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1. Stellarium തറകനതതങതന ?
Applications → Science → Stellarium എന കമതതല കതകക തചയക
2. Tool Bar ദശശമമകനതതങതന ?
പധമന ജമലകതതതന ഇടതവശതതകക തമമസക തപമയതനര എതതചമല ടള ബമര ദശശമമകക
3. സമറസക ബമര ദശശമമകനതതങതന ?
പധമന ജമലകതതതന ഏറവക തമതഴയള ഭമഗതക തമമസക തപമയതനര എതതചമല സമറസക
ബമര ദശശമമകക
4. സമറസക ബമര , ടള ബമര എനതവ അതമതക സമനങളതല ഉറപതകനതതങതന ?
സമറസക ബമര , ടള ബമര എനതവ തമതല തചരന സമനതക കമണന തതതകമണതതല കതകക തചയക
അവ അതമതക സമനങളതല ഉറപതകമക
5. Zoom in , Zoom out എനതവ സമധശമമകനതതങതന ?
Page Up . Page Down എനന കനകതളമ തമമസതതന തസമള ബടതണമ ഉപതയമഗതചക Zoom in , Zoom out
എനതവ സമദശമമകമക
6. വതവതധ ദതശകളതതല കമഴകള ദശശമമകനതതങതന ?
കന തബമരരതതല ആതരമ കന ഉപതയമഗതചക വതവതധ ദതശകളതതല കമഴകള ദശശമമകമക
7. ആകമശതതതല ഒര വസവതതന തസലകക തചയനതതങതന ?
തമമസതതന തലഫകറക ബടണ ഉപതയമഗതചക കതകക തചയക പസത വസവതതന തസലകക തചയമക
അങതന പസത വസ തസലകക തചയമല പധമന ജമലകതതല ആ വസവതതനകറതചള വതവരണക
കമണമക .
തമമസതതന റററക ബടണ കതകക തചയക പസത വസവതതന തസലകന ഒഴതവമകമക .
അതപമള പധമന ജമലകതതല പസത വസവതതനകറതചള വതവരണവക അപതശകമമകക
8. FOV യതട പരര രപതമഴതക ?
Field Of View
9. Field Of View യതല മമറക വരതനതതങതന ?
തമമസക ഡമഗക തചയക ഫനലരക ഓഫക വവ വതല മമറക വരതമക
10. നതങളതട സലതത അകമകശവക തരഖമകശവക കതണതനതതങതന ?
അകമകശവക തരഖമകശവക കതണതനതതനമയത മമരബതള തസമഫകറകതവയര ഉപതയമഗതകമക
അതതനമയത Applications → Education → Marble എന കമതതല കതകക തചയക മമരബതള
തസമഫകറകതവയര തറകമക . അതതനതശഷക ദശശമമകന ഭപടക വലതമകത നതരeതഷ സലതക കതകക തചയമല
മമരബതളതതല പധമന ജമലകതതല അകമകശവക തരഖമകശവക ദശശമമകക
11. Stellarium ല നതരനകണ സലക തസറക തചയനതതങതന ?
ടള ബമറതതല Location Window കതകക തചയക . അതപമള Location എന ജമലകക പതശകതപടക
അതതല തമതഴ പറയന മമരhങളതല ഏതതങതലക ഉപതയമഗതചക നതരനകണ സലക തസറക തചയക
*Current Location Information എനതതന തമതഴ Altitude , Longitude എനതവ തരഖതപടതത
സലക തസറക തചയമക . ഇതതനമയത അകമകശക തരഖമകശക എനതവ അറതഞതരതതകണതണക .മമരബതള
തസമഫകതവയര ഉപതയമഗതചക അകമകശക തരഖമകശക എനതവ കതണതതയ തശഷക തരഖതപടതനതമയതരതകക
ഉചതതക
** വതനതരമയതതല ഭപടതതല ഏതതങതലതമമര സമനതക കതകക തചയക സലക തസറക തചയമക
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*** ഇടതവശതത തസമള ബമര ചലതപതചക സലക തതരതഞടതക തസറക തചയമക
**** തസരചക വതനതരമയതല നതരeതഷസലക റടപക തചയക സലക തതരതഞടകമക
12. തതരതഞടത നതരനകണ സലക Default ആയത തസറക തചയനതതങതന ?
Location Window ല ഏറവക അടതയതലമയത ഇടതവശതക കമണന Use as Default എനതതനടതള
