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"Some part of our being knows this is where we came from. We long to
return. And we can. Because the cosmos is also within us. We're made of
star-stuff. We are a way for the cosmos to know itself."
- Carl Sagan, Cosmos

Instructions
1. Star clock
a. Cut out the two circles from the 'Star clock' page.
b. Make holes at the center of each circle. Place the black circle (with the
constellations) over the white circle (with the month and time).
c. Align the circles so that their central holes overlap, and use the split pin to secure
them in place.
d. Go outside and face north, holding the Star Clock
in front of you, so that the current month is at
the top of the outer circle.
e. Now turn the black disk until the picture of the
Big Dipper (or Cassiopeia) on the Star Clock
matches the orientation of the Big Dipper (or
Cassiopeia) in the sky, with respect to Polaris.
f. The current time will appear in the small groove.
2. Clinometer
a. Cut along the dashed line.
b. Punch a small hole as marked in the image.
c. Now fold along the small dashed line that attaches
the rectangle shape to the protractor.
d. Apply some glue to the gray marked area and roll
the rectangle to form your scope.
e. Insert the given 'file tag' through the punched
hole, and let the entire length of the thread hang
IN FRONT of the protractor.
f. Look at the star through the scope and note the
angle made by string on the protractor. This angle
is the altitude of that star at that time.
3. Sundial
a. Cut in from edge of paper along dotted lines. Stop
at solid lines.
b. Fold along solid horizontal line, then open flat
again.
c. Fold along solid vertical line, then open flat again.
d. Fold along your latitude (mark the angle using a
protractor) on the latitude line.

e. Tape the paper together as shown in the image on the right.
f. Insert a sharp pencil point-first through the small circle at top center.
g. Remove pencil and reinsert it with the back side first.
h. Turn the sundial so the pencil nib due north, as determined by a map or a compass.
4. Solar motion
a. Cut out the Solar Motion Frame (bigger circle on
top) and the Horizon disk (smaller circle down)
along its circular outline.
b. Now carefully cut out the shaded portions of the
Solar Motion Frame marked “Remove”, using a
paper cutter.
c. Fold the frame along the straight line indicated by
fold 1 & fold 3.
d. Also fold along the short line indicated by fold 2
(below the “Glue” section of the Frame).
e. Cut a small slot in the Horizon Disk along the small black marking that indicates
North, "N". Length of the cut should be equal to the length of the marking.
f. Apply glue to the portion of the Solar Motion Frame labelled “Glue”.
g. Paste the northeast quadrant of the Horizon disk on the glued portion of the Solar
Motion Frame. Position the Horizon disk so that its north-south line exactly lines
up with fold 1 on either side. So that the West marking lines up with the 90°
marking on Solar Motion disk.
h. When the glue is dry, you will be able to turn the Horizon disk in different
directions, using fold 2 and fold 3.
Using the Solar Motion demonstrator
i. The “Horizon Disk” represents a small piece of the surface of the Earth, in the
middle of which you are standing. You can look out at the horizon in any direction,
including North, East, South and West.
j. Insert a paper clip on the Solar Motion disk where the months are printed. This
paper clip represents the Sun.
k. The “Month” arm of the Solar Motion Frame which can be turned towards and away
from you along fold 1, has two functions.
l. Moving the Sun (paper clip) to the desired month sets the time of the year.
m. Swinging it from one side to the other, starting from East to West, shows how the
sun would move in the sky for that given month.

n. The “Latitude” part of the Solar Motion Frame is used to adjust the Horizon Disk
to set your observing location at any latitude, i.e. from the Equator (0°) to the
North Pole (90°).
o. To use the Solar Motion Demonstrator, first turn the Horizon disk away from you
through 90° using fold 3. The Solar Motion disk and Horizon disk will then be
perpendicular to each other.
p. Using fold 2, you can move the Horizon disk such that the "N" marking on it traces
the "latitude" markings on the Solar Motion disk.
q. Slide the small slot cut in the Horizon disk (step e) into the latitude on the Solar
Motion disk, the place at which you wish see the motion of the sun.
r. Slide the “Sun” (paper clip) along the outer rim of the Solar Motion disk to select
any month of your choice.
s. The edge of the Horizon Disk represents the visible horizon for the observer
standing at the black dot in the center of the disk.
t. To see the path the Sun makes across the sky for that particular latitude and time
of year, swing the month portion of the Solar Motion disk completely from the
“East” to the “West” as marked on the Horizon Disk.
5. Star wheel
a. Cut out the 'star wheel' circle and the 'sky map
circle' from the page.
b. Fold the white rectangle at the bottom of the
outer sleeve to its back-side.
c. Then staple the folded rectangle at the back-side
to the front-side at the locations marked by short
lines to either side of the oval.
d. Now slip in the circular sky map so it shows
through the oval.
e. To use the Star Wheel, align the desired date with the desired time.
f. Pick the date and hour you want to observe, and set the Star Wheel so this date
(on the rim of the circular disk) matches the time indicated along the edge of the
outer sleeve.
g. The Star Wheel's large oval shows the whole sky, and the oval's curved edge
represents the horizon that you're facing.
h. Once outside, hold the Star Wheel out in front of you and turn the entire wheel so
that the label for the direction you're facing is on the bottom.

