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1. Choose the answer contains the types of reflecting telescopes shown in the following in the order.
දුරේක්ෂ වේග කීපයක ආර ෝක කිරණ සටහන් පහත දක්වා ඇත වා දවන්රෙ ලිරරවරන් දක්වව .
වරණය යණක්ද?

(1)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(2)

(3)

(4)

1- Prime focus, 2- Newton focus,3- Cassegrain focus, 4- Coude’ focus
1- Newton focus , 2- Prime focus , 3- Cassegrain focus , 4- Coude’ focus
1- Newton focus , 2- Prime focus , 3- Coude’ focus , 4- Cassegrain focus
1- Prime focus, 2- Newton focus, 3- Coude’ focus , 4- Cassegrain focus
1- Prime focus, 2- Coude’ focus, 3- Newton focus, 4- Cassegrain focus

2. A star ( ) which rotates along its axis is shown in the figure. When observing from Earth

,a

gas is observed to be emitted from the star. A spectral line of that gas’s observed intensity
distribution
represented as a function of the wavelength
is best shown in which option. If
the star is not rotating the intensity distribution of the spectral line is shown in dash lines.
භ්ර ණණය වව තුවවක් ූපපර දන්ක්ර පයවිතුර . (E) සිට දරීක්ෂණය කිරීරේදී තුවරවන් දයත් වව වායු
ප්ර වාහයක් දේනවයර තාවයව්රEතී ඇව වේණාවර රේවාවක හිඑ . (I) හා තරංග ආයාණය (λ) අතර ප්ර සථාාරය
රහොෙන්ණ දන්ක්රවන්රන් යණව වරණර ද? භ්ර ණණය රවොවව අවසථාාවක් සහහා වව ප්ර සථාාරය කඩඉරි
ණගින් දක්වා ඇත.
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(a)

(c)

(
b
)

(e
)

(d)

3. Consider the following three statements given on “Kepler’s Laws” of elliptical motion
ග්ර හ ලරතය ලිරඳහ රක්ල ේ දයණ ගන්ව පහත සහහන් ප්ර කාන වරන් වන්රෙ ප්ර කානය/ප්ර කාන වන්රන්?
1.) All planets move in elliptical orbits, with the sun at one focus.
සියලුණ ග්ර හර ෝක ූරේයා ව්රEක වාියයක පවවව පරිෙ ූ  ඉර්ලසාකාර ණාේගයක ගණන් කරි.
2.) A line that connects a planet to the sun sweeps out equal areas in equal times. තීුව හා
ග්ර හර ොවක් යාකරව රේවාව සණාව කා ව දී සණාව වේගඵ පසු කරි.
3.) The square of the period of any planet is proportional to the cube of the major axis of its
orbit.
ග්ර හර ොවක ආවේත කා ර වේගය ව්රEතී කක්ෂර ණහා අක්ෂර අේයර නවයට අුලර ෝණව
සණාුලපාවක ර .
Incorrect Statement/s is/are (ව පැරදි ලංප්ර් භයන/ප්ර් භය වන්රන්) ?
(a) (1) only
(d) (2) and (3) only

(b) (2) only
(e) (1) and (2) only

(c)

(3) only

4. 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 ‘ ’,
the semi minor axis be ' ' and the angle between the sun and the moon (as seen from earth) is .
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දී ඇව ලන්ද්රn ඡායා ූපපර ලන්ද්රn ක ාව ඉර්ලසයක රකොටසක් ර ස සන් කිය හන්කිය ව්රEණ ඉර්ලසර සුඑ .
හා ණහා අක්ෂ ලිරරවරන් a හා b වේ පයවිතුර සිට ඳ ව තුට තීුව හා ලන්ද්රnයා අතර රකෝණය වන්රන්?
What is the correct expression for the sun-moon-earth angle ( ) in terms of ' ' and ' '.
' ' සහ '

ඇසුරින් ූරේයයා-ලන්ද්රnයා-පයථිතුය රකෝවය සහහන් නිව පැරදි ලංවරණය යණක්ද?

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
5. Three students commented on the topic “Time measurements in a Black hole” (Assume you can
survive in a Black hole to test the variation of time)
Student Comment
(1)
If you were to enter a black hole, you would find your watch ticking along at the same
rate as it always had.
කඑ යහරයක් ඇවි තදී කා ය ණන්නීණ ලිරඳහ සිසුන් වරදරවය සිදු ක ප්ර කාන පහත
දන්ක්ර .
(2)
Although your watch as seen by you would not change its ticking rate, just as in
special relativity, someone else would see a different ticking rate on your watch than
the usual. You would see the watch of a friend at great distance from the hole to be
ticking at a much faster rate than yours.
ඔරේ ඔරර ෝසුව ක්රිhයා කරව සීග්ර තාවර රවවසක් ඔඳට රවොරපුලවත් රවවත් අයයට ව්රEය
රවවසථ වී රපරවුල ඇත.
(3)
If you stayed just outside the black hole for a while, then went back to join your
friend (staying outside of the black hole), you would find that the friend had aged less
than you had during your separation.
ඔඳ කඑ යහරර ලිටත වමුත් ඉතා ආසන්වර ණද රව ාවක් සිට, සණ වයරසේ ඔරේ මිවිරය
රවත ගිය තුට මිවිරාට වඩා ඔඳ වයසථගතව ඇව ඳව ඔඳට රපරවුල ඇත.
Considering the assumption above which of the student/s is/are can be considered as correct
according to his/their comment. මින් දවන්රෙ ප්ර කානය/ප්ර කාන වන්රන්?
(a) (1) only
(d) (2) and (3) only

