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SVENSK TEORI KAN VÄNDA UPP OCH NER PÅ ASTRONOMIN OCH PARTIKELFYSIKEN

PREONSTJÄRNOR

- ÄNTLIGEN NÅGOT NYTT PÅ HIMLEN

När en stjärna dör tar gravitationen över och packar all materia tätt,
tätt tillsammans. Enligt allmänt erkända teorier kan resultatet bli av
tre olika slag; vit dvärg, neutronstjärna eller ett svart hål.
Men enligt en ny hypotes kan det finnas en fjärde variant – preon
stjärnor. Dessa skulle i så fall, i termer av täthet, placera sig mellan
neutronstjärnor och svarta hål. Och de kan räta ut en del fråge
tecken som astronomerna brottas med, till exempel vad mörk
materia består av eller hur kosmisk strålning kan bli så energirik.
Men det är bara början – kan man bevisa deras existens måste
partikelfysiken skrivas om.
Text Lasse Zernell, Johan Hansson Bild Cern, Nasa, AoV
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Mörk materia

Ett av bevisen för existensen av
mörk materia är att spiralgalaxer
snurrar för fort för att stjärnorna
inte ska slungas ut. Det måste finnas mer materia än vad som syns
i dem för att förklara den oväntat
höga gravitationen. Kanske kan
preonstjärnor vara förklaringen.
Bild: Nasa

A

ldrig tidigare har det mycket
stora och det mycket lilla befunnit sig så nära varandra
inom fysiken. Astronomin
behandlar jättelika saker som
stjärnor, galaxer och världsrymden
själv. Partikelfysiken studerar det extremt lilla – partiklar från atomers
storlek och nedåt. Men trots att avståndet på pappret kan se långt ut
mellan dessa vetenskaper är de tätt
sammanlänkade.
Ett sådant exempel är hypotesen om
preonstjärnor.
Det är två svenska forskare som
”uppfunnit” dessa nya slags stjärnor,
Johan Hansson och Fredrik Sandin.
Och deras artiklar om preonstjärnor
har gett eko över hela världen.
För att förstå vad preonstjärnor är
måste vi först rikta blicken nedåt, in
i materiens minsta byggstenar. Den
modell som beskriver de allra minsta
byggstenarna i materien kallas standardmodellen. Enligt den består atomer av elektroner, neutroner och protoner. De två sista – kärnpartiklarna
– består i sin tur av kvarkar. Sedan är
det stopp. Kvarkarna och leptonerna,
av vilka elektronen är en variant, är
de mest fundamentala av alla materi-
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ens byggstenar enligt den nuvarande
standardmodellen.
Men det är inte omöjligt, kanske till
och med troligt, att det finns strukturer som är mindre än kvarkar. Ett känt
förslag är att materien i botten skulle
bestå av supersträngar, en teori som
hade framtiden för sig för några år sedan men som tappat fart bland annat
i brist på metoder att testa den.
I skuggan av strängteorin finns preonmodellen som har den fördelen att
den kan testas på olika sätt. Tanken
är att kvarkarna, och i vissa modeller
även leptonerna och vissa av kraftpartiklarna, består av preoner, en sorts
partiklar större än supersträngar men
mindre än kvarkar.
Ordet preon lanserades av Abdus
Salam och Jogesh Pati 1974. Salam delade sedan ett nobelpris, men inte för
sitt arbete på preoner utan för sitt bidrag till den elektrosvaga teorin som
idag ingår som en del av partikelfysikens standardmodell.
Den gamla preonmodellen hade en
hel del brister och kunde bland annat
inte förklara kvarkarna och leptonerna i de högre partikelgenerationerna. Sedan dess har preonteorierna
utvecklats och enligt en modell från

