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Presentació i Ob jectius de I'assignatura 

Aquest curs és continuació de l'assignatura Geometria Diferencial i pretén ser una in- 
troducció a la Geometria de les varietats diferenciables de dimensió a. En el primer 
capítol es presenten les nocions bhiques de varietats diferenciables i s'estudien amb 
detall diferents exemples. En el segon capítol es desenvolupa el calcul tensorial sobre 
vazietats necessari pel curs i com aplicació es discuteix la noció d'orientabilitat i es d e  
mostra el teorema de Stokes per a vañetats amb vora. En el capítol tercer s'introdueixen 
les nocions prbpiament geodtriques, de longitud, mgle i volum, com conceptes derivats 
del de mhtrica de Riemann. Seguidament [es consideren les nocions fonamentds de con- 
nexió, curvatura i geodhiques amb una atenció particular al cas de superfícies. El curs 
acaba amb el teorema de Gauss-Bonitet per a supdcies que posa en relació la geometria 
d'una superfície amb la seva topologia. 

Coneixements matematics previs 

És necessari haver assimilat el curs de Geometria Diferencial i tenir un ljon domini de 
l'analisi de funcions de diverses variables (Analisi Matemhtica II i Analisi Vectorial). 
També calen conekements bkics d'equacions diferencials i de topologia. 

Programa 

1. Varietats diferenciables i subvarietats de Rn ha ,&Y ..?' 

Varietats diferenciables. Varietats amb vara. Exemples. Subvarietats de Rn. ddi 
Aplicacions i funcions diferenciables. Difeomorfismes. Particions de la unitat. 
Ekpai tangent. Els vectors corn derivacions. Camps vectorials. Claudhtor de Lie de camps 
vectorials. 

2. Camps tensorials i formes diferencials 
L'algebra tensorial i l'algebra extenor a Wn (recordatori). 
Camps tensoriais i formes diferencials sobre una varietat diferenciable. Diferencial exterior. 
Derivada de Lie de camps tensorials. 
Orientabiiitat. Integració en Vanetats. 
El teorema de Stokes per a varietats amb vora. 

3. Geometria diferencial global 
Varietats de Riemann. Exemples. Longitud de corbes. Angles. Element de volum. Isometries. 
Tkansport paral.le1 en una varietat de Riemann. La connexió de Levi-Civita Connexions planes. 



Geodhiques. Geodksiques en superfícies. 
El te-i de h-vatura. Curvatures seccionals. ~urvatka de superfícies. 
El teorema de GaussBonnet. 
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Avaluació 

Consistir& en un examen final de tota l'assignatura 