(b) (2) only
(e) (1) and (2) only

(c)

(3) only

6. Consider the following statements about F-number of a telescope. Which one of the following is
not correct?
දුරරක්ෂයක f අංකය ලිළිඳහ පහත ප්ර කාන ස කන්ව. වාින් අසතඒ ප්ර කානය රතෝරන්ව .
(a) Decreasing the aperture is meant to be as the incensement of the F-number.
දුරේක්ෂර තුවරය තුනා වව තුට f අංකය වන්ඩි ර .
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(b) F-number is calculated from the equation

. Where

is the focal length of the eye-piece and

is the diameter of the eye-piece.
F අංකය f/d සමීකරණරයන් රසොයාගත හන්ක රණතී f යුල උපරවරත් වාියය දුර වව අතර D
යුල උපරවරත් තුෂථකේභයි.
(c) A

focal length lens with an aperture setting of f/8 will have a pupil diameter of

.

වාිය දුර 100mm කාලයක්, f/8 සන්කසුණක් සතීතව භාතුතා කරව තුට කණිදකා තුෂථකේභය 25mm ර .
(d) The greater the focal ratio, the fainter the images created (measuring brightness per unit area of
the image).
වාිය දුර අතර අුලපාතය වන්ඩිවව තුට, සෑරදව ූපපර දී්ලවය අඩුර .
(e) None of the above. ඉහත කිසිවක් රවොර .
7. Astronomical Telescope is a valuable instrument used in observing the sky. Following are some
of the statements given on its characteristics. Which one of the following is not correct?
වක්ෂhත්රs දුරේක්ෂය ලිරඳහ පහත ප්ර කාන අතරින් දවන්රෙ ප්ර කානය / ප්ර කාන රතෝරන්ව.
(a) It creates a real image in the vicinity of the eye of the observer.
දරීක්ෂකයාරේ ඇස ආසන්වර වක්ෂhත්රs දුරේක්ෂයක් ණගින් තාත්තුක ප්ර විමේභ ඇවර .
(b) The distance between the objective lens and the eyepiece is equal to
. Where
focal length of the objective and

is the

is the focal length of the eyepiece.

දුරේක්ෂර අවරවත හා උපරවත අතර දුර f0+fe ර රණතී .f0 යුල අවරවරත් වාියදුර වව අතර fe යුල
උපරවරත් වාිය දුර ර .
(c) The magnifying power of an astronomical telescope may be defined as the ratio of the angle
subtended at the eye by the image to the angle subtended at the eye by the object.
දුරේක්ෂයක තුනා ව ඳ ය, ප්ර ථිියේභය ඇරසේ ආපාතවය කරව රකොවයට වසථවිව ඇරසේ ආපාතවය
කරව රකෝණ අතර අුලපාතය ර .
(d) Magnifying power can also be given as

. තුනා ව ඳ ය fo/fe යන්රවන් න්රේ.

(e) Objective lens has larger focal length than the eyepiece.අවරවරත් වාිය දුර උපරවරත් වාිය දුරට
වඩා වන්ඩි ර .

8. A 5th magnitude star is how many times brighter than an 8th magnitude star?
දී්ලත තුනා වය 5 ක් ූ  තුවවක් දී්ලත තුනා වය 8 ක් ූ  තුවවකට වඩා කී ගුණයක් දී්ලවණත්ද?
(a) 3

(b) 15.85

(c) 16.00

(d) 15.05

(e)

