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තරු විඳු ඉතිහාසය
❖ තාරකා විද්යාව අතීත  විද්යාඥයින්ගේ නීරීක්ෂනයන්ගෙන් හා ග ායාෙැනීම් වලින් 

යුක්ත ගේ.

❖ ක්රි.පූ. 636-546 අතර ජීවත් වූ “තැලි ්” අප ද්න්නා පැරණිතම තාරක විද්යාඥයා ගේ.

❖ ගලෝ පතල ද්ාර්ශනිකගයකු වූ “ඇරි ්ගටෝටල්” විශ්වය ගෙෝලාකාර හා නිශ්ිත 

සීමාවක්  හිත වුහයක් බවත් පෘථිවිය  ම ්ත විශ්වය මැද් ඇති බවත් පෘථිවි 

ගකන්රවාද්යත් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

❖ ක්රි.පූ. 310-236 අතර කාලගේ විසු “weßiagdlia” හිරු, දු,පෘථිවිගේ  ාගේක්ෂ ප්රමාන 

හා ඒවා අතර දුර අනුපාතයක් ගල  ප්රකාශ කරන ලදී .

❖ “හිපාක ”් විසින් පෘථිවිය පරිබ්රමණය වන බව ප්රථම වරට ප්රකාශ කරන ලදී.  



❖මෑත කාලීන ,එනම් ක්රි.ව.1400 සිට සිටි තාරකා විද්යාඥගයෝ ෙණනය කිරීම් සිය 

නව ග ායා ෙැනීම් වලට ගයාද්ා ෙන්න ලදී.

❖“නිකල ් ගකාපර්නික ්”  භූ ගකන්ර වාද්ය අබිගයෝෙයට ලක් කරමින් සුර්ය 

ගක්න්රවාද්ය  ම්බන්ධ  මුල්ම අද්හ  ඉදිරිපත් කරන ලදී.

❖“ටයිගකෝ බ්රාගහ්”තාරකා වල පිහිටීම පිළිබද්ව නාමාවලියක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

❖“ග ාහැන්න ් ගකේලර්” සූර්යයා වටා ග්රහගලෝක වල චලිතය  ම්බන්ද් නියම 

3ක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.අද් පවා නූතන  ෙණනය කිරීම් වලදී “ගකේලර් නියම”  

ගල   නප්රිය ගේ.

❖“ෙැලීලිගයෝ ෙැලීලි” දුර ද්ක්නයක් නිපද්වා ආකාශ ව ්ු නිරීක්ෂණගයන් 

නිෙමන රාශිකට එළගබන ලදී.

❖“ශ්රීමත් අයි ැක් නිේටන්” ග ෞතික විද්යාගේ පියා නම් ගේ.චලිතය පිළිබද් ප්රකට 

නියම 3ක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.ඒවා “නිේටන් නියම” ගල   නප්රිය ය.  



විශ්වයේ අපිට හිමි තැන 

• විශ්වය යනු ඉතා විශාල වුහයකි.

• එය ධූරාවලියකට ගබදී පවතී.

 ්ථානීය සුපිරි ගපාකුරු        ්ථානීය ගපාකුරු       ක්ීරපථය

පෘථිවිය           ග ෞරග්රහ මණ්ඩලය







යසෞරග්රහ මණ්ඩලය 
• අප ග ෞරග්රහ මණ්ඩලගේ ප්රධානියා සුර්යයා ගේ.

• ග ෞරග්රහ මණ්ඩලගේ උපත සිඳු වුගේ නිහාරිකාවක්  ංගකෝචනය වීගමනි.

• ග්රහයන් 8 ගද්ගනක්  ාමාජික ගේ.

• බුධ,සිකුරු,පෘථිවි,අෙහරු,බ්රහ ්පති,ග නසුරු,යුගර්න ,්ගනේුන් ගේ.

• ග ෞරග්රහ මණ්ඩලගේ බ්රහ ්පති හා අෙහරු අතර පාෂාණ වලින්  ැදුනු 
වළල්ලක් ඇත.එය “ග්රාහක වළල්ල” නම් ගේ.

• එම ග්රාහක වළල්ගලන් ඇුලත පිහිටි බුධ,සිකුරු,පෘථිවි,අෙහරු “අ යන්තර 
ග්රහගලෝක” නම් ගේ.

• ඊට පිටතින් පිහිටි ග්රහගලෝක වන බ්රහ ්පති,ග නසුරු,යුගර්න ්,ගනේුන් 
“බාහිර ග්රහගලෝක” නම් ගේ.



