
 

B.Sc. 3rd Semester (Honours) Examination, 2020-21 

PHYSICS 

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

Course Title: Physical Optics and Modern Physics 

Time: 1Hour 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 of the following:                                                        [51=5] 

যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

a)  Define wavefront.  

 তরঙ্গমুখ ব্যোখযো  র। 

b)  Write down the name of one positive crystal.  

 এ টি ধনোত্ম  স্ফটিশ্ন র নোম যেখ। 

c)  What is Dichroism?  

 টিরোগত্ব ট ? 

d)  When two sources are said to be coherent sources?  

 দুটি আশ্নেো  উৎসশ্ন  সুসঙ্গত উৎস  খন ব্েো হয়?  

e)  What do you mean by Zone Plate?  

 ব্েয়পোত ব্েশ্নত ট  যব্োঝ? 

f)  Explain wave-particle duality with example.  

 উদোহরণ সহ তরঙ্গ- ণো দ্বিত-সত্বো ব্যোখযো  র। 

g)  Write down the Hamiltonian operator of a free particle.  

 স্বোধীন  ণোর হযোটমেিন সং োর -টি যেখ। 

h)  What type of nuclear reaction takes place in a nuclear reactor?  

 ট  ধরশ্নণর পোরমোনটব্  টব্টিয়ো ঘশ্নি পোরমোনটব্  চুল্লীশ্নত? 

i)  What is zero point energy?  

 Zero Point energy ট ? 

                                     

P.T.O.                                        



 

Section-II 

Answer any two of the following:                                                         [52=10]  

যে য োন দুটি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

2.  a) Why are coherent sources required to create interference of light? 

b) How will the interference pattern in Young’s double slit experiment get affected 
in following cases? (Justify your answer in each cases) 

i. Distance between the slits  and  are reduced. 
ii. The entire set-up is immersed in water.                                       [1+2+2] 

 
a) আশ্নেোর ব্যোটতচোর সৃটির জনয সুসঙ্গত উৎশ্নসর প্রশ্নয়োজন য ন হয়? 
b) ইয়ং এর টি-যরখোটিদ্র পরীক্ষোয় ব্যোটতচোর পটির উপর য মন প্রভোব্ পশ্নে?  
 (প্রটতটি যক্ষশ্নে েুটিসহ উত্তর দোও) 

i) দুটি যরখোটিশ্নদ্রর মশ্নধয দুরত্ব  মোশ্ননো হয়। 
ii) জশ্নে টনমটিত অব্স্থোয় পরীক্ষোটি  রো হয়। 

  
3. a) Find out the expression for the de Broglie wavelength for electron having kinetic 

energy E. 

    b) What is probability current density and what is its significance?                   [3+2] 

a) E গটতশটি সম্পন্ন ইশ্নে ট্রশ্ননর টি-ব্রগেী তরঙ্গদদশ্নঘযযর রোটশমোেোটি প্রটতষ্ঠো  র।  

b) সম্ভোব্য প্রব্োহ ঘনত্ব ট  এব্ং এর তোৎপেয ট ? 

 

4. Why Newtons Rings are circular in nature? Explain Newton’s ring experiment to 

determine the refractive index of a sample.                                                  [1+4] 

টনউিন টরংগুটে বৃ্ত্তো োর প্র ৃটতর য ন হয়? টনউিন টরং পরীক্ষোয় য োন মোধযশ্নমর প্রটতসরোঙ্ক টননযয় ব্যোখযো  র।  

5. a) Evaluate the first three energy level of an electron enclosed in a 1D box of length 10 
Å. 
    b) Find the expectation value of linear momentum of a particle described by a wave 

function 
l

xn
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                                                                      [3+2] 

  a) 10Å দ্বদশ্নঘযযর এ মোটে  ব্োশ্নে আব্দ্ধ ইশ্নে ট্রশ্ননর প্রথম টতনটি শটি স্তশ্নরর রোটশমোেো টনণযয়  র। 

 b) 
l

xn

l


 sin

2


 
 তরঙ্গ অশ্নপক্ষ  েুি এ টি  ণোর দ্বরটখ  ভরশ্নব্শ্নগর প্রতযোটশত মোন টনণযয়  র।  

 



 

Section-III 

Answer any one of the following:       [10x1=10] 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোও। 

6. (a).  What do you mean by packing fraction, mass defect and binding energy of a 

nucleus? Mass of 1H1 atom =1.007825 u, Mass of a neutron=1.008665 u. Measured value of 

mass 2H1 atom = 2.014102 u. Find out B.E. per nucleon in MeV. 

 
(b). What do you mean by half-life( )of a radioactive element? The half-life( ) of 

Radon is  days. After how many days will only -th of a radon sample remain 

behind?  
           [6+4] 

a) য ন্দ্রশ্ন র গে ব্ন্ধনশটি, ভর ত্রুটি ও ব্ন্ধনশটি ব্েশ্নত ট  যব্োঝ? ব্ন্ধনশটি প্রটত টনউক্লীয়- ণো MeV 
এ শ্ন  টনণযয়  র। 1H1 পরমোনুর ভর = 1.007825 u, এ টি টনউট্রশ্ননর ভর=1.008665 u . পটরমোপ 
 রো 2H1 পরমোনুর ভর =2.014102 u. 

b) এ টি যতজটিয় যমৌশ্নের অধযোয়ু(T1/2) ব্েশ্নত ট  যব্োঝ? যরিন এর অধযোয়ু(T1/2) 3.80 টদন।  তটদন পর 
যতজটিয় যমৌশ্নেটির 1/20 অংশ  পশ্নে থো শ্নব্? 

7.  a)  Find the normalization constant for the particle described by ikxx eAex 2/22

)(    

     b) Write down 1D time dependent Schrӧdinger equation. 

     c) What is Bragg’s Law in diffraction? 

     d) Show that the intensity distribution for a single slit Fraunhofer diffraction is given 

by 
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2 a  and symbols have their usual meanings. Hence 

find the intensities of central maximum and the first secondary maximum.        [3+1+1+5] 

a) ikxx eAex 2/22

)(    ব্টণযত এ টি  ণোর পটরটমত ধ্রুব্  টনণযয়  র। 

b) সময়-টনভযর এ মোটে  স্রয়টিংগোর সমী রণটি যেখ। 

c) ব্যব্তযশ্ননর ব্রযোগ-এর সূেটি ট ? 

    d) যদখোও যে, এ   যরখোটিশ্নদ্র ফ্রণহফোর ব্যব্তযশ্ননর তীব্রতো ব্ো প্রোব্েয-টব্নযোস  
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II   যেখোশ্নন,    





 sin

2
2 a  এব্ং    প্রতী গুটে প্রচটেত অথযব্হন  শ্নর। এক্ষশ্নণ, য ন্দ্রীয় চরম প্রোব্েয ও প্রথম যগৌণ চরম 

প্রোব্েয টনণযয়  র। 

************************************************** 