12.85
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9. Which of the following is true for retrograde motion? ප්ර වගාමී ලරතය ලිරඳහ දවන්රෙ ප්ර කානය
වන්රන්?
Retrograde motion is; ප්ර වගාමී ලරතය යුල;
(a) Caused by epicycles. (රණණ ලරතයට අලි ලක්ර; රහේවි ර .)
(b) Undergone only by superior planets. (Superior planets පණණක් ණගින් පණණක් සිදු ර .)
(c) Undergone only by inferior planets. (Inferior planets ණගින් පණණක් සිදු ර .)
(d) An effect due to the projection of planet orbits onto the sky. ( අහස ණත ග්ර හ ර ොර කක්ෂර
පතවය ණත සිදු වන්වකි)
(e) An effect due to the mass of the planet. (ග්ර හ ර ෝක ව සථකන්යය දසා සිදුර .)
10. If you were watching a star collapsing to form a black hole, the light would disappear because it:
ඔඳ තාරකාවක් කඑ යහරයක් ඳවට පත්වුල දුටුවා රහොත් ව්රEතී ආර ෝකය වන්ව වී යුල රපරවන්රන්,
(a) Is strongly redshifted (ආර ෝකය අධික රක්ත තුසථාාපවයකට ක්වීරණද.)
(b) Is strongly blue shifted (ආර ෝකය අධික නී තුසථාාපවයකට ක්වීරණද)
(c) Its color suddenly becomes black (ව්රEතී වේණය කඑ පන්හන්යට රවවසථ වීරණද.)
(d) Its explosion due to lack of Hydrogen & Helium (හිඩ්රුජනන් සහ හීරයණ තීඟතාව දසා සදුවව
ලිලිුවණ)
(e) None of the above (ඉහත කිසිවක් රවොර .)
11. A supernova shines with luminosity 1010 times that of the Sun. If such a supernova appears in our
sky bright as the Sun, how far away from us might be located?
සුපේ රවෝවාවක් අපරේ ූරේයයා රණන් 1010 දී්ලතතාවයකින් ෙරරසේ. ව්රEවන්ද සුපේරවොවාවක් අපරේ
සුේයයා තරේ දී්ලවයකින් අහරසේ පවහි වේ ව්රEය අපට රකතරේ ඈවන් ලිතීටිද?
(a)

0.485 Ly

(b) 1.58 Ly

(c) 105 Ly

(d) 0.158 Ly

(e)

4.85 Ly

12. A nova was observed with a maximum apparent magnitude of -1.1 in year 2000 by a
earth based optical interferometer. The wave length shift of its Hydrogen Hα line was
37Å. When it was again observed in year 2008 with the same telescope system, there was
a gas shell around that star with a diameter of 16 arc seconds. What is the absolute
magnitude of this star?
2000 වේනර දී පයථිතුර ඇව දයනථය දරරෝයවණාවයකින් (optical interferometer) ණගින්
දරීක්ෂණය කරුල න්බූ Nova තාරකාවක උපරිණ දයනඒ දී්ලත තුනා වය -1.1 හා වේණාවරර
හිඩ්රුජනන් Hα තී තුසථාාලිත තරංග ආයාණය 37 Å තුය. 2008 වේනර දී ව්රEණ දුරේක්න
පද්යවරයන්ණ ව්රEණ තාරකාව දරීක්නණය ක තුට තාරකාර ඉවරි හරය වටා තුක ා 16 ක වායු
කරඳො ක් දරීක්ෂණය තුය. 2000 වේනර දී තාරකාර දරර්ලක්න දී්ලත තුනා වය රකොපණව
ර ද?
(a) -7.35

(b) -5.60

(c) 1.45

(d) 3.50

(e)

2.90
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13. A Primordial Hydrogen gas cloud on a cosmic microwave background radiation(CMBR),
having a actual diameter of 1 x 105 light years was observed with a observable angular
diameter of 6.00X 10-6 rad With respect to the above data, what is the correct statement
about the space curvature of universe and the deceleration parameter? (Consider that the
density parameter of dark energy is a constant )
පයථිතුර සිට ආර ෝක වේන ිමරයව 15ක් ඈවන් වබී රසොයාගන්වට රයදුුල සතඒ තුනථකේභය
ආර ෝක වේන 1 x 105 ූ  ක්ෂුද්රn තරංග පසුිමේ තුකිරණය(CMBR) ණත ූ  ප්ර ාේ හිඩ්රුජනන් වායු
ව ාවක් ණගින් පයථිතුර ඇව දයනඒ දරරෝයවණාවයක් ණත සටහන් ූ  දරීක්නවාත්ණක
රකෝණික තුනථකේභය 6.00 x 10-6 rad තුය. ව්රEණ දත්ත ව ට අදා ව තුනථවර අවකාශීය වක්ර;තාව
හා ණන්දවය වීරේ පරාමිවය ලිළිඳහව සතඒ වන්රන් පහත යණව ප්ර කානයද? (අඳුුව නක්වර Dark Energy නණත්ව පරාමිවය දයතයක් ඳව ස කන්ව.)
space curvature
deceleration parameter
අවකාශීය වක්ර;තාව (u)
ණන්දවය වීරේ පරාමිවය (q)
(a)
0
q=½
(b) +
q>½
(c)
+
q<½
(d) q<½
(e)
q=½
14. If the values of critical density of universe(1.0 X 10-26Kgm-3 ) and the density parameter of Dark
energy(0.74) are constants which are independent from time, Then what is the value of the
deceleration parameter to stop the expansion of universe in a some certain time (Consider the
values of Hubble = 71Kms-1 Mpc-1constant and the gravitational constant = 6.67 X 10-11kg-2Nm2
as given here)

