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(OP1) Eight well known historical supernovae will appear in the projected sky one at a time (not necessarily in 40
chronological order). You have to identify the location of supernovae and mark them in the appropriate
map (Map 1 / Map 2) with ‘+’ sign and write codes ‘S1’ to ‘S8’ besides it. Each supernova code will be
projected on dome for 10 seconds, followed by appearance of supernova for 60 seconds and then 20
seconds for you to mark the answers.
ප්රක්ෂේපිත අ හසෂහි අ හීත ෂ අ දීඅ සිදුවූඅ සුප්රසි්ධ අ හිනවත රාරඅ හකක්අතාටකඅ කටඅ ැගින් අකක්තු අ අ ැගෂ. අ දකක්තවඅ
ිතලිෂතැඅඅඒතරෂ අතයහඅහු තමඅෂවරෂේ )අහසෂහපඅඋතුරුඅසරඅකකුණුඅෂටරකහපඅකක්තවඅසිිනයම්අෂකකි් අදMap 1 / Map
2) ඒඅඒඅවත රාතකඅහකරැඅසුදුසුඅඅසිිනයමඅෂ රාරඅ+අැකුණඅහකස් අටාඅපෂහකි් අඅS1අඅසිකඅS8අඅකක්අතරඅහකරැඅහංෂක් යඅ
ලියරඅඅකක්ත් ව
ෂම්අ හකසරඅ හෑමඅ හිනවත රාරතටමඅ හංෂක් අ වරමයඅ අ ෂ ෝැයඅ තුැඅ ත්පාඅ 10අ ටඅ ටරැයක්අ ප්රක්ෂේපපවයඅ ටාඅ
හතිනවත රාතඅ ත්පාඅ60අටරැයක්අනිෂතමි් අපත්තුෂතමි් අකක්තර, ිතළිතුාඅහකස් අකිරිමකඅඅ තත්අ ත්පාඅ10අක්අ
ෂකු අැගෂ. අැකුණුඅස ළිසයි අපස අෂ්අකඅකියත් ව
(OP1.1) For S1, S2, S3, S4 and S5, the projected sky corresponds to the sky as seen from Rio de Janeiro
on the midnight of 21st May.
S1, S2, S3, S4අහසඅS5අහකසරඅබ්රසීලලියරු අරිෂයෝඅෂ්අනෂ් ඉෂාෝඅව ාෂ අමගයිඅ21අතගනිකරඅමධ යමඅාර්රිෂ අ
හසහපඅඅප්රක්ෂේපපවයඅවිත අටාු අැගෂ.
(OP1.2) For S6, S7 and S8, the projected sky corresponds to the sky as seen from Beijing on the midnight
of 20th November. There will be a gap of two minute after S5 for change over and adaptation
to new sky.
S6, S7අ හසඅ S8අ හකසරඅ චීවෂ අ ෂැයිජි් අ ව ාෂ අ ෂවරතගම්ැර්අ 20අ තගනිකරඅ මධ යමඅ ාර්රිෂ අ හසහපඅඅ
ප්රක්ෂේපපවයඅ වරිත අ ටාු අ ැගෂ. අ S5අ ෂප් ිතෂම් අ පසුඅ ෂමමඅ හසහඅ ෂප් ීමඅ හකසරඅ ිතවරඩිඅ 2අ ටටඅ
ටරැයක්අ ු අැගෂ.
(OP2) We are now projecting sky of another planet. The sky will complete 10 full rotations in next 5 minutes. 10
Identify the visible celestial pole of this planet and mark it with a ‘+’ sign and label it as ‘P’ on the
appropriate map (Map 1 / Map 2).
කග් අ හපඅ ෂතවත්අ ග්රසෂැෝටයටඅ සිකඅ කකිවඅ හසහඅ ප්රක්ෂේපපවයඅ ටාු අ ැගෂ. අ ිතවරඩිඅ 5අ සටඅ ටරැයක්අ තුැඅ හසහඅ
ෂසමිි කඅටාටතු අැගෂ. අෂමමඅග්රසෂැෝටෂ අකශ්යඅ්ගතයඅ+අැකුන්් අසිිනයම්අඅෂකෂට් දMap 1 / Map 2) සුදුසුඅ
සිිනයමඅෂ ෝාරඅැකුු අටාඅහහලි් අP හකුාඅලියරඅකක්ත් ව අැකුණුඅකසයයි