• ග ෞරග්රහ මණ්ඩලය
“ඌට් වලාව” මගින්
සීමා ගේ.එහි 
දුවිලි,පාෂාණ,වල්ො
තරු නයෂ්ටි වැනි ගේ 
ඇත.

• ගනේුන් ග්රහගලාගේ 
කක්ෂයට පිටත සිට 
ඌට් වලාව ගද් ට 
විහිගද්න තැටියක්
ආකාරයට ෙත පැතලි
වළල්ලක් ඇත.එය 
“කුයිපර් පටිය” නම්
ගේ.එහි වල්ෙ තරු 
නයෂ්ටි රාශියක් ඇත.





රාත්රී අහස නිරීක්ෂණය 

•රාත්රී අහග ් නිරීක්ෂණය කල හැකි ද්ෑ-

තරු,තරු රටා,ග්රහගලෝක, ඳ,තරු     
ගපාකුරු,නිහාරිකා,

මන්ද්ාකිනි,උල්කාපාත,උල්කාපාත 
වර්ෂා,කෘතීzම චන්ිකා,උපග්රහයන්  ආදිය ගේ.



1.තරු

2.ග්රහගලෝක-

බුධ,සිකුරු,අෙහරු,බ්රහ ්පති,ග නසුරු.

3.මන්ද්ාකිනි

4.නිහාරිකා

5.තරු ගපාකුරු-හත්දින්නත් 

6.තරු රටා





1.තරු

2.ග්රහගලෝක-

බුධ,සිකුරු,අෙහරු,බ්රහ ්පති,ග නසුරු.

3.මන්ද්ාකිනි

4.නිහාරිකා

5.තරු ගපාකුරු-හත්දින්නත් 

6.තරු රටා



ගැඹුරු ආකාශ වස්ු
Deep sky objects

New General Catalogue of Nebulae and Clusters of StarsNew General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars

Messier Objects - 110
NGC – New General Catalog 

– 7800+

New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars



2. මන්ද්ාකිණි



2. මන්ද්ාකිණි - Andromeda මන්ද්ාකිණිය 



3. නිහාරිකා



3. නිහාරිකා-ඔරායන් නිහාරිකාව









5. තරු ගපාකුරු-හත්දින්නත් 



6. තරු රටා



6. තරු රටා



6. තරු රටා



6. තරු රටා



6. තරු රටා



6. තරු රටා



තාරකා රාශී

“තාරකා රාශියක් යනු ,අන්තර් ාතිකව පිළිෙත් නිශ්ිත සීමා 
මායිම්  හිතව ගබද්ා ගවන් කරන ලද් අහග ් එක්තරා 
ගකාට කි.”

•ගමම රාශී වලට නිශ්ිත හැඩයන් ඇත.

• ද්ැනට රාත්රී අහ  තාරකා රාශී 88 කට ගබද්ා ඇත.











ඛයගෝලය 

“පෘථිවිගේ ධ්රැව ගද්ක මත සිටින 
නිරීක්ෂකගයකුට ගමම ධ්රැව ගද්ක ඔහුගේ හි ට 
ඉහලින් ගෙෝලාකාරව ගපගනන අහ  ගහවත් 
අහ  ගෙෝලය ඛගෙෝලය යනුගවන් හැදින්ගේ.”





ඛගෙෝල ඛණ්ඩාංක පේධති:-

• ඛගෙෝල ඛණ්ඩාංක පේධතිය,පෘථිවි ඛණ්ඩාංක පේධතියට  මපාත ගේ.

• පෘථිවි  මකය ගකලින් ඛගෙෝලගේ අදිනු ලබන ගර්ඛාව “ඛගෙෝල 
 මකය” නම් ගේ.

• ඊට  මාන්තරව අදිනු ලබන ගර්ඛා “ක්රාන්ති”(Declination) නම් ගේ.

• එම ගර්ඛා පෘථිවි අක්ෂාංශ වලට  මානය.

• අක්ෂාංශ ගමන්ම ක්රාන්ති ගර්ඛා ඩ අංශක වලින් මිනුම් කරනු ලැගේ.

• ඛගෙෝලගේ උුරු අර්ධ ගෙෝලගේ dec + වන අතර පහල අර්ධ 
ගෙෝලගේ dec - ගේ.

• Dec +90 සිට -90 ද්ක්වා ඇත.