තුනථවර අවධි නණත්වය 1.0 x 10-26 kg m-3 හා අඳුුව නක්වර නණත්ව පරාමිවර (Ω Δ)අගය
0.74, කා ය ණගින් සථවායත්ත වව දයතයක්වේ, ව්රEක්තරා අවධියකදී තුනථවර ප්ර සාරණය
වන්වන්ත්වීණ සහහා ණන්දවය වීරේ පරාමිවයට (q) විමය යුවි අවණ අගය කීයද?
හඳල් දයතය: 71 kms-1Mpc-1 හා ගුුවත්වාකේනණ දයතය 6.67 x 1011 kg2Nm-2 ර ස ගන්ව
ඉඟිය: තුනථවර පදාේා හා නක්වර සාණාවඒ නණත්වය
(a) 0.10

(b) 0.15

(c) 0.25

(d) 0.26

(e)

0.50

15. Theoretical and observational evidences proved that the universe was ρrad > ρmat
between the 2500 years and the big bang happened .The values of matter density and the
radiation density were transited each other (ρrad < ρmat). Which statement is not
acceptable with the above process of the universe , which was happened 2500 after the
big bang.
ණහා ලිලිුවරණන්අවුුවදු 2500 කට පණව රපර ρrad > ρmat ූ  අතර ව්රEණ කා රයන් පසු ρrad < ρmat
ඳව දරීක්ෂණාත්ණක හා වඒායාත්ණක ගණවය කිරීේ ණගින් සවාා වී ඇත. ණහා ලිලිුවරණන්
අවුුවදු 2500 දී පණව සිදුූ  රණණ තුකිරණ නණත්ව (ρrad) හා සථකන්ය නණත්ව (ρmat) අගයන් ව
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ණාුවවීණ (transition of values) තුසථතර කිරීණ සහහා පහත ප්ර කාන අවිරින් ත ොගැකතෙ
රතෝරන්ව.

ප්ර කානය

(a) Universe got transparency for the photons in Recombination Era
Recombination Era තීදී ර ෝරටෝව සහහා තුවරය පාරදයෂඒ වීණ.
(b) While the movement via the universe, Wavelengths of photons were more influenced
with cosmic expansion than the matter.
පදාේා අංශු ව ලරතර දී, තරංග ආයාණය ණත තුවරීය ප්ර සාරණය ණගින් ඇවක ඳ පෑණට
වඩා ර ෝරටෝව ව තරංග ආයාණය ණත ඇවක ඳ පෑණ ඉහ ර .
(c) Maximum photons amount which generated by Quantum physical processes of
primordial universe was obtained at Spectral decoupling era.
Spectral decoupling Era තීදී තුනථවර ක්වන්ටේ රභෞවක ක්රිhයා ණගින් දපදූ  උපරිණ
ර ෝරටෝව සංවඒාව න්බීණ.
(d) Ratio of Neutrons and Protons were obtained in Weak Decoupling Eraග
Week decoupling Era තීදී තුනථවර

අයව අුලපාතය සන්ලිරීණ.

(e) None of the above (ඉහත කිසිවක් රවොර )
16. When a spectrum of a B2 star was analyzed, the Hα line of its spectrum was absent. A
spectrum of a B5 star with a same Luminosity shows a H alpha line of its spectrum.
What is the most relevant statement to explain this phenomenon?
තාරකාව වේණාවර තුනථරල්ෂණර දී B2 තාරකාවක වේණාවරර Hα රේවාව දේනණය
රවොවීණටත් ව්රEණ දී්ලවය ඇව B5 තාරකාවක Hα රේවාව දේනණය වීණටත් රහේවිව රහොඳින්ණ
පන්හන්ෙර කරන්රන් පහත වරණ අවිරින් යණක්ද?
(a) Energy of electrons in energy levels of Hydrogen atoms in B2 star is lower than
those values of B5 star
B2 තාරකාර H පරණාණුව වටා පවවව නක්වණට්ටේ ව ඉර ක්රෝෝව ව නක්වය B5 තී
ව්රEණ අගයට වඩා අඩු ඳන්තුන්.
(b) There are no electrons in 2nd energy level of B2 star because of those electrons are
shifted to stable states that have higher energy.
B2 තාරකාර රදවව නක්වණට්ටරේ ඉර ක්රෝෝව රවොපවවව අතර ව්රEණ ඉර ක්රෝෝව
ඉහ නක්ව දරව සථාාි අවසථාා (ground states) දක්වා තුසථාාපවය වී ඇත.
(c) The electron density of B5 star is lower than the electron density of B2 star
B5 තාරකාර ඉර ක්රෝෝව නණත්වය B2 තාරකාර ඉර ක්රෝෝව නණත්වයට වඩා අඩු
ඳන්තුද.
(d) Temperature of B2 star is higher than temperature of B5 star.
B5 තාරකාර උෂථණත්වයට වඩා B2 තාරකාර උෂථණත්වය ඉහ ර .
(e) None of the above (ඉහත කිසිවක් රවොර )
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17. A 5