2002 kan flera saker inom partikelfysiken förklaras med hjälp av preoner,
bland annat vissa partiklars massor. I
standardmodellen finns nämligen en
hel del fria parametrar, till exempel
alla partiklarnas massor, som inte är
framräknade utan bara fastställda genom experiment. Vetenskapligt sett är
det inte särskilt tillfredsställande – i
en bra modell borde förhållandena
mellan partiklars egenskaper kunna
räknas ut och inte bara sättas in för
hand genom mätningar. Och i den
nya preonmodellen kan fler egenskaper räknas fram.
Grundläggande frågor

Historiskt sett har materiens innersta
och mest grundläggande byggstenar
inte alls visat sig vara så grundläggande som man först trott. Den odelbara
atomen visade sig kunna delas i allt
mindre delar, och det finns inga bevis för att det slutar just vid kvarkar.
Kvarkar kanske kan delas i mindre
delar som i sin tur kan delas i mindre delar, och hur länge detta delande
skulle kunna pågå vet ingen.
Kanske är de minsta delarna strängar, som strängteorin förutsätter. En
sådan sträng är i så fall mycket liten

– skillnaden i storlek mellan en atom
och en supersträng är lika stor som
mellan solsystemet och en atom. Däremellan finns det gott om utrymme
för många nya lager, att upptäcka i
framtiden.
- Jag tror det är extremt osannolikt
att vi ”hårlösa apor” redan nu skulle
ha upptäckt, förstått och förklarat
alla naturens mysterier under de få
hundra år som modern vetenskap
existerat, säger Johan Hansson, en av
upphovsmännen bakom teorin om
preonstjärnor.
- Man har i alla tidsepoker trott sig
ha de slutgiltiga svaren eller åtminstone att de funnits just runt hörnet,
men det har hittills aldrig stämt och
chansen för att vi skulle ha hittat den
slutgiltiga ”sanningen” just idag är lika
liten nu som då.
Ju längre ner i materiens hierarki
vi går, desto mer energi krävs för att
observera det vi vill se. Det är därför
den nya acceleratorn LHC vid Cern
har byggts. Där kan man nå energier
som man hoppas kan skapa partiklar
eller fenomen som vi inte sett tidigare. Kanske mikroskopiska svarta hål,
kanske den omtalade Higgs-partikeln
– men förmodligen något helt nytt
och oväntat. Så har det varit historiskt,
de stora framstegenhar gjorts genom
upptäckter som ingen förväntat sig.

!

LHC kan kollidera partiklar
med tio gånger högre energi
än tidigare acceleratorer,
och vi vet ännu inte något
om materiens struktur under 10-18 meter. Om preoner finns har de alltså en
storlek på 10-19 meter eller
mindre, och kanske klarar
LHC av att slå sönder kvarkar så att preoner blir synliga. Det är ett sätt att bevisa
preonernas existens.
Preonstjärnor

Experiment med partikelacceleratorer är alltså ett sätt att detektera
preoner. Ett annat är att istället rikta
blicken ut i universum. Om preoner
finns kan det under big bang ha bildats makroskopiska objekt som består
av enbart preoner – preonstjärnor.
Enligt big bang-teorin kondenserade beståndsdelarna i universum steg
för steg, då temperaturen automatiskt
sjönk på grund av expansionen. Efter en tiotusendels sekund klumpade
kvarkarna ihop sig till neutroner och
protoner, och efter en tusendels sekund började protoner och neutroner att slås ihop till atomkärnor. I en
partikelaccelerator återskapar man de
extrema energitillstånd som rådde så
nära big bang, fast givetvis i en mik-

Gravitationsvågor

Ett binärt preonstjärnesystem – två
preonstjärnor som roterar kring ett gemensamt gravitationnscentrum – skapar
karakteristiska gravitationsvågor. Med
framtida instrument kan dessa vara möjliga att upptäcka.

roskopiskt liten volym och under en
extremt kort tidsrymd.
Om preonmodellen är riktig kan
kvarkarnas hopslagning till kärnpartiklar ha föregåtts av en hopslagning
av preoner till kvarkar. Och då kan

STANDARDMODELLEN OCH PREONER

Standardmodellen är det som
idag bäst beskriver hur materiens innersta fungerar. Den
är testad experimentellt under
många år och för att förändra,

och gå bortom den krävs troligen
något mer eller mindre revolutionerande. Och kanske kan den
över 30 år gamla idén om preoner vara något som tänder en ny

gnista. Sanningen är nämligen
att partikelfysiken stått mer eller
mindre still under många år.
Inga nya oväntade partiklar har
upptäckts på länge, och bristen

på nya testbara hypoteser är
stor. Men kanske är preonerna
ett undantag – det är nämligen
en hypotes som det finns möjligheter att testa.