• එගමන්ම පෘථිවිගේ ගේශාංශ වලට අනුරුපව ඛගෙෝලගේ පිහිටි 
ගර්ඛා “ද්කුණු විශුද්වංශය”(Right Ascention) නම් ගේ.

• ගමය ගේශාංශ ගමන් ගනාව පැය(h) හා මිනිත්ු වලින් මැගන්.

• ඛගෙෝල  මකය පැය 24කට ගබද්ා ඇත.

• පෘථිවිය අංශක 23 ½ ක් ඇල වී සුර්යයා වටා ෙමන් කිරීම නි ා 
සුර්යයා පෘථිවි  මකගයන් උුරටද් ,යලි ද්කුණටද් කලින් කල 
මරුගවයි.

• ද්කුණින් සුර්යයා උුරට යන්ගන් මාර්ු 21 ද්ාය.ගමය ව න්ත 
විශුවය නම් ගේ.

• RA ආරම්බ වන්ගන් මාර්ු 21 වනද්ා සිට ව න්ත විශුවගයනි.

• ව න්ත විෂුවය පිහිට ඇත්ගත් “ගම්ෂ රාශිගේ පළමු පාද්ගයය”.



•උද්ා:-ඔරායන් රාශිගේ පිහිටි betelgeuse තරුගේ 

dec=+7.5 අංශක 

RA  = 5h 53min ගේ.

•එනම් නිරීක්ෂකයා සිටින ගේශාංශ ගර්ඛාව ගම්ෂ රාශිය පසු 
ගකාට පැය 5 හා මිනිත්ු 53කට පසු betelguse තාරකාව 
උුරු අංශක 7.5 කින් නිරීක්ෂකයා සිටින ගර්ඛාව මත 
ඛගෙෝලගේ පිහිටයි.  



•උද්ා:-ඔරායන් රාශිගේ පිහිටි betelgeuse තරුගේ 

dec=+7.5 අංශක 

RA  = 5h 53min ගේ.

•එනම් නිරීක්ෂකයා සිටින ගේශාංශ ගර්ඛාව ගම්ෂ රාශිය පසු 
ගකාට පැය 5 හා මිනිත්ු 53කට පසු betelguse තාරකාව 
උුරු අංශක 7.5 කින් නිරීක්ෂකයා සිටින ගර්ඛාව මත 
ඛගෙෝලගේ පිහිටයි.  



dec=+7.5 අංශක 

RA  = 5h 53min ගේ.



නිරීක්ෂණ තාරක විද්යායේදී ද්ැන 
සිටිය යුු වියශ්ෂ පද්



නිරීක්ෂණ තාරක විද්යායේදී ද්ැන 
සිටිය යුු වියශ්ෂ පද්

1. Zenith:-අප හි  ගකලින්ම මනකල්පිත ගර්ඛාවක් ඇදී විට                  
එය ඛගෙෝලය හමුවන  ්ථානය .

2. Nadir:-අපගේ ගද්පුල දිශාවට මනකල්පිත ගර්ඛාවක් ඇදි විට එය 
ඛගෙෝලය හමුවන  ්ථානය.Zenith එකට විරුේධ දිශාගේ පිහිටයි.

3. Celestial:-පෘථිවි අක්ෂය දික් කල විට ඛගෙෝලය  ්ථාන ගද්කකදී 
 ්පර්ශ ගේ.ගම්වා උුරු හා ද්කුණු ඛගෙෝල ධ්රැව ද් දික් කල අක්ෂය 
ඛගෙෝල අක්ෂය ද් වන අතර ඛගෙෝලය ගමය වට භ්රමණය ගේ.

4. Meridian:-නිරීක්ෂකයාගේ හි  මුදුගන් සිට (Zenith) ක්ිති ගේ 
උුර හා ද්කුණ යා කරන වෘත්තය යි.ගමය “පැය චක්රය”(Hour 
Circle) නමින්ද් හදුන්වයි.

5. Vertical Circle:-ගමය නිරීක්ෂකයාගේ හි  මුදුන (Zenith) හා
Nadir හරහා ෙමන් කරන වෘත්තය යි.



තරු අතර දුර මැනීම.

❖නිරීක්ෂණ තාරකා විද්යාගේ සිදුකරන වැද්ෙත් ක්රියාකාරකමක් 
වන්ගන් තාරකා රාශි සිතියම් ෙත කිරීමයි.

❖ගමහිදී කිසියම් තාරකා රාශියක තාරක පිහිටීම නිශ්ිත 
පරිමානයකට ද්ක්වනු ලැගේ.

