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Resumo
É feita uma introdução à teoria da Relatividade Total como
campos potenciais com distribuição de energia Riemann planos.

A Relativiade Total visa conceber espaços de Riemann planos (flat)
para campos potenciais contendo distribuição de energia, ou seja, espaços
não vazios, considerando a 5ª dimensão. Desta forma pode-se dar o mesmo
tratamento em termos de transformações de Lorentz para a equação de
onda eletromagnética da propagação da luz e para a teoria em termos de
Mecânica Quantica como na Eletrodinâmica Quântica, e assim direcionar
para a unificação das teorias da Relatividade Geral e Mecânica Quântica,
onde em realidade a Relatividade Total representa as duas. Veremos aqui o
significado do ponto material com base na 1ª solução exata de
Schwarzschild [1] no contexto da Relatividade Total e como surge a 5ª
dimensão que representa a energia do campo potencial.
Dizemos que um percurso de luz (fóton) constroi um ponto de
espaço r para um ponto de matéria µ de onde vem a igualdade
(1)
e
(2)

A equação de campo potencial (métrica) para o ponto material com
curvatura de Riemann dado pela Relatividade Geral é (1ª solução de
Schwarzschild [1])

(3)

(aqui acrescido da 5ª dimensão µ correspondente à matéria do ponto) à qual
queremos transformar em equação de campo potencial (métrica)
curvatura de Riemann.

Para isto utilizamos a seguinte igualdade para a variável r

sem

(4)

de onde concluimos integrando que

(5)

A seguir utilizamos outra igualdade para a variável t

(6)

de onde concluímos integrando que

(7)

As funções (5) e (7) são importantes para relacionar valores entre os
campos potenciais Riemann planos e não planos.
Substituindo (1),(2),(4) e (6) em (3) resulta a equação de campo
potencial (métrica) sem curvatura de Riemann (flat) (índices de 1 a 5)
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Vemos então uma equação (9) de campo potencial Riemann plano
com a 5ª dimensão representando o ponto material, aqui com simetria
esférica. Esta equação também é a equação de onda de propagação da luz,
nas variáveis tempo, espaço e matéria onde a Relatividade Total se
manifesta como o equivalente tensorial da equação de Laplace (índices de 1
a 5)
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