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Instruction For the Candidate:








The candidate must write his/her personal information and registration number
on the answer script.
You will write your answer in the space provided. If you need more space,use
asterisk (*) and Question No. in extra paper from the exam invigilator.
The Star map part has 4 questions. Draw any letter and line in the Map
provided for necessary answers.
For all questions, the process involved in arriving at the solution is more
important than the answer itself. Valid assumptions / approximations are
perfectly acceptable. Please write your method clearly, explicitly stating all
reasoning.
Non-programmable scientific calculators are allowed.
The mark distribution is shown in the [ ] at the right corner for every question.
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Table of Constants:
Luminosity of Sun, L ≈ 3.826 × 10 W
Radius of the Earth, R ≈ 6.371 × 10 m
Gravitational Constant, G ≈ 6.674 × 10
N
Stefan-Boltzman Constant, σ = 5.67 x 10 W
Wien’s Constant, max T = 2.898 x 10 m K
1 parsec, pc = 3.086 × 10 m
⊙

⊕

Pogson’s law of magnitude and brightness,

−

= −2.5

Part A:
Problem 1: Hot Star
আমােদর পােশর গ ালাি

M31 এর মেধ অবি ত একটা তারা পযেব ন কের িনেচর তথ েলা পাওয়া

গলঃ
তারািটর দূ র ৮০০ িকেলাপােসক, পৃ তাপমা া T = 6 × 10 K
তারািটর Flux অথাৎ তারািট থেক একক সমেয় পৃ িথবীর একক
F = 10 W

ফেল আপিতত আেলাকশি ,

।

a. তারািটর

মতা (Luminosity) অথাৎ একক সমেয় িবিকিরত আেলাকশি কত? [2]
b. তারািটর ব াসাধ বর কর । তুিম ধের িনেত পার য, তারািট স ূ ণ গালাকার। [3]
c. তারািট কান তর ৈদেঘ সবেচেয় বিশ শি

িবিকরণ কের ? [2]
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Problem 2: Abir’s Observation
আবীর জুন মােসর ২২ তািরেখ আকাশ পযেব ণ
করিছল। িবেকেল কান এক সমেয় স দেখ সূ েযর
কারেণ তার িনেজর ছায়ার দঘ 0.405 meter
যখােন তার উ তা 1.5 meter ।
আবার সূ যাে র সময় আবীর ল

করল য

সূ যাে র সময় Venus এর altitude হল +19.36˚
( মােন এেকবাের মািট থেক বা িদগ

থেক

Venus 19.36 িড ী উপের আেছ)
a.

িবেকেলর ঐ সমেয় সূ েযর Altitude কত িছল? [2]

b.

স সূ যাে র কত ন পর Venus ক অ

যেত দখেব ? [2]

c.

আবীর য ান থেক পযেব ণ করিছল সখানকার Latitude কত ? [3]
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Problem 3: Visibility of Bangabandhu Satellite 1
১২ ম বাংলােদেশর

থম ভুি র উপ হ উৎে িপত হয় । ভুি র উপ হ থেক পৃ িথবীেক দখেল পৃ িথবীর

পৃ ে র একিট িনিদ ভাগই দখা যায় এবং পৃ িথবী থেকও একিট িনিদ অ াংশ পয মানু ষ উপ হ িট ক
দখেত পাের ।
a.

ভুি র উপ হ পৃ িথবী থেক কত উ তায় অবি ত? [3]

b.

ভুি র উপ হ থেক একিট িনিদ মু েত পৃ িথবীর শতকরা কত অংশ দখা যায়? [3]

c.

সেবা

d.

ব ব ু -১ স ােটলাইট িঠক ইে ােনিশয়ার মাথার ওপের অবি ত। অথাৎ, এিট সরাসির বাংলােদেশর

কত Latitude এর মানু ষ এেক পযেব ণ করেত পারেব ? (ছিব এেক ব াখ া কর) [3]

উপর নয়। ইে ােনিশয়ার ািঘমা যিদ ১১৩° পূ েব হয়, তাহেল বাংলােদশ থেক কত িডি
সবেচেয় ভােলা পাওয়া যােব? বাংলােদেশর ািঘমা ৯০° পূ ব। [4]

কােন সে ত
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Problem 4: Exoplanet
অেনক দূ েরর তারােদর আেশপােশর হ েলােক খুব সহেজ িচি ত করা যায়না। এইসব exoplanet িচি ত
করার অন তম একটা উপায় হল তারা থেক আসা আেলার ঊ লতা সবসময় একই আেছ নািক খুব সামান
পাথক দখা যাে

সটা িবে ষণ করা।

কননা, ঘুরেত ঘুরেত যখন হিট তারািটর
সামেন চেল আেস তখন সিট তারার িকছু
অংশেক ঢেক দয়, ফেল ঐটুকু অংেশর আেলা
আমরা দখেত পাইনা।
উদাহরণ

প, পােশর ছিবেত দখা যাে

যখন হিট আমােদর অব ান সােপে

নীল

তারািটর সামেন আেস, তখন তারািটর আপাত
উ লতা কেম যায়।
িনেচর ােফ সমেয়র সােথ সােথ তমনই একিট তারার আপাত উ লতার পিরবতন দখােনা হেয়েছ (সময়
বনাম আপাত উ লতার এই ধরেনর াফেক light curve বলা হয়)।

a. তারািটর চারিদেক একবার ঘুের আসেত হিটর কত সময় লােগ? [2]
b.

হিট যখন তারািটর সামেন চেল আেস তখন তারািটর পৃ ে র শতকরা কতখািন অংশেক ঢেক দয়?

তাহেল তারা এবং েহর ব াসােধর অনু পাত কত? [3]
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c. সেবা

ও সবিন অব ায় তারািটর magnitude এর পাথক কত? [2]

d. Doppler Effect এর মাধ েম
কত এবং তারািটর ভর কত? [6]

া

হিটর সেবা

বগ ৩০০ িকিম/ স হেল তারা থেক েহর দূ র
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Part B- Sky Maps
Star Map 1 - তারািচ ১

আজেক তামরা পিরিচত হেব আমােদর পযেব ক পালার ভ ু ক এর সােথ । স North Pole এ দাঁিড়েয়
মােঝ মােঝ আকাশ পযেব ণ কের । িক
জন তাই তুিমই একমা ভরসা।

সখােন তা না আেছ কান বই আর না আেছ ই ারেনট, জানার
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1. Polar Bear আকােশ উ ল ১,২,৩,৪ ও ৫ িচি ত তারা িল দখেত পল । তারা িলর নাম ও
তােদর তারাম েলর নাম িলখঃ [10]
Star

Constellation

2. ভ ু কিট িবখ াত Summer Triangle এর নাম েনেছ িক িচনেত পােরিন কখনও ,

দ ম াপ এ

Summer Triangle িচি ত কর। আর য য তারাম ল িনেয় এইিট তির তােদর নাম উে খ কর । [2]
3. যিদ বৃ াকার অংশিট একিট অ াংেশর জন Circumpolar Star এর অ ল িনেদশ কের তেব সই
অ াংশ (Latitude) িট বর কর ।
Circumpolar Star হল সইসব তারা যারা কখন অ যায়না, ২৪ ঘ ায় িদগে র ওপের থােক। [3]
4. যিদ International Space Station (ISS) এর Declination δ= 45° এবং Azimuth , A = 6h হয়
তাহেল ISS এর অব ান I ারা িচি ত কর ম াপ এ । [5]

