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Presentació i O b jectius de l'assignat ura 

Aquest curs és continuació de .l'ass+tura .-Geametria Diferencial -i ,pretén ser una in- 
troducció a la Geometria de les- va;ri&.ats..&ferenciaMes. de. dirnensló- R. En el. primer 
capítol es presenten les .nocions bas'ii~es de .vasietats -diferenciables i S'&-&en amb 
det al1 diferent S exemples. En. el segen eapitiol. es. desenvokipa. el - cdeul- tensorid sobre 
wietats necessari pel c v s  i . c m  aplica&-es -diseuk.ix la nmió -d'orienCabi&itat i .es de- 
mostra el teorema de Stolres-pe a wietats-arnb.vor.a; En- e1.capítol tercer. s'introdueixen 
les nocions prbpiament gecm&t.riques, de  longitud, aagle i ~o~um,~eom.~~ncp8es~derivats 
del,-de..m&rica. de...Ftiemanni Segu-id.ment es consideren 1es.nocions fonament d s  . de con- - 
nexió, curvatura i geodksiques amb .una -atienció -p&,icdar d.cas de. sil.perfícies. .El curs 
acaba amb el teorema de G a u s s - b ~ e t  per a-sapeFfícies~que.posa en relació la geometria 
d'una superfície amb la seva topologia. 

Coneixement S mat em&t ics previs 

És necessari haver assimilat el curs de Geometria Diferencial i tenir un bon domini de 
l'analisi de funcions de diverses variables (Anallisi Makem&Cica 11 i An&si Vectorial). 
També calen coneixements bhics d'equacions diferencials i de topologia. 

Programa 

l. Varietats diferenciables i subvarietats de Rn 
Varietats diferenciobla. Vari&ats runb vora.. Exempla. Subvarietats de IRn. 
Aplicacions i funcions diiereP&bles. ~Bifeomorñsm. Particions de la umtat. 
Espai tangent. Els vectors com derivsciong. Camps vectorials. ClaudAtor de Lie de camps 
vectorials. 

2. Camps tensorials i f o m p  d-ifeendds 
L'Algebra tensorial i I'Algebra exterior a IRn (recordatori). 
Camps tensorials i formes dife~encials sobpe una vwietat difereneiable. Diferencial exterior. 
Derivada-de Lie de camps tensorials. 
Orientabilitat. Integració e.n varietaas. 
El teorema de Stokes per a varietats amb vora. 

3. Geometria diferencial global 
Varietats de Riemann. Exempla. Longitud de cmbes. Angles. .Element de volum. ,Isom&ríes. 
'Dansport paral-le1 en una varietat de Riemann. La connexió de Levi-Civita. Connexions planes. 



Geodksiques. Geodksiques en superfícies. 
El tensor de curvatura. Curvztures seccionds. Curvatura de superfícies. 
El teorema de Gauss-Ponnet. 
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Professors 

Teoria: Marcel Nicolau . (despatx G1/336) nicolau@mat .uab.es 
Problemes: Mbnica Manjarín (despatx C1/-154) manj prinQmat .uab.es 

.Es valorara la resolució d'exercicis, i es fari un examen hal .  