❖ගමහිදී ආකාශ ව ්ු අතර දූර මනිනු ලබන්ගන් අංශක වලිනි.

❖තාරකා 2ක් අතර දුර අංශක වලින් තබනු අතර එම අංශක 
ෙණන මනිනු ලබන්ගන් අත බවිත කරමිනි.



තරු අතර දුර මැනීම.





උල්කාපාත වර්ෂා





•පෘථිවි ගුරුත්වයට නු වී ,පෘථිවි වායු ගෙෝලගයදී ද්ැවී යන 
පාෂාණ ගේ.

•ව ගර් ඕනෑම දිනයක පැහැදිලි අහ ක් ඇති විට ගහාදින් 
නිරීක්ෂණය කළගහාත්  ාමානයගයන් පැයකදී උල්කාපාත 
1-10 පමණ නිරීක්ෂණය කල හැක.

• මහර දිනවලදී ගමම අෙය 10-100 අතර ගේ.ගමම විගශ්ෂ 
අව ්ථා “උල්කාපාත වර්ෂා” ගල  හැදින්ගේ.



Halley's Comet
යහල යේ වල්ගාතරුව



Halley's Comet
යහල යේ වල්ගාතරුව

1986



Halley's Comet
යහල යේ වල්ගාතරුව

2061



•විගමෝචක ලක්ෂය:-

උල්කාපාත වර්ෂාවක් නිරීක්ෂණගේදී සියලුම උල්කාපාත 
එකම ලක්ශයක සිට එන්නාක් ගමන් ගපගන්.එම ලක්ශයය 
උල්කාපාත වර්ෂාගේ විගමෝචක ලක්ෂයය නම් ගේ.විගමෝචක 
ලක්ශයය වර්ෂාගවන් වර්ෂාවට ගවන ් ය.ගබාගහාමයක් 
උල්කාපාත වර්ශා නම් ගකාට ඇත්ගත් ඒවගේ විගමෝචක ලක්ෂයය 
පිහිටන තාරක රාශිය නමිනි.

• ZHR(Zenithal Hourly Rate):-උල්කාපාත වර්ෂාවක පැයකදී 
වැගටන උල්කාපාත ෙණන යි.

•විගමෝචක ලක්ෂයය ග ායා ෙැනීම:-උල්කාපාත වල ෙමන් පත 
 ලකුණු කිරීම මගින් ඒවා එක්වන  ්ථානය විගමෝචක ලක්ශයේ 
පිහිටයි.





නිරීක්ෂණයට සූද්ානම් වීම-

❖ආගලෝකගයන් බාධා ගනාවන  ්ථානයක් ගතෝරා ෙත 
යුුයි.

❖අහග ් වැඩි පරා යක් ගපනීම වැද්ෙත් ගේ.

❖ඇතැම් නිරීක්ෂණ හිරු බ  යාමට ආ න්නව ගහෝ හිරු 
නැගීමට ආ න්නව ලබා ෙත යුුය.උද්ා:-ගමම අව ්ථා වල 
චන්රයා මුපිට ලක්ෂණ පැහැදිලි ගල  ද්ර්ශනය.

❖ මහර නිරීක්ෂණ අවුරුේගේ එක කාලයකදී පමණක්
පැමිගණ්.එවන් ඊවා නිරීක්ෂණයට කල් තිය සුද්ානම් විය 
යුුයි.



අඳුරට ඇ  හුරු කරෙැනීම:-

❖ගම්  ද්හා අදුගර් මිනිත්ු 15-20 පමණ සිටිය යුුය.

❖අදු ආගලෝක තීව්රතා වලදී ඇ  වැඩි  ංගේදීතාවක් 
ද්ක්වනුගේ නිල් ආගලෝකයටය.

❖රාත්රී නිරීක්ෂණ වලදී නමුත් රු ආගලෝකය ගතෝරාෙනු 
ලැගේ.

❖ඊට ගහ්ු වන්ගන් අඩු ආගලෝක තීව්රතා වලට ඇ   ංගේදී 
කර ෙැනීමටය.



ආකාශ ව ්ූන් වඩාත් ගහාඳින් නිරීක්ෂණය කිරීමට 
ඇ  ගකානකින් නිරීක්ෂණය කිරීගම් ක්රමය

❖ ඇග ් ද්ෘෂ්ි විථානගේ වඩාත්  ංගේදීම  ්ථානය කහ 
ලපය නම් ගේ. 

