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Erken veya geç zaman limitinde de Sitter’den geriye sadece Öklid uzayı kalıyor.

• Minkowski
• Anti de Sitter
• De Sitter SO(d+1,1)

Öklid uzayının konformal
simetri grubu



Geç zamanın peşinde
• Gözlemlediğimiz de Sitter vari evrelerden biri enflasyon.
• Ve de bu gözlemler enflasyonun bitiş anlarından
• Dolayısıyla de Sitter üzerinde herhangi bir alanın geç zamanda koralasyonlarını 

hesaplamak enflasyon ile ilgili hesapların temeliyle ilişkili oluyor.

.
Enflasyon evresinde uzay zaman tam olarak de Sitter değil

o De Sitter sonsuza kadar genişleyecek iken enflasyon bitiyor
o De Sitter sabit bir Hubble parametresine sahip iken enflasyon 

sırasında Hubble parametresi az da olsa değişiyor.

Ama pratikte de enflasyon korelatörleri hesaplanırken 
alanlar tamamen de Sitter de evriliyormuş alınıp en son 

gereken Hubble parametresi değeri ele alınarak iş 
bitiriliyor.

.



...bizim çalışacağımız koordinatlarda
Düzlemse koordinatlar...

𝜃

𝜎

𝐼+

𝐼+

.

...önceki diyagramın sadece 
bir yarısını kaplıyorlar.
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 Fourier modlarına ayıralım
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Boundary 
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Bu operatörlerin özellikleri neler?

• Δ ölçeklenme boyutu (scaling dimension)
𝜈2 =

𝑑2

4
−
𝑚2

𝐻2

𝜈 ∈ ℝ

𝜈 = 𝑖𝜌, 𝜌 ∈ ℝ

O(d+1,1) grubunun kısıtlanmış pozitif köklerinin toplamının yarısı (half 
sum of the restricted positive roots)

Ölçeklenme ağırlığı (scaling weight)

𝑐 = ±𝜈

• 𝜈 ∈ ℝ complementary series 
representations of SO(2h+1,1)

• 𝜈 = 𝑖𝜌 principal series 
representations of SO(2h+1,1)



Geç zaman operatörlerini topluca yazarsak
Ölçeklenme boyutları

Bizim elimizdeki operatörler

Bu sınıflandırma nedir?



Temsil teorisinden bir kaç bilgi

• Temsiller bir grubun Casimir operatörünün öz değerleri üzerinden 
isimlendirilir

• Wigner’in sınıflandırması:

tek parçacık durumu – induced irreducible representation

 Minkowski:  Poincare ISO(2h,1)

 de Sitter : SO(2h+1,1)

𝜒 = [𝑙,𝑚]

𝜒 = [𝑙, 𝑐]



Temsil teorisinden bir kaç bilgi
• Wigner’in sınıflandırması:

tek parçacık durumu – induced irreducible representation

Alt gruplardan stability grubunun temsilleri üzerinden

 Minkowski  : Poincare için bu grup seçilmiş bir standart 
momentumu olduğu gibi bırakan grup (little group)

 de Sitter      :  SO(2h+1,1) için P=NAM

Harish-Chandra Harmonic Analysis on 
Semisimple Lie Groups

Dobrev, Mack, Petkova, Petrova, I.T. 
Todorov Harmonic Analysis on the n-
dimensional Lorenzt Group and Its 
Application to Conformal Quantum Field 
Theory

X. Bekaert and N. Boulanger, 
The unitary representations of 
the poincare group in any
spacetime dimension



SO(2h+1,1)’in temsilleri

• Temsil:

• f(x)=?

𝐷𝑙(𝑚)’i barındıran sonlu 
boyutlu bir Hilbert uzayı

Covariance condition

I(g) bir homomorphism 

𝑓(𝑥𝑔)

Bunlar bizim 𝛼, 𝛽lar
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Gölge dönüşümü



Geç zaman operatörleri SO(2h+1,1)’in uniter
temsilleri

İnönü-Wigner dönüşümleri ile dS operatörleri ile 
Minkowski operatörleri arasında bir ilişki mevcut



Neden bu operatörlerin üniterliği ile ilgilendik

• Holografi literatüründe

AdS/CFT örnekleri üniter Lorenztian CFT’ler barındırıyor

dS/CFT için ise çok fazla örnek yok

 4 boyutlu dS üzerinde Vasiliev Teorsi     / Sp(N) CFT
 4 boyutu dS üzerinde Vasiliev Teorsi / bosonic O(2N) vector model

Bunun üniter olmadığı biliniyor

Bunun Hilbert uzayı positif operatörlerle 
donalı

Öklidyen
Anninos, Hartman, Strominger
Higher Spin realization of 
the dS/CFT correspondence (2011)

Anninos, Denef, Monten, Sun 
Higher Spin de Sitter Hilbert Space (2017)



Neden bu operatörlerin peşindeydik

• dS/CFT öne sürüldükten

kısa bir süre sonra enflasyon korelatörlerinin bozulmuş bir CFT 
operatörlerinin korelatörlerinden hesaplanabileceğ fikri ortaya çıktı

Witten, Quantum Gravity in de Sitter Space (2001)
Strominger , The dS/CFT Correspondance (2001)

Maldacena, Non-Gaussian features of primordial fluctuations in single 
field inflationary models (2002)

Van der Schaar, Inflationary Perturbations from Deformed CFT (2003)

Teşekkürler
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