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Uma abordagem unificada para os modelos de Ruban com campo
magnético c estabelecida. Reinterprctando o conteúdo material
como una mistura de dois fluídos obtcm-sc uma nova classe de
soluções cosmológicas em regime de magnetohidrodinâmica. Mos-
tra-se que para grandes valores do tempo cosmológico os modelos
tendem a homogeneidade e isotropia.
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tnvestieamos o espaço-lempo caracterizado pela métrica

ds* •: I d t - O r » d * ) ' - dr» - r *d«* - d z * .

oV.ida por H. H. Soa e A. t. Raychaudhuri ao estudarem poeira elelricaaente
carregada e em rotação rígida.

Uma representação Integral dos campos de Ktlllne foi acorn
encontrada.

As equações das eeod«stcas foram integradas e suas soluçOes
analisadas, o movimento geral C um helicoide e nenhum» geodeslca quebra a
causalidade, apesar do modelo permitir que partículas aceleradas o façam

Foram obtidas as classificações das partes irredutíveis .Io lensor
de Riemann. ou »eja. a de Pelrov Penrose para o lensor de Weyl e a de
•>effr* riRbariskl p.ira o trn.w de Rlccl. 0 tipo de Petrov encontrado * D e o
de .,e*riv I» 11.1(11)1. Ksta» classi ricn';oe.t «Ao u.vnr l/inlr». const II unido o
priaeiro passo no estudo Ao problema da equivalência de métricas

FORMULAÇÃO MATRICIAL UA KELitTIVlUAUE GERAL
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A formulação matricial (não abeliana) da Relatividade Geral i una proposta de
unificação da Relatividade Ueral de Uinstein com uma teoria de gauge do tipo de
Yang-Mllls. Considera-se como elemento básico da teoria uma conexão afim,
definida num espaço-tempo quadri-dimensional. Tal conexão possui estrutura
matricial, decorrente do um aumento de graus de liberdade internos, que permite
realizar transporte paralelo de um multlplete de vetores. Argumentos de
unitarledade em Teoria Quântica ue Campos impõem restrições severas sobre os
inúmeros modelos possíveis. Verifica-se que apenas dois modelos reproduzem,
através das equações de movimento, a dinâmica usual dos campos de gauge e da
gravltaçao, sem a necessidade de processos de redução dimensional ou
compactlficcivâo. Ref.t s. ukubo e J. W. Maluf, Phys. Rev. D31 (1985) 1327,
J. W. Maluf, Class. A Quantum Urav. 4 (198?) 769. "~~"