കളതയതല ടതകക മമരകക ഇടക
13. ദതവസവക ( തതയതത ) സമയവക തസറക തചയനതതങ തന ?
ടള ബമറതതല Date / Time ( F5) എനതതല കതകക തചയക .അതപമള Date and Time എന വതനതരമ
വരക . അതതല കതകക തചയക തതയതതയക സമയവക കമനകരതകമക
14. സമയ നതരകക വരദതപതകനതതങ തന ?
സമറസക ബമറതതല Increase time speed ( സമയ നതരകക വരദതപതകന ടള ) കതകക തചയക സമയ നതരകക
വരദതപതകമക
15. സമയ നതരകക കറകനതതങതന ?
സമറസക ബമറതതല Decrease time speed എനതതല കതകക തചയക സമയനതരകക കറകമക
16. സമയ നതരകക സമധമരണഗതതയതലമകനതതങ തന ?
സമറസക ബമറതതല Set normal time rate എന വതനതരമയതല കതകക തചയക
17. സതസക സമയതതല ( ഇതപമഴതത സമയതതല ) എതനതതങതന ?
സമറസക ബമറതതല Set time to now എനതതല കതകക തചയക സതസക സമയതതല അഥവമ ഇതപമഴതത
സമയതതല എതമക
18. ഒര നകതഗണതതതല നകതങതള തമതല ബനതപതകന വരകള ( constellation lines )
ദശശമമകനതതങതന ?
സമറസക ബമറതതല - ഒനമമതത - Constellation lines [c] എനതതല കതകക തചയക . അതപമള
നകതഗണതതതല നകതങതള തമതല ബനതപതകന വരകള ദശശമമകക . വനണക കതകക തചയമല
പസത വരകള അപതശകമമകക
19. പധമന ജമലകതതല നകതഗണങളതട തപരകള കമണവമന എനതചയണക ?
സമറസക ബമറതതല - രണമമതത - Constellation Labels [V] എനതതല കതകക തചയമല
നകതഗണങളതട തപരകള ദശശമമകക . വനണക അതതല കതകക തചയമല അവ അദശശമമകക
20. നകതഗണങളകക അവയതട തപരക അരഥമമകന രപക നലകനതതങതന ?
സമറസക ബമറതല - മനമമതത - Constellation art [R] എനതതല കതകക തചയമല ആകതത ദശശമമകക
വനണക അതതല കതകക തചയമല ആകതത അദശശമമകക
21. പധമന ജമലകതതല ഭപതദശക അപതശകമമകവമന എന തചയണക
സമറസക ബമറതതല Ground [G] എനതതല കതകക തചയക . അതപമള പസത ഭപതദശക അപതശകമമകക
22. ദതകകള പതശകമമകമന എനതചയണക
സമറസക ബമറതതല Cardinal Points [Q] എനതതല കതകക തചയക
23. പധമന ജമലകതതല അനരനകക അദശശമമകനതതങതന ?
സമറസക ബമറതതല Atmosphere [A] എനതതല കതകക തചയക . അതപമള അനരനകക അദശശമമകക .
അതമയതക പകല സമയതമതണങതല അനരനകതതതന നനല നതറക മമറത ഇരണ നതറമമയതതനരക . വനണക
അതതല കതകക തചയമല അനരനകക പതശകമമകക
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24. തനബലകള ദശശമമകണതമങതല എനതചയണക ?
സമറസക ബമറതതല Nebulas [N] എനതതല കതകക തചയമല തനബല ദശശമമകക
25. പധമന ജമലകതതല ഗഹങളതട തപരകള പതശകതപടമന എന തചയണക ?
സമറസക ബമറതതല Planets Labels [P] എനതതല കതകക തചയക
26. ആകമശക രമതതയതതലതതപമതല കമണവമന എനതചയണക ?
സമറസക ബമറതതല Night Mode ല കതകക തചയക
27. ഉപഗഹങള ദശശമമകണതമങതല എനതചയണക ?
സമറസക ബമറതതല Satellite hints എനതതല കതകക തചയക
28. തസതലറതയക തസമഫകറകതവയര തകമസക തചയവമന എന തചയണക
സമറസക ബമറതതല Quit എനതതല കതകക തചയക
29. സമറസക ബമറതതല ഓതരമ ടളകളതടയക ഉപതയമഗങള എഴതക

