Observational Examination (OT)
Examination

Page 1 of 2

When you arrive at your observing station, DO NOT disturb the telescope before attempting the first
question (OT1). මෙෙ ප්රශ්නයම පළමු ම ොටසට උත්තර සපයය මතක් දුමේක්ෂය මසලවීමෙන් ම ෝ එල්ලල්ල ර
ඇති දිශ්ොව මවයසන කිරීමෙන් ම ෝ වලකින්ය.
(OT1) The telescope is already set to a deep sky object. Identify the object and tick the correct box in the
Summary Answersheet.
Note: You can use any technique to identify the object. However, if you disturb the telescope, you will
NOT be helped to bring it back to the original position.
දුමේක්ෂය ගැඹුරු ආ ොශ් වසනුව ට එල්ලල ර තබො ඇත. එෙ වසනුව දුයොමගය පිළිුරු පමතහි නිවැරදි
ම ොටුමවහි රි ලකුණ දෙන්ය.
වැදගත්: එෙ ආ ොශ් වසනුව දුයො ගැනීෙ සද ො ඔබට ැෙති ක්රෙයක් මයොදොගත ැ . එම ත් ඔබ දුමේක්ෂය
මසලවුවම ොත් ම ෝ එල්ලල්ල ර ඇති දිශ්ොව මවයසන ළම ොත් එය යැවතත් පළමු සිරුෙරුවට මගයඒෙට
උදව් මයොලැමේ.
(OT2)
(OT2.1) Point the telescope to M45. Show the object to the examiner.
Note: 1. After 5 minutes, 1 mark will be deducted for a delay of every minute (or part thereof)
in pointing the telescope.
2. You have a single chance to be evaluated. If your pointing is incorrect the examiner
will change the pointing to M45 for the next part of the question.
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දුමේක්ෂය M45 මවත එල්ලල රන්ය. පරික්ෂ ට එෙ වසනුව මපන්වන්ය.
සටහන්: 1. දුමේක්ෂය එල්ලල රීෙ වියොඩි ප ක් ුලදී මයොම ොළම ොත් වැඩිවය සෑෙ වියොඩියක්(ම ෝ
එහි ම ොටසක්) පොසොෙ එ ලකුණක් බැගින් අඩුවනු ඇත.
2. පළමු එල්ලල කිරිමෙන්ෙ ඔබට ලකුණු දීෙ තීරණය මව්. දිශ්ොව නිවැරදි මයොමව් යම් පසුව
ප්රරීක්ෂ විසින් දුමේක්ෂය M45 මවත එල්ලල ර ඊලග ම ොටසට මයොමු රවනු ලැමේ.
(OT2.2) Your Summary Answersheet shows telescopic field of M45. In the image, seven (7) brightest
stars of the cluster are replaced by ‘+’ sign. Compare the image with the field you see in the
telescope and number the ‘+’ marks from 1 to 7 in the order of decreasing brightness (brightest
is 1 and faintest is 7) of the corresponding stars.
ඔබමේ පිළිුරු පමතහි රූපසට මයන් M 45 හි දුමේක්ෂ ක්මෂනත්රය මපන්නුම් රනු ලබයි. මපොකුමරහි
ඇති දීප්රතිෙත්ෙ තරු ත රුපසට මයහි + ලකුණු වලින් විසනථොපයය ර ඇත. දුමේක්ෂමයන් ඔබ දකිය
ක්මෂනත්රය ො රූපසට ය සංසන්දයය ර ‘+’ ලකුණු 1 සිට 7 දක්වො අං වලින් දීප්රතිය අඩුවය
පිළිමවලට (දීප්රතිෙත්ෙ එ අං 1 ස දීප්රතියන් අඩුෙ එ 7 මලසට ) ලියො දක්වන්ය.
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(OT3) The examiner will give you a moon filter, an eyepiece with a cross-wire and a stopwatch. Point the
telescope towards the Moon. Attach the filter to the telescope. On the surface of the Moon, you will see
several “seas” (maria) which are nearly circular in shape. Estimate the diameter of Mare Serenitatis, 𝐷MSr,
labelled as “1” in the figure below, as a fraction of the lunar diameter, 𝐷Moon , by measuring the telescope
drift times, 𝑡Moon and 𝑡MSr, for the Moon and the mare, respectively.
පරීක්ෂ විසින් ඔබට චන්ර මපර යක් ද, රසන ම්ි සහිත උපමයතක් ද, විරොෙඝටි ොවක් ද සපයනු ඇත.
දුමේක්ෂය චන්රයො මවත මයොමු රන්ය. මපර ය දුමේක්ෂයට සවි රන්ය. චන්ර පෘෂනටයහි වෘත්ය ට සෙොය
ප්රමේස වලින් එහි අති ෙරියො ම වත් ඊනියො ෙහුදු ඔබට මපමයනු ඇත. සට මයහි අං
1 න් දක්වො ඇති
මසනමරනිටටිසන මුහුමේ (Mare Serenitatis ) විෂන ම්භය 𝐷MSr , චන්ර විශ්න ම්භය 𝐷Moon , මෙන් ම ොපෙණ දැයි
දුමේක්ෂ විසනථොපය ොලයන් වය 𝑡Moon ස 𝑡MSr මයොදොගනිමින් ඇසනතමම්න්ු රන්ය.
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