
Última modificació: 03/10/2011

12804 - AMMF - Ampliació de Models Matemàtics de la Física// Geometria dels 
Sistemes Dinàmics

Universitat Politècnica de Catalunya1 / 4

Prenent com a base els cursos previs de física, càlcul i geometria rebuts pels estudiants, es fa un estudi detallat dels 
diferents formalismes de la mecànica clàssica. Aquest estudi es fa des d'una perspectiva geomètrica, independent de les 
coordenades, atès que l'espai de configuracions d'un sistema mecànic és, de manera natural, una varietat diferenciable. 
El nucli del curs és, doncs, l'estudi geomètric dels formalismes lagrangià i hamiltonià de la mecànica. Aquest es completa 
amb diversos complements matemàtics, principalment de geometria diferencial, i amb la revisió d'algun altre tema de 
física com ara l'espai-temps galileà o la relativitat especial. 
A més de la presentació axiomàtica dels temes, la resolució de problemes constitueix una part essencial del curs, amb la 
qual es pretén consolidar els conceptes estudiats.
Més detalladament, els objectius són: 
* Comprendre les formulacions lagrangiana i hamiltoniana de la mecànica i poder aplicar-les a la resolució de problemes 
mecànics.
* Conèixer les estructures geomètriques utilitzades en els formalismes lagrangià i hamiltonià. 
* Conèixer alguns conceptes bàsics de la geometria riemanniana.
* Conèixer la descripció riemanniana de la mecànica de Newton.
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Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Teoria:
S'hi introdueixen els conceptes i resultats fonamentals de l'assignatura, acompanyats d'alguns exemples. 

Problemes:
La realització dels problemes és una de les principals tasques dels estudiants. 
A classe es farà algun problema que presenti alguna dificultat especial. 

Metodologies docents

Capacitats prèvies

* A més de les assignatures bàsiques de primer i segon curs, cal un coneixement ampli de les assignatures d'Equacions 
Diferencials 1, Models Matemàtics de la Física i, especialment, Geometria Diferencial 2.
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Capacitats a adquirir:

Continguts

Mecànica newtoniana

Connexions. Varietats riemannianes

Mecànica en una varietat riemanniana

Fibrats vectorials. Estructures canòniques dels fibrats tangent i cotangent.

Principis bàsics i estructura de l'espai-temps galileà.
Cinemàtica i dinàmica.
Constants del moviment.
El problema dels dos cossos amb una força central.

Connexions en una varietat diferenciable.
Derivació covariant.
Torsió i curvatura d'una connexió.
Derivació covariant al llarg d'un camí.
Varietats pseudoriemannianes.
La connexió de Levi-Civita.

Equació de Newton.
Forces conservatives.
Sistemes amb lligams. Principi de D'Alembert.
Equacions de Lagrange.

Espais fibrats i espais fibrats vectorials.
El fibrat tangent.
Vectors tangents verticals. La derivada al llarg de la fibra.
L'endomorfisme vertical i la involució canònica de T(TM).
Equacions diferencials de segon ordre.
Les formes canòniques del fibrat cotangent.
Aixecament de camps vectorials als fibrats tangent i cotangent.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Càlcul variacional

Mecànica lagrangiana

Varietats simplèctiques

Mecànica hamiltoniana

El sòlid rígid.

Equació d'Euler-Lagrange.
Exemples i aplicacions.
Generalitzacions. Problemes d'ordre superior o amb diverses variables independents.

Equació d'Euler-Lagrange.
Lagrangianes regulars.
Constants del moviment. Teorema de Noether.
Lagrangianes mecàniques i generalitzacions.
Lagrangianes singulars.

Varietats simplèctiques. Teorema de Darboux.
Camps vectorials hamiltonians i localment hamiltonians.
Parèntesi de Poisson.
Simplectomorfismes i transformacions canòniques.

Sistemes dinàmics hamiltonians.
Simetries. Teorema de Noether.
Formulació hamiltoniana de la mecànica lagrangiana.
Sistemes completament integrables. Teorema de Liouville.

Velocitat angular.
El tensor d'inèrcia.
Equacions d'Euler.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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La nota provindrà del resultat d'un examen final de l'assignatura, dels problemes corregits al llarg del curs i de l'exposició 
d'un tema de l'assignatura o de la realització d'un treball. 
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