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1.

Relativistické skládání rychlostí



1.1 Odvoďte zákon skládání paralelních rychlostí pomocí dvou po sobě použitých Lorentzových transformací.

Obr. 1.1: K úloze 1.5

1.2 Najděte vzorce pro transformaci složek zrychlení hmotné částice.
1.3 Vozík se pohybuje po dlouhém stole rychlostí v. Po něm se pohybuje týmž směrem
menší vozík opět rychlostí v vzhledem k prvnímu vozíku. Po druhém vozíku se pohybuje
týmž směrem třetí také rychlostí v vzhledem ke druhému, atd. až po n vozíků (Lightman
a kol., 1975).
a) Jaká je rychlost vn n-tého vozíku ve vztažné soustavě spojené se stolem?
b) K čemu se blíží vn pro n → ∞?
1.4 Soustava S ′ se pohybuje rychlostí v vzhledem k soustavě S. V soustavě S ′ je vypuštěna rychlostí u koule do směru, svírajícího úhel ϑ′ se směrem pohybu soustavy S ′ . Jaký
úhel ϑ naměří pozorovatel v soustavě S (Lightman a kol., 1975)?
1.5 Tenká tyč a svírající s jinou tyčí b velmi malý úhel φ se pohybuje velkou rychlostí
v < c ve směru kolmém k tyči (viz obr. 1.1). Určete rychlost u , kterou se podél tyče b pohybuje průsečík P obou přímek a i b. Může se bod P pohybovat po přímce b nadsvětelnou
rychlostí (Bartuška, 1991)?

(a)

1.6 V rádiových galaxiích pozorujeme oblaka pohybující se zdánlivě nadsvětelnými rychlostmi (např. u zdroje 3C345 na obr. 1.2a). Oblak označený C2 se vzdaluje od zbývajících
objektů o 0,5 úhlových mikrosekund za rok, což by pro naměřenou vzdálenost od nás odpovídalo rychlosti 10× převyšující c. Ukažme, že tuto zdánlivou příčnou rychlost ve směru
x na obr. 1.2b vzhledem k pozorovateli v místě O platí
vT =

v sin θ
,
v
1 − cos θ
c

kde v je skutečná podsvětelná rychlost oblaku a θ úhel se směrem pozorování (převzato
z(Hartle, 2003)).
(b)
Obr. 1.2: K úloze 1.6 (převzato z (Hartle, 2003))

