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

PHYSICS 

Course ID: 32418                                                Course Code: SP/PHS/301/C-IC  

Course Title: Physics-III  

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      

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যা গুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

Section-I 

 

1. Answer any five questions.                                                                                                        551   

    যযর্কার্না পাাঁচটি প্রর্ের উত্তর দাও: 

   (a) What is the average number of atoms in an FCC unit cell? 

একটি FCC একক যকার্ষ পরমাণুর গড় সংখ্যা কে?  

    (b) What do you mean by ‘optical path’? 

আিকীয় পর্থ বির্ে ক্ষক যবাঝ? 

    (c) What is the path difference for destructive interference? 

ধ্বংসাত্মক বযক্ষেচার্রর েনয পর্র্থর পার্থ ণকয কী? 

    (d) What is average life of a radioactive element? 

       একটি যেেস্ক্রিয় যমৌর্ির গড় আয়ু কার্ক বর্ি? 

    (e) State Heisenberg Uncertainty Principle. 

       হাইর্েনবাগ ণ অক্ষনশ্চয়ো নীক্ষে ক্ষববেৃ কর । 

   (f) What is the Schrodinger equation for a free particle? 

       একটি মুক্ত কণার েনয যরাক্ষিঙ্গার সমীকরণ কী? 

    (g) What is the maximum number of bright bands possible in a plane diffraction grating? 

       একটি সমেি ক্ষবচু্ছরণ ঝাাঁঝক্ষরর্ে সর্ব ণাচ্চ কে সংখ্যক উজ্জ্বি বযান্ড সম্ভব? 

   Please Turn Over 
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(2) 
 

 (h) What is called atomic mass unit (a.m.u.)? 

     পারমাণক্ষবক ভর একক (a.m.u.) কার্ক বর্ি? 

 

Section-II 

 

2.  Answer any two questions:                                                                                                       1025   

    যযর্কার্না দুটি প্রর্ের উত্তর দাও: 

    (a) Derive Bragg’s law in Crystallography. State Moseley’s law.      (4+1) 

যকিাসক্ষবদযায় ব্রার্গর সূত্রটি প্রক্ষেষ্ঠা কর। যমাের্ির সতূ্রটি ক্ষববেৃ কর। 

    (b) What are the main differences between cathode rays and beta rays? 92U238 disintegrates into a stable  

element after emitting successively α, β, β, α, α, α, β, β, α, α, α, β, β and α particles. What is the final 

stable nucleus?                    (2+3) 

কযার্র্থাি রস্ক্রি এবং ক্ষবিা রস্ক্রির মর্যয প্রযান পার্থ ণকয কী? 92U238 α, β, β, α, α, α, β, β, α, α, α, β, β এবং 

α কণাগুক্ষি ক্রমাগে ক্ষনগ ণে করার পর্র একটি ক্ষস্থক্ষেশীি উপাদার্ন পক্ষরণে হর্য় যায়। চূড়ান্ত ক্ষস্থক্ষেশীি 

ক্ষনউক্ষিয়াস ক্ষক? 

   (c) When a tube of length 20cm full of sugar solution is kept in a polarimeter an optical rotation of 110 is  

observed. Find the concentration of the solution if the specific rotation of sugar under the condition 

of experiment is 660.               5 

ক্ষচক্ষনর দ্রবর্ণ পূণ ণ 20 যসক্ষম দদর্্ ণযর একটি নির্ক যপািাক্ষরক্ষমিার্র রাখ্া হর্ি 110 এর অপটিকযাি ্ূণ ণন 

পক্ষরিক্ষিে হয়। পরীিার শর্েণ ক্ষচক্ষনর ক্ষনক্ষদণষ্ট ্ূণ ণন 660 হর্ি দ্রবনটির ্নত্ব যবর কর।  

    (d) What are the essential differences between interference and diffraction of light? What is Zone Plate? 

                 (3+2) 

         আর্িার বযক্ষেচার এবং ক্ষবচু্ছরর্ণর মর্যয প্রর্য়ােনীয় পার্থ ণকযগুক্ষি কী কী? যোন যেি কার্ক বর্ি?      

 

                                                                                                                   

Section-III 

                                                                       

3.  Answer any one question:                                                                                                       10110   

    যযর্কার্না একটি প্রর্ের উত্তর দাও: 

      (a) What are the Miller indices? Explain what do you mean by lattice and lattice constant? What is  

Rayleigh Criterion related to the limit of resolution? Show that the resolving power of a plane  

diffraction-grating can be expressed as 
𝜆

𝑑𝜆
= 𝑛𝑁, where symbols have their usual meanings.   
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(1+1+1+2+5) 

ক্ষমিার সূচকগুক্ষি কী কী? োফক্ষর এবং োফক্ষর ধ্রুবক বির্ে কী যবার্ঝা বযাখ্যা কর? ক্ষবর্েষণী সীমা 

সম্পক্ষকণে Rayleigh criteria কী? যদখ্াও যয একটি অপবেণন সমেি ক্ষবচু্ছরণ-ঝাাঁঝক্ষরর ক্ষবর্েষণ 

িমোর্ক 
𝜆

𝑑𝜆
= 𝑛𝑁  দ্বারা প্রকাশ করা যযর্ে পার্র, যযখ্ার্ন প্রেীকগুক্ষির প্রচক্ষিে অর্র্থ ণ বযবহার 

হর্য়র্ে।  

 

    (b) What are the characteristics of wave function? Calculate the de-Broglie wavelength associated with  

an electron of kinetic energy 20 eV. What do you mean by eigenvalue and eigenfunction? Draw a 

graph of mass number (A) with packing fraction and explain the idea of nuclear stability from this 

graph.                                                                                                         2+2+2+(2+2) 

েরঙ্গ অর্পির্কর দবক্ষশষ্টয গুক্ষি ক্ষিখ্। ২০ eV গক্ষেশস্ক্রক্ত সম্পন্ন ইর্িকট্রর্নর ক্ষি ব্রগক্ষি েরঙ্গ দদ্ ণয 

ক্ষনন ণয় কর। আইর্গন মান এবং আইর্গন অর্পিক বির্ে ক্ষক যবার্ঝা ? ভর সংখ্যার সক্ষহে সমার্বশ 

ভগ্াংশ পক্ষরবেণর্নর একটি যিখ্ক্ষচত্র অঙ্কন কর। এই যিখ্ক্ষচত্র যর্থর্ক একটি ক্ষনউক্ষিয়ার্সর সুক্ষস্থরো 

সম্পর্কণ ক্ষক যারণা পাওয়া যায়?                                                                                                                            

 

 

_________________                                                                  


