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Instructions for the Candidate - পরীক্ষাথর্ীেদর জনয্ িনেদর্শনা:
‚ 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.
পৰ্িতিট পৰ্েশ্নর জনয্ই উত্তেরর েচেয় সমাধােনর পৰ্িকৰ্য়া েবিশ গুরুতব্পূ ণর্। যু িক্তপূ ণর্ অনু মান/অয্াপৰ্িক্সেমশন পুেরাপুিরভােব
গৰ্হণেযাগয্। সমাধােনর িবশদ ও স্পষ্ট বয্াখয্া আমােদর পৰ্তয্ািশত।

‚ Be sure to calculate the ﬁnal answer in the appropriate units asked in the question.
চূ ড়ান্ত উত্তর পৰ্শ্ন অনু যায়ী সিঠক একেক গৰ্হণেযাগয্।

‚ Non-programmable scientiﬁc calculators are allowed.
নন েপৰ্াগৰ্ােমবল সােয়িন্টিফক কয্ালকুেলটর গৰ্হণেযাগয্।

‚ The mark distribution is shown in the [ ] at the right corner for every question.
পৰ্িতিট পৰ্েশ্নর েশেষ [ ] বন্ধনীেত নমব্র বন্টন েদয়া আেছ।
‚ The exam duration is 1 hour and you’ll have extra 15 minutes to compile the answers and
submit the PDF into the designated portal.
পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা, উত্তরপতৰ্ িপিডএফ বানােনা এবং জমা েদয়ার সময়কাল ১৫ িমিনট।
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Useful Constants and Formulas
Mass of the Sun
Md
Mass of the Earth
M‘
Mass of the Moon
MK
Radius of the Earth
R‘
Radius of the Sun
Rd
Speed of light
c
Astronomical Unit(AU) a‘
Solar Luminosity
Ld
Gravitational Constant
G
1 parsec
1 pc
Stefan’s constant
σ
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« 1.989 ˆ 1030 kg
« 5.972 ˆ 1024 kg
« 7.347 ˆ 1022 kg
« 6.371 ˆ 106 m
« 6.955 ˆ 108 m
« 2.99 ˆ 108 m
« 1.496 ˆ 1011 m
« 3.826 ˆ 1026 W
« 6.674 ˆ 10´11 Nm2 kg´2
= 3.986 ˆ 1016 m
= 5.670 ˆ 10´8 Wm2 K´4

১. MCQ
Answer the following multiple choice questions. Each question contains 1 mark.
িনেচর বহু িনবর্াচনী পৰ্শ্নগুিলর উত্তর দাও। পৰ্িতিটর জনয্ ১ নমব্র।

a. Three friends are arguing over the positions of sunrise and sunset at diﬀerent latitudes and
seasons.
Turja: The sun rises due east and sets due west. Diﬀerences in latitude only changes the
angle of the sun’s path in the sky.
Ankon: No, the point of sunrise and sunset can be anywhere between 0 degree and 180
degree from North on the East and West sides respectively depending on latitude and
season.
Serat: Both of you are wrong. While it is true the point of sunrise and sunset varies
according to latitude and season, it can only vary between 30 degrees and 120 degrees from
due north.
Who is correct?
িতন বন্ধু িবিভন্ন অক্ষাংশ ও ঋতুর কারেণ সূ েযর্র অবস্থােনর পিরবতর্ন িনেয় আেলাচনা করেছ,
তূ যর্: সূ যর্ পূ েবর্ উেঠ এবং পিশ্চেম অস্ত যায়। অক্ষাংেশর পিরবতর্েনর জনয্ শুধু মাতৰ্ আকােশ সূ েযর্র পেথর েকৗিণক পিরবতর্ন
হয়।
অংকন: না, ঋতু এবং অক্ষাংেশর পিরবতর্েনর সােপেক্ষ সূ েযর্াদয় এবং সূ যর্ােস্তর িবন্দু উত্তর েথেক পূ বর্ ও পিশ্চম িদেক ০
েথেক ১৮০ িডিগৰ্ পযর্ন্ত হেত পাের।
সীরাত: েতামরা দু জেনই ভুল। যিদও এটা সিতয্ েয সূ েযর্াদয় এবং সূ যর্ােস্তর িবন্দু ঋতু এবং অক্ষাংেশর পিরবতর্েনর সােপেক্ষ
পিরবতর্ন হয়, এটা শুধু মাতৰ্ উত্তর েথেক ৩০-১২০ িডিগৰ্ পযর্ন্ত পিরবতর্ন হেত পাের।
েক সিঠক?