star causes a gravitational red - shift (Einstin shift) such that a 500 nm photon is

detected with a wavelength of 600 nm. What is the radius of the Star in solar units?
ූරේයය සථකන්ය 5 ක් ූ  තාරකාවක් ගුුවත්වජන රක්ත තුසථාාපවයක් දක්වි. ව්රEතුට 500 nm
ර ෝරටෝවයක් 600nm තරංග ආයාණයක් සතීතව දරීක්ෂණය කරි. ව්රEණ තාරකාර අරය
සුේයය කක වරන් රකොපණණද ?
(a) 8.8R☉

(b) 5.8 R☉

(c) 6.8 R☉

(d) 21.6 R☉

(e)

15 R☉

18. Comet Hale Bopp had a perihelion distance of 0.9141 AU and eccentricity 0.9951. What
is the aphelion distance of the comet.
රහල් රඳොේ ධුණ රක්විර ූරේය සමීපකය 0.9141 AU හා තුරකන්ද්රිරකතාවය 0.9951 ර වේ.
ූරේය ධුරකර අගය යණක්ද?
(a) 407 AU

(b) 156 AU

(c) 372 AU

(d) 78 AU

(e)

24 AU

19. Cepheids vary in luminosity by up to a factor of 150. If this variation is only due to
change in radii, the ratio of radii during maxima and minima is.
රසේෆිඩ්සථ තාරකාවක් ව්රEතී අරර රවවස දසා පණණක් දී්ලතතාවය 150 ගුණයකින් රවවසථ
කරගනී. අවණ හා උපරිණ අරයන් අතර අුලපාතය රකොපණණද?
(a) 15

(b) 20

(c) 150

(d) 225

(e)

12

20. In observations taken on the Summer Solstice and Winter Solstice the position of Polaris
is seen to be shifted by 0.007 arc sec. What is the distance to the Pole Star?
ගිේහාව දවයත්වය හා ශිශිර දවයත්වර දී ධ්රැණව තාරකාව දරීක්ෂණය කරව තුට තුක ා
0.007 ක ලිතීටුරේ රවවසක් රපන්ුලේ කරි. ධ්ර ව තාරකාවට ඇව දුර රකොපණණද?
(a) 293 pc

(b) 562pc

(c) 1000 pc

(d) 4.2 pc

(e)

25 pc
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B රකොටස | Part B
අක තේ  ලංත ොක ලංතනොයභගනිමින් ලංෙහය ලංප්ර්යන  ලංව පක  ලංළිබඳුරු  ලංපෙනන් .
පෑම ලංඅක තේ  ලංළිබඳුරු  ලංෙත්රහන ම ලංහහලින් ලංඔ ත  ලං ම ලංපහ ලංද් භග ලංඅා න ලංපහහන් ලං රන් .
(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. This question consists of 3 tables and full sky charts in Alt-Azimuth coordinates, showing the
sky of June 2013. On the chart different objects are marked in different numbering systems:
constellations are noted in capital letters; stars are noted in Arabic numeral and deep sky
objects are noted in small caps. The star chart contain 5 deep sky objects, 10 constellations
and 10 stars, to be marked on tables I, II and III. Your task is to correctly address the objects
in the tables.
රණණ ප්ර නථණය තාරකා රාශි, තාරකා සහ ගන්ඹුුව අහරසේ ආකාන වසථවි ව වේ සතීත වගු විවකින් සහ
රණණ ණස (2013 ජූද) රාත්රීර අහස දන්ක්රවව තුව සිවයණකින් යුක්ත ර (Alt-Azimuth වණ්ඩාංක
ආකාරයට සන්කූර). තුව සිවයරේ තුතුය වසථවි තුතුය අංකවයන් ණගින් දක්වා ඇත. තාරකා රාශි හාග්රීsස ලං
ැළි ල් ලං අකුරින් දක්වා ඇව අතර තාරකා අරභබි ලං හකක් මින් දක්වා ඇත. ව්රEරණන්ණ ගන්ඹුුව අහරසේ
ආකාන වසථවි හාග්රීsස ලංසම්ෙල් ලංඅකුරින් දක්වා ඇත. තුව සිවයරේ දක්වා ඇව තාරකා රාශි (10), තාරකා
(10) සහ ගන්ඹුුව අහරසේ ආකාන වසථවි (5) ව වේ අදා වගුර වණට ඉෙරිරයන් ස යණු කරන්ව.