2. Dilatace času a kontrakce délek
2.1 V soustavě S ′ pohybující se vzhledem k soustavě S rychlostí v je umístěna tyč
délky l ve směru pohybu. Ukažte, že kontrakci délky, zjištěnou pozorovatelem v
S vysvětlí pozorovatel pohybující se s tyčí tím, že poloha obou konců tyče nebyla
měřena současně.
2.2 Svazek radioaktivních částic, pohybujících se rychlostí 0,8 c prochází dvěma
detektory, vzdálenými 20 m od sebe. Měřením bylo zjištěno, že jestliže prvním
detektorem projde 1000 částic, druhý zaznamená pouze 100. Předpokládejte, že
tento pokles je způsoben radioaktivním rozpadem (N = N0 e−λt ) během průletu
částic od jednoho detektoru ke druhému. Odhadněte střední dobu života částic
(1/λ), měřenou v jejich klidové soustavě (Rosser, 1991).
2.3 Uvažujme dvě prostoročasové události o souřadnicích (ct1 ,x1 ,y1 ,z1 ) = (0,0,0,0)
a (ct2 ,x2 ,y2 ,z2 ) = (4c,5c,0,0). Najděte rychlost inerciální vztažné soustavy, ve které
a) jsou tyto události současné;
b) událost 2 předchází událost 1 o 1 s;
c) událost 1 předchází událost 2 o 1 s; d) budou obě události soumístné.
Výsledky znázorněte v Minkowského prostoročasových diagramech.
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Obr. 2.1: K úloze 2.5
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2.4 V soustavě S ′ obíhá bod M po kružnici o poloměru r kolem počátku O′ v rovině (y ′ z ′ ) úhlovou rychlostí ω ′ . Vypočítejte,
jakou frekvenci ω naměří pozorovatel v soustavě S, pohybuje-li se S ′ vůči S v kladném směru os x′ ≡ x (Votruba, 1977).
2.5 V knize G. Gamowa „Pan Tompkins v říši divů“ se hlavní hrdina ocitá ve městě, kde mezní rychlost je mnohem, mnohem
menší, než rychlost světla. Obrázek 2.1 zachycuje cyklistu, jedoucího rychlostí blízkou právě této mezní rychlosti. Zda Může
pan Tompkins cyklistu vidět skutečně tak, zjistíte při vyřešení následujících úloh:
a) Pozorovatel sleduje tyč, pohybující se rychlostí v. Za předpokladu, že délka tyče l Ć vzdálenost od pozorovatele zjistěte,
jak závisí velikost tyče, vnímaná pozorovatelem na směru θ, ve kterém ji vidí.
b) Jak velikou tyč uvidí pozorovatel, bude-li umístěna vodorovně, kolmo na směr pohybu? Určete úhel natočení tyče (Novotný
a kol., 2005; Greiner, 2004).
c) Jaký tvar bude mít tyč orientovaná svisle, kolmo na směr pohybu (Rosser, 1991)?
2.6 Uvažujme dvourozměrnou analogii navigačního systému (obr. 2.2). Satelity
se pohybují vodorovně rychlostí v ve výšce h nad zemí ve vzdálenosti l′ (ve své
klidové soustavě). Jsou vybaveny synchronizovanými hodinami (opět ve své klidové
soustavě) a vysílají svou vodorovnou polohu x′ a svůj čas t′ . Pozorovatel na zemi
zachytí ve své klidové soustavě současně signál ze dvou družic. Ke kterému ze
satelitů je pozorovatel ve své soustavě blíž? Ze které z nich byl podle pozorovatele
vyslán signál dříve a o jaký čas? Přesnost systému GPS má být řádově 10 m. Lze
vypočítaný rozdíl mezi časy vyslání z družic zanedbat? Rychlost a vzdálenost mezi
satelity odhadněte z parametrů GPS: každá ze 24 družic oběhne zemi za 12 h po
kružnici o poloměru R = 2,7·104 km. Návod viz (Hartle, 2003).
2.7 Ze Země byl vyslán hvězdolet, aby zkontroloval Vaši stanici na planetě P1407,
Obr. 2.2: K úloze 2.6 (převzato z (Hartle,
2003))
jejíž měsíc obývá bojovná skupina Reptalů, kteří se k lidem chovají často nepřátelsky. Hvězdolet se pohybuje po přímce, a když mine planetu a měsíc, je z něho
pozorován vysokoenergetický mikrovlnný záblesk na měsíční základně Reptalů a o 2,43 s později exploze na naší stanici,
která je ve vztažné soustavě hvězdoletu vzdálena 0,77·108 m od základny Reptalů. Rychlost hvězdoletu vzhledem k planetě
a Měsíci je 0,980 c (Halliday, 2000).
a) Jaká je vzdálenost mezi místem záblesku a exploze v soustavě spojené s planetou a jaký čas dělí události v této soustavě?
b) Mohl vůbec záblesk způsobit explozi nebo exploze záblesk?
2.8 Uvažujme raketu pohybující se od Země stálou rychlostí v = 0,866 6c. Pozorovatel v raketě vyšle směrem k Zemi dva
světelné signály v časovém intervalu ∆t′ = 4 s (měřeno hodinami v raketě) (Greiner, 2004).
a) S jakým časovým odstupem ∆T zachytí signály pozorovatel na Zemi?
b) Jakou vzdálenost (měřeno ze Země) urazila raketa mezi vysláním těchto dvou signálů?

3. Čtyřvektory
3.1 Napište matici Lorentzovy transformace pro v =0,8 c a zjistěte, jak se bude transformovat čtyřvektor
(ct, x1 , x2 , x3 ) = (c, 2c, 3c, 7c) a určete „rapiditu“ ξ = tgh−1 (v/c).
√
√

3.2 Ukažte, že vektor A = 3e t + 2e x je z hlediska speciální teorie relativity
jednotkovým časupodobným vektorem. Může být úhel mezi A a e t reálný (Lightman
a kol., 1975)?
3.3 Tachyony jsou hypotetické částice, jejichž rychlost u > c. Uvažujme dva pozorovatele, z nichž jeden pošle druhému ve vzdálenosti l tachyonový signál. Za jak dlouho
se signál po odrazu od druhého pozorovatele zpět? Jak se změní situace, vzdaluje-li se
druhý pozorovatel rychlostí v (Lightman a kol., 1975)?
3.4 Dva prstence rotují se stejnými ale opačně orientovanými úhlovými rychlostmi ω
kolem společného středu. Na jednom sedí Adam, na druhem Eva. Když se v určitém
okamžiku míjejí, jejich hodiny ukazují stejný čas. Po tomto okamžiku by se podle Evy
Adamovy hodinky měly opožďovat a při jejich dalším setkání by tedy její měly ukazovat
větší čas. Adam však to samé může prohlásit o Evě. Kdo z nich má pravdu (Lightman
a kol., 1975)?
3.5 Dokažte, že čtyřzrychlení dUα /dτ , (α = 0, 1, 2, 3) má pouze tři nezávislé složky
a zjistěte, jaké složky obyčejného „trojzrychlení“ naměří pozorovatel, který je momentálně vůči zrychleně se pohybující vztažné soustavě v klidu (Lightman a kol., 1975)?