ಸೂಚನೆಗಳು
1. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಟಾಕ್ - 'ನಕ್ಷತ್ರ ಗಡಿಯಟರ'
a.

'ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಟಾಕ್'ನ ಪುಟಗಳಿಂದ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನುು ಕತ್ತರಿಸಿ.

b. ಪರತಿಯಿಂದು ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾ ತ್ೂತ್ನುು ಮಟಡಿ.

ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಿಂಜಗಳ ಚಿತ್ರವುಳಳ ಕಪುು ವೃತ್ತವನುು,

ತಿಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ುತ ಸಮಯವುಳಳ ಬಿಳ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಲರಿಸಿ.
c.

ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳ ರಿಂಧ್ರಗಳು ಒಿಂದರ ಮೇಲೊಿಂದು ಕೂರುವಿಂತೆ ಜೊೇಡಿಸಿ, ಪಿನ್ನುನ ಸಹಟಯದಿಂದ ವೃತ್ತಗಳನುು
ಭದರಗೊಳಸಿ.

d. ಪರಸುತತ್ ತಿಿಂಗಳು ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತದ ಮೇಲ್ಲರುವಿಂತೆ 'ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಟಾಕ್' ಅನುು ಜೊೇಡಿಸಿ. ಅದನುು ನ್ನಮಮ ಮುಿಂದೆ
ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗಿ ಉತ್ತರ ದಕ್ಕಿಗೆ ಎದುರಟಗಿ ನ್ನಲ್ಲಾ.
e. ಧ್ುರವ ನಕ್ಷತ್ರ (Polaris) ವನುು ಆಧಟರವಟಗಿರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು,
'ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಟಾಕ್ ' ನ ಮೇಲ್ಲರುವ 'ಬಿಗ್ ಡಿಪುರ್' (ಅಥವಟ
ಕ್ಟಯಸಿಯೇಪಿಯ)ನ ಚಿತ್ರ ಆಕ್ಟಶದಲ್ಲಾರುವ '
ಅಥವಟ

ಕ್ಟಯಸಿಯೇಪಿಯ)

ಅನುು

ಬಿಗ್ ಡಿಪುರ್'

ಹೊೇಲುವಿಂತೆ,

ಕಪುು

ಬಿಲೆಾಯನುು ತಿರುಗಿಸಿ.
f.

ಪರಸುತತ್

ಸಮಯವು

ಕಪುು

ಬಿಲೆಾಯಲ್ಲಾರುವ

ಸಣ್ಣ

ಕ್ಕಟಕ್ಕಯಲ್ಲಾ

ಕ್ಟಣಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಕ್ಲಾನೊೋಮೋಟರ್
a.

ಬಿಡಿ ರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.

b. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿರುವಿಂತೆ ರಿಂಧ್ರ ಮಟಡಿರಿ.
c.

ಕ್ೊೇನಮಟಪಕವನುು ಆಯತ್ದೊಿಂದಗೆ ಸ್ೆೇರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಬಿಡಿರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ ಮಡಚಿ.

d. ಬೂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದ ಜಟಗದ ಮೇಲೆ ಗೊೇಿಂದನುು ಹಚಿಿ
ತ್ಯಟರಿಸಿ.
e. ನ್ನಮಗೆ ನ್ನೇಡಲಟದ 'ಫೆೈಲ್ ಟ್ಟಯಗ್ ' ಅನುು ನ್ನೇವು ಮಟಡಿದ
ರಿಂಧ್ರದಲ್ಲಾ ತ್ೂರಿಸಿ.

