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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

যেক োক ো 15 টি প্রকের উত্তর দোও। (প্রতিটি প্রকের মো 2)
15×2=30
Q.1. ইয়ং এর দ্বি ররখাদ্বিদ্র পরীক্ষায একবর্ণী আল ার পদ্বরবলতে সাদা আল া বযবহার করল
-----

রকন্দ্রীয উজ্জ্ব পটি কাল া হলব।
b) রকন্দ্রীয উজ্জ্ব
পটি সাদা হলব।
c) রকন্দ্রীয উজ্জ্ব
পটি সাদা হলব দ্বকন্তু বাদ্বক সমস্ত উজ্জ্ব পটি গুদ্ব রদ্বিন হলব।
d) রকন্দ্রীয উজ্জ্ব
পটি কাল া হলব ও বাদ্বক সমস্ত উজ্জ্ব পটি গুদ্ব সাদা হলব।
Q.2. ফ্রনহফার অপবতে ন ঘটালত পালর -----a) একক ররখাদ্বিদ্র ও ক্ষু দ্র র া াকার দ্বিদ্র।
b) অপবতে ন রেটি়ং ও সরু ররখা দ্বিদ্র।
c) একক ররখা দ্বিদ্র ও যুগ্ম ররখা দ্বিদ্র ।
d) সরু ররখা দ্বিদ্র ও যুগ্ম ররখা দ্বিদ্র ।
Q.3. রয সর
রদা দ্বতর দ্ববস্তার 5cm , প্রারদ্বিক দশা 0⁰ এব়ং1 দ্বমদ্বনলট150 বার কম্পন হয,
রসই সর রদা দ্বতর সমীকরর্ণ হ ------a)

a)
b)
c)
d)

X=5sin10πt cm
X=5sin5πt cm
X=10sin5πt cm
X=10sin10πt cm

Q.4. উত্ত

র ন্স ও মন্ড ফ লকর প্রধান পার্েকয হ ----a) উত্ত র লন্স প্রদ্বতদ্ববম্ব ঠন হয প্রদ্বতসরলর্ণর িারা দ্বকন্তু মন্ড ফ লক আল ার
অপবতে ন এর মাধযলম বস্তুর প্রদ্বতদ্ববম্ব ঠিত হয।
b) উত্ত র লন্স ও মন্ড ফ লক উভয রক্ষলে প্রদ্বতসরলর্ণর িারা প্রদ্বতদ্ববম্ব ঠিত হয।
c) উত্ত র লন্সর রবধ সবেে সমান হয দ্বকন্তু মন্ড
ফ লকর রবধ সবেে সমান হয
না।
d) উত্ত র লন্স প্রদ্বতদ্ববম্ব ঠিত হয প্রদ্বতসরলর্ণর িারা দ্বকন্তু মন্ড ফ লক আল ার
বযদ্বতচালরর মাধযলম বস্তু দ্ববন্দুর প্রদ্বতদ্ববম্ব ঠিত হয।
Q.5. দ্বনউটন দ্বর়ং-এর পরীক্ষায পঞ্চম এব়ং 25তম কাল া দ্বর়ং এর বযাস যর্াক্রলম 1.8 mm ও
5 mm হল এব়ং বযবহৃত সমতল াত্ত র লন্সর বক্রতা বযাসাধে 50cm হল , বযবহৃত আল ার
তরঙ্গদদঘেয হলব ----–
a) 5440 Å
b) 5044 Å
c) 5004 Å
d) 5000 Å

দ্ব সাল ার দ্বচলের (Lissajous figures) আকৃ দ্বত দ্বনভে র কলর--a) শুধুমাে কম্পালের উপর ।
b) কম্পাে এব়ং প্রার্দ্বমক দশা পার্েলকযর উপর।
c) দ্ববস্তার, কম্পাে এব়ং প্রার্দ্বমক দশা পার্েলকযর উপর।
d) শুধুমাে প্রার্দ্বমক দশা পার্েলকযর উপর ।
Q.7. ইয়ং এর দ্বি-ররখাদ্বিদ্র পরীক্ষায
ঠনমূ ক বযাদ্বতচালরর শতে হল া ---a) দশা পার্েকয=(2n+1)π , পর্ পার্েকয 2n.λ/2
b) দশা পার্েকয=2nπ , পর্ পার্েকয (2n+1)λ/2
c) দশা পার্েকয=2nπ , পর্ পার্েকয 2n.λ/2.
d) দশা পার্েকয=(2n+1)π, পর্ পার্েকয (2n+1)λ/2
Q.8. স্বরকম্প শ্রুদ্বতলবাধয হওযার প্রধান শতে টি হল া ----a) দুটি তরলঙ্গর দ্ববস্তার সমান হলতই হলব।
b) দশার পার্েকয র্াকলত হলব।
c) কম্পাে এর পার্েকয < 10 Hz হলব।
d) কম্পালের পার্েকয > 10Hz হলব ।
Q.9. দুটি একলরখীয সর
রদা দ্বতর সমীকরর্ণ যর্াক্রলম x'= asinωt ও x''= bsin(ωt+ ϕ)ওরা
পরস্পর সমদশায দ্বমদ্ব ত হল
দ্বি দ্বতর সমীকরর্ণ হলব ------Q.6.

a)

x= (a-b)sinωt

b)

x= b/a sinωt

c)

x= ab sinωt

d)

x= (a+b)sinωt .