  



  

  
  

  



  

3.6 a) Uvažujme raketu, jejíž motory jí udělují konstantní zrychlení g ≈ 9,81 m·s−2
Obr. 3.1: K úloze 3.7
vzhledem soustavě, vůči které je vždy v daném okamžiku raketa v klidu. Jestliže raketa startuje ze Země, jak daleko bude za 40 let podle pozorovatele na Zemi? Jakou vzdálenost urazí za tuto dobu podle
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pozorovatele v raketě?
b) Zjistěte, za jaký vlastní čas τ urazí kosmonauté takové rakety vzdálenost 30 000 světelných let, jestliže první polovinu
cesty bude zrychlení rakety g a druhou −g (Lightman a kol., 1975).
3.7 Na obr. 3.1 je časoprostorový graf pro dobu před událostí U0 , kdy se pozorovatel B přibližuje k pozorovateli A rychlostí
v. Jestliže pozorovatel A vysílá signály s periodou T0 , přijímá je pozorovatel B s periodou T = k̄T0 . Dokažte, že platí
√
1
c−v
k̄ = =
.
k
c+v
[ Návod viz (Šedivý, 2003), s. 7 ]
3.8 Index lomu nepohybujícího se dielektrika je n0 . Jaký bude jeho index lomu, bude-li se dielektrikum pohybovat konstantní
rychlostí v (Horenský, 1996)?
3.9 Soustava S ′ se pohybuje rychlostí v = βc ve směru osy z ≡ z ′ vůči soustavě S. V okamžiku, kdy splynuly počátky obou
vztažných soustav (t = t′ = 0) byl z počátku O vyslán světelný signál. Rovnice kulové vlnoplochy, odpovídající šíření tohoto
signálu má v S tvar
x2 + y 2 + z 2 = c2 t2 ,
v S′

x′2 + y ′2 + z ′2 = c2 t′2 .

Ukažte, že události odpovídající čelu kulové vlnoplochy v S se Lorentzovou transformací zobrazí na elipsoid v S ′ (Horenský,
1996; Moreau, 1994).
3.10 Kosmická sonda opouští Zemi a letí rychlostí 0,97c, při startu byl čas na hodinách na Zemi i v raketě nastaven na nulu.
Každých 6 h vysílá řídící středisko elektromagnetický signál a žádá si okamžitou odpověď. Sonda posílá odpověď okamžitě
odezvu zahrnující údaj hodin v raketě v době zachycení signálu. Pro prvních 5 signálů vypočtěte čas, v němž odezva dorazila
na Zemi a čas, který je v odpovědi sdělován. Vypočtěte také vzdálenost sondy od Země v časech, kdy sonda tyto signály
zachytí (Halliday, 2000).
3.11 Radarový vysílač je v klidu v soustavě S ′ , jež se pohybuje rychlostí v vůči soustavě S (uvažujeme standardní konﬁguraci).
Hodiny v soustavě S ′ s periodou τ0 (měřeno v S ′ ) jsou spojeny s vysílačem pravidelných radiových pulsů zachycovaných
přijímačem, jež je v klidu vůči soustavě S. Určete a) periodu hodin pro pozorovatele spojeného s tímto přijímačem a časový
interval, v němž přijímač registruje radiové pulsy (Halliday, 2000).
3.12 Teoretická úloha. Diskutujte vzhled pohybujících se předmětů a rozhodněte, jakou část oblohy může vidět kosmonaut
v raketě v závislosti na rychlosti rakety (Woodhouse, 1992).

4.