ಇಡಿೇ ದಟರವು ಕ್ೊೇನಮಟಪಕದ ಮುಿಂದೆ

ಜೊೇತಟಡುವಿಂತೆ ಬಿಡಿ.
f.

ನಕ್ಷತ್ರವನುು

ದಶಶಕದ

ಕ್ೊೇನಮಟಪಕದ

ಮೇಲೆ

ಮೂಲಕ

ನೊೇಡಿರಿ

ರಚಿಸಿರುವ

ಮತ್ುತ

ಕ್ೊೇನವನುು

ದಟರವು
ಗಮನ್ನಸಿ

ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಕ್ೊೇನವೆೇ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ನ್ನೇವು ನೊೇಡುತಿತರುವ
ನಕ್ಷತ್ರದ ಎತ್ತರ (ದಗಿಂತ್ದಿಂದ).

ಆಯತ್ವನುು ಮಡಚಿ ನ್ನಮಮ ದಶಶಕವನುು

3. 'ಸನ್ ಡಯಲ್' - ಸೂಯಯ ನೆರಳು ಗಡಿಯಟರ
a.

ಹಟಳೆಯ ತ್ುದಯಿಿಂದ ಪ್ಟರರಿಂಭಿಸಿ ಬಿಡಿ ರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ
ಕತ್ತರಿಸಿ, ಘನರೆೇಖೆಯ ಹತಿತರ ನ್ನಲ್ಲಾಸಿ.

b. ಅಡಡ ಘನರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ ಮಡಚಿ ಮತೆತ ತೆಗೆಯಿರಿ.
c.

ಲಿಂಬ ಘನರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ ಮಡಚಿ ಮತೆತ ತೆಗೆಯಿರಿ.

d. ಕ್ೊೇನಮಟಪಕವನುು

ಬಳಸಿ ಅಕ್ಟಿಂಶವನುು ಗುರುತಿಸಿಕ್ೊಳಳ. ಈ

ಅಕ್ಟಿಂಶದುದದಕೂಿ ಪುಟವನುು ಮಡಚಿ.
e. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಾ ತೊೇರಿಸಿರುವಿಂತೆ ಪುಟವನುು ಒಟಾಗೆ ಅಿಂಟಿಸಿರಿ.
f.

ಚೂಪ್ಟದ ಪ್ೆನ್ನಿಲ್ ಅನುು ಕ್ೊೇನಮಟಪಕದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಚಿಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಾ ತ್ೂರಿಸಿ.

g.

ಪ್ೆನ್ನಿಲ್ ಅನುು ಹೊರತೆಗೆದು ಅದರ ಹಿಿಂಬಟಗವನುು ಮತೆತ ತ್ೂರಿಸಿ.

h. ಉತ್ತರದಕಿನುು

ಕಿಂಪ್ಟಸ್ ಅಥವಟ ನಕ್ೆಯ ಸಹಟಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ೆನ್ನಿಲ್ ನ ತ್ುದ ಉತ್ತರದಕಿನುು

ಎದುರಟಗುವಿಂತೆ ಸನ್ ಡಯಲ್ ಅನುು ತಿರುಗಿಸಿ.
4. ಸ್ೊೋಲಟರ್ ಮೋಶನ್ (ಸೂಯಯನ ಚಲನೆ)
a. ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಫೆರೇಮ್ (ಹೊರಗಿನ ದೊಡಡ ವೃತ್ತ)

ಮತ್ುತ

ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾ (Horizon disk)ಯ (ಒಳಗಿನ ಚಿಕಿ ವೃತ್ತ)
ವೃತಟತಕ್ಟರದ ರೂಪರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
b. ಸ್ೊೇಲಟರ್

ಮೇಶನ್

ಫೆರೇಮ್

ನಲ್ಲಾ

“REMOVE”