i. Turja
ii. Ankon
iii. Serat
iv. None of them
b. How far from the Earth would the Sun have to be moved so that its apparent angular
diameter would be 1 arc second?
পৃ িথবী েথেক সূ যর্ কত দূ ের েগেল সূ েযর্র আপাত েকৗিণক বয্াস ১ আকর্েসেকন্ড হেব?
i. 1900 AU
ii. 3.26 AU
iii. 206265 AU
iv. 10 AU
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c. A Dyson sphere is a hypothetical megastructure that completely encompasses a star and
captures a large percentage of its power output. Suppose we observe a Dyson sphere with
a radius of 200 AU and temperature of 3400 K. At what wavelength of EM radiation does
it emit most intensely? Assume that the sphere is a black body.
ডাইসন িস্ফয়ার বা েগালক হেচ্ছ একিট অনু িমত বৃ হৎ কাঠােমা যা একিট তারােক িঘের থােক এবং তারার শিক্তর অেনক
বড় একিট অংশ গৰ্হণ কের। ধেরা, আমরা এমন একিট ডাইসন েগালক পযর্েবক্ষণ করিছ যার বয্াসাধর্ 200 AU এবং
তাপমাতৰ্া 3400 K। বস্তুিট েকান তরঙ্গৈদেঘর্য্ সবেচেয় তীবৰ্ভােব িবিকরণ কের?

i. 760 nm
ii. 820 nm
iii. 850 nm
iv. 920 nm
d. An Earth-like planet is orbiting its star at 1 AU. If the star is determined to have a mass
double that of the Sun, which of the following is the orbital period of the planet in Earth
years?
পৃ িথবীর মেতা একিট গৰ্হ একিট তারােক 1 AU দূ রেতব্ পৰ্দিক্ষণ করেছ। যিদ তারািটর ভর আমােদর সূ েযর্র ভেরর িদব্গুণ
হয়, তাহেল গৰ্হিটর পৰ্দিক্ষণকাল কত বছর হেব?
i. 1.6 y
ii. 0.7 y
iii. 0.5 y
iv. 1.2 y
e. Procyon is amongst the brightest stars in the night sky, and is the brightest star in the
constellation, Canis Minor. It has an absolute magnitude of 2.6. What is the distance of a
similar star, with apparent magnitude 13, from Earth?
পৰ্ভাস আকােশর অনয্তম উজ্জব্ল তারা, এবং এিট শূ নী মণ্ডেলর পৰ্ধান উজ্জব্ল তারা। এর পরম উজ্জব্লতার মান 2.6। যিদ এরকম একিট তারার আপাত উজ্জব্লতার মান 13 হয়, তেব পৃ িথবী েথেক এর দূ রতব্ কত? (বাংলা নাম সংকলন - তারা পিরিচিত)
We know that,

(
M1 ´ M2 = ´2.5 log

i. 600 pc
ii. 5 pc
iii. 10 pc
iv. 1.2 kpc
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d22
d21

)

২. Sun with it’s troubled path!
Due to Earth’s obliquity, ϵ = 23.5˝ , for an observer on Earth the Sun seem to change it’s position
on the Sky with time. In this question we’ll explore how the position changes throughout the
year.
পৃ িথবী েসৗরতেলর সােপেক্ষ িকছু টা েহেল থাকার ফেল (খ-েগালক এবং ভু-কেক্ষর মধয্বতর্ী েকাণ, ϵ = 23.5˝ ) পৃ িথবীেত একজন
পযর্েবক্ষেকর কােছ সূ েযর্র অবস্থান সমেয়র সােথ পিরবতর্ন হয় বেল মেন হয়। এই সমসয্ায় আমরা েদখেবা িকভােব সারাবছের সূ েযর্র
অবস্থান পিরবতর্ন হয়।

a. What is the ecliptic latitude and longitude of the Sun on May 1st .
১লা েম েত কৰ্ািন্ত স্থানাঙ্ক বয্বস্থায় সূ েযর্র অক্ষাংশ ও দৰ্ািঘমাংশ কত হেব?

