Teoria das cordas - Teoria M
Há algum tempo, preparando uma final, encontrei essa teoria, a teoria das cordas
ou a "M teoria", porque é a teoria mágica, que além de ser física puramente teórica está
se configurando para ser o que na modernidade foi definido como a GRANDE TEORIA;
um conhecimento capaz de explicar o funcionamento do universo tal como é e que, pela
sua natureza, não contradiz a física quântica nem a mecânica newtoniana …
Eu deixo algumas fontes …
O que você vê aqui, você pode encontrar facilmente.
A maioria dos livros está em inglês ... se eles estiverem interessados, eles me
enviam um deputado e os envio por correio.

Teoria das cordas
A proposta natural para alcançar esta descrição unificada é a modificação do
comportamento das partículas em energias muito elevadas, de modo que o
comportamento patológico da gravidade é corrigido nas energias da ordem da escala da
Plank.
As modificações seriam muito pequenas nas situações mais conhecidas, mas
entrariam de maneira essencial na explicação do comportamento da Natureza em um
sistema de gravidade muito intenso, onde a curvatura do espaço-tempo é muito alta (raios
de curvatura da ordem do comprimento de Planck, isto é 10-35 m), como nos buracos
negros, ou no início do Universo.
A teoria das cordas (ou superconjunto) propõe exatamente essa modificação.
Especificamente parte da hipótese de que partículas elementares não são
pontuais, mas objetos extensos em uma dimensão (realmente cordas).
O tamanho dessas cordas é muito pequeno, muito menor do que as escalas
menores de comprimento medidas experimentalmente (10-17 m).

Embora seja normalmente assumido que esse tamanho é da ordem do
comprimento de Planck (10-35 cm), em alguns modelos esse tamanho pode ser maior (na
ordem de 10-18 cm).
Em energias muito baixas, não há resolução suficiente para observar o tamanho
das cordas, e seu comportamento é reduzido ao de partículas pontuais.
No entanto, em energias muito altas, a natureza extensa das cordas começa a
manifestar e modifica o comportamento das partículas de modo que suas interações
gravitacionais, calculadas em teoria, não exibam nenhum comportamento patológico.
Um excelente documentário online

Parte 1
link: http://www.youtube.com/watch?v=-BGeZbgZ3b8

Parte 2
link: http://www.youtube.com/watch?v=n_Ph2zFGeUo&feature=related

Parte 3
link: http://www.youtube.com/watch?v=IBBfTyyH8Fk&feature=related

Parte 4
link: http://www.youtube.com/watch?v=DP8Ijjv7rj8&feature=related

Parte 5
link: http://www.youtube.com/watch?v=YkjzdRJ_LqQ&feature=related
Há muito mais se você quer investigar ... é emocionante.
Espero que você goste ..…
Saluditos

.....
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