No
1

ടള
Constellation lines

ഉപതയമഗക
ഒര നകതഗണതതതല നകതങള തമതല ബനതപതകന
തരഖകള ദശശമമകമന

2

Constellation Labels

നകതഗണതതതന തപരകള ദശശമമകമന

3

Constellation Art

നകതഗണതതതന ആകതത ചതതരതപണ ദശശമമകനതതനക

4

Ground

ഭപതദശക അദശശമമകനതതനക

5

Cardinal Points

ദതകകള പതശകമമകനതതനക

6

Atmosphere

അനരനകക ദശശമമകനതതനക

7

Nebulas

തനബലകള ദശശമമകനതതനക

8

Planet Labels

ഗഹങളതട തപരകള ദശശമമകനതതനക

9

Center on selected object

നമക തമമസതതന തലഫക ബടണ ഉപതയമഗതചക തസലകക തചയ വസ
ജമലകതതതന മദശഭമഗതക ദശശമമകനതതനക

10

Satellite hints

ഉപഗഹങള , അവയതട ചലനക എനതവ ദശശമമകനതതനക

11

Decrease time speed

സമയ നതരകതതന തവഗത കറകനതതനക

12

Set normal time

സമയ നതരകക സമധമരണ ഗതതയതല ആകനതതനക

13

Set time now

സതസതതതല സമയക അഥവമ ഇതപമഴതത സമയക ആകത തസറക
തചയനതതനക

14

Increase time speed

സമയ നതരകക വരദതപതകനതതനക

15

Quit

Stellarium software തകമസക തചയനതതനക

16

Night Mode

രമതതയതതലതതപമതല ആകമശക കമണനതതനക
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30. ടള ബമറതതല പധമന തമഖലകളക അവയതട ഉപതയമഗങളക എഴതക
No

ടള

ഉപതയമഗക

1

Location Window

നതരനകണ സലക തസറക തചയനതതനക

2

Date / time window

തതയതത / സമയക എനതവ തസറക തചയനതതനക

3

Sky and Viewing Options

ആകമശകമഴയതതല പതതശകതകള തസറക തചയനതതനക

4

Search window

ആകമശതതതല വസകതള തതരഞക കണപതടതകനതതനക

31. സതകഹതതതന രപമള നകതഗണമമയ Leo തയ കതണതനതതങ തന ?
*ടള ബമറതതല തസരചക വതനതരമയതല Leo എനക റടപക തചയക Search ല കതകക തചയക
**അവ ദശശപരതധതകക പറതമതണങതല സമയക കമനകരതചക അവതയ ദശശപരതധതയതല എതതകക
***സമറസക ടള ബമറതതല മനക Constellation ടളകള ( Constellation lines , Constellation Label ,
Constellation Art ) ഉപതയമഗതചക നകതഗണതതതല നകതങള തമതല ബനതപതകന വരകള ,
അവയതട തപരക , അവയതട സമങലതക രപക എനതവ ദശശമമകക
****പകല സമയക ആകമശതതതല നകതങള ദശശമമകമന സമറസക ബമറതതല Night Mode ,
Atmosphere എനന ടളകള ഉപതയമഗതകമക .
32. സരശന ചറമള ഭമതയതട സഞമരപഥക അടയമളതപടതനതതങതന ?
ടള ബമറതല Viewing Options എന ടമബക കതകക തചയക View ജമലകതതതലതക .
Markings ടമബതല Celestial Sphere ലതസതതല Ecliptical Line കതകക തചയമല ഭമതയതട പരതകമണ തരഖ
ദശശമമകക .
Date / Time Window ഉപതയമഗതചക മമസങള വശതശമസതപടതത ഓതരമ മമസതതലക പരതകമണ
പഥതതല സരശതന പശമതലതതല കമണന നകതങതള നതരനകതകക
വശതശസമമസങളതല സമയക കമതപടതത പരതകമണ പഥതതതല നകതങതള ( സരശതന
പശമതലതതല കമണനവ ) പടതകതപടതക
33. Orion നകതഗണതത കതണതനതതങതന ?