ಎಿಂದು

ಗುರುತಿಸಲಟದ ಮಬಟಾದ ಭಟಗವನುು ಹುಷಟರಟಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
c. Fold 1 ಮತ್ುತ Fold 3 ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ
ಫೆರೇಮ್ ಅನುು ಮಡಚಿ.
d. Fold 2 ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಚಿಕಿ ರೆೇಖೆಯ ಉದದಕೂಿ ಮಡಚಿ (ಫೆರೇಮ್ ನ ಗೊೇಿಂದು ವಿಭಟಗದ ಕ್ೆಳಗೆ).
e. ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯಲ್ಲಾ North "N" ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಚಿಕಿ ಕಪುು ಗುರುತಿನ ಉದದಕೂಿ ಸಣ್ಣ ಬಟಯಿಯನುು
ಕತ್ತರಿಸಿ. ನ್ನೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಬಟಯಿಯ ಉದದವು ಕಪುು ಗುರುತಿನ ಉದದದಷೆಾೇ ಇರಬೆೇಕು.
f. ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಫೆರೇಮ್ ನಲ್ಲಾ "Glue" ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭಟಗಕ್ೆಿ ಗೊೇಿಂದನುು ಹಚಿಿ.
g. ಗೊೇಿಂದು ಹಚಿಿರುವ ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಫೆರೇಮ್ ನ ಭಟಗಕ್ೆಿ ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯ ಈಶಟನಯ ಕ್ಟಲುವೃತ್ತವನುು
ಅಿಂಟಿಸಿ. ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಫೆರೇಮ್ ನ ಎರಡೂ ಬದಯಲ್ಲಾರುವ Fold 1 ಅನುು ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯ ಉತ್ತರದಕ್ಷಿಣ್ ರೆೇಖೆಯು ನ್ನಖರವಟಗಿ ಹೊೇಲುವಿಂತೆ ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯನುು ಜೊೇಡಿಸಿ. ಇದರಿಿಂದಟಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ (“W”)
ದಕಿನುು ಗುರುತಿಸಿರುವ ರೆೇಖೆಯು ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಬಿಲೆಾಯ “900” ಗುರುತ್ನುು ಹೊೇಲುತ್ತದೆ.
h. ಗೊೇಿಂದು ಒಣ್ಗಿದ ಮೇಲೆ, Fold 2 ಮತ್ುತ Fold 3 ಉಪಯೇಗಿಸಿ ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯನುು ವಿವಿಧ್ ದಕುಿಗಳಲ್ಲಾ
ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ಸ್ೊೋಲಟರ್ ಮೋಶನ್ ಪ್ರದಶಯಕವನನು ಬಳಸನವ ರೋತಿ:
i.

ನ್ನೇವು ನ್ನಿಂತಿರುವ ಜಟಗವನುು ಕ್ೆೇಿಂದರೇಕೃತ್ಗೊಳಸಿದಟಗ ನ್ನಮಮ ಸುತ್ತಲ್ಲರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮಯನುು "ದಗಿಂತ್
ಬಿಲೆಾ"ಯು ಪರತಿನ್ನಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ್, ಪೂವಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಕುಿಗಳೂ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ ಯಟವುದೆೇ
ದಕ್ಕಿನಲ್ಲಾ ಕೂಡ ದಗಿಂತ್ವನುು ನೊೇಡಬಹುದು.

j.

ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಬಿಲೆಾಯ ಮೇಲೆ ತಿಿಂಗಳುಗಳನುು ಮುದರಸಿರುವ ಕಡೆ ಪ್ೆೇಪರ್ ಕ್ಕಾಪ್ ಅನುು ತ್ೂರಿಸಿ. ಈ
ಪ್ೆೇಪರ್ ಕ್ಕಾಪ್ ಸೂಯಶನನುು ಪರತಿನ್ನಧಿಸುತ್ತದೆ.

k. Fold 1 ಉದದಕೂಿ ನ್ನಮಮ ಅಭಿಮುಖವಟಗಿ ಮತ್ುತ ಆಚೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದಟದ ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಫೆರೇಮ್ ನ
"MONTH" ಭಟಗಕ್ೆಿ ಎರಡು ಕ್ಕರಯೆಗಳವೆ:
i. ಸೂಯಶ (ಪ್ೆೇಪರ್ ಕ್ಕಾಪ್)

ನನುು ನ್ನಮಗೆ ಬೆೇಕ್ಟದ ತಿಿಂಗಳಗೆ ಚಲ್ಲಸಿದಟಗ ವರ್ಶದ ಆ

ಸಮಯವನುು ತಿಳಸುತ್ತದೆ.
ii. ಪೂವಶ ದಕ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಪ್ಟರರಿಂಭಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ೆಿ ಇದನುು ತ್ೂಗಿದಟಗ ಆ ತಿಿಂಗಳನಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಶದಲ್ಲಾ
ಸೂಯಶನ ಚಲನೆಯನುು ತೊೇರಿಸುತ್ತದೆ.
l.

ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯನುು ಸರಿಗೊಳಸಿ ನ್ನಮಮ ವಿೇಕ್ಷಣಟ ಸಥಳದ ಅಕ್ಟಿಂಶವನುು ನ್ನಗಧಿಗೊಳಸಲು (ಅಿಂದರೆ ಭೂಮಧ್ಯ
ರೆೇಖೆ (equator-00)ಇಿಂದ ಉತ್ತರ ಧ್ುರವ (North pole - 900)ದ ವರೆಗೂ) ಸ್ೊೇಲಟರ್
ಮೇಶನ್ ಫೆರೇಮ್ ನ "LATITUDE" ಭಟಗವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಲಟಗುವುದು.

m. ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಪರದಶಶಕವನುು ಬಳಸಲು ಮದಲು Fold 3 ಉಪಯೇಗಿಸಿ ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯನುು 900
ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇದರಿಿಂದಟಗಿ ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಬಿಲೆಾ ಮತ್ುತ ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾ ಒಿಂದಕ್ೊಿಂದು
ಲಿಂಬಕ್ೊೇನದಲ್ಲಾರುವುದು.
n.

Fold 2 ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯ ಮೇಲ್ಲರುವ "N" ಗುರುತ್ು ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಬಿಲೆಾಯ
"LATITUDE" ಗುರುತ್ನುು ತಿದುದವಿಂತೆ ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯನುು ನ್ನೇವು ಬಳಸಬಹುದು.

o.

ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿರುವ (ಹಿಂತ್ e) ಬಟಯನುು ನ್ನೇವು ಸೂಯಶನ ಚಲನೆಯನುು ನೊೇಡ ಬಯಸುವ
ಜಟಗದ ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಬಿಲೆಾಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ಅಕ್ಟಿಂಶಕ್ೆಿ ಜರುಗಿಸಿ.

p.

ನ್ನಮಮ ಇಚಟಿನುಸ್ಟರವಟಗಿ ತಿಿಂಗಳನುು ಆಯೆಿ ಮಟಡಲು ಸೂಯಶ (ಪ್ೆೇಪರ್ ಕ್ಕಾಪ್) ನನುು ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್
ಬಿಲೆಾಯ ಹೊರವಲಯದ ಉದದಕೂಿ ಸರಿಸಿ.

q.

ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯ ತ್ುದಯು ಬಿಲೆಾಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾರುವ ಕಪುು ಚುಕ್ೆಿಯ ಮೇಲೆ ನ್ನಿಂತಿರುವ ವಿೇಕ್ಷಕನ ಕಣಿಣಗೆ ಕ್ಟಣ್ುವ
ದಗಿಂತ್ವನುು ಪರತಿನ್ನಧಿಸುತ್ತದೆ.

r.

ನ್ನಗಧಿತ್ ಜಟಗದ ಅಕ್ಟಿಂಶ ಮತ್ುತ ವರ್ಶದ ಪರಸುತತ್ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಶದಲ್ಲಾ ಸೂಯಶನ ಪಥವನುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು,
ಸ್ೊೇಲಟರ್ ಮೇಶನ್ ಬಿಲೆಾಯ "MONTH"

ಭಟಗವನುು ದಗಿಂತ್ ಬಿಲೆಾಯ ಮೇಲ್ಲನ "E”

ಗುರುತಿನಕಡೆಯಿಿಂದ "W” ಎಿಂಬ ಗುರುತಿನಕಡೆಗೆ ಸಿಂಪೂಣ್ಶವಟಗಿ ತ್ೂಗಿಸಿ.

ಎಿಂಬ

5. ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಹೋಲ್ (ನಕ್ಷತ್ರ ಚಕರ)
a.

ನ್ನಮಗೆ ನ್ನೇಡಿರುವ ಪುಟಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಹೇಲ್ ಮತ್ುತ ಆಕ್ಟಶ ನಕ್ೆಯ
ವೃತ್ತಗಳನುು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.

b. ಕ್ೆಳಗಿರುವ ಬಿಳ ಆಯತ್ದ ಹೊರಭಟಗವನುು ಹಿಿಂದಕ್ೆಿ ಮಡಚಿ.
c.