Standardmodellen som den ser ut idag beskriver alla kända partiklar.
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SOLENS MASSA
ELLER MINDRE

Augerobservatoriet

Pierre Auger-observatoriet i Argentina
är till för att spåra den allra mest högenergetiska kosmiska strålningen som
när jorden. I de nuvarande modellerna
finns det inga bra förklaringar på hur till
exempel protoner kan få så hög energi.
Bild: Auger Observatory

också vissa preonklumpar ha undgått
denna sammanslagning och fortsatt
sin existens som extremt kompakta
objekt – preonstjärnor.
Dessa är i så fall mycket täta, inte
större än någon meter i diameter, men
med en massa som ungefär hundra
jordklot.
Men preonstjärnor är egentligen
inte beroende av en speciell och detaljerad teori för preoner. Det enda som
krävs är att preonerna är fermioner,
ett partikelslag som definieras av att
det har kvantmekaniskt spinn 1/2 (eller 3/2, 5/2, och så vidare). Fermioner
lyder under ”Paulis uteslutningsprincip” som förbjuder två fermioner att
vara i exakt samma tillstånd. Alla nu
kända materiepartiklar är av typen
fermioner, så det verkar naturligt att
även nästa lager materia ska bestå av
fermioner.
Olösta gåtor

Någon har sagt att ju mer vi lär oss
om universum, desto mindre vet vi.

!

Det som en gång var detaljer som
snart skulle justeras visade sig vara
avgrundsdjupa hål i vår kunskap. Den
mörka materien är ett sådant hål.
Galaxer roterar inte som de borde,
utan alldeles för fort. När man räknar
samman all materia som kan finnas i
en galax räcker den inte till för att hålla ihop en roterande galax. Stjärnorna
borde helt enkelt slungas ut av centrifugalkraften, bort från galaxen.
Men det händer inte. Något håller
ihop den, och detta okända något kallas mörk materia. Vi vet att den inte
består av de vanliga byggstenarna som
vanlig materia gör, men vi har ingen
aning om vad den mörka materien är,
trots många års forskning.
Och här blir preonstjärnor högintressanta. De motsvarar nämligen det
som eftersöks – en slags materia som
vi aldrig skådat tidigare, som finns
spridd ganska jämnt i galaxerna, är
svårupptäckt och tillräckligt vanlig för
att utgöra all den saknade massan.
Om vi tar Vintergatan som exempel,

så räcker det med en preonstjärna för
var miljonte solsystem för att de ska
vara den mörka materien. (Materietätheten i ett solsystem är mycket högre än medeldensiteten för en galax,
där ju det mesta är tomrum.)
En annan svårighet med att förklara
vad den mörka materien är, är att big
bang-teorin inte tillåter att det bildades hur mycket materia som helst. I
den modell för universums uppkomst
som nu gäller finns en gräns för hur
mycket som kan bildas. Men det
gäller vanlig materia. Om det finns
preoner skulle preonstjärnor kunna
ha uppstått innan den vanliga materien (protoner och neutroner) föddes,
vilket gör att big bang-modellen inte
påverkas.
En annan astronomisk gåta är de
allra mest energirika kosmiska strålarna. Hur dessa uppstår vet man inte,
och det finns inga kända objekt som
kan accelerera exempelvis protoner
till de extrema energier som ibland
observeras.
Precis som när det gäller mörk materia kan detta dock förklaras med
preonstjärnor. Dessa små och extremt
kompakta objekt kan ha enorma magnetfält och rotera så snabbt att protoner kan accelereras till de högst observerade energierna – och mer därtill.
Att hitta en
fotboll i rymden

