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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
Sun’s apparent magnitude md
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
´26.74
6.674 ˆ 10´11 Nm2 kg´2
3.086 ˆ 1016 m
5.670 ˆ 10´8 Wm2 K´4

১. MCQ
Answer the following multiple choice questions. Each question contains 1 mark.
a. Turja is quite good with Astronomical equation manipulation. He is trying to solve equations
for star properties of two star namely A and B. Which of the following represents the
correct relationship between the physical quantities (Temperature T , Flux F , Radius R,
and Apparent magnitude M ) below?
তূ যর্ মহকষর্ীয় সমীকরেণর বয্বহাের পারদশর্ী। েস A ও B নােমর দু িট নক্ষেতৰ্র ৈবিশেষ্টয্র সমীকরণ সমাধান করেত চােচ্ছ।
িনেম্নর েকান সমীকরণিট দু িট নক্ষেতৰ্র মেধয্ সিঠক সম্পকর্ পৰ্দান করেব? (তাপমাতৰ্া T , বয্াসাধর্ R, ফ্লাক্স F , আপাত
উজ্জব্লতার মান (ঔজ্জব্লয্) M )
( )2
MB ´MA
RA
TB
5
ˆ
10
i. R
=
T
B
A
( )2
MB ´MA
RA
TB
2.5
ii. R
=
ˆ
10
T
B
A
( )2
MA ´MB
RA
TB
iii. R
=
ˆ 10 2.5
TA
B
( )4
MB ´MA
RA
TB
iv. R
ˆ 10 5
=
TA
B
b. Contrary to what one might expect, the latest sunrise of the year does not occur during
the respective hemispheres’ winter solstices. Why is this so? You may assume this location
does not lie within equatorial latitudes.
বছেরর সবেথেক িবলিমব্ত সূ েযর্াদয় েকান েগালােধব্র্র Winter Solistice এ হয় না। েকন? মেন কর স্থানিট িবষু বেরখার
আেশপােশ অবিস্থত নয়।

i. The Earth is signiﬁcantly oblate. This leads to variations in the time of sunrise due
to horizon eﬀects.
পৃ িথবী অেনকটাই িডমব্াকার। যার জনয্ িদগন্তেরখা পৰ্ভােবর কারেণ সূ েযর্াদেয়র সমেয় েহরেফর হয়।

ii. As the Earth’s orbit is elliptical, the Sun appears to drift across the night sky at
diﬀerent rates, over the year.
পৃ িথবীর কক্ষপথ উপবৃ ত্তাকার হওয়ার কারেণ বছেরর এেককসময় সূ যর্ এেকক হাের রােতর আকােশ িনেজর জায়গা
হেত সের যােচ্ছ বেল মেন হয়।

iii. The question statement is false. The latest sunrise of the year does in fact occur
during the respective hemispheres’ winter solstices.
পৰ্েশ্নর িববৃ িত ভুল। বছেরর সবেথেক িবলিমব্ত সূ েযর্াদয় েকান েগালােধব্র্র Winter Solistice এই হয়।
iv. The Sun is signiﬁcantly oblate. This leads to variations in the time of sunrise as our
perspective of the Sun’s shape changes across time.
সূ যর্ িডমব্াকার বেল সূ েযর্াদেয়র সমইেয়র েহরেফর হয় কারণ সমেয়র সােথ সােথ সূ েযর্র আকার আমােদর কােছ িভন্ন
মেন হয়।
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c. The orbital radius of Venus and Mars are 0.723 AU and 1.524 AU Assuming circular and
coplanar orbits, what is the angle of maximum elongation for Venus from Mars?
শুকৰ্ ও মঙ্গল গৰ্েহর কক্ষপেথর বয্াসাধর্ 0.723 AU ও 1.524 AU। ধের নাও এেদর কক্ষপথ একতলীয় ও বৃ ত্তাকার। মঙ্গল
গৰ্হ েথেক েদখেল, শুকৰ্ গৰ্েহর সেবর্াচ্চ দৰ্াঘন˚ (Elongation) েকাণ কত? (˚ বাংলা সংকলন- েজয্ািতিবর্জ্ঞান শ েকাষ)
i. 19˝
ii. 28˝
iii. 31˝
iv. 22.5˝
d. The Moon moves eastward on the sky at an angular distance of about 12 degree per day.
Adib is waiting for the Ramadan crescent moon to show up to decide the staring of the
month of Ramadan. The ﬁrst day he checked he couldn’t ﬁnd the Moon. At what time the
next day he expect to observe the moon compared to the evening before?
চাঁদ পৰ্িতিদন আকােশ পূ বর্ িদেক 12 িডগৰ্ী েকৗিণক দূ রতব্ পিরভৰ্মণ কের। আিদব রমযান মােসর নতুন চাঁেদর জনয্ অেপক্ষা
করেছ আগামী িদন েথেক রমযান শুরু হেচ্ছ িকনা িসদ্ধান্ত িনেত। পৰ্থমিদেন েস চাঁদ েদখেত েপল না। পেরর িদন েকান
সমেয় েস চাঁদ েদখেত পােব বেল আশা করেত পাের আেগর সন্ধয্য্ার তুলনায়?

