපා අවප්රaමාණ වන කලට එිත තෘෂකටීය 

උෂකණ්වවය එිත වර් මාන අයය වන 5780 K සිට 3160 K දක්වා  ා අරය 6.96× 10
8
 m සිට 1.26 

×10
11

 m දක්වා අඩු කේ.   

කමම කවනසකවීපා තාද  ක ොටකයන සූර්යයාක  දී්ත  ාව 3000 ගුණයකින් ඉ ළ යන බව 

කතන්වන්න. 

When the Sun nears the end of its life it will burn helium in its core for a further 100 

million years and become a red star. When it has depleted the helium in its core it is 

estimated that its surface temperature will fall from its present value of 5780 K to 3160 K 

and its radius form 6.96× 10
8
 m to 1.26 ×10

11
 m. 

Show that the luminosity of the Sun will increase by a factor of about 3000 due  

to these Changes. 

 

(iv)  ර්ට්සකතෘශ-රසල් සට නක් ත   දැක්කේ. A  Hertzsprung-Russell diagram is shown below. 

                        

               සූර්යයා අද තවතින පිිතටීම ඉ   සට කන් " X " කයොදා සළුමණු  රන්න. 

සූර්යයා එිත  ීලලියපා මධ්යේය අවප්රaමාණ ූ  කලට පිිතටීම කසොයායැනීම සඳ ා ඉ   (iii) ිත  කලසක රය 

කයොදා යනිමින්, එම පිිතටීම “Y”කලස ලුමණු  රන්න. 

Mark with an “X” the position of the Sun today. 

Use the information give in (iii) to mark with a “Y” the position of the Sun when it has 

depleted its helium core. 

 

(v) සීරියසක A ිත මධ්යේය තුළින් සෑම  ්වතරය ටම වරක් තක්තිය බවට තරිවර් නය වන සක න්ධ්යය 

යණනය  රන්න. 

Calculate the mass being converted into energy in the core of ‘Sirius A’ every Second. 

 
24. මාර්තු 21 වන දින ක ොළඹ නයරයට 10km ඉ ලින් ගුවන් යානය  යමන් රමින් සිටින අමල් බහුක  

බරකලෝසුකේ කේලාකවන් (ශ්රීි ලශ ාකේ සපාම  බරකලෝසු කේලාව GMT + 0530 ) කත. ව. 06:01 ිතරු 

උදාව නිීමක්ෂණය  රයි. කමදින ක ොළඹ කලතකව කලදේාලකේ සිටින අතාන්  ට ිතරු උදාව නිීමක්ෂණය  ල 

 ැකි වන්කන් යයටද? 

(නිීමක්ෂ යන් කදකදනාම ිතරු උදාව නිීමක්ෂණය  රන කලට එ ම පිිතටුම  (6.9167° N, 79.8333° E)  

සිටි බවද අතාන්  ට කිසිම බාධ්යාවකින් ක ොරව ක්ෂිතිජය නිීමක්ෂණය  ල  ැකි බවද සල න්න. 

තෘථිශකලකේ අරය 6200 km කලස යන්න) 
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While Amal was flying in a plane above the Colombo city on 21st of March with an elevation of 

10 km, he observed the sun rise at 6.01 a.m. according to his watch (Sri Lankan local time GMT 

+ 0530). Ashan was at the University of Colombo on the same day. At what time did Ashan 

observed the sun rise?  

(Assume that both observes were at the same geological position (6.9167° N, 79.8333° E) when 

they observe the sun rise and Ashan was able to see the horizon without any interferences. 

Consider the radius of the earth to be 6200 km.) 

 

 

25. දී ඇති චන්ද්ර යාක  ාායාරූතය සල න්න. එිත තෘෂකඨය ම  දිවා  ාලය  ා රාත්රි.ය කවන්  රන කර්ඛාව 

ඉලි්තසීය චාතයක් සාදන අයුරු නිීමක්ෂණය  රන්න. එම ඉලි්තසකේ අර්ධ්ය ම ා අක්ෂය 'a' කලසද සුු  ම ා 

අක්ෂය 'b' කලසද සූර්යයා  ා චන්ද්ර යා අ ර ක ෝණය α කලසද යන්න. 

Consider the following image of the moon. Observe that the line separating the illuminated side 

and the shadowed side is an ellipse arc. Let the length of the semi major axis of this ellipse be ‘a’, 

the semi minor axis be 'b' and the angle between the sun and the moon (as seen from earth) is α. 

            
(i) ිතරු-චන්ද්ර යා-තෘථිශකලය අ ර ක ෝණය (β) සද ා ප්රa ාතනයක් a  ා b ඇසුකරන් කසොයන්න. 

 Derive an expression for the sun-moon-earth angle (β) in terms of 'a' and 'b'. 

(ii) චන්ද්ර   ලාව β ඇසුකරන් ප්රaතිත යක් කලස ප්රa ාත  රන්න. 

 What is the phase of the moon, expressed as a percentage, in terms of β? 

 

 

 

***** 
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