
Cliffordalgebra
Spingeometri och Killingspinorfält

1 Inledning

Dessa anteckningar följer [2], men med annan notation och mycket färre detaljer.

2 Spinrepresentation

Vi kommer hela tiden arbeta med Cliffordalgebran 𝒞𝑙(R0,𝑛), det vill säga ett negativt
definit rum.

Spin(𝑛) = Spin(0, 𝑛). Representation ∆C
𝑛 : Spin(𝑛) → GLC(Σ) given som restriktion av

Spin(𝑛) ⊆ 𝒢+(R0,𝑛) ⊆ 𝒢(R0,𝑛) ⊗ C ∼= 𝒢(C𝑛)
𝜌−→ GLC(Σ)

där 𝜌 är en irreducibel representation av 𝒢(C𝑛).

3 Spinstruktur och spinorbuntar

Tangentbunten 𝑇𝑀 →𝑀 består av fibrer 𝑇𝑝𝑀 ∼= R𝑛, en för varje punkt 𝑝 ∈𝑀 :

𝑇𝑀 =
⋃︁
𝑝∈𝑀

𝑇𝑝𝑀.

Vi vill bygga en spinorbunt Σ𝑀 →𝑀 , med fibrer Σ𝑝𝑀 ∼= Σ.

Σ𝑀 =
⋃︁
𝑝∈𝑀

Σ𝑝𝑀.

Vi arbetar hela tiden med Riemannmångfalder, det vill säga en mångfald 𝑀 tillsammans
med en metrik 𝑔. Metriken 𝑔 är en (positivt definit) inre produkt på varje 𝑇𝑝𝑀 . Vi arbetar
bara med mångfalder som är orienterbara.

Exempel på en icketrivial vektorbunt: Möbiusbunten på 𝑆1.
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För att konstruera spinorbunten Σ𝑀 tar man en omväg via rambunten och en spinstruk-
tur :

Tangentbunt 𝑇𝑀 Spinorbunt Σ𝑀

Rambunt 𝑃SO(𝑛) Spinstruktur 𝑃Spin(𝑛)

Definition 1. Rambunten till (𝑀, 𝑔) är (principal-)bunten 𝑃SO(𝑛) vars fiber i 𝑝 ∈𝑀 är

𝑃SO(𝑛),𝑝 = {orienterade ortonormala baser (𝑒1, . . . , 𝑒𝑛) för 𝑇𝑝𝑀}.

Notera att 𝑃SO(𝑛),𝑝
∼= SO(𝑛).

Minns att det finns en 2-bladad övertäckning ̃︁Ad : Spin(𝑛) → SO(𝑛). En spinstruktur är
en global version av denna:
Definition 2. En spinstruktur för 𝑀 är en bunt 𝑃Spin(𝑛) → 𝑀 tillsammans med en
2-bladad övertäckning

𝑃Spin(𝑛) → 𝑃SO(𝑛)

så att följande diagram kommuterar för varje 𝑝 ∈𝑀 :

𝑃Spin(𝑛),𝑝 𝑃SO(𝑛),𝑝

Spin(𝑛) SO(𝑛).

∼= ∼=

̃︁Ad

Det finns inte alltid en spinstruktur, och den behöver inte vara unik, men vi förutsätter
från och med nu att vi har valt en spinstruktur för alla våra mångfalder.
Definition 3. Spinorbunten Σ𝑀 definieras av

Σ𝑀 = 𝑃Spin(𝑛)(𝑀) ×ΔC
𝑛

Σ.

Denna notation innebär att vi har kvotat med verkan av Spin(𝑛) genom (fibervis) mul-
tiplikation respektive genom representationen ∆C

𝑛 .

Detta är analogt med att
𝑇𝑀 = 𝑃SO(𝑛) ×SO(𝑛) R𝑛.

4 Parallella spinorfält

4.1 Förbindelser och holonomi

Ett spinorfält är en funktion
𝜓 : 𝑀 → Σ𝑀
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så att 𝜓(𝑝) ∈ Σ𝑝𝑀 .

En Riemannmetrik ger en Levi-Civita-förbindelse som lyfts till en förbindelse på Σ𝑀 .
Denna låter oss beräkna ”riktningsderivator”

∇𝑋𝜓

där 𝑋 ∈ 𝑇𝑀 och 𝜓 är ett spinorfält. Notera: Detta är inte Diracoperatorn. Förbindelsen
har en vektor och ett spinorfält som indata, medan Diracoperatorn bara har spinorfältet.

Genom ∇�̇�𝜓 = 0 kan vi parallellförflytta spinorer längs med kurvor.
Exempel 4. Parallellförflyttning av vektorer längs två olika kurvor på R𝑛.

Exempel 5. Parallellförflyttning av vektorer längs två olika kurvor på en sfär.

Vi ser en skillnad mellan sfären och R𝑛 i detta avseende:
Definition 6. Låt 𝑀 vara en sammanhängande sluten mångfald. Betrakta mängden av
slutna kurvor med baspunkt 𝑝. Parallellförflyttning av en vektor ett varv runt ger ett
element i 𝑆𝑂(𝑛). Gruppen av dessa är Hol(𝑇𝑀).

På samma sätt ger parallellförflyttning av en spinor ett varv runt ett element i Spin(𝑛)
och gruppen av sådana element är holonomin för spinbunten, Hol(Σ𝑀).

Om 𝑀 är enkelt sammanhängande blir dessa holonomigrupper sammanhängande.

