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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.

Table of Constants:
▪ Luminosity of Sun, L⊙ ≈ 3.826 1026 W
▪ Radius of the Earth, R⊕ ≈ 6.371 ×106 m
▪ Gravitational Constant, G ≈ 6.674×10-11

▪ Wien’s Constant, T = 2.898 × 10 -3 m K

Nm2/kg-2
▪ Stefan-Boltzmann Constant , σ = 5.67 x 10 -8
W/m2

m1 - m2 = - 2.5 log (F1/F2)
▪ Astronomical Unit, AU = 1.496 × 1011 m
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▪ 1 pc= 3.086 × 1016 m = 206265AU
▪ Pogson’s law of magnitude and brightness,
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Part A: Theory
১ । H-R Diagram
নিকটবর্তী র্ারা থেকক আসা বর্তালী থেকক, থসই র্ারার সম্পককত
২ নট নবকেষ র্েয সহকেই মাপা যায়ঃ র্ারানট থয আকলাক র্রকে
সবকেকয় থবনে নবনকরি করকে, Peak wavelength এবং
র্ারানটর ক্ষমর্া, Luminosity।
২০ ের্ককর নিকক, হাটতেপ্াং ও রাকসল িাকম ২
নবজ্ঞািী Pleiades Cluster এর র্ারাগুকলার র্েয নবকেষর্ ককর
একনট র্ারার ক্ষমর্া (Luminosity) বিাম সকবতাচ্চ র্রেদির্ঘতয
নবনকরি এর সম্পকত একনট গ্রাকে প্লট ককর থিখকর্ পাি থয
র্ারা থমাটাকমানট একনট সরলকরখায় অবস্থাি ককর।
a) আমাকির পাকের একটা র্ারা 800 (আটের্) nm র্রে
দিকর্ঘতয সকবতাচ্চ পনরমাি েনি নবনকরি করকল র্ার Luminosity
সূ কযতর কর্গুর্? [2]
b) যনি র্ারা থেকক আসা আকলা র্ারার িূ রকের বকগতর
বযাস্তািু পানর্ক হয়, র্াহকল সূ কযতর থেকয় 1000 গুর্ থবনে উজ্জ্বল
র্ারার িু রে কর্ AU? [সূ যত থেকক আমাকির িূ রে 1 AU এবং
আমরা এনক পনরমার্ আকলা পৃ নেবীকর্ পায় ] [2]
c) আমাকির থেকক 120 pc িূ কর অবনস্থর্ একটা র্ারা 1011 L⊙ ক্ষমর্াসম্পন্ন সু পারকিাভাকর্ পনরর্র্ হকল, পৃ নেবীকর্ প্নর্
একক থক্ষত্রেকল একক সমকয় থসই র্ারা থেকক আসা আকলাকেনি (Flux) কর্? যনি সূ কযতর আপার্ উজ্জ্বলর্া
(magnitude) -26.8 হয় র্াহকল সু পারকিাভার আপার্ উজ্জ্বলর্া কর্ হকব? [4]
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২। নিকির থবলায় আকাকে োাঁি!
a) োাঁি থেকক পৃ নেবীর িূ রে d এবং পৃ নেবীর বযাসার্ত r হকল োাঁকি
অবস্থািকারী মহাকােোরীর কাকে পৃ েীবী পুকরাপুনর উিয় হকর্
কর্ক্ষর্ সময় লাগকব? [2]
b) সার্ারর্র্ নিকির আকাকের Surface Brightness োকক 4
magnitude/arc second 2. যনি পূ নর্তমা োাঁকির আপার্ উজ্জলর্া
-12.6 এবং থকৌনিক বযাস 31″ (″ = arc second) হয় র্াহকল,
নিকির আকাকে োাঁি থিখা যাকব নকিা ? [3]
c) র্র একনিি বাংলাকিে থেকক পূ র্ত সু যতগ্রহর্ থিখা থগল যখি সু যত
একিম আমাকির (23.5˚ N) মাোর উপকর নেল । োাঁি নবষু বকরখা
(equator) বরাবর আকাকে েকল । এই অবস্থায় োাঁকির োয়ার আমাকির Latitude বরাবর থবগ কর্ হকর্ হকব? [4]
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৩। Wibbly-wobbly