Table I - List of deep sky objects ලං(ගන්ඹුුව අහරසේ ආකාන වසථවි)

(a, b, c, d, e )

( ) AndromedaGalaxy

( ) EtaCarinaeNebula

( ) Perseus Double Cluster

( ) Butterfly Cluster

( ) GreatRift

( ) Pleiades

( ) Centaurus A

( ) HelixNebula

( ) Praesepe Cluster

( ) Cone Nebula

( ) Hercules Globular Cluster

( ) RingNebula

( ) CrabNebula

( ) Lagoon Nebula – M8

( ) Horse Head Nebula

( ) DumbellNebula

( ) OmegaCentauri Cluster

( ) SmallMagellanicCloud

( ) EagleNebula – M16

( ) Orion Nebula

( ) Ptolemy Cluster –M7
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Table II - List of constellations (තාරකා රාශි)

(A, B, C, D, E, F, G, H, J, K)
( ) Andromeda

( ) Antlia

( ) Apus

( ) Aquarius

( ) Aquila

( ) Ara

( ) Aries

( ) Auriga

( ) Bootes

( ) Caelum

( ) Camelopardus

( ) Cancer

( ) CanesVenatici

( ) Canis Major

( ) Canis Minor

( ) Capricornus

( ) Carina

( ) Cassiopeia

( ) Centaurus

( ) Cepheus

( ) Cetus

( ) Chamaeleon

( ) Circinus

( ) Columba

( ) Coma Berenices

( ) Corona Australis

( ) Corona Borealis

( ) Corvus

( ) Crater

( ) Crux

( ) Cygnus

( ) Delphinus

( ) Dorado

( ) Draco

( ) Equuleus

( ) Eridano

( ) Fornax

( ) Gemini

( ) Grus

( ) Hercules

( ) Horologium

( ) Hydra

( ) Hydrus

( ) Indus

( ) Lacerta

( ) Leo

( ) Leo Minor

( ) Lepus

( ) Libra

( ) Lupus

( ) Lynx

( ) Lyra

( ) Mensa

( )Microscopium

( ) Monoceros

( ) Musca

( ) Norma

( ) Octans

( ) Ophiuchus

( ) Orion

( ) Pavo

( ) Pegasus

( ) Perseus

( ) Phoenix

( ) Pictor

( ) Pisces

( ) PiscisAustrinus

( ) Puppis

( )Pyxis

( ) Reticulum

( )Sagitta

( )Sagitarius

( )Scorpius

( ) Sculptor

( ) Scutum

( ) Serpens

( ) Sextans

( ) Taurus

( ) Telescopium

( ) Triangulum

( ) TriangulumAustralis

( ) Tucana

( ) Ursa Major

( ) Ursa Minor

( ) Vela

( ) Virgo

( ) Volans

( ) Vulpecula
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Table III - List of stars ලං(තාරකා වේ රප )

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
( ) Achernar

( ) Atria

( ) Fomalhaut

( ) Pollux

( ) Acrux

( ) Avior

( ) Gacrux

( ) Procion

( ) Adhara

( ) Polaris

( ) GammaVelorum

( ) Regulus

( ) Al Na'ir

( ) Bellatrix

( ) Hadar

( ) Rigel

( ) Aldebaran

( ) Betelgeuse

( ) Hamal

( ) RigilKentaurus

( ) Alhena

( ) Canopus

( )KausAustralis

( ) Sargas

( )Alioth

( ) Capella

( ) Menkaliman

( ) Shaula

( ) Alkaid

( ) Castor

( ) Miaplacidus

( ) Sirius

( ) Alnilan

( ) Delta Velorum

( )Mirfak

( ) Spica

( ) Alphard

( ) Deneb

( ) Mirzam

( ) Vega

( ) Altair

( ) DenebKaitos

( ) Nunki

( )Wezen

( ) Antares

( )Dubhe

( ) Peacock

( ) Saiph

( ) Arcturus

( ) El Nath
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Chart I – This month’s Night Sky (තමම ලංමප ලංරභත්රීා ලංඅහප ලංයැක්තව ප  ලංප හ )

1

3

A
2

B

(e)
D
K
C

4
H

E
(d)
(c)
G

(a)

(b)