Relativistická dynamika

4.1 Comptonův rozptyl. Foton s vlnovou délkou λ se srazí s elektronem o hmotnosti me , který je v klidu. Po srážce se foton
vychýlí o úhel θ od původního směru a bude mít vlnovou délku λ′ . Dokažte, že platí λ′ − λ = h/ (me c) (1 − cos θ)
4.2
a) Při rozptylu fotonů na částicích pohybujících se relativistickými rychlostmi dochází k tzv. inverznímu Comptonově
rozptylu. Uvažujte takovou částici s klidovou hmotností m0 a energií E Č m0 c2 , jež se čelně srazí s fotonem (hν Ć m0 c2 ).
Jakou maximální energii může částice fotonu předat?
b) Na základě části a) vypočtěte, jakou energii mohou předat protony kosmického záření s energií 1020 eV fotonům reliktního
záření o teplotě 3 K (Lightman a kol., 1975).
c) Pokud mají protony kosmického záření dostatečnou energii, mohou při srážce s fotony reliktního záření vyvolat některé
reakce, např. přeměnu na neutron a pion
γ + p+ −→ n + p+ .
Proto bychom neměli v kosmickém záření od dostatečně vzdálených zdrojů, u nichž je vysoká pravděpodobnost takové
reakce, nacházet protony s energií vyšší, než je prahová energie těchto přeměn. Určete tuto prahovou energii pro uvedenou
reakci (tzv. GZK neboli Greisenovu-Zatsepinovu-Kuzminovu mez). Jaké rychlosti protonů tato prahová energie odpovídá?
Návod viz (Hartle, 2003).
4.3 Pomocí zákona zachování čtyřhybnosti ukažte, že izolovaný volný elektron nemůže absorbovat foton (Lightman a kol.,
1975).
2

4.4 (Celostátní kolo 45. ročníku FO) Mezon K + s klidovou hmotností mK = 497,7 MeV/c se rozpadá na mezon p+ s klidovou
2
2
hmotností mp+ = 139,6 MeV/c a mezon p0 s klidovou hmotností mp0 = 135,0 MeV/c .
a) Určete celkovou energii Ep+ a velikost vp+ rychlosti pionu p+ a také celkovou energii Ep0 a velikost vp0 rychlosti pionu
p+ ve vztažné soustavě, vůči níž byl mezon K + před rozpadem v klidu.
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b) Určete velikost vp′ + rychlosti mezonu p+ a jeho celkovou energii Ep′ + ve vztažné soustavě spojené s mezonem p0 .
4.5 Uvažujte pružnou srážku částice o hmotnosti m1 s klidovou částicí m2 < m1 . Ukažte, že pro maximální úhel θmax , pod
kterým se rozptýlí částice m1 platí sin θmax = m2 /m1 (Lightman a kol., 1975).
4.6 Pomocí Lorentzovy transformace čtyřhybnosti fotonu odvoďte vztah pro relativistický Dopplerův jev (Rosser, 1991).
4.7 Velikost rudého posuvu se udává číslem z = (λ − λ0 )/λ0 . U nejvzdálenějších kvasarů bylo naměřeno asi z = 4. Určete
rychlost jejich vzdalování od Země podle klasické fyziky i podle teorie relativity (Horenský, 1996).
4.8 Zrcadlo se pohybuje ve směru kolmém na rovinu zrcadla rychlostí v . Jestliže na zrcadlo dopadá světlo pod úhlem ϑ, pod
jakým úhlem se odrazí? Jak se přitom jeho změní frekvence (Lightman a kol., 1975)?
4.9 V urychlovači HERA v Hamburku, který byl uveden do provozu r. 1989, získávají elektrony energii Ee = 30 GeV
a protony celkovou energii Ep = 820 GeV. Částice obíhají v opačných směrech ve dvou přibližně kruhových zásobních
prstencích o poloměru r = 1 km umístěných nad sebou. Na čtyřech místech, kde se prstence kříží probíhají srážkové pokusy.
a) O kolik jsou rychlosti protonů a elektronů menší než rychlost světla ve vakuu?
b) Jak silná jsou magnetická pole udržující částice na kruhových trajektoriích?
c) Jakou rychlost u a energii Ee⋆ má elektron v soustavě spojené s protonem?
Klidové hmotnosti protonu a elektronu jsou m0p = 1,67·10−27 kg, m0e = 9,11·10−31 kg, obě částice mají náboj e = 1,6·10−19 C.
[ Návod viz (Šedivý, 2003), s. 32–34 ]
4.10 Ve vzdálenosti, v níž obíhá Země okolo Slunce, dopadá ve slunečním záření na 1 m2 za 1 s průměrně energie odpovídající
tzv. solární konstantě 1 400 W·m−2 . Odhadněte, o kolik se za 1 s zmenšuje hmotnost Slunce. Za předpokladu, že toto množství
zůstane konstantní a že z celkové hmotnosti Slunce M⊙ = 1,99·1030 kg se k termonukleárním reakcím spotřebuje pouze 1/1000,
odhadněte dobu, po kterou mohou ve Slunci tyto reakce probíhat (Greiner, 2004).
4.11 Celková světová spotřeba energie v roce 1970 byla řádově 5,5·1013 kWh. Termonukleární reaktor může produkovat
energii např. pomocí reakce
2
D +2 D →4 He + energie.
Klidové energie jader jsou přitom m(2 D) = 2,014 7u, m(4 He) = 4,000 39u, kde u = 1,660 539 040(20)·10−27 kg je hmotnostní
atomová jednotka. Odhadněte, kolik kg deuteria by bylo potřeba k pokrytí světové roční spotřeby energie v roce 1970 (Greiner,
2004).
4.12 Elektricky neutrální mezon p0 se rozpadá na dva vysokoenergetické fotony. Klidová energie p mezonu je 135 MeV (Greiner, 2004).
a) Najděte energii fotonů v klidové soustavě pionu.
b) Najděte maximální a minimální energii těchto γ fotonů v laboratorní soustavě, v níž měl pion před rozpadem celkovou
energii 426 MeV.