ইয়ং-এর দ্বি ররখাদ্বিদ্র পরীক্ষায ররখা দ্বিদ্রিলযর বযবধান 0.2 cm। বযবহৃত আল ার
তরঙ্গদদঘেয 5896Å হল , ররখাদ্বিদ্র রর্লক 5 m দূরলে পদে ায সৃষ্ট বযদ্বতচার ঝা র প্রলের
মান হলব ----Q.10.

a) 1.474 x 10-3 m
b) 14.74 m

c) 1.474 x 10-5 m

d) 1.474 x 10-3 cm

রকালনা বস্তুর পরবশ কম্পলনর রক্ষলে ----a) চা ক ব ( driving force ) সবেদা ধ্রুবক হলব।
b) চা ক ব
রকব তাৎক্ষদ্বর্ণক প্রলযা করা হয।
c) চা ক ব লক পযোবৃত্ত এব়ং অদ্ববরত হলত হলব।
d) চা ক বল র প্রলযা ন রনই।

Q.11.

সরু তালর রফ্রলন অপবতে লনর রক্ষলে তালরর বযাসাধে ‘d’ , তারটি রর্লক পদে ার দূরে
এব়ং বযবহৃত আল ার তরঙ্গ দদঘেয λ হল বযদ্বতচার ঝা লরর প্রে হলব -----

Q.12.
‘D’

a)

ß =dD/ λ

b) ß = λD/d
c) ß = λd/D
d) ß = λ/dD

দদলঘেযর একটি সর
রদা লকর দদঘেয হলব ----Q.13. ‘L’

রদা লকর রদা নকা

‘T’

হল

, ‘2T’

রদা নকা

দ্ববদ্বশষ্ট সর

a) L/2
b) L
c) 2L
d) 4L

একটি মন্ড ফ লকর প্রর্ম অধে পযোয কা অঞ্চল র বযাস 1 mm, 5000Å তরঙ্গ
দদলঘেযর আল া ফ কটির উপর আপদ্বতত হ । কত দূলর একটি পদে া রাখল পদে ালত সবোদ্বধক
উজ্জ্ব তার আল াক দ্ববন্দু ঠিত হলব ---Q.14.

a) 0.5 m
b) 5 m
c) 25 mm
d) 25 m
Q.15.

দুটি উৎসলক সুস়ং ত(coherent) ব া হয, যদ্বদ ওই দুটি উৎস রর্লক দ্বনিঃসৃত তরঙ্গ

দুটির

----

তরঙ্গদদঘেয একই হয।
b) রব
একই হয।
c) তরঙ্গমুখ একই আকৃ দ্বতর হয।
d) সবেদা একটি দ্বনদ্বদেষ্ট দশা পার্েকয র্ালক।
Q.16. সমকম্পাে দ্বকন্তু পৃর্ক দ্ববস্তালরর দুটি একলরখীয সর
রদা দ্বত পরস্পর সমদশায
দ্বমদ্ব ত হল
দ্বি দ্ববস্তার হলব ------a) উপা়ংশ রদা দ্বত দুটির দ্ববস্তালরর সমদ্বষ্টর সমান।
b) উপা়ংশ রদা দ্বত দুটির দ্ববস্তালরর দ্ববলযা ফল র সমান।
c) উপা়ংশ রদা দ্বত দুটির দ্ববস্তালরর গুর্ণফল র সমান।
d) উপা়ংশ রদা দ্বত দুটির দ্ববস্তালরর ভা ফল র সমান।
Q.17. দ্বনম্নদ্ব দ্বখত রকান শলতে পদে ালত সৃষ্ট বযদ্বতচার ঝা র স্পষ্ট হয ?
a) উৎস দুটিলক একবর্ণী হলত হলব।
b) উৎস দুটিলক ক্ষু দ্র ও একবর্ণী হলত হলব।
c) উপদ্বরপাদ্বত তরঙ্গ দুটির দ্ববস্তার অসমান হলত হলব।
d) উৎস দুটি একবর্ণী নাও হলত পালর।
a)

Q.18.

হ

x= A sinωt + Bcos ωt

িারা দ্বনলদে দ্বশত সর

রদা

দ্বতর প্রারদ্বিক দশা বা ইপক

-----a) A/B
b) B/A
c) tan−1(A/B)
d) tan−1(B/A)

তরঙ্গ দদলঘেযর সমত তরঙ্গমুলখর সামলন ‘b’ দূরলে অবদ্বেত দ্ববন্দুর সালপলক্ষ
তরঙ্গমুখটির m তম অধেপযোযকা অঞ্চল র বদ্বহবযাসাধে rm হল -----Q.19. λ

a) rm= √(mbλ)
b) rm= √(πbλ)
c) rm= √(bλ/π)
d) rm= m√(b λ)
Q.20.রফ্রলন
a)
b)
c)
d)

রকব
উৎস
রকব
উৎস

অপবতে লনর রক্ষলে ----মাে পদে া, প্রদ্বতবন্ধক বা উলেষ রর্লক অসীম দূরলে র্ালক।
এব়ং পদে া উভযই প্রদ্বতবন্ধক বা উলেষ রর্লক অসীম দূরলে র্ালক।
মাে উৎস, প্রদ্বতবন্ধক বা উলেষ রর্লক অসীম দূরলে র্ালক।
বা পদে া বা উভযই প্রদ্বতবন্ধক বা উলেষ রর্লক সসীম দূরলে র্ালক।