* ടള ബമറതതല തസരചക വതനതരമയതല Orion എനക റടപക തചയക Search ല കതകക തചയക
* * Constellation Tool ഉപതയമഗതചക ഓറതതയമണതതന രപക തതരതചറതയക
അതപമള ഒര തവടകമരതന രപതതല കമണമക
ഇതതലനതനക ഓറതതയമണ തനബലതയ കതണതക
തവടകമരതന കതതയമയത ( വമള ) കമണതപടന മനക നകതങളതല മധശതതലള നകതക Zoom തചയക
നതരനകതകക . ( തവണതമങതല സമറസക ബമറതതല Nebulas എന ടമബക കതകക തചയമല എളപമമയത )
34. Ursa Minor എന നകത ഗണതത കതണതനതതങതന ?
ടള ബമറതതല Search Window ല Ursa Minor എനക റടപക തചയക
സമറസക ബമറതതല Constellation lines ,label ,art എനന മന ടമബതലക കതകക തചയക
അതപമള ഒര കരടതയതട ആകതതയതലള നകത സമഹതത കമണമക
തമമസതതന തസമള ബടണ ഉപതയമഗതചക Zoom തചയക
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അതപമള കരടതയതട വമലതതന അവസമന ഭമഗതമയത ഒര തതളകതമറതയ നകതതത കമണമക
ഇതമണക ധവനകതക അഥവമ Polaris
സമറസക ബമറതതല സമയ നതരകക വരദതപതകക .
മറക നകതങള തവഗതതല ചലതകതമമഴക ധവ നകതക ഒര സമനത തതന തടരനതമയത കമണമക
35. നതരനകണ സലക ഉതരധവമമയത തസറക തചയക ആകമശനതരനകണക നടതത പതതശകതകള കറതകക
ടള ബമറതതല Location window എന ടമബക കതകക തചയക
തറന വരന വതനതരമയതല ഏറവക മകളതലമയത തമമസക ഉപതയമഗതചക കതകക തചയക
സമയ നതരകക വരദതപതചക ഉതര ധവതതതല രമതതയതതലയക പകലതതനയക അവസ അഥവമ റദര„ശക
മനസതലമകക
സമറസക ബമറതല ദതവസങള മമറനതക ശദതകക
Tool Bar തല search Tab ഉപതയമഗതചക സരശതന കതണതക
സരശതന ചലനക നതരനകതകക . Left , Right ,Up , Down എനന ആതരമ കനകളതട സഹമയതതമതട
സരശതനമതടമപക നനങക . ആറമമസതതമളക അസമതകമത സരശതനയക ഉദതകമത സരശതനയക
മനസതലമകമക
36. തസമര കളങങള നതരനകതകനതതങതന ?
Tool Bar തല തസരചക വതനതരമയതല Sun എനക റടപക തചയക . അതപമള പതശകമമകന സരശതന സക
തചയക . അതപമള തസമര കളങങള കമണക
37. ശനതയതട വലയങള നതരനകതകനതതങതന ?
തസരചക വതനതരമ ഉപതയമഗതചക Saturn തന കതണതക .
തടനക സക തചയക
അതപമള വലയങള വശകമമയത കമണമക
38. തനബലകള എനമല എനക ?
നകതമനര ആകമശതതതല വമതക തമ„ങളമണക തനബലകള . ഇവയതല നതനമണക നകതങള
രപക തകമളനതക .
39. തനബലകളകക ഉദമഹരണങള എഴതക
ഈഗതള തനബല , ഗമരണ തനബല , റടഫതരക തനബല