5. Působení síly, čtyřsíla, relativistická elektrodynamika
5.1 Určete trajektorii a hybnost částice s nábojem q v homogenním magnetickém poli o indukci B , která má při vstupu do
magnetického pole rychlost u ⊥ B .
5.2 Pro částici, která byla na počátku v klidu a na kterou působí konstantní síla o velikosti F najděte závislost dráhy na
čase a ukažte, že na počátku pohybu (pro F t Ć m0 c) získaný vztah přechází na
s≈

F t2
1
= at2 .
2m0
2

Ukažte, že závislost s = s(t) je úsekem hyperboly. [ Návod viz (Šedivý, 2003), s. 21–24 ]
5.3 Dokažte, že pro (trojrozměrnou) sílu F a (trojrozměrné) zrychlení a platí
(
)
v2
1
F
1− 2 +
v × (F × v ) ,
a =
γm
c
γmc2
kde m je (klidová) hmotnost částice, tj. sílu lze vyjádřit jako součet dvou složek, z nichž jedna je orientována ve směru síly
F a druhá je kolmá k vektoru v a leží v rovině určené vektory v a F . [ Návod viz (Šedivý, 2003), s. 29–32 ]
5.4 Vypočtěte závislost rychlosti a souřadnice na čase pro volný pád částice o hmotnosti m v homogenním tíhovém poli charakterizovaném zrychlením g . Uvažujte přitom relativistickou závislost hmotnosti na rychlosti m = m(v); návod viz (Greiner,
2004).
5.5 Rozdíl potenciálů mezi dvěma rovnoběžnými deskami kondenzátoru ve vakuu je 106 V, desky jsou od sebe vzdáleny 0,05
m. Vypočtěte, za jak dlouho přejde elektron ze záporné na kladnou desku, je-li na počátku v klidu (Horenský, 1996).
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5.6 Relativistickou Lagrangeovu funkci pro částici o klidové hmotnosti m0 a náboji q pohybující se rychlostí u v elektromagnetickém poli deﬁnujeme vztahem
√
u2
2
L = −m0 c 1 − 2 − q (φ − A ·u ) .
c
Pomocí Lagrangeových rovnic odvoďte pohybové rovnice takové částice.
5.7 Jakou maximální energii lze získat lze získat s cyklotronu pracujícího s konstantní frekvencí, je-li urychlující potenciál
U (Lightman a kol., 1975)?
5.8 Reaktivní raketa se pohybuje v kladném směru osy x a její hmotnost m se zmenšuje. Dokažte, že platí
(
)
dv
u2
m
+ u 1 − 2 = 0,
dm
c
kde v je rychlost rakety ve zvolené inerciální vztažné soustavě a u rychlost spalovaných plynů vzhledem k raketě (Woodhouse,
1992).
5.9 Na ose x souřadné soustavy S je umístěn nekonečně dlouhý přímý tenký vodič, rovnoměrně nabitý nábojem o lineární
hustotě τ . Pro elektrické a magnetické pole ve vzdálenosti r od vodiče platí
Ey =

