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Màster en Física ____________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Relativitat General: Ones de Gravitació i Models Cosmològics 
Codi: 10098 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
Semestre: 1 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 
 

Professorat: 
Professor/a responsable 
Nom: Alícia Sintes Olives   Contacte: alicia.sintes@uib.es 
Altres professors/es 
Nom: Sasha Husa    Contacte: sascha.husa@gmail.com  

 
Prerequisits:  

Llicenciat en Ciències 
 
Nombre de crèdits ECTS: 5 

Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 

 
Descriptors: 
Geometria diferencial, relativitat general, relativitat numèrica, ones de gravitació, cosmologia. 
 
 

Objectius 
Específics: 

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. 
 

Genèrics: 
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. 
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Continguts 
• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 quadripolar. Fonts de radiació. Prémer binari PSR1913+16: 

evidència de l’existència de radiació gravitatòria. 
• Efectes de la radiació gravitatòria sobre la matèria. 
• Detectors ressonants i interferomètrics. 
 
 

Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
 

Competències de 
la matèria 

Metodologia 
d’aprenentatge 

Tipus 
d’agrupació 

Hores per a 
l’estudiant 

1, 2 Classe presencial Mitjana 15 
2, 3 Classe pràctica Mitjana 10 
1, 2, 3 Tutoria Petita 2 
1, 2, 3 
 

Presentació 
treball en grup 

Mitjana 2 

1, 2, 3 Avaluació Mitjana   1 
1, 2 Estudi teòric    45 
2, 3 Estudi pràctic    25 
1, 2 Treball teòric    10 
2, 3 Treball pràctic    10 
1, 2, 3 Activitats 

complementàries 
     5 

 
En aquesta assignatura el 10% de les activitats presencials es realitzaran en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició i/o compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès demostrat per l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 
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1. Presentació per part de l’alumne d’algun desenvolupament seleccionat . 
2. Avaluació continuada partint de la participació en les classes pràctiques, exposició de treball en 

grup, etc. 
 
Criteris de qualificació: 

1. 50% de la qualificació: presentació de desenvolupaments seleccionats. 
2. 50% de la qualificació: exposició de treballs en grup, resolució de problemes en les classes 

pràctiques. 
 

Bibliografia, recursos i annexos 
BLANCHET, LUC; KOPEIKIN, SERGEI; GERHARD SCHÄFER. Gravitational Radiation Theory 

and Light Propagation. Lect. Notes Phys. 562 (2001) 141-166. 

BONA, C.; PALENZUELA-LUQUE, C. Elements of Numerical Relativity. Springer, 2005. 

CRAMPIN, M.; PIRANI, FAE. Applicable Differential Geometry. London Mathematical Society 

Lecture Note Series num. 59, Cambridge UP, 1987. 

CUTLER, CURT; KIP S. THORNE. An Overview of Gravitational-Wave Sources, gr-qc/0204090.  

D’INVERNO, RAY. Introducing Einstein’s Relativity. Clarendon Press, 1992. 

ISLAM, JN. An Introduction to Mathematical Cosmology (2a edició). Cambridge UP, 2002. 

POISSON, E. A Relativist’s toolkit. Cambridge UP, 2004. 

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. 

SCHUTZ, BF. Gravitational wave astronomy, Class. Quant.Grav. 16 (1999) A131-A156.  

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.  

http://relativity.livingreviews.org 

Material disponible al web i fotocòpies subministrades pel professorat. 

 

 
 
 