Om det finns preoner så kan preonstjärnor också finnas – det är det som
Johan Hansson och Fredrik Sandin
visat. Inom fysiken verkar det som
att om något kan finnas, så finns det
också. Allt som inte är förbjudet är
obligatoriskt.
Det ger den intressanta följden att
existensen av dessa materiens supersmå byggstenar kan bevisas genom

PREONSTJÄRNORNAS ”UPPFINNARE”

Bakom den vetenskapliga studien
kring preonstjärnor står Johan
Hansson, docent i fysik och medarbetare i Allt om Vetenskap, och
Fredrik Sandin, doktor i fysik och
för närvarande postdoc i Liège.
2005 skrev de en första veten-
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skaplig artikel om preonstjärnor
och vilka egenskaper dessa
objekt har om de existerar. Deras
arbeten om preonstjärnor har
sedan uppmärksammats i olika
vetenskapliga tidskrifter, bland
andra Physical Review som är en

av de mest prestigefyllda tidskrifterna inom fysik, och Nature som
är den högst ansedda vetenskapliga tidskriften i världen.
Preonstjärnor har också uppmärksammats av andra forskare,
bland andra den kände brasilian-

ske astrofysikern Jorge Horvath
och den svenske astronomen Erik
Zackrisson.
Johan Hansson var också
involverad i konstruktionen av
den förbättrade preonmodell som
gjordes 2002.

astronomiska observationer. Att hitta
ett objekt av en fotbolls storlek ute i
världsrymden kan visserligen tyckas
vara knepigt när vi knappt kan hitta
planeter av jordens storlek. Men de
extrema gravitationsfält och magnetfält som omger preonstjärnor förändrar förutsättningarna.
Ett sätt att upptäcka dem är via
gravitationslinsning. Denna metod
används bland annat för att hitta
exoplaneter. Principen är att gravitationen från ett objekt böjer ljuset från
ett annat objekt bakom det. En stjärna
som täcks av en planet lyser en kort
stund lite starkare när planeten passerar mitt för. Resultatet är en karakteristisk kurva i stjärnans ljusstyrka.
En preonstjärna är alldeles för liten
för att böja ljuset på detta sätt. Istället påverkar den gammastrålning och
röntgenstrålning på ett sätt som ger
en annan karakteristisk kurva. Så
kallade gammablixtar som kan avges
från exploderande stjärnor är därför
utmärkta att studera om man vill hitta preonstjärnor.
Och kanske har de redan hittats.
Den gammablixt som observerades av
den japanska satelliten Ginga den 5 februari 1988 verkar visa på linsning av
en preonstjärna. Spektrat från Ginga
visade två dippar i intensitet precis vid
de våglängder som skulle resultera om
en mellanliggande preonstjärna agerade som gravitationslins. Man har
hittills upptäckt ett fåtal kandidater av
just det här slaget, som ger en indirekt
indikation på att preonstjärnor kan
finnas. Men mer detaljerade observationer och analyser måste dock göras
innan några säkra slutsatser kan dras.

1,3 – 3 GÅNGER
SOLENS MASSA

3 SOLMASSOR
OCH UPPÅT

Vit dvärg
Neutronstjärna
Svart hål

!

STJÄRNDÖD

Enligt den gällande teorin kan slutprodukten när en stjärna dör bli en vit dvärg, en neutronstjärna
eller ett svart hål. Men med preonstjärnemodellen finns en fjärde möjlighet – preonstjärnor.

