Bangladesh Olympiad on
Astronomy and Astrophysics
SAMPLE QUESIONS
Problem 1: Latitude ও Longitude!
পােশর Map এ পৃিথবীর এক অংেশ ৫
ান A,
B, C, D, এবং X ক দখােনা হেয়েছ । ধের নাও,
আজেক মাচ মােসর ২০ তািরখ।
১। যিদ X location এ এখন Solar Noon বা
দুপুর ১২টা বােজ তাহেল এর পের কাথায় Solar
Noon হেব? [1]
২। এই সময় D location এ কয়টা বােজ ? [2]
৩। এক তারা ক location A ত ক মাথার
উপের দখা যায়, কত ন আেগ বা পের তারা
ক X location এ মাথার উপের িছল বা থাকেব?
[2]

Problem 2: Daylight
িনেচ দ
াফ 0°, 30° N, 50° N and 60° N এই 4
ঘ া কের িদেনর আেলা থােক সটা দখােনা হে ঃ-

Latitude-এ সারা বছেরর িতটা িদন কত

১। 30° N latitude এ ১ জানুয়াির িদেন কত ন সূেযর আেলা পাওয়া যােব ? [1]
২। June 21 তািরেখ ােফ দখােনা কান Latitude এ সূেযাদয় আেগ হেব এবং কন? [2]
৩। March 20 and September 22 তািরেখ 4
যােব কন ? [2]

latitude এই িদেন সমান সময় সূেযর আেলা পাওয়া

Problem 3: Super Moon!!
এই বছেরর 1st January হাসনাইন আকােশ পূিণমার চাঁদ দখিছল যােক িকনা আজেক অেনকটা বড় ও
উ ল দখাে সাধারেণর চেয় । স তার DSLR ক ােমরা িদেয় চাঁেদর ছিব তু লল । চাঁদেক আজেক
কতটা বড় দখাে জানেত স তার আেগর তালা পূিণমার চাঁেদর সােথ এই ছিব তু লনা কের দখল –

চাঁেদর ব াসাধ তা সবসময় একই তাহেল চাঁদ ক কন এত বড় দখাে ? তার মেন পড়ল কপলােরর
থম সু অনুযায়ী চাঁদও পৃিথবীেক এক উপবৃ াকার ক পেথ ঘুরেছ,যার কারেন চাঁদ কখনও পৃিথবীর
খুব কােছ চেল আেস আবার কখনও দূের সের যায়।
এখন ছিবর সাহােয এই দুই সমেয় চাঁেদর দূরে র অনুপাত বর কর।

[4]

Problem 4: Hubble Space Telescope!
১। পৃিথবীর অেনক টিলে ােপর ব াস Hubble Space Telescope (HST) এর থেক বড়। িক
তারপরও HST িদেয় সবেচেয় effectively মহাকাশ পযেব ণ করা যায় কন? [2]
২। কান একটা তারা থেক িত সেকে L পিরমাণ শি িনগত হয়। সই তারা থেক HST এর দূর d
এবং HST এর ব াস D হেল িত সেকে কতখািন আেলাকশি লাভ করেব? [4]
৩। ধের নাও,তারা তার পুেরা জীবনকােল সবসময় একই পিরমাণ আেলা িবিকরণ কের এবং মাট ভেরর
০.৭% শি েত পিরণত কের। তারা র ভর M হেল তার জীবনকাল কত? [5]

Problem 5: বাইনারী তারা ব ব া!
আকােশ সবেচেয় বিশ খুেজ পাওয়া অেনক উ ল তারা েলায়
আসেল এেকক বাইনারী তারা ব ব ার অংশ হেয় থােক ,
যখােন দুই তারা এেক অপেরর চারপােশ িনেজেদর ভরেক েক
ক কের ঘুরেত থােক। যমন আমােদর সবেচেয় উ ল তারা
Sirius. এমনই এক বাইনারী তারা ব ব ায় েত ক তারার
ভর সূেযর ভেরর সমান । তারা দু র দূর ৩ Astronomical
Unit (1 AU= 1.49x1011 m) হেল তােদর আবতন কাল কত ?
[4]

Problem 6:  ধ তারা ব ব া!

আমােদর আকােশ বিশরভাগ তারায় িক
কাের থােক এবং
কেয়ক তারা তােদর ভরেক
ক ক কের আবতন কের ।
তামারা হয়ত Binary Star Syetem এর কথা েন থাকেব িক
Trinary Star System এর কথা েনছ কী ? আমােদর সবেচেয়
কােছর তারা িসে ম Alpha Centauri (A, B ও Proxima ) হে
ধ তারা িসে ম । এরকমই আেরক
ধ তারা িসে ম ক দখা
গল যােদর মেধ ২ জেনর ভর m যারা r ব াসােধর এক বৃ কার
ক পেথ M ভেরর এক বড় তারা ক ক কের আবতন করেছ
(ছিবর মত)! এই তারা ব ব ার আবতনকাল কত হেব তার
রািশমালা বর কর ।

Problem 7: Hubble Space Telescope!
১। পৃিথবীর অেনক টিলে ােপর ব াস Hubble space telescope (HST) এর থেক বড়। িক
HST িদেয় সবেচেয় effectively কাজ করা যায় কন?

তারপরও

২। কান একটা তারা থেক িত সেকে L পিরমাণ শি িনগত হয়। সই তারা থেক HST এর দূর d
এবং HST এর ব াস D হেল িত সেকে কতখািন আেলাকশি লাভ করেব?
৩। ধের নাও ,তারা তার পুেরা জীবনকােল সবসময় একই পিরমাণ আেলা িবিকরণ কের এবং মাট ভেরর
০.৭% শি েত পিরণত কের। তারা র ভর M হেল তার জীবনকাল কত?

Problem 8: SKY MAP
তারা িচ ঃ
গত কালেক রাজশাহী কেলজ এর মােঠ দািড়েয় নবী এবং াধীন আকােশ তারা দখিছল । তারা ২ জন
আকােশ যমন পযেব ণ করল াধীন Your Sky ওেয়বসাইেটর সাহােয এক Skymap তির করল ।
এখন এই ম ােপর সাহােয িক তামােক িকছু িজিনস বর করেত হেব
১। সবেচেয় সহজ উপায় এক তারাম ল বর করার হে সই তারাম েলর উ ল তারা িল িচেন রাখা ।
ম াপ ৫ উ ল তারা িচি ত করা আেছ । তারা ৫ র নাম িক ?
২। ম াপ এ িচি ত তারা ৫

য ৫ তারাম েলর অংশ স

ম াপ এ আঁকাও ।

৩। ম াপ এ ৯ Constellation এেক দওয়া আেছ যার মেধ ৩ হল রািশম ল । আকােশ সারাবছর এই
১২
রািশম েলর উপেরই সূয এক কা িনক পেথ থােক । এই পথ েক বেল Ecliptic . দ map এ
Ecliptic line আক ।
৪। ম ােপর সাহােয রাজশাহী কেলজ মােঠর Lattitude বর কর । ম াপ এর
মাথার উপেরর িব ু িনেদশ কের ।

ক মধ িব ু পযেব েকর

ক

৫। এক তারার সাহােয আেরক তারা বা তারাম ল চনা এক সহজ প িত । ম ােপর কালপু ষ ম ল
এবং স িষম েলর সাহােয লু ক এবং বতারা (α Canis Majoris and α Ursa Minoris) তীর িচে র
মাধ েম িনেদশ কর !