i. 48m
ii. 20m
iii. 1h
iv. 0.5h
e. A Synodic period is the time it takes for an astro-body to return to the same angular
position from the Sun as seen from the Earth. The term is usually used for the Moon and
the planets. Whereas, Sidereal period, the time required for a celestial body within the
solar system to complete one revolution with respect to the ﬁxed stars–i.e., as observed
from some ﬁxed point outside the system. Suppose a new superior planet is discovered and
found to have a synodic period of 6.85 years. What is its sidereal period?
যু িতকাল˚ হেচ্ছ একিট েজয্ািতষ্ক এর পৃ িথবী হেত সূ েযর্র সােপেক্ষ একই েকৗিণক অবস্থােন েফরত আসেত পৰ্েয়াজনীয় সময়।
এিট সাধারণত চন্দৰ্ এবং অনয্ানয্ গৰ্েহর েক্ষেতৰ্ বয্বহৃত হয়। এবং নাক্ষিতৰ্ক কাল হেচ্ছ েকােনা েসৗরজগেত, মহাকােশর বস্তুর
েকােনা এক িনিদর্ষ্ট নক্ষতৰ্ (অথর্াৎ েসৗরজগেতর বািহয্ক েকােনা িবন্দু) এর সােপেক্ষ একবার পিরভৰ্মেনর(revolution)
সময়। ধেরা একিট সু েপিরয়র গৰ্হ (পৃ িথবীর কক্ষপেথর বাইের) আিবষ্কার হেয়েছ যার যু িতকাল 6.85 বছর। তার নাক্ষিতৰ্ক
কাল কত?

i. 1.17 years
ii. 0.85 years
iii. 0.14 years
iv. 1.2 years
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২. Stellar parameters
The star Dschubba (δ Sco) has a parallax p = 8 mas which was measured 5 years ago. Assuming it
is a spherical blackbody with radius R = 7.5Rd and surface temperature T = 28, 000 K, compute
Dschubba’s
অনু রাধা˚ (δ Sco) নামক একিট তারার লমব্ন েকাণ p = 8 িমিলআকর্েসেকন্ড, যা মাপা হেয়িছল ৫ বছর আেগ। ধেরা তারািট যিদ
একিট েগালাকার কৃষ্ণবস্তু হয় যার বয্াসাধর্ R = 7.5Rd এবং পৃ ষ্ঠেদেশর তাপমাতৰ্া T = 28, 000 K তাহেল তারািটর িনেচর
ৈবিশষ্টগুেলা িনণর্য় কেরা: (˚ বাংলা নাম সংকলন - তারা পিরিচিত)
a. Peak wavelength λmax at which the star radiates the most; Luminosity in W, and Ld ; [2]
েয শীষর্ তরঙ্গৈদেঘর্য্ তারািট িবিকরণ কের এবং W, and Ld একেক তারািটর ক্ষমতা।
b. Apparent magnitude, Absolute magnitude, and Distance Modulus;
আপাত ঔজ্জব্লয্, পরম ঔজ্জব্লয্ এবং দূ রেতব্র পরমমান।

[3]

c. If we get ∆f more brightness from the Star with ∆f ăă f . What is the diﬀerence between
past and present magnitudes?
[2]
আমরা যিদ তারািট েথেক ∆f পিরমাণ েবিশ উজ্জব্লতা পাই েযখােন ∆f ăă f তাহেল তারািটর আেগর এবং বতর্মান
ঔজ্জব্েলয্র পাথর্কয্ কত?
Suppose Dschubba has a blueshift of z = 0.84 and is being propelled by an unknown
body towards Earth at a constant velocity. Given that Dschubba remains in Main Sequence
throughout this ﬁve year period,
ধেরা, অনু রাধা তারািট আমােদর েথেক ব্লু-িশফেটড হেচ্ছ z = 0.84 মােন পৃ িথবী্র িদেক সমেবেগ ছু েট আসেছ, েকােনা
একটা অজানা কারেণ। এই বয্ািপ্তকােল তারািট পৰ্ধান ধারায় িছল।

d. Find the change in apparent magnitude in the ﬁve year period.
৫ বছের তারিটর আপাত ঔজ্জব্লয্ কত হেব?

৫

[4]

৩. Long Night in Winterfell
Somewhere in beyond the wall on a random summer’s solstice day, Jon Snow noted that the
highest altitude of the Sun from the horizon is 40˝ .
নেথর্র ”ওয়াল” এর ঐপােশ এক জায়গায় েকান এক উত্তরায়েণর সমেয় John Snow েখয়াল করল িদগেন্তর উপর সূ েযর্র সেবর্াচ্চ
উচ্চতা 40˝ ।
a. What is the latitude of that place?
ওই স্থােনর অক্ষাংশ (lattitude) কত?

[1]

b. What is the lowest altitude of the Sun on that day?
ওই িদেন িদগেন্তর উপর সূ েযর্র সবর্িনম্ন উচ্চতা কত?