40. തസമര കളങക എനമല എനക ?
സരശനതല കമണതപടന കറത അടയമളങളമണക തസമരകളങങള . സരശനതല അതതശകമമയ
കമനതക മണലങള ഉള ഇടങളതലമണക തസമരകളങങള കമണതപടനതക .
ശകമമയ കമനതക മണലതതതന ശകതതകമണക രപകതകമളന വമതക ചഴതകളമണക തസമരകളങങള
. ചടക കറവമയതതനമല തസമര കളങങള ഇരണ നതറതതലമണക കമണതപടക
41. ആദശമമയത തസമരകളങങള കതണതതയ ശമസജതന തപതരഴതക
1612 ല ഗലനലതതയമ എന ശമസജന
42. ചവന ഭനമനമരകക ഉദമഹരണങള എഴതക
തരമഹതണത ( Aldeberan ) തതരവമതതര ( Betelgeuse) തചമതത ( Arcturus )
43. തവളകളനക ഒര ഉദമഹരണതമഴതക
മതറമ ( Mira )
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44. നകത രമശതകള അഥവമ Constellations എതനനക വശകമമകക
ഭമതക ചറമള ആകമശതതതന ( തഗമളമകതതയതലള ) തജശമതതശമസജനമര 88 ഭമഗങളമയത വതഭജതചക
അവകക ഓതരമനതനക തപരനലകകയണമയത . ഇതമണക നകതരമശതകള
45. മലയമള മമസങളതട തപരകള ഏവ ?
ചതങക ( Leo) , കനത (Virgo ) , തലമക ( Libra) ,വശതകക ( Scorpius) , ധന ( Sagittarius ), മകരക
( Capricornus) , കകഭക ( Aquarius) ,മനനക ( Pisces) , തമടക (Aries ) , ഇടവക ( Taurus) , മതഥനക
(Gemini ) , കരകതടകക ( Cancer)
46. ധവനകതതതതന പതതശകതതയനക ?
ഉതരധവതതതന തനതര മകളതലമണക ധവനകതതതതന സമനക
ഭമതയതട ചലനക മലക മറ നകതങള ചലതകനതമയത കമണതപടതമമഴക ധവനകതക സതരമമയത
നതലതകമളനതമയമണക ദശശമമകനതക .എലമ ദതവസവക ഒതര സമനത തതന തടരനതതനമല ഇതക
ദതശമ സചകമമയത കണകമകന . കരടതയതട രപമള നകത സമഹമമയ അരസമന റമനറതതന
ഭമഗമമണക ധവനകതക . Ursa minor തന വമലതതന അവസമന ഭമഗതമണക ധവനകതതതതന സമനക
47. ധവപതദശതതതന ദതനരമതങളതട പതതശകതതയനക ?
ധവപതദശങളതല ദതന രമതങളകക റദര„ശതമറക ഏകതദശക ആറമമസക വതര നനണനതലകന പകലക
അതതതന റദര„ശമള രമതതയമമണക ഈ പതദശങളതല ഉണമകക . ആകമശതതല
വതമകതതയതലമയതരതകക സരശചലനക അനഭവതപടക .
48. Stellarium ല Auto Zoom തചയനതതങതന ?
Object തസലകക തചയക Forward Slash ( / ) ബടണ അമരതക
49. ഒര ആകമശതഗമളക തതരയതമമള അതക നമതട ദശശപരതധതയതലതലങതല എന തചയക ?
സമയതതല വശതശമസതപടതത അവതയ ദശശപരതധതയതലമകണക . ( അതമയതക നകതക ദശശപരതധതകക
50.

പറതമതണങതല തസമഫകറകതവയര ഭമതയതതലകമയതരതകക തഫമകസക തചയക )