ಆಯತ್ದ ಹಿಿಂಭಟಗ ಮತ್ುತ ಮುಿಂಭಟಗ ಸ್ೆೇರಿಸಿ, ಅಿಂಡಟಕ್ಟರದ
ಎರಡು ಬದಯಲ್ಲಾ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ೆಾೇಪಲ್
ಮಟಡಿ.

d. ಅಿಂಡಟಕೃತಿಯಿಿಂದ ಕ್ಟಣ್ುವಿಂತೆ ವೃತಟತಕ್ಟರದ ಆಕ್ಟಶ ನಕ್ೆಯನುು
ಆಯತ್ದ ಒಳಗೆ ಇಳಬಿಡಿ.
e. ಸ್ಟಾರ್ ವಿಹೇಲ್ ಅನುು ಬಳಸಲು ನ್ನೇವು ಬಯಸಿದ ದನವನುು ಬಯಸಿದ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜೊೇಡಿಸಿ.
f.

ನ್ನಮಗೆ ಬೆೇಕ್ಟದ ವಿೇಕ್ಷಣೆಯ ದನ ಮತ್ುತ ಸಮಯವನುು ಆರಿಸಿಕ್ೊಳಳ. ಸ್ಟಾರ್ ವಿಹೇಲ್ ನಲ್ಲಾ ಆ ದನ ಮತ್ುತ
ಸಮಯವನುು ಜೊೇಡಿಸಿ.

g.

ಸ್ಟಾರ್ ವಿಹೇಲ್ ನ ದೊಡಡ ಅಿಂಡಟಕೃತಿಯು ಇಡಿೇ ಆಕ್ಟಶವನುು ತೊೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅಿಂಡಟಕೃತಿಯ ತ್ುದ ಭಟಗವು
ನ್ನೇವು ಎದುರು ನೊೇಡುತಿತರುವ ದಗಿಂತ್ವನುು ಪರತಿನ್ನಧಿಸುತ್ತದೆ.

h. ಹೊರಗೆ ನ್ನಿಂತ್ು ಸ್ಟಾರ್ ವಿಹೇಲ್ ಅನುು ನ್ನಮಮ ಮುಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ನ್ನೇವು ಎದುರು ನೊೇಡುತಿತರುವ ದಕುಿ ಕ್ೆಳಭಟಗದಲ್ಲಾ
ಬರುವ ತ್ನಕ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಹೇಲ್ ಅನುು ತಿರುಗಿಸಿ.

Exercise Questions
1. Star clock
a. Are you able to see both Big Dipper and Cassiopeia at the same time in the
night sky, from Bangalore? (y/n)
b. Draw the orientation of Polaris and the big dipper or Polaris and Cassiopeia, two
hours apart during the night. Do you notice any difference?
c. Do you notice any change in position of pole star during the night?
2. Clinometer
a. Check if the altitude of the pole star changes over time.
b. How many stars did you find at an altitude of 45 degrees?
c. Choose a bright star in the sky. Check how the angle to the star changes over the
night.
3. Sundial
a. Does the time shown by the Sundial, match with the actual time.
b. Observe the length of the shadow during the noontime every day, over a period of
two months. What do you notice?
c. Check which are the days during the year when the length of the shadow produced
by the pencil is shortest.
4. Solar motion
a. Name the months with the longest and shortest days for your latitude.
b. Which are the months when the sun never rises/sets at the North pole?
c. During which months does the sun cross the zenith at the equator?
5. Star wheel
a. Identify the summer and winter constellations from the star wheel.
b. Group the constellations in pairs such that one of them will always be visible in the
night sky. Eg. Big dipper and Cassiopeia.
c. Note the position of constellations at a given time in the night. What day and time
do you observe after a month to get the same view of the sky?

Feedback Questions!
1. Which standard are you studying in :
2. How did you feel about each of the programmes in the outreach? (Tick one box
accordingly)!
Boring 

It was ok! 

Loved it 

Just right 

Too fast 

A journey through the ‘Solar System’
Kits, Activities and the Stars
Optics

3. How was the speed of the programme?
Too slow 
A journey through the ‘Solar System’
Kits, Activities and the Stars
Optics

4. The part of the talk that amazed me the most was :
5. What did you enjoy the most about Kits, activities and stars?
6. Did you enjoy doing the activity kit provided after you got home? Would you like
to have more such kits?!
7. What did you learn from the optics demonstrations? Which was you favourite
demonstration?
8. Questions in astronomy (Blurt your heart out  )?
9. Suggestions for improvement?!

Your Answers!