Sats 7. Bergers klassifikation av möjliga holonomigrupper för mångfalder som är enkelt
sammanhängande (och inte är symmetriska eller en produkt):

Hol(𝑇𝑀) dim(𝑀) Extra struktur Ricci-plan
SO(𝑛) 𝑛 Orienterbarhet Nej
U(𝑛) 2𝑛 Kähler Nej
SU(𝑛) 2𝑛 Calabi–Yau Ja
Sp(𝑛) · Sp(1) 4𝑛 Quaternion-Kähler Nästan: Einstein
Sp(𝑛) 4𝑛 Hyperkähler Ja
G2 7 𝐺2 Ja
Spin(7) 8 Spin(7) Ja

Definition 8. Om ∇𝑋𝜓 = 0 för alla 𝑋 är 𝜓 ett parallellt spinorfält.

Man kan visa att om det finns en parallell spinor så är mångfalden Ricci-plan:

Ric = 0.

Det som är kvar i ovanstående lista om mångfalden är Ricci-plan är följande:

Hol(𝑇𝑀) dim(𝑀) Extra struktur Ricci-plan
SU(𝑛) 2𝑛 Calabi–Yau Ja
Sp(𝑛) 4𝑛 Hyperkähler Ja
G2 7 𝐺2 Ja
Spin(7) 8 Spin(7) Ja
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5 Killingspinorer

Definition 9. Ett spinorfält 𝜓 är ett Killingspinorfält om det finns 𝜇 ∈ C så att

∇𝑋𝜓 = 𝜇𝑋 · 𝜓

för alla vektorer𝑋. Här är𝑋·𝜓 = ∆C
𝑛(𝑋)(𝜓) där ∆C

𝑛 : R0,𝑛 ⊆ 𝒢(R0,𝑛) ⊆ 𝒢(C𝑛) → GLC(Σ)
är den representation vi valt. Konstanten 𝜇 kallas spinorfältets Killingtal.

Man kan visa att om𝑀 har ett Killingspinorfält med Killingtal 𝜇 så är dess Ricci-krökning

Ric(𝑋, 𝑌 ) = 4𝜇2(𝑛− 1)𝑔(𝑋, 𝑌 ).

Alltså är 𝑀 en Einstein-mångfald. Om vi tar spåret ser vi att dess skalärkrökning (som
måste vara reell) är

𝑠 = 4𝜇2𝑛(𝑛− 1)

vilket innebär att 𝜇 ∈ R ⊕ 𝑖R. Alltså kan vi dela in Killingspinorer i två typer: De med
reella Killingtal och de med imaginära Killingtal.

5.1 Bärs konkonstruktion

Killingspinorer kan användas ([1, Theorem 1]) för att avgöra om mångfalden är en sfär:
Sats 10. Låt 𝑀 vara en fullständig sammanhängande Riemann-mångfald. Antag att
dim(𝑀) är jämn och att dim(𝑀) ̸= 6. Antag att 𝑀 har ett Killingspinorfält med reellt
och nollskilt Killingtal. Då är 𝑀 en rund sfär.

Bevisidé: Genom att skala om metriken på 𝑀 kan vi anta att 𝜇 = ±1
2
. Bilda 𝑀 = 𝑀×R+

med metrik
𝑔 = 𝑟2𝑔 + 𝑑𝑟2.

Detta blir i allmänhet ett slags kon. I fallet att 𝑀 är precis en rund sfär ger denna
konstruktion R𝑛+1 ∖ {0} med den plana metriken, och vice versa.

Det finns en relation mellan spinstrukturerna för 𝑀 och 𝑀 som bygger på följande
relation mellan Spin(𝑛) och Spin(𝑛+ 1):

𝒞𝑙(0, 𝑛) ∼= 𝒞𝑙0(0, 𝑛+ 1)

Spin(𝑛) ⊆ Spin(𝑛+ 1)

⊆ ⊆

Här använder vi att vi har negativt definit signatur för Cliffordalgebran.

Konen 𝑀 har också en förbindelse, som vi kallar ∇. Låt 𝑒1, . . . , 𝑒𝑛 vara en ortonormal
bas för 𝑀 . Låt

𝑒0 = 𝜕𝑟,
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𝑒𝑖 =
1

𝑟
𝑒𝑖 för 𝑖 > 0.

Man kan visa att om 𝜓 är ett spinorfält på 𝑀 så gäller för 𝑖 > 0 att

∇𝑒𝑖𝜓 = ∇𝑒𝑘𝜓 +
1

2
(𝑒0𝑒𝑖) · 𝜓.

Om 𝜓 nu är ett Killingvektorfält med Killingtal 𝜇 = ±1/2 har vi alltså

∇𝑒𝑖𝜓 = ±1

2
𝑒𝑖 · 𝜓 +

1

2
(𝑒0𝑒𝑖) · 𝜓.

Det finns två isomorfier 𝒞𝑙(0, 𝑛) ∼= 𝒞𝑙0(0, 𝑛 + 1), där vi skickar 𝑒𝑖 på antingen 𝑒0𝑒𝑖 eller
−𝑒0𝑒𝑖. Med rätt val har vi

∇𝑒𝑖𝜓 = 0.

Om vi utvidgar 𝜓 parallellt i R+-riktningen får vi då ett parallellt spinorfält på konen
𝑀 .

Vi kan nu dra en slutsats om 𝑀 . Eftersom 𝑀 har ett Killingspinorfält är den en Einste-
inmångfald. Det finns nu satser (Myers sats och Gallots sats) som säger att konen (𝑀, 𝑔)
är antingen plan eller irreducibel. Att den är irreducibel är enligt tabellen omöjligt om
𝑀 har jämn dimension skild från 6. Alltså är 𝑀 en rund sfär.
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