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B.Sc. 3rd Semester (Honours) Examination, 2021-22 

PHYSICS 

Course ID: 32414                                             Course Code: SH/PHS/304/GE-3 

Course Title: Physical Optics and Modern Physics 

Time: 1 Hour 15 Minutes                                                                Full Marks: 25 

 

The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words 

As far as practicable 

 

Section-I 

 
1. Answer any five questions:                                                                                                   551   

     যে য োন পোাঁ চটি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

(a) What do you mean by plane polarized light? 
সমতল সমবর্তি ত আশ্নলো বলশ্নত র্  যবোঝ ? 

(b) What  do  you  mean  by  Nuclear  Binding  Energy? 
নিউনিয়াসের বন্ধি শনি বলসে কী বব়াঝ? 

(c) What is constructive interference? 
গঠনমুল  বযর্তচোর র্  ? 

(d) State  Moseley’s  law. 
মজসল সূত্র র্ববৃত  র । 

(e) Give an example of Nuclear Fission reaction. 
নিউনিয র্বভোজন র্বর্িযোর এ টি উদোহরণ দোও । 

(f) Why X-rays are used to determine crystal structures? 
বকল়াসের গঠন র্নণিয  রোর জনয এক্সরর্ি য ন বযবহোর  রো হয ? 

(g) Evaluate [𝑥, �̂�𝑥]. 

[�̂�, �̂�𝑥]নির্ণয  র ।  

(h) Distinguish between amorphous and crystalline solid. 
অনিযে়াক়ার ও য লোসো োর  ঠিশ্ননর পোর্ি য যলখ । 
 

 

Section-II 

 

2. Answer any two questions:                                                                                                        1025   

      যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

(a) Prove that when the angle of incidence corresponds to the Brewster angle, the reflected and refracted 

rays are at right angle to each other. What will be the Brewster angle for a glass slab (r.i.=1.5) 

immersed in water (r.i.=4/3) ? 

                                                                                                                                                                               P.T.O 
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প্রম়ার্  র যে েখন আপতন য োণ ব্রুস্ট়ার বক়াসির  সোশ্নর্ র্মশ্নল েোয তখন প্রর্তফর্লত এবং প্রর্তসৃত রর্ি এশ্ন  অপশ্নরর সমশ্ন োশ্নণ 

র্োশ্ন । জসল (প্রনেের়াঙ্ক = 4/3)র্নমর্িত এ টি  োশ্নচর স্ল্যোশ্নবর (প্রনেের়াঙ্ক = 1.5) ব্রুস্ট়ার বক়াি  ত হশ্নব?        

                                                                                      (3+2) 

 

(b) Write down the Heisenberg uncertainty principle. Using uncertainty principle, explain the non-existence 

of electron inside the nucleus. 

  
      হ়াইসজিব়াসগণর অর্নশ্চযতোবোদ যলখ । অর্নশ্চযতো নীর্ত বযবহোর  শ্নর, র্নউর্িযোশ্নসর অভযন্তশ্নর ইশ্নল ট্রশ্ননর অনুপর্ির্ত বযোখযো  র।  

                                                                                                              (1+4) 
 

(c)  Show that the radii of the bright Newton’s rings are proportional to the square root of odd natural 

numbers. “The Central fringe in Newton’s Ring experiment is dark”- justify. 
  

     যদখোও যে উজ্জ্বল র্নউটশ্ননর বলশ্নযর বযোসোর্ি র্বশ্নজোড় সংখযোর বগিমূশ্নলর সমোনুপোর্ত  । “র্নউটশ্ননর র্রং পরীক্ষোয য ন্দ্রীয ঝোলর অন্ধ োর”-         

সতযতো র্ননিয  র।                                                                                       (4+1)                       
 

(d)  What do you mean by lattice and lattice constant? In case of simple cubic structure, find out the ratio 

of the inter-planar spacings of (100), (110), (111)planes.      

Lattice এবং  lattice ধ্রুব  বলশ্নত  ী যবোঝ? সরল ঘন   োঠোশ্নমোর যক্ষশ্নত্র (100), (110), (111) সমতলগুর্লর আন্তঃ-প্ল্যোনোর বযবর্োশ্ননর 

অনুপোত যবর  র।                                                                                   (2+3) 
 

Section-III 

 

3. Answer any one question:                                                                                                                              10110   

     যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও: 

(a) (i) Write down three basic postulates of wave mechanics.  What is the significance of the wave function? 

     (ii) Write an expression for the probability current density. Calculate the same corresponding to the wave 

          function 𝛹 = 𝑒𝑖𝑘𝑥 and interpret the result. 

     (iii) What do you mean by Eigen function and Eigen value? 
 

     (i) তরঙ্গ বলর্বদযোর র্তনটি যমৌর্ল  স্বী োেি  যলখ। তরঙ্গ অশ্নপক্ষশ্ন র তোৎপেি র্ ? 

     (ii) Probability current density  এর এ টি সমী রন যলখ । এর মোন 𝛹 = 𝑒𝑖𝑘𝑥 তরঙ্গ অশ্নপক্ষশ্ন র জনয র্ননিয  র এবং ফলোফল   

         বযোখযো  র । 

     (iii) আইশ্নগন অশ্নপক্ষ  ও আইশ্নগন মোন বলশ্নত র্  যবোঝ?                                                                                            (3+4+3)                                                                         
              

(b) (i) What do you mean by Nuclear Reactor and Nuclear Moderator?  What substances are used as a    

           Moderator in Nuclear Reactor?         

     (ii) How a Nicol Prism can be used as an analyzer?  

     (iii) If the radius of nth dark Newton’s ring is represented by rn , show that  ][][ 11   nnnn rrrr
. 

 

    (i)  র্নউর্িযোর র্রশ্নযক্টর এবং র্নউর্িযোর মডোশ্নরটর বলশ্নত  ী যবোঝ? র্নউর্িযোর র্রশ্নযক্টশ্নর মডোশ্নরটর র্হশ্নসশ্নব য োন পদোর্ি  বযবহোর 

            রো হয? 

    (ii) Nicol Prism য  নকভ়াসব নবসেষক নহে়াসব বযবহ়ার কর়া বেসে প়াসর ?   

    (iii) েনি  নিউটসির n-েম অন্ধক়ার বলসযর বয়াে়ার্ণ rn হয, বিখ়াও বে ][][ 11   nnnn rrrr
                  

[(1½+1½)+1+2+4] 