❖ ඒ මත පතනය වන ආගලෝක කිරණ වඩාත් ගහාඳින් 
ගමාළය විසින් ග්රහනය කරෙනී එග ්ත් නැත්නම් වඩාත් 
ගහාඳින් ද්ර්ශනය ගේ.

❖ආකාශ ව ්ුගවන් එන ආගලෝක කිරණ ගමම  ්තානයට 
පතිත කර ෙැනීමට හැකි උවගහාත් ව ්ුව  ාමානය
ආකාරයට වඩා මද්ක් පැහැදිලිව ද්ර්ශනය ගේ.















































නිරීක්ෂණ වාර්තාවක් සැකසීම 

1) නිරීක්ෂණය:- ( සිදු කරන්න වූ නිරීක්ෂණය)

2) නම[Name]:- (නිරීක්ෂණය සිදු කරන ලද් පුෙලයාගේ නම)

3) දිනය[Date]:- (නිරීක්ෂණය සිදු කරන ලද් දිනය)

4)  ්ථානය[Location]:- (නිරීක්ෂණය සිදු කල  ්ථානය පිළිබද් 
වි ්තර,ආ න්නම  නෙරය  ද්හන් කල යුුයි.)

5) රට[Country]:- (නිරීක්ෂණය සිදු කල රට)

6) ගේලාව[Time]:- (නිරීක්ෂණය ඇරබූ ගවලාව හා අව න් කල ගවලාව 
ග්රිනිච් මේයහන ගේලාගවන් තැබිය යුුයි.



7)අක්ෂාංශ ගේශාංශ[Longitude,latitude]:- (නිරීක්ෂණය සිදු කරන       
 ්ථානගේ අක්ෂාංශ ෙත පිහිටීම ද්ැක්වීම.)

8)අහග ් තත්වය [Sky Condition]:-

I.වලාකුළු ගනාමැත.ඉතා පැහැදිලි අහ කි.

II.වලාකුළු ගනාමැති මුත් තත්. කිහිපයකට වරක් ඇතිවන සුළු             
කැලබීම් තත්වයක් ඇත.

III.වලාකුළු මද් වශගයන් ඇත.නමුත් ඒවා ඉක්මනින් ෙමන් කරයි.

IV. ්ීර වලාකුළු  හිතයි.ඒවා අතරින් අහ  නිරීක්ෂණය ගේ.

V.වලාකුළු වලින්  ම්පුර්ණගයන් අහ  වැසි පවතී.කිසිදු 
නිරීක්ෂණයක් කල ගනාහැක.

(අහග ් තත්වය ගරෝම කැපිටල් ඉලක්කම් වලින්  ද්හන් කල යුුයි.) 



9) අනිකුත් ද්ෑ[Others]:- (ඔබ නිරීක්ෂණය සිදු කරන විට ද්ක්නට ලැගබන 
විගශ්ෂ සිදුවීම් ,එගමන්ම සිදු වූ බාද්ා , ාවිත කරන ලද් උපකරණ  ම්බන්ද් 
කරුණු ඉදිරිපත් කල හැකිය.

• දුගර්ක්ෂයක් නම්:-

Telescope:- (දුගර්ක්ෂගේ ගවළද් නාමය)

Telescope type:- (දුගර්ක්ෂය නිේගටෝනියානු  
ද්,පරාවර්තකද්,කැසිේගර්නියානු ද් යන වෙ)

Eye piece:- (අප  ාවිත කරන උපගනත හා එහි නාභි දුර)

F number:- (යම් දුගර්ක්ෂයක්  ද්හා නියත අෙයක් වන ගමය  ද්හන්
කිරීම.)

Magnification:- ( අවගනගත් නාභි දුර/උපගනගත් නාභි දුර   මගින්
ලැගේ.)       



දුයර්ක්ෂ 

❖නිරීක්ෂණ තාරකා විද්යාගේ ඛගොලීය ව ්ු නිරීක්ෂණය 
කිරීමට  ාවිත කරන උපකරණයි.

❖දුගර්ක්ෂ වර්ෙ ෙණනාවක් ඇත.

❖වර්තක,පරාවර්තක,නිේගටෝනියානු,කැසිේගර්නියානු,ේගර
ේරියානු ගල  වර්ෙ රැ කි .

❖දුගර්ක්ෂයක් හසුරවන ආකාරය ද්න ෙැනීමට එහි ගකාට ් 
පිළිබද් මනා අවගබෝධය වැද්ෙත් ගේ.









THANK YOU !