Kosmisk strålning
och gravitationsvågor

Ytterligare en metod att indirekt ”se”
preonstjärnor är att studera den tidigare nämnda kosmiska strålningen
med extremt höga energier, exempelvis genom det nyligen invigda Augerobservatoriet. Eftersom dessa kosmiska strålar har så hög energi påverkas
de inte av vintergatans magnetfält, och
man får därför direkt information om
var preonstjärnan finns. Denna kan
sedan kompletteras med uppföljande
gravitationslins-observationer.
En tredje metod är hitta preonstjärnor med hjälp av gravitationsvågor.

Hittat preonstjärna?

Den japanska satelliten Ginga registrerade den 5 februari 1988 något som kan
vara linsning från en preonstjärna.
Bild: Jaxa
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Dessa vågor är krusningar i rumtidens
geometri som orsakas av accelererande massiva objekt. Två preonstjärnor
som snurrar runt sitt gemensamma
masscentrum kan vara möjliga att se
med kommande experiment.
Ett binärt par av preonstjärnor i en
relativt vid bana skulle generera gravitationsvågor med en frekvens av
några tusen hertz. Det planerade underjordiska observatoriet EURO, som
ska stå färdigt om tio år, skulle ha nog
stor känslighet för att se dessa.
På grund av sina små storlekar kan
vissa preonstjärnor virvla runt i en
bana mindre än en millimeter. Dessa
system skulle generera gravitationsstrålning med miljontals hertz. Vid
University of Birmingham har man
byggt en prototyp av ett instrument
som kanske kan detektera dessa. Dagens prototyp har visserligen inte
tillräcklig känslighet för att se sådana
binära preonstjärnor, men nästa generation instrument kan få det. Och

kan man mäta sådan högfrekvent gravitationsstrålning, så kan man också
få information om massa och täthet
hos det som ger upphov till dem. Ligger massan och tätheten inom vissa
områden så är det preonstjärnor man
ser.
Preonstjärnornas uPPKomst

Preonstjärnor kan ha skapats under
big bang, men kanske kan de också
skapas när stjärnor dör. De tre andra
massiva objekten – vita dvärgar, neutronstjärnor och svarta hål – bildas
som en följd av en stjärnas kollaps.
Vad som blir resultatet är främst beroende av stjärnans storlek.
Mindre och medelstora stjärnor,
som vår sol, slutar sina dagar som vita
dvärgar. När kärnreaktionerna avstannat försvinner trycket som håller
gravitationen stången och den döda
stjärnan trycks ihop så att atomerna
”tar i” varandra. Det som balanserar
gravitationen och förhindrar en kol-

Den jättelika
partikelacceleratorn i Cern, LHC,
är kopplad till
ett antal experiment. Forskarnas
förhoppningar
är att något av
experimenten ska
visa på något nytt
och oväntat, något
som kan sätta fart
på den något stagnerade partikelfysiken. Bild: Julian
Herzog

!

LHC

Large hadron collider är den nya anläggningen i Cern. Där ska partiklar kunna accelereras upp till
energier som liknar förhållandena strax efter big bang. Det betyder att materien då delas upp i
allt mindre beståndsdelar och kanske kommer forskarna att se strukturer mindre än de man idag
anser vara fundamentala.
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laps är det så kallade degenerationstrycket från elektronerna, en rent
kvantmekanisk effekt som finns kvar
även då temperaturen helt försvinner.
En vit dvärg är jämförbar med jorden
i storlek men med en massa hundratusentals gånger större.
Är stjärnan större än 1,4 solmassor (den så kallade Chandrasekharmassan) så tar atomerna inte bara i
varandra – de packas så tätt att det
inte finns plats för elektronerna utanför atomkärnorna. De pressas enkelt uttryckt in i protonerna. Allt blir
till neutroner, och en neutronstjärna
är född. Det som förhindrar en kollaps är nu degenerationstrycket från
neutronerna. Storleken hos en sådan
är några tiotals kilometer i diameter,
alltså mycket mindre än vita dvärgar,
men med jämförbar massa.
Om det som är kvar av en döende
stjärna är mer än omkring tre solmassor uppstår ett svart hål. Då finns det
ingenting som kan balansera gravitationen och all massa trycks ihop till en
punkt utan utsträckning i rummet.
Men om preoner finns förändras
förutsättningarna helt. Beroende på
vilka krafter som finns mellan preonerna uppstår ett degenerationstryck
mellan dessa, och vid en viss massa
uppstår en balans mellan preonerna
och gravitationen. En stabil preonstjärna är född.
Det går att räkna ut vilken massa
och storlek en preonstjärna kan ha
genom att utgå från preonernas förmodade egenskaper. Man hamnar då
på en himlakropp som maximalt är
en meter i diameter och med en massa på 100 jordklot. Detta bryter regeln
hos de andra massiva objekten där
slutprodukten blir allt tätare ju större
den kollapsande stjärnan är. 100 jordklot är i astronomiska sammanhang
inte särskilt stort. Så hur skulle det då
gå till när en preonstjärna bildas från
en dylik kollaps?
Det vet vi inte, lika lite som vi vet
exakt hur det går till när ett svart hål
eller en neutronstjärna bildas. Faktum är att den detaljerade kunskapen
om vad som händer när en stjärna
dör är ganska bristfällig. Det är till
exempel nästan omöjligt att få en supernova att explodera i datorsimuleringar. Man skulle behöva ta med ett
stort antal svårberäknade parametrar,