1 τ
,
2pε0 r

Bz =

I
.
2pµ0 r

Vypočtěte magnetické pole přímého vodiče jako relativistický důsledek jeho pole elektrického. Předpokládejte, že nosiče
náboje se ve vodiči pohybují rychlostí v0 v kladném směru osy x a zkušební náboj q se ve vzdálenosti r pohybuje rychlostí
v týmž směrem.
5.10 V soustavě S ′ je položen nekonečně dlouhý tenký válec tak, že jeho osa splývá s x′ a je rovnoměrně nabit kladným
nábojem s lineární hustotou τ ′ . V bodě o souřadnicích [0,y ′ ,z ′ ] se nachází testovací náboj q, elektrické pole má v S ′ složky
Ex′ = 0,

Ey′ =

τ ′ y′
τ ′ z′
′
,
E
=
.
z
2pε0 r′2
2pε0 r′2

Jestliže se soustava S ′ pohybuje rychlostí v vzhledem k S, najděte složky elektrického a magnetického pole válce v soustavě
S a ukažte, že magnetické siločáry mají tvar kružnic (Havel, 2007).
5.11 K polepům vzduchového válcového kondenzátoru, jejichž poloměry jsou a, b, je připojeno konstantní napětí U . Vnitřním
polepem ve směru jeho osy prochází konstantní elektrický proud I. Určete v jaké soustavě a při jakých podmínkách existuje
pouze magnetické pole? Jaká je jeho indukce? Odpor vnitřního polepu neuvažujte (Horenský, 1996).
5.12 V soustavě S je dáno elektromagnetické pole charakterizované složkami Ey a Bz . Existuje taková souřadnicová soustava,
aby v ní bylo elektrické pole nulové (Lightman a kol., 1975)?
5.13 Pomocí transformačních vztahů pro vektory E a B dokažte, že výrazy E · B a c2 B 2 − E 2 jsou invariantní vůči
Lorentzovým transformacím. Dokažte, že svírají-li vektory E a B v nějaké vztažné soustavě ostrý úhel, pak svírají ostrý
úhel v každé jiné soustavě. V kterém fyzikálně důležitém případě jsou oba invarianty rovny nule?
∂ ∂ ∂
∂
5.14 Najděte transformace operátorů parciální derivace
,
,
a
.
∂x ∂y ∂z ∂t
5.15 Dokažte, že třetí a čtvrtá Maxwellova rovnice:
rot H =

∂D
+j,
∂t

div D = ρ.

jsou invariantní vůči Lorenztově transformaci.
5.16 Ukažte, že tenzor energie-hybnosti elektromagnetického pole
Tµα =

3 [
∑

Hµν Fαν

ν,ε=0

]
1
− δµα Fνε Hνε .
4

má nulovou stopu a v oblasti bez zdrojů pole platí (Lightman a kol., 1975)
∂T µν
= 0.
∂xν
5.17 Najděte nultou složku Lorentzovy rovnice

q µβ
dU µ
=
H Uβ
dτ
m
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vyjádřenou pomocí vektorů E a B (Lightman a kol., 1975).
5.18 Najděte indukci magnetického pole B v okolí nekonečně dlouhého přímého vodiče, kterým prochází proud I pomocí
Lorentzovy transformace a superpozice elektrického pole nábojů rozložených podél vodiče (Lightman a kol., 1975).
5.19 Částice s nábojem q a hmotností m se pohybuje rychlostí ve x , s níž vletí do oblasti s homogenním elektrickým polem
o intenzitě E ve směru osy y. Najděte obecnou rovnici trajektorie y = (x) částice v tomto poli (Lightman a kol., 1975).
5.20 Velmi malá testovací částice s kladným nábojem q a hmotností m se pohybuje po kružnici okolo nehybného (tj. velmi
hmotného) tělesa s kladným nábojem Q, přičemž na kruhové trajektorii je udržováno homogenním magnetickým polem o
indukci B kolmé k rovině kruhového pohybu. V klidové soustavě centrálního velmi hmotného tělesa se testovací částice
pohybuje s kruhovou frekvencí ω. Jaký je poměr q/m vyjádřený pomocí ω, R, B a Q (Lightman a kol., 1975)?
5.21 Teoretická úloha. Studujte záření rychle se pohybujících částic (tj. odvoďte vztahy pro tzv. Liénardovy-Wiechertovy
potenciály a ukažte, do jakých směrů je vysíláno záření urychlovaných nabitých částic) (Jackson, 1962; ����a�, 1973).
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