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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10098 - Relativitat general: ones de gravitació i models cosmològics
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Anglès

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Sascha Husa -
sascha.husa@uib.es

No hi ha sessions definides

Alicia Magdalena Sintes Olives
alicia.sintes@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Física Postgrau Postgrau

Contextualització

Relativitat General: Ones de Gravitació i Models Cosmològics (10098) és una assignatura optativa de
postgrau inclosa en el pla d'estudis del Màster en Física, on es tracten temes de geometria diferencial,
relativitat general, relativitat numèrica, ones de gravitació i cosmologia.

Requisits

Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir en anglès depenent de l'alumnat.

Essencials
Llicenciat o Grau en Ciències, Matemàtiques, o Enginyeria

Competències
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Específiques
1. Domini del llenguatge matemàtic bàsic propi de la geometria diferencial..
2. Aprofundiment en alguns aspectes formals de la relativitat general i la seva implementació numèrica..
3. Aplicació dels conceptes generals a sistemes astrofísics, models cosmològics. Resolució de problemes.

Genèriques
1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i de programació.
2. Aplicació de coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes.
3. Aplicació de tecnologies informàtiques.
4. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i d'investigació.
5. Iniciació a la investigació pròpia del camp.

Continguts

Continguts temàtics
1. Geometria diferencial

· Revisió d'alguns conceptes simples en geometria: vectors i espai tangent. Coordenades i
corbes coordenades. Varietats diferenciables. Tensors.
· Transformacions i simetries: grups de transformacions a un paràmetre, generador
infinitessimal, transformacions finites i òrbites. Transformacions induïdes sobre tensors.
Derivada de Lie. Simetria d'un camp tensorial. Grups r-paramètrics de transformacions.

2. relativitat general
· Breu introducció a la relativitat general: els espai-temps com a varietats. Covariància general.
Equacions d'Einstein. Solucions aproximades analítiques i numèriques.
· Classificació de solucions exactes mitjançant el grup d'isometries: breu catàleg de famílies
de solucions exactes d'interès en astrofísica i cosmologia relativistes.
· Models cosmològics i principis cosmològics o prejudicis geomètrics: el cas estàndard i les
mètriques de FRW: una deducció detallada. Reduint la simetria: altres models cosmològics.
Models de Bianchi. Models inhomogenis. Alguns models autosimilars.

3. relativitat numèrica
· Formalisme d'evolució: descomposició 3 + 1. Forma evolutiva de les equacions de camp.
Equacions d'evolució i lligadures. Balanç de graus de llibertat: Radiació gravitacional.
· Evolució lliure: El sistema ADM. Discretització segons el mètode de línies (MoL). Test
d'estabilitat robusta. Sistemes pseudohiperbòlics (BSSN). El formalisme Z4.
· Simulació de forats negres: dades inicials singulars i regulars. Condicions de gauge. Forat
negre de Schwarzschild.

4. ones gravitacionals
· Equacions de camp linealitzades. Graus de llibertat de gauge. Coordenades harmòniques.
· Equació d'ona. Solució d'ona plana. Graus de llibertat. Gauge TT 'transverse traceless'.
Polaritzacions.
· Generació d'ones gravitatòries. Radiació quadrupolar. Fonts de radiació. Primer púlsar binari
PSR1913+16: evidència de l'existència de radiació gravitatòria.
· Efectes de la radiació gravitatòria sobre la matèria.
· Detectors ressonants i interferomètrics.
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Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) El professor exposarà el contingut teòric de l'assignatura, així com
exemples de les tècniques i els procediments propis de la matèria, en
classes presencials. Els continguts es basaran en textos de referència,
apunts preparats pels professors i lectures específiques. Aquest material
estarà disponible amb anterioritat per tal de facilitar el seguiment de les
classes teòriques.

Classes pràctiques Classes de
problemes

Grup mitjà (M) Amb posterioritat a l'exposició dels continguts teòrics propis de cada
unitat didàctica, es proposarà un llistat d'exercicis i problemes directament
relacionats amb els continguts teòrics que els alumnes hauran de resoldre
aplicant els coneixements adquirits. A les classes pràctiques es discutiran i
resoldran els exercicis proposats pel professor, ja siguin llistes d'exercicis o
qüestions plantejades a les classes teòriques. Les classes pràctiques han de
ser participatives i les aportacions dels alumnes avaluables positivament

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Els dubtes que puguin sorgir als alumnes en quan als conceptes teòrics, als
procediments propis de la matèria i a la utilització del material indicat per
a les unitats didàctiques es tractaran en sessions de tutories en grup. Així
mateix, els alumnes contaran amb l'ajut dels professors on es motivara la
participaciò, s'orientarà la ressolució i es resoldran els dubtes plantejats.