[2]

c. Suppose Jon is beyond the wall, it has been N days since 1st January. So we can ﬁnd the
declination of the sun with following equation,
মেন কর Jon ‘beyond the wall’ এ অবস্থান করেছ এবং ১লা জানু য়াির হেত N িদন অিতবািহত হেয়েছ। আমরা
সূ েযর্র declination িনেম্নাক্তভােব িনণর্য় করেত পাির
sin δd = 0.39795 ¨ cos[0.98563 ¨ (N –173)]
What will be the highest altitude of the Sun on 1st August?
১লা আগেস্ট সূ েযর্র আকােশ সেবর্াচ্চ উচ্চতা কত হেব?

[2]

d. Approximately, in how many days of the year the Sun will not rise in the place where Jon
is doing his observation? Ignore atmospheric refraction.
[3]
Jon Snow েয স্থান েথেক তার পযর্েবক্ষণ চালােচ্ছ েস স্থােন আনু মািনকভােব কত িদন পর সূ েযর্াদয় হেব না? বায়ু মণ্ডেলর
পৰ্িতসরণ উেপক্ষা কর।
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৪. Binary Stars
If you have ever watched Star Wars series you may have heard about a planet called Tatooine,
which has two parent stars! The conﬁguration is called Cirumbinary planets. In this problem we’ll
ﬁrst explore the binary star system itself. It is estimated that Tatooine must have a minimum
stable star-to-circumbinary-planet separation about 3 times the binary star separation.
তুিম যিদ Star Wars েদেখ থাক তাহেল িনশ্চয়ই Tatooine গৰ্েহর নাম শুেনছ, যার রেয়েছ দু ইিট মাতৃ তারা (parent star)।
এই কনিফগােরশন েক বেল Cirumbinary গৰ্হ˚ । এই সমসয্ািটেত পৰ্থেম আমরা বাইনাির তারা (েজাড়াতারা) িনেয় অনু সন্ধান
করেবা। অনু মান করা হেচ্ছ েয এই িসেস্টেমর একিট নূ য্নতম িস্থিতশীল star-to-circumbinary বয্বধান রেয়েছ যা বাইনাির
তারার মেধয্ দূ রেতব্র ৩ গুন।

Suppose that two stars have masses M1 and M2 are in circular orbits around their center of
mass. The star with mass M1 has an orbit radius R1 and the star with mass M2 has an orbit
radius R2 .
মেন কেরা, M1 ও M2 ভেরর দু ইিট তারা তােদর ভরেকেন্দৰ্র সােপেক্ষ বৃ ত্তাকার কক্ষপেথ ঘুরেছ। এেদর কক্ষপেথর বয্াসাধর্
যথাকৰ্েম R1 ও R2
a. Prove that R1 /R2 = M2 /M1 .
R1
M2
পৰ্মাণ কেরা েয,
=
R2
M1

[1]

b. Explain why the two stars have the same time period, and ﬁnd the expression for time
period in terms of R1 , R2 , M1 and M2 .
[2]
দু ইিট তারার-ই পযর্ায় কাল সমান েকন বয্াখয্া কেরা এবং R1 , R2 , M1 ও M2 এর সােপেক্ষ পৰ্কাশ কেরা।
c. Find the total mass of the components of the binary system in terms of Angular size as
seen from the planet α1 , α2 and time period. T .
[3]
েজাড়াতারা বয্বস্থার ২িট সদেসয্র েমাট ভরেক েকৗিণক আকার (গৰ্হ েথেক) α1 , α2 এবং পযর্ায়কােলর T সােপেক্ষ পৰ্কাশ
কেরা।
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d. How much energy will be required to separate the two stars to inﬁnity?
তারা দু িট েক পরস্পেরর েথেক সিরেয় অসীেম িনেত কত শিক্ত লাগেব?

[2]

e. Luke Skywalker has decided that he wants to convert this desert planet to lush greenish
planet. For this he needs to decrease the planetary temperature by ∆T = 10˝ C. How
much far away does the planet has to be to achieve this? Express the new distance of the
planet from the center of mass of the binary system in terms of its current distance and
it’s current temperature.
[4]
Luke Skywalker িসদ্ধান্ত িনেলন এই মরু গৰ্হিটেক সবুজ গৰ্েহ পিরনত করেবন, এজনয্ গৰ্েহর তাপমাতৰ্া ∆T = 10˝
C কমােত হেব। এই লেক্ষয্ গৰ্হিটেক আেরা কেতা দূ ের সরােত হেব? এই নতুন দূ রতব্েক (বাইনারী িসেস্টেমর ভরেকন্দৰ্
েথেক) বতর্মান দূ রতব্ এবং তাপমাতৰ্ার সাহােযয্ পৰ্কাশ কর।
fact: ২ িট তারা এবং গৰ্হ িনেয় অেনক ধরেণর কক্ষপেথর িবনয্াস হেত পাের। েজয্ািতিবর্জ্ঞােন পৰ্ধানত ২ ধরেণর
িবনয্াস িনেয় কাজ করা হয়- S type এবং P type। Tatooine একিট P type িবনয্ােস আবতর্ন করেছ।
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