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B.Sc. 5th Semester (Honours) Examination, 2021-22 

PHYSICS 

Course ID: 52418                                           Course Code: SP/PHS/501/DSE-1A  

Course Title: Advanced Mathematical Physics 

Time: 2 Hour                                                                   Full Marks: 40   

                                                       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 সংখ্যাগুক্ষি পূণণমান ক্ষনর্দণ শক । 

পরীিার্থীর্দর  যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

Section-I 

 

1. Answer any five questions:  

যয যকান পাাঁ চটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ                                                                                                       25=10 

(a) What do you mean by isotropic tensor? 

Isotropic tensor বির্ে ক্ষক যবাঝায় ?  

(b) What is multinomial expansion?  

Multinomial expansion ক্ষক ? 

(c) Define metric tensor. 

Metric tensor এর সংজ্ঞা দাও। 

(d) What is meant by variance? 

Variance বির্ে ক্ষক যবাঝায় ? 

(e) Write down the condition for two lines to be coplanar. 

দুইটি সরির্রখ্া সমেিীয় হবার শেণ  যিখ্। 

(f) What are the essential characteristics of elements in a group? 

গ্রুপ এর সদসয হবার আবক্ষশযক শেণ গুক্ষি যিখ্। 

(g) What is Kernel? Give two applications of it. 

Kernel বির্ে ক্ষক যবাঝায় ? ইহার দুইটি প্রর্য়াগ উর্েখ্ কর। 

P.T.O 
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(h) What do you mean by Covariant and Contravariant vectors? Relate them through component of metric 

tensor.              

Covariant ও Contravariant যভক্টর বির্ে ক্ষক যবাঝায়? Metric tensor এর মাধ্যর্ম ইহারা ক্ষকভার্ব সম্পক্ষকণ ে যিখ্।
 

Section-II 

 

2. Answer any four questions:    

যয যকান চারটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ                                                                                                                      54=20 

(a) What do you mean by Homomorphism and Isomorphism of Vector Spaces? Define Sub group and 

what do you mean by Normal and Conjugate subgroups?           (2+3) 

Homomorphism ও Isomorphism বির্ে ক্ষক যবাঝায় ? Sub group এর সংজ্ঞা দাও এবং Normal ও Conjugate subgroup 

বির্ে ক্ষক যবাঝায় ? 

(b) What do you mean by Conditional Probability and Joint Probability? What are Discrete Probability 

Distribution and Continuous Probability Distribution?        (2+3) 

Conditional Probability ও Joint Probability বির্ে ক্ষক যবাঝায়? Discrete Probability Distribution ও Continuous 

Probability Distribution ক্ষক? 

(c) State and proof the Quotient law.         (2+3) 

Quotient law এর সংজ্ঞা দাও ও প্রমান কর। 

(d) What is Poisson distribution? Calculate the mean and standard deviation for this distribution.  (1+4) 

Poisson distribution ক্ষক? ইহার mean এবং standard deviation ক্ষনণণয় কর। 

(e)  Define rotation tensor, isotropic tensors and moment of inertia tensor.           (1+2+2) 

Rotation tensor, isotropic tensors এবং moment of inertia tensor এর সংজ্ঞা দাও। 

(f)  Discuss differentiation, scalar product and vector product of tensor fields.             (1+2+2) 

Tensor field সংক্রান্ত differentiation, scalar product এবং vector product সম্বর্ে আর্িাচনা কর। 

                                                                                                                   

Section-III 

                                                                       

3. Answer any one question:  

যয যকান একটি প্রর্ের উত্তর দাওঃ                                                                                                               10110 =  

(a) i) What is Alternating Tensor? Find the form of it in terms of Kronecker Delta’s.  

Alternating Tensor ক্ষক? Kronecker Delta’s অর্পিক এর সাহার্যয ইহার রাক্ষশমািা যিখ্।  

ii) What is Moment of Inertia Tensor in Rigid body rotation? What are principal moment of inertia?  

দৃঢ় বস্তুর ঘুনণন সংক্রান্ত Moment of Inertia Tensor ক্ষক? মুখ্য Moment of Inertia Tensor ক্ষক?           

iii) What is Elasticity Tensor? What do you mean by Generalized Hooke’s Law?   

Elasticity Tensor ক্ষক? Generalized Hooke’s Law বির্ে ক্ষক যবাঝায়? (1+3) + (1+2) + (1+2)        P.T.O 
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(b) i) Discuss briefly contravariant tensor, covariant tensor and mixed tensor. 

contravariant tensor, covariant tensor এবং mixed tensor সম্বর্ে সংর্ির্প আর্িাচনা কর। 

(ii) Show that the velocity of a fluid at any point is a contravariant tensor of rank one. 

যদখ্াও যয যকান ক্ষবনু্দর্ে েরর্ির যবগ একটি একমাক্ষিক tensor। 

(iii) If Aj
i = Ai

j in one coordinate does Aj
-i = Ai

-j hold in all coordinate systems?         

       যক্ষদ যকান ক্ষনর্দণ শের্ে Aj
i = Ai

j  হয়,   োহর্ি ক্ষক সমস্ত ক্ষনর্দণ শের্ে  Aj
-i = Ai

-j হর্ব?                   (2+2+2+2+2)                               

 

 

 

 

 

_________________                                                                  