J
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22. This problem models the launching of a detector from the surface of the earth to Mars. We
assume that the earth and Mars are moving around the sun in circles resting on the same
plane. The radius of the orbit of Mars is Rm, which is 1.5 times larger than that of the earth.
An economical and simple way to lounge the detector consists of 2 steps. First, a rocket is
used to accelerate the detector on the earth’s surface such that it acquires enough kinetic
energy to overcome the gravitational force of the earth and becomes a satellite moving
around the earth. Second, at a suitable time, an engine that connects to the detector ignites for
a short instant and accelerates the detector along its direction of motion. After a short
(negligible) time, the speed of the detector increases to a suitable value such that the detector
moves along an elliptical orbit that connects the earth and Mars, with the two planets located
at the end points of the ellipse (see Diagram A)
රණණ ගන්ටඑර දී පයවිතුර සිට අඟහුව දක්වා අභඒවකාන යාවයක් යන්වීණ ආදේනවය රකරේපයවිතුය හා )
අඟහුව කක්ෂ ව්රEකණ ත යක පවවව ඳවද, අඟහුව හා තීුව අතර දුර 1.5 ඳවද ස කන්ව .රණර ස යාවයක් .
ණයක් වන්රන් පතමුව රරොකට්ටුවක් ආයාරරයන් පයවිතුර ගුුවත්ව හන්කි ාභදාිණ ක්ර; අඟහුවට යන්තුය
ත්රක්ෂhේරරයන් මුදවා පයවිතු කක්ෂර ගණන් කරව කයහිණ ලන්ද්රි කාවක් ඳවට පත් කිරීණිරදවුලව සුදුසු .
රේ දසා යාවය පයවිතු .අවසථාාවක රරොකට් දන්ල්වීණ ණගින් යාවර ගණන් පාය ඔසථරසේණ ත්වරණයක් ඳාරද්
) .ෂය හා අඟහුව කක්ෂය සථපේනවව පරිෙ ූ  ඉර්ලසාකාර කක්ෂයකට ලිතුරසේකක් A ූපපය ඳ න්ව.

a) In Step I, what is the minimum speed needed for the detector to become an artificial satellite
that moves along the earth’s orbit?
ප්ර ාණ ලියවරේදී පයවිතු කක්ෂය ඔසථරසේ ූරේයා වටා යව කයහිණ ලන්ද්රි කාවක් ඳවට පත්වීණට යාවයට
ඳා ෙය යුවි අවණ ප්ර ර ගය රසොයන්ව.
b) After the detector becomes a satellite moving around the earth, on 1 March 00.00am of a
certain year, the angular distance between the detector and Mars is measured to be 60 o
(diagram B). What is the date that the engine of the detector should be fired so that the
detector can fall on the surface of Mars (Correct today)? Given: radius of the earth: 6.4x10 6
m, acceleration due to gravity = 9.8m/s2
යාවය රණර ස තීුව වටා කක්ෂ ගත ූ  පසු ණාේවි 1 ෙව රප.ව. 00.00 ට යාවය හා අඟහුව අතර
රකෝණය ූරේයයාට සාර්ලක්ෂව 600 ර ස රසොයා ගන්වා දී. යාවය අඟහුවට යන්වීණ සහහා රරොකට්
ව්රEන්ජින් දන්ල්තුය යුවි ෙවය කවදාද?
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23. Answer to bath parts (රකොටසථ රදකටණ ලිරවිුව සපයන්ව)
(i) Stars produce their energy by fusing hydrogen into helium. If the mass deficit of helium
after the nuclear reaction is 0.7% of the mass of the constituent hydrogen atoms, and if 10%
of the hydrogen in the Sun undergoes fusion reactions, calculate the total available nuclear
energy of the Sun in Joules.
හිඩ්රුජනන් හීරයේ ඳවට පරිවේතවය කිරීණ ණගින් තාරකා වි නක්වය දපදර . රණණ වඒෂථික
ප්ර ථික්රිhයාර දී හිඩ්රුජනන් සථකන්යරයන් 0.7% ක් නක්වය ඳවට රපරරල්. ූරේයයා වි මුඑ හිඩ්රුජනන්
ප්ර ණාණරයන් 10% ක් වඒෂථික ප්ර ථික්රිhයා සදහා රයදර . තීුව වි වරඳව මුඑ ඵ දාි වඒෂථික
නක්වය ජූල් වරන් ගණවය කරන්ව.
(ii) How long the Sun could emit energy produced by nuclear fusion if the Sun has had
constant luminosity (Lsun) of 4 x 1026 W