[2]

িচতৰ্ ১: Apparent motion of the Sun from Northern hemisphere
b. Calculate the Sun’s right ascension, αd and declination, δd for this date.
এই িদেনর জনয্ সূ েযর্র িবষু বাংশ, αd এবং িবনিত, δd েবর কর।

[1.5+1.5]

c. An Observer is situated in latitude ϕ = 25˝ N, longitude λ = 0˝ W. What is the interval
(in solar time) between sunrise and sunset for this observer on this date? Determine the
Greenwich mean time (GMT) of sunset and sunrise.
একজন পযর্েবক্ষক ϕ = 25˝ N অক্ষাংেশ এবং λ = 0˝ দৰ্ািঘমাংেশ অবস্থান করেছ। সূ েযর্াদয় এবং সূ যর্ােস্তর মেধয্ েসৗর
সমেয় পাথর্কয্ কতটুকু? সূ েযর্াদয় এবং সূ যর্ােস্তর িগৰ্িনচ মান সময় (GMT) েবর কর।
We know that,
cos 90˝ = cos(90˝ ´ ϕ) cos(90˝ ´ δ) + sin(90˝ ´ ϕ) sin(90˝ ´ δ) cos H
You should draw a celestial diagram to try to understand the situation.
ঘটনািট বুঝােনার সু িবধােথর্ একিট খ-েগালক িচতৰ্ আঁকেত পার।
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[3]

৩. Radius of the Earth
The scientist named Abu Reyhan Al-Biruni had successfully calculated the radius of the Earth
in a diﬀerent way with that done by Greek mathematician Erastosthenes. The calculation of the
radius of the Earth by this method requires the top of a mountain with height h and surrounded
by a ﬂat ﬁeld. The angles of the slopes of the mountain with the ground, θ1 and θ2 at the points
1 and 2 are measured. The distance d between point 1 and 2 also measured.
িবজ্ঞানী আবু রায়হান আল িবরুনী িগৰ্ক গিণতিবদ ইরােটািস্থিনস এর উপায় হেত িভন্ন এক উপােয় সফলতার সােথ পৃ িথবীর বয্াসাধর্
িনণর্য় কেরিছেলন। এই উপােয় বয্াসাধর্ িনণর্েয়র জনয্ h উচ্চতার একিট পাহাড় আর তার চারপােশ সমতল ভূ িম দরকার। দু িট িবন্দু
1 আর 2 হেত পাহােড়র উন্নিত েকাণ যথাকৰ্েম θ1 এবং θ2 িনণর্য় করা হয় এবং 1 এবং 2 এর দূ রতব্ d িনণর্য় করা হয়।

a. Express h in terms of d, θ1 , and θ2 .
h েক d, θ1 এবং θ2 এর সােপেক্ষ পৰ্কাশ কর।

[2]

An observer climbed the mountain peak and measured the angle (θ = 90˝ ´ α) between the
vertical, and the tangent from the peak to the earth’s surface. The point where the tangent
touches the earth surface is the horizon. When the observer is on a higher mountain peak,
the horizon will both farther and at a lower elevation.
একজন পযর্েবক্ষক পাহােড়র চূ রায় উেঠ উলমব্ এবং পাহার হেত পৃ িথবীর উপর অিঙ্কত স্পশর্েকর মধয্কার েকাণ (θ =
90˝ ´α) েবর করল। েয িবন্দুেত স্পশর্ক পৃ িথবীেক স্পশর্ করেব েস িবন্দু হল িদগন্ত। পযর্েবক্ষক যখন েকান উচু পাহাড়চূ ড়ায়
থাকেব তখন িদগন্ত তার কােছ িনচু এবং েবিশ দূ ের মেন হেব।

