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 W referacie przedstawiona została nowatorska metoda wyprowadzania dynamik dla 

kinematyki Szczególnej Torii Względności (STW) oraz kinematyki Szczególnej Torii Eteru 

(STE). Metoda ta pozwala na wyprowadzenie nieskończenie wielu dynamik. W artykule [1] 

wyprowadzonych zostało pięć przykładowych dynamik dla STW, natomiast w monografii [2] 

wyprowadzone zostały cztery przykładowe dynamiki dla STE. 

 W referacie wykazane zostało, że dynamika znana dzisiaj jako dynamika Szczególnej 

Teorii Względności jest tylko jedną z nieskończenie wielu teoretycznie możliwych. 

 Aby w kinematyce Szczególnej Teorii Względności wyprowadzić dynamikę konieczne 

jest przyjęcie dodatkowego założenia, które pozwala wprowadzić do kinematyki pojęcia: 

masy, pędu oraz energii kinetycznej. W zależności od przyjętego założenia otrzymuje się 

różne dynamiki ciał. 

 Dodatkowe założenia przyjmowane na potrzeby dynamik mają konkretną interpretację 

fizyczną. Mogą być także interpretowane jako postać uogólnionej II zasady dynamiki 

Newtona. Ta uogólniona postać zawiera dodatkowy parametr f (v). W mechanice klasycznej 

f (v) = 1, natomiast w obowiązującej dzisiaj dynamice STW f (v) = γ 
3
. Ustalenie innej postaci 

parametru f (v) prowadzi do innych dynamik dla STW. Dodatkowe założenia przyjmowane na 

potrzeby dynamik mogą być także interpretowane jako różne postacie formuły na masę 

relatywistyczną m2/1, która jest iloczynem parametru f (v) oraz bezwładnej masy 

spoczynkowej m0. 
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