Preoner

I dagens modeller för hur materien är uppbyggd slutar det med kvarkar. Men det finns
egentligen inte mycket som säger att det är
botten – den kan mycket väl finnas ﬂera strukturer under dem. Till exempel preoner.

Preoner

Kvarkar

Proton
Atomkärna
Atom

som ickesymmetrisk kollaps, starka
magnetfält, turbulens, neutriner, gravitationsvågor och mycket annat för
att få ett realistiskt händelseförlopp.
Men alla dessa parametrar och hur
de påverkar varandra gör det allt för
komplicerat att beräkna.
Det finns två möjligheter för hur en
preonstjärna skulle kunna bildas ur
en stjärnkollaps. En är att så mycket
massa/energi slungas ut i explosionen
att det som återstår blir en preonstjärna i den möjliga storleken. En annan
är att en mängd preonstjärnor bildas,
som pärlor på ett snöre.
testbar teori

Sammanfattningsvis finns det alltså
minst fyra olika sätt som preoner
skulle kunna upptäckas på – gravitationslinsning, gravitationsvågor och
kosmisk strålning med hög energi kan
visa på preonstjärnor som i sin tur visar på preonernas existens. Med hjälp
av LHC, den nya partikelacceleratorn
i Cern, kanske preoner också kan detekteras mer direkt.
En intressant sak med preonteorin
är alltså att den kan testas redan idag,
med nuvarande teknik. Det kan till
exempel inte supersträngteorin som
så många forskare ägnar sig åt.

- Det som stör mig lite är att merparten av dagens teoretiska fysiker,
som försöker gå bortom standardmodellen, arbetar på teorier som är
otestbara, åtminstone för en väldigt
lång tid framåt. Det påminner om
den mörka tidsåldern under medeltiden då naturfilosofer i Europa debatterade hur många änglar som får
plats på ett nålhuvud, samtidigt som
kinesiska astronomer gjorde verkliga
observationer av verkliga supernovor,
säger Johan Hansson.
Det kan mycket väl visa sig att teorin om preoner och preonstjärnor
inte alls har någon motsvarighet i
verkligheten. Men det är relativt billigt och enkelt att testa den genom att
börja leta efter tecken på deras existens. Och skulle vi hitta dessa tecken
och preonstjärnor visa sig existera
– ja, då har den grundläggande fysiken plötsligt tagit ett större kliv än på
flera decennier.
Gravitationslinsning

När ett objekt skymmer en avlägsen
stjärna förstärks den avlägsna stjärnans
ljus. Det beror på att gravitationen
kring objektets gravitation påverkar
ljuset som en lins – rumtiden kröks och
ljusets närmsta väg blir runt objektet.
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