b. Sketch the geometry of the mountain, the angle of decline of the horizon α, and the radius
of the Earth.
[2]
পাহাড়, পাহাড় হেত িদগেন্তর অবনিত েকাণ α, পৃ িথবীর বয্াসােধর্র ছিব আঁক।
c. Explain the method of Al-Biruni; how he measured the radius of the earth by repeating the
process yourself. Calculate the height of the mountain h and measure the angle of decline
of the horizon α.
[2+2]
আল িবরুনী পাহােড়র উচ্চতা h এবং িদগেন্তর অবনিত েকাণ α িনণর্য় কের েয পদ্ধিতেত পৃ িথবীর বয্াসাধর্ িনণর্য় কেরিছেলন
েস পদ্ধিত িনেজ কের েদখাও।
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৪. Kepler’s Law
The person responsible for breaking us out of this very local volume and extending our reach
to much larger distances was, well, two people, really. The ﬁrst was Tycho Brahe, a Danish
nobleman who took up astronomy in a big way. The telescope had not yet been invented, back in
the late 1500s, but Tycho didn’t let that stop him. He built a set of instruments which allowed
him and his assistants to make very accurate measurements of stellar positions. In addition, he
took meticulous notes of the data. After Tycho died soon thereafter in 1601, Kepler began to
explore the rich treasure of measurements in Tycho’s notebooks. He spent decades using the data
to support a number of discoveries.
েয ২ জন বয্িক্ত আসেল আমােদর িনজসব্ অবকাঠােমার ভৰ্ম েথেক েবর কের মহািবেশব্র দু য়ারেক আেরা পৰ্শস্ত কের িদেয়েছন। পৰ্থম
বয্িক্ত হেলন, টাইেকা বৰ্ােহ, একজন ডয্ািনস ভদৰ্েলাক িযিন েজয্ািতিবর্দয্ায় অেনক েবশী আগৰ্হী হেয়েগিছেলন। ১৫০০ শতা ীেত
তখনও েটিলেস্কাপ আিবষ্কৃত হয় িন, িকন্তু তাও টাইেকা েথেম থােকন িন। িতিন িকছু যন্তৰ্পািত বািনেয়িছেলন যার মাধয্েম িতিন
এবং তার অনু চেররা নাক্ষিতৰ্ক অবস্থােনর খুব সূ ক্ষ্ম মান েবর করেত পারেতন। এছাড়াও িতিন অেনক িনভুর্ল্ভােব তার পযর্েবক্ষেণর
েখেরাখাতা রাখারও েচষ্টা কেরিছেলন। ১৬০১ সােল তার মৃ তুয্র পর তার অনু চর েকপলার, েসই পযর্েবক্ষেণর েখেরাখাতা এবং যন্তৰ্পািত
িনেয় কাজ করা শুরু করেলন। েকপলার কেয়ক দশক েসই পযর্েবক্ষেণর উপাত্ত গুেলা েথেক অেনকগুেলা আিবষ্কার কেরিছেলন।

a. By conservation of energy, derive the formula for the escape velocity of an object.

[2]

শিক্তর সংরক্ষণশীলতার নীিত েথেক মুিক্তেবেগর সূ তৰ্ েবর কর।

b. Consider a satellite in an elliptical orbit around a planet, with periapsis distance a and
apoapsis distance b. Derive a formula relating the total energy at a to the total energy at
b.
[1.5+1.5]
একিট উপগৰ্হ একিট গৰ্হেক উপবৃ ত্তাকার কক্ষপেথ পৰ্দিক্ষণ কেরেছ েযখােন উপগৰ্েহর অনু সুর দূ রতব্ a, অপসূ র দূ রতব্ b।
এমন একিট সূ তৰ্ েবর কর েয a অবস্থােনর েমাট শিক্তর সােথ b অবস্থােন েমাট শিক্তর সম্পকর্ পৰ্কাশ কের।
c. Use Kepler’s 2nd law to ﬁnd a formula relating va and vb (Velocity at point a and b). You
may approximate the areas as very thin triangles.
[3]
ু
েকপলােরর ২য় সু েতৰ্র সাহােযয্ va এবং vb এর সম্পকর্ সূ তৰ্ েবর কর। তিম অয্াপৰ্িক্সেমট কের িনেত পার েয, িনিদর্ষ্ট সমেয়
অিতকৰ্ান্ত েক্ষতৰ্ফল গুেলা অেনক িচকন িতৰ্ভুজ।

d. Consider the satellite at periapsis and at apoapsis. Its velocity is directed perpendicular to
the line connecting it to the planet. Will this satellite, if its velocity is equal to the escape
velocity, be able to escape?
[3]
ধর, উপগৰ্হিট ২ িট অবস্থােন থােক অনু সূর এবং অপসূ র এর জনয্ েবগ, গৰ্হ েথেক উপগৰ্েহর মধয্বতর্ী সরলেরখার স্পশর্ক।
এই উপগৰ্হিট িক গৰ্েহর মহাকষর্ েথেক েবর হেত পারেব যিদ েবগ মুিক্তেবেগর সমান হয়?
e. What is the temperature of the satellite if the satellite is at b = 4R‘ but farthest from Sun
overall and the planet orbiting a sunlike planet from 2 AU distance. Consider the satellite
has an area of 1 m2 and albedo, Ab = 0.7.
ধর উপগৰ্হিট b অবস্থােন আেছ। উপগৰ্হিট যিদ b = 4R‘ দূ ের থােক এবং গৰ্হিট যিদ 2 AU দূ ের েথেক একটা সূ েযর্র
মত তারা েক পৰ্দিক্ষণ কের তাহেল সেবর্াচ্চ দু রেতব্ উপগৰ্হিটর তাপমাতৰ্া কত? ধর উপগৰ্েহর আলিবেডা, Ab = 0.7 এবং
আকার 1 m2 ।
[4]

৭

