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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.

BDOAA-18
Useful Constant:
Luminosity of Sun, L⊙≈3.826 × 1026 W
Radius of the Earth, R⊕ ≈ 6.371 × 106 m
Gravitational Constant, G ≈ 6.674 × 10-11 Nm2 kg-2

Stefan-Boltzmann constant,

σ = 5.67 x 10 -8 W m−2K−4

1 parsec, pc = 3.086 × 1016 m

Problem 1: Daylight
রনচে প্রদত্ত গ্রা টি 0°, 30° N, 50° N and 60° N এই
4 টি Latitude-এ সািা বছচিি প্ররতটা রদন কত ঘন্টা কচি
রদচনি আচলা থাচক ফসটা ফদখাচনা হচছেঃa. 30° N latitude এ ১ জানু য়ারি রদচন কতক্ষন সূ চযেি
আচলা পাওয়া যাচব ? [2]
b. June 21 তারিচখ গ্রাচ

ফদখাচনা ফকান Latitude এ

সূ চযোদয় আচে হচব? [2]
c. March 20 and September 22 তারিচখ ফকন ৪ টি
latitude এই রদচন সমান সময় সূ চযেি আচলা পাওয়া যাচব ফকন
? [3]
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Problem 2: Observing Galaxy with faulty Equipments
Hercules Globular Cluster M13 যা রকনা একটি গুছ েযালারি এি রিতচি 300,000 টি তািা আচছ আচছ যাচদি
প্রচতযকটিি Apparent Magnitude= +8 রকন্তু খািাপ যন্ত্রপারতি জনয প্রচতযক তািাি উজ্জ্বলতা +0.05 ফবচে যায় । M13 এি
দূিত্ব 6.8 kpc ।
a. Globular Cluster টিি সম্মরলত উজ্জ্বলতা কত? (Combined Magnitude) [3]
b. Globular Cluster টিি পিম উজ্জ্বলতা (Absolute Magnitude) কত ? [4]

Problem 3: Mass Deficit
একটি প্রধান ধািাি তািা ∆M/∆t =1.168×1012 kg/s েরতচত তাি িি জ্বারলচয় িরি উৎপাদন কচি । যরদ হাইচরাচজন খিচেি
কাজেযকািী হাি η = 0.008 অথোৎ সম্পূ ণে বযবস্থায় তািাটি তাি িচিি 0.8% িরি রহচসচব রবরকিন কচি । তািাটিি তাপমাত্রা
6000K । সু চযেি বযাসাধে ,R⊙ =7×108 m
a. তািাটিি Luminosity ফবি কি ? [5]
b. তািাটিি বযসাধে সূ চযেি কত গুন ? [4]
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Problem 4: Great Opposition
২ টি গ্রহ X এবং Y বৃ ত্তাকাি কক্ষপচথ ঘরেি কাটাি রবপিীচত একটি তািা ফক ফকন্দ্র কচি
আবতে ন কচি । তাচদি কক্ষপচথি বযাসাচধেি অনু পাত 1:5 । রেত্র a এি নযায় গ্রহ গুচলা
এরক ফিখায় অবস্থান কিরছল , তাি ঠিক ৭ বছি পি X গ্রহটিচক রেত্র b এি নযায় ফদখা যায়
। এই সময় Y গ্রহটিি অবস্থান ফকাথায় হচব ? [6]

Set- γ

BDOAA-18

Part B- Sky Maps

Set- γ

Set- γ

BDOAA-18

ফনারিন 27°N latitude এবং 87°E longitude oফথচক 12 February আকাি পযেচবক্ষন কিরছল । তাি ফদখা আকাি
অনু যায়ী1. মযাপ এ রেরিত তািা ও সংরিষ্ট তািা মণ্ডল রেরিত কি [10] -

Stars

Constellation

2. ফযচকাচনা ৩ টি তািা মণ্ডল সম্পূ ণে এঁচক ফদখাও [3]
i) Bootes, ii) Perseus, iii) Corvus, iv) Lepus
3. ফযচকাচনা ৩ টি তািা রেরিত কচি ফদখাও : [3]
i) Spica, ii) Alphecca , iii) Alphard, iv) Eltanin, v) Mirzum
4. “3” রেরিত তািাটি িাত ১০ টাি রদচক সু রবন্দু (মাথাি ঠিক উপচিি রবন্দু ) Zenith এ রছল। মযাপ এি আকচিি স্থানীয় সমচয় কয়টা
বাচজ? ‘3’ তািাটিি Declination কত? [4]