আমাকির সূ যত এবং বৃ হস্পনর্ গ্রহকক আসকল একনট বাইিানর নসকেম নহকসকব কল্পিা করা যায় । র্ারা একক অপকরর
ভরককন্দ্র (Barycenter) থক থকন্দ্র ককর আবর্তি ককর । Jupiter এর ভর The mass of Jupiter, MJ = 1.898×1027 kg
এবং semi major axis = 5.2 AU. সূ কযতর ভর, The mass of Sun, M⊙ = 2×1030 kg.
The sun and Jupiter can be assumed as a binary system. They rotate each other around their barycenter
(center of mass). The mass of Jupiter is, MJ = 1.898×1027 kg and its’ semi major axis, aJ = 5.2 AU. The
mass of Sun is, M⊙ = 2×1030 kg.
a) সূ যত এবং বৃ হস্পনর্ এর ভরককন্দ্র সূ কযতর থকন্দ্র থেকক কর্ িূ কর ? [2]
How far is the Sun-Jupiter systems’ barycenter from the center of the Sun [2]
b) এই ভরককন্দ্র থক নর্ঘকর সূ কযতর আবর্তি থবগ, v⊙ কর্ ? [3]
Find the orbital speed, v⊙ of the Sun around the barycenter of the binary system Sun-Jupiter. [3]
c) 2pc িূ কর একটা র্ারাকর্ োকা পযতকবক্ষক সু যত থক থিখকল বুঝকব সু যত থযি সরল েনির্ স্পিি গনর্কর্ িু লকে ।
এই থিালকির কারকর্ সূ কযতর সকবতাচ্চ থকৌনিক স্বরর্ (angular amplitude) কর্? কর্ সময় পর পর একনট পুর্ত
থিালি (period of oscillation) সম্পন্ন হয় ? [3]
What is the angular amplitude of the oscillatory motion of the Sun, due to the existence of Jupiter,
as measured by an observer located 2pc away from us? What is the period of this oscillation? [3]
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Part B - Practical
Sky Map
২৩ মােত, ২০১৯ র্ানরকখ মাহমুি আর োনহম র্াকির থটনলককাপ নিকয় আকাে পযতকবক্ষি করনেল । র্ারা ২ েি আকাকে
থযমিনট পযতকবক্ষর্ করল মাহমুি, Your Sky ওকয়বসাইকটর সাহাকযয একনট Sky map দর্নর করল । এখি এই মযাকপর
সাহাকযয নক থর্ামাকক নকেু নেনিস থবর করকর্ হকব ।

১। সবকেকয় সহে উপায় একনট র্ারামণ্ডল থবর করার হকে থসই র্ারামণ্ডকলর উজ্জ্বল র্ারা গুনল নেকি রাখা । মযাকপ ৫ নট
উজ্জ্বল র্ারা নেনির্ করা আকে । র্ারা ৫ নটর এবং র্াকির র্ারামণ্ডল (Constellation) গুকলার িাম নক ? [5]
২। পৃ নেবীর র্ঘুিতকির কারকর্ থয সকল িক্ষত্র কখিই নিগকের নিকে যায় িা র্াকির বলা হয় Circumpolar Star ।
Circumpolar Star থয োয়গা েুকে আকে র্ার েিয মযাকপ একনট বৃ ত্ত আাঁক । [2]
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৩। যনি মযাকপর Field of View (FOV) 80˚ হয় র্াহকল α Cassiopeia থেকক α Ursa Minor এর থকৌনিক িু রে
(Angular distance) মযাকপর সাহাকযয থবর কর । [3]
৪। প্মাি কর, একনট িক্ষকত্রর right ascension থকাি স্থাকির সাকপকক্ষ র্ার Altitude এর সমাি হকল, ঐ স্থাকির
সাকপকক্ষ র্ার longitude র্ার declination এর সমাি হকব। [5]

Stars

Constellation
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