24. Hiran can observe he grate spiral galaxy Andromeda with an apparent magnitude of 3.4 and
there are 1010 stars in it. The distance to the galaxy is 2.4 million light years.
තීරාන්ට ඇන්රඩ්රුොමීඩා ණණ්දාකිදය දයනඒ දී්ලත තුනා ත්වය 3.4 කින් දරීක්නණය කිරීණට හන්කිූ 
අතර, ව්රEතී තාරකා 1010 ඇව ඳව දන්වගන්වට න්බුද. ඇන්රඩ්රුොමීඩා ණණ්දාකිදයට ඇව දුර ආර ෝක
වේන මිරයව 2.4 ර .
(i) What is the average absolute magnitude of each star (M0)?
ඇන්රඩ්රුොමීඩා ණණ්දාකිදය ව්රEක් තාරකාවක ණයඒවඒ දරර්ලක්ෂ දී්ලත තුනා වය
රකොපණවද?
(ii) If Andromeda is spread over an area of 3o x 1o in the sky, calculate its radius if it?
Find out the angle of tilt of the galaxy to our line of sight.
ඇන්රඩ්රුොමීඩා ණණ්දාකිදය රාත්රීර අහරසේ 3o x 1o පුරා පන්වරී පවහිවේ, ව්රEතී අරය ගණවය
කරන්ව.අපරේ දයනඒ ත යට ඇන්රඩ්රුොමීඩා ණණ්දාකිදර ආවවය යණක්ද?
(iii)The Andromeda galaxy is moving towards the Milky-way at 250 km/s. Calculate
the blue shift. (Is this in violation of Hubble's law? Explain.)
ඇන්රඩ්රුොමීඩා ණණ්දාකිදය ක්ශීර පාය රවතට 250km/s ප්ර ර ගරයන් ඟාර වේ, ව්රEතී
නී තුසථාාපවය ගණවය කරන්ව.(රණය හඳල් දයතය උල් ංනවය කිරීණක්ද?
පන්හන්ෙර කරන්ව.)
25. A photograph of Jupiter was taken by the largest telescope in Sri Lanka, which situated at the Arther
C. Clarke institute, Katubadda. (A cassegrain reflector with aperture diameter 45 cm, f/12) using
SBIG ST. monochrome CCD camera on 19th January 2013 at 0007 (LCT). The overall size of the
CCD photograph was (765 x 510 pixels) and great red spot of Jupiter was detected by 30x12 pixels
region on the photograph. Great red spot of Jupiter was located at 300 west from Jupiter’s central
meridian and 200 south from equator of Jupiter’s disk at that time. Pixel scale of the CCD camera is
(1pixel = 9µm) average diameter is 1.43 x 105 and Jupiter (on that day) was 6.60 x 108 km
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(i) Find the area of Jupiter’s great red spot using above data of CCD photograph in unit of
millionth of Jovian hemisphere (mJh)
(ii) What is the importance of the quantum efficiency of a CCD chip for a photograph of a deep
sky object taken by this camera (briefly explain)
(iii)
A.) Why does the temperature off CCD chip must be kept in low value when we obtaining
a photograph.
B.) The cooling mechanism of the CCD camera was malfunctioning by its own technical
failure, how it effects for the quality of the image (briefly explain)






i.

ii.
iii.

2013 ජනවවාරි ණස 19 වව ෙව ශ්රීi ංකාර රද්ශීය ර ාරවන් (LCT) ශ්රීi ංකාර වේතණාවර
පවවව තුනා තණ දුරේක්නය වව 45cm, f/12 ූ  කන්සරග්ර ේන් වේගර දුරේක්නයට සතුකරව ද
SBIG ST-7 වේගර
කවේණ CCD කන්ණරාවක් රයොදාරගව ගන්වා ද බ්රේහසථපව ග්ර හයාරේ (765
x 510 pixels) ඡායාූපපයක ණහා රවි පය 30 x 12 pixels ප්ර ණාවයකින් ආවරවය තුය.
ඡායාූපපය ඳාගන්වා අවසථාාර බ්රේහසථපව ග්ර හයාරේ රවි පය ව්රEතී තන්ිර ණයඒ අන්වායාණ
කල්ලිය රේවාර සිට 300 ක් ඳටතීරට හා තන්ිර සණකර සිට 200 ක් දයවට වන්වට ලිතීටා
විමද.
CCD කන්ණරාර ලික්සල් ප්ර ණාවය (1pixel = 9µm) වව අතර බ්රේහසථපව ග්ර හයාරේ තුනථකේභය 1.43
x 105km වව අතර ව්රEෙව පයථිතුර සිට බ්රේහසථපව ග්ර හයාට දුර 6.60 x 108 kmර .

බ්රේහසථපව ග්ර හයාරේ රවි පය ආසන්ව වනරයන් සයජුරකෝවාස්රාාකාර යන්ි උපකල්පවය කරමින්
ව්රEතී වේගඵ ය බ්රේහසථපවරේ අේයරගෝ රයන් මිරයවරයන් පංගු (mJh) වරන් රකොපණවද? (ඉහත
දී ඇව දත්ත පණවක් භාතුත කරන්ව)
CCD චිපයක ක්වන්ටේ කාේයක්ෂණතාව, ව්රEණගින් ගන්ඹුුව ආකාන වසථවි ඡායාූපප ගන්නීරේදී වන්දගත්
වන්රන් රකරසේදන්ි රකිරයන් පන්හන්ෙර කරන්ව.
A.) CCD චිපයක් භාතුතරයන් ඡායාූපප ගන්නීරේදී ව්රEය ඉතා පහ උෂථණත්ව ව පවත්වාගත
යුත්රත් ඇි දන්ි රකිරයන් පහදන්ව.
B.) ඡායාූපපයක් ගන්වා අතරවිර CCD කන්ණරාර සිසි ව පද්යවය ක්රිhයා තුරතීත වුවරහොත්,
ව්රEණගින් ඡායාූපපර ගුණාත්ණක භාවයට සිදුවව ඳ පෑණ රකිරයන් පහදන්ව.

*****
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