Avaluació Presentació de
treballs

Grup gran (G) Exposició de treballs

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi Amb l'ajut del material didàctic proporcionat i recomanat pels professors, l'estudiant
prepararà els continguts teòrics de l'assignatura. Aquesta preparació hauria de tenir una
fase prèvia a l'exposició per part dels professor, i una part realitzada amb posterioritat

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

treballs pràctics i
resolució d'exercicis

Desenvolupament de treballs i realització de problemes proposats pels professors
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Classes de teoria 15 0.6 12
Classes pràctiques Classes de problemes 10 0.4 8
Tutories ECTS Tutories 2 0.08 1.6
Avaluació Presentació de treballs 3 0.12 2.4

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual o en grup Estudi 30 1.2 24
Estudi i treball autònom individual o en grup treballs pràctics i resolució d'exercicis 65 2.6 52

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Es valorarà l'adquisició i/o compliment de les competències específiques de l'assignatura

Classes de problemes

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Amb posterioritat a l'exposició dels continguts teòrics propis de cada unitat didàctica, es proposarà un

llistat d'exercicis i problemes directament relacionats amb els continguts teòrics que els alumnes hauran de
resoldre aplicant els coneixements adquirits. A les classes pràctiques es discutiran i resoldran els exercicis
proposats pel professor, ja siguin llistes d'exercicis o qüestions plantejades a les classes teòriques. Les
classes pràctiques han de ser participatives i les aportacions dels alumnes avaluables positivament

Criteris d'avaluació Avaluació continuada partint de la participació en les classes pràctiques. Es valorarà l'interés demostrat per
l'alumne al llarg del curs

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
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Presentació de treballs

Modalitat Avaluació
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Exposició de treballs
Criteris d'avaluació Presentació per part dels alumnes d'algun desenvolupament seleccionat

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

R. Wald, General Relativity, University fo Chicago Press, 1984.
Carles Bona, Carlos Palenzuela-Luque, and Carles Bona-Casas, Elements of Numerical Relativity and
Relativistic Hydrodynamics: From Einstein' s Equations to Astrophysical Simulations, Springer; 2nd ed.
edition (2009)
Miguel Alcubierre, Introduction to 3+1 Numerical Relativity, Oxford University Press, USA (2008)
B.S. Sathyaprakash, Bernard F. Schutz, Physics, Astrophysics and Cosmology with Gravitational Waves,
Living Reviews in Relativity, lrr-2009-2.
Luc Blanchet, Gravitational Radiation from Post-Newtonian Sources and Inspiralling Compact Binaries,
Living Reviews in Relativity, lrr-2006-4.

Bibliografia complementària

Greg Cook, Initial Data for Numerical Relativity, Living Reviews in Relativity, lrr-2000-5 (revision).
Philippe Grandclément, Jérô;me Novak, Spectral Methods for Numerical Relativity, Living Reviews in
Relativity, lrr-2009-1.
Piotr Jaranowski / Andrzej Królak, Gravitational-Wave Data Analysis. Formalism and Sample Applications:
The Gaussian Case, Living Reviews in Relativity, lrr-2005-3 (Revision).
Sean M. Carroll, The Cosmological Constant, Living Reviews in Relativity, lrr-2001-1.
CUTLER, CURT; KIP S. THORNE. An Overview of Gravitational-Wave Sources, gr-qc/0204090
SAMUEL FINN, LEE. Gravitational radiation sources and signatures. Lliçons impartides al XXVI Institut
d'Estiu SLAC sobre Física de Partícules 'Gravity: From the Hubble Length to the Planck Length', 3-14 agost,
1998, gr-qc/9903107.

Altres recursos

http://relativity.livingreviews.org
http://elmer.caltech.edu/ph237/ Caltech's Physics 237-2002 Gravitational Waves. Un curs basat en el web,
organitzat i dissenyat per Kip Thorne, Mihai Bondarescu i Yanbei Chen.


