Stellarium Soft wear ഉപേയാഗിചളള ആകാശ കാഴകള
പാകികല പവരതനങളെട േനാട്സ്
പവരതനം ഒന്
Stellarium Soft wear open െചയ് തശര ജിലയില െഫബവരി
പതിെനാനാം തിയതി രണ് മണിയ് ദശയമാവന ആകാശ ഗംഗയിെല സരയെന
ചലനം നിരീകികക.?
പവരതന ഘടങള
• Soft wear open െചയക. (Application –Science – Stellarium)
• ജാലകതിെന വലത് വശേതകം, താഴഭാഗേതകം മൗസ് ചലിപിക

േമാള കാണന സാറസ് ബാറിേനയം ടള ബാറിേനയം സീനില ഉറപിച്
നിരതക.(ഇതിനായി ഇവ രണിനം ഇടയില കാണന ആേരാ കീകളില
കിക് െചയാല മതി.)

• Location tool ഉപേയാഗിച് search window യില നിന് Thrissur, India

എനത് െസലക് െചയ് Location ജാലകം േകാസ് െചയക.

•

•

Sky & viewing options window tool ഉപേയാഗിച് view ജാലകതിെല
landscape ല നിന് Mars എനത് െസലക് െചയ് view ജാലകം േകാസ്
െചയക.(F4 ബടണ ഉപേയാഗിചം ഈ ജാലകം ദശയമാകാം.)
search tool (F3) ഉപേയാഗിച് Sun എന് ൈടപ് െചയ് enter കീ press
െചയക. ഇേപാള സരയന നിരീകണ പരിധികളിളില പതയകെപടിരി

•

കനത് കാണാം.
സമയവം, തിയതിയം കമീകരികാനളള ടള (F5) ഉപേയാഗിച് െഫബ
വരി പതിെനാനാം തിയതി പകല രണ് മണി എന രീതിയില കമീകരി
കക.താെഴ ൈടം ടളില കിക് െചയ് സമയ നിരക് ആനപാതികമായി
വരദിപികനതനസരിച് സരയെന ചലനം നിരീകിച് മനസിലാകാം.
Set time to now tool ല കിക് െചയ് സിസതിെന സമയതില തിരിെക
എതാം
പവരതനം രണ്
Stellarium Soft wear open െചയ് Leo എന നകത ഗണ
തിെല നകതങെള തമില ബനിപികന വരകള,അവയെട േപര
കള,അവയെട സാങലപിക രപം എനിവ ദശയമാകക. ഇതിെന സീന
േഷാട് എടത് േഹാമില നിങളെട േഫാളഡറിേലക് േസവ് െചയക.?

•
•

•

•

•

•

•

•

പവരതന ഘടങള
Soft wear open െചയക. (Application –Science – Stellarium)
search tool (F3) ഉപേയാഗിച് Leo എന് ൈടപ് െചയ് enter കീ press
െചയക.
താെഴ ടള ബാറില നിന് Constellation lines എന ടള കിക് െചയാല
നകതങെള തമില ബനിപികന വരകള പതയകെപടം.
Constellation Labels ടളില കിക് െചയാല അവയെട േപരകള
പതയകെപടം.
Constellation art ടളില കിക് െചയാല അവയെട സാങലപിക രപം
പതയകെപടം.
Leo minor എന നകതില കിക് െചയേമാള അവെയ സംമനി
കന വിശദ വിവരങള സീനില പതയകെപടിരികനത് കാണാം.
താെഴ ടള ബാറില നിന് Full-screen mode tool ഉപേയാഗിച് സീന
കമീകരികക.
PrtScrSysSrq എന ടള ഉപേയാഗിച് ഈ ദശയതിെന സീന േഷാട്
എടകക

•

•
•

•

•

•

file - save as എന കമതില േഹാമില നിങളെട േഫാളഡറിേലക്
നിങളെട രജിസര നമര ഫയല നാമമായി നലകി േസവ് െചയക.
പവരതനം മന്
Ursa minor എന നകത ഗണതിെല ഏറവം തിളകമളള
ധവ നകതെത കെണതി Ocular veiw tool ഉപേയാഗിച്നകതെത
നിരീകികക. സമയ നിരക് വരദിപികേമാള ഉണാകന വയതിയാനം
( നകതതിെന ചലനം) മനസിലാകക?
പവരതന ഘടങള
Soft wear open െചയക. (Application –Science – Stellarium)
search tool (F3) ഉപേയാഗിച് ursa minor എന് ൈടപ് െചയ് enter കീ
press െചയക.
താെഴ ടള ബാറില നിന് Constellation lines, Constellation Labels,
Constellation art എനീ ടളകള കിക് െചയ് നകത ഗണെത
നിരീകികക.
ധവ നകതതില കിക് െചയക. (ursa minor എന േപരില കരടിയെട
രപതില കാണന നകത ഗണതിെല വാല ഭാഗത് ഏറവം തിളക
മളള നകതമാണ് ധവ നകതം. )
Ocular veiw tool െസലക് െചയ് നകതെത വിശദമായി നിരീകി

•

•
•

•

•

•

•

•

•

കക.
താെഴ ൈടം ടളില കിക് െചയ് സമയ നിരക് വരദിപിച് നകതതിെന
ചലനം മനസിലാകാം.
പവരതനം നാല്
നകത ഗണതിെല രപം െകാണ് ആകരഷകമായ 0rion നകതെത
കെണതി മറ് നകതങളില നിന് അതിനളള വയതയാസം കെണതക.
ഇതിെന സീന േഷാട് എടത് േഹാമില നിങളെട േഫാളഡറിേലക്
േസവ് െചയക.?
പവരതന ഘടങള
Soft wear open െചയക. (Application –Science – Stellarium)
search tool (F3) ഉപേയാഗിച് Orion എന് ൈടപ് െചയ് enter കീ press
െചയക.
താെഴ ടള ബാറില നിന് Constellation lines, Constellation Labels,
Constellation art എനീ ടളകള കിക് െചയ് നകത ഗണെത
നിരീകികക.
ഓറിേയാണ നകതതില കിക് െചയേമാള സീനില വിവരങള
പതയകെപടം.
Ocular veiw tool െസലക് െചയ് നകതെത വിശദമായി നിരീകി
കക .
താെഴ ൈടം ടളില കിക് െചയ് സമയ നിരക് വരദിപികക വഴി
അതിെന ചലനതില പകടമാകന മാറം കെണതാം
താെഴ ടള ബാറില നിന് Full-screen mode tool ഉപേയാഗിച് സീന
കമീകരികക.
PrtScrSysSrq എന ടള ഉപേയാഗിച് ഈ ദശയതിെന സീന േഷാട്
എടകക

