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Preonstjärnor
 

av Johan Hansson och Fredrik Sandin

Modern astrofysik har gett förnyade insikter 
om materians uppbyggnad och möjliga 
tillstånd. Neutronstjärnor och svarta hål 

förutsas först teoretiskt innan de indirekt kunde 
identifieras ute i världsrymden, och de befanns då 
ha egenskaper som föreföll främmande och omöj-
liga för jordisk materia. Nu lanseras ytterligare en 
teori om materians tillstånd, som kanske leder till 
upptäckten av en ny typ av himlakroppar – preon-
stjärnorna.

Jakten på materians minsta beståndsdelar
Vi har alltid velat förstå materians natur. Vad hän-
der om man delar ett föremål i allt mindre delar? 
Någonstans kommer man dithän att materian inte 
kan delas längre, man har kommit ner till det odel-
bara, till atomen. Detta menade greken Leukippos 
och hans lärjunge Demokritos. De båda formule-
rade för 2 400 år sedan en teori om materian som 
stod sig mycket länge. Deras atomer var den tidens 
elementarpartiklar. Det kom att dröja till efter sekel-
skiftet 1900 innan man började inse att atomerna, 
trots deras litenhet, inte var odelbara. Protonen och 
elektronen upptäcktes och så småningom också 
neutronen, som nu är kända som atomernas be-
ståndsdelar eller ”elementarpartiklar”. Förbättrade 
experiment och teoretiska modeller från slutet av

1940- till början av 1960-talet ledde fram till upp-
täckten av ett flertal andra partiklar i partikelfysik-
experiment världen över. Antalet tillsynes oberoende 
partiklar blev så överväldigande att man kallade allti-
hop för ett ”partikelzoo”! På 1960-talet upptäcktes 
kvarkarna. Därefter har det visat sig att alla dessa 
elementarpartiklar, inklusive protoner och neutro-
ner, är sammansatta av endast ett fåtal kvarkar.

Dagens mest fundamentala beskrivning av natu-
ren, den s.k. standardmodellen, är rigoröst testad med 
hjälp av experiment. Enligt den består materien av 
kvarkar och leptoner. Till de senare hör t.ex. elektro-
nen. Till beskrivningen hör också en samling kraft-
förmedlande partiklar, som bl.a. får kvarkar och 
leptoner att attrahera varandra och bilda sammansatta 
partiklar såsom protoner och atomer. Totalt känner 
man till sex kvarkar (som betecknas u, d, s, c, b och t) 
och sex leptoner (som betecknas e, μ, τ, νe, νμ och ντ); 
se bild på sidan 10. En underlig egenskap hos kvar-
karna är att endast u och d är stabila. De övriga, 
tyngre kvarkarna sönderfaller mycket snabbt till u 
eller d. Detsamma gäller för leptonerna, endast de 
lättaste partiklarna är stabila. Kvarkar och leptoner 
har en rad egendomliga egenskaper som kan vara 
en indikation på att inte ens de är materiens funda-
mentala byggstenar. En fundamental partikel bör inte 
kunna sönderfalla, eller hur?
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Preonerna gör sitt intåg
En klass hypotetiska partiklar som skulle kunna 
utgöra nästa nivå i partikelhierarkin, dvs. kvarkar-
nas och leptonernas byggstenar, föreslogs redan på 
1970-talet. Dessa partiklar kom att kallas preoner; 
ordet härleddes från begreppet pre-kvark, dvs. det 
som föregår kvarkarna. År 2002 var en av artikel-
författarna delaktig i konstruktionen av en ny pre-
onmodell, där alla kvarkar och leptoner som ingår 
i standardmodellen beskrivs i termer av tre funda-
mentala och stabila preoner. Modellen förklarar en 
del av de många empiriska parametrar som stan-
dardmodellen innehåller. Antalet fria parametrar är 
dessutom betydligt färre i preonmodellen. Model-
len ger också en rad experimentella förutsägelser, 
såsom nya partiklar som bör kunna upptäckas med 
den nya partikelacceleratorn Large Hadron Collider 
(LHC) som snart tas i bruk vid det stora forsk-
ningslaboratoriet CERN i Genève.

Det finns en utbredd föraning bland världens 
partikelfysiker att något nytt skall dyka upp när 
partiklar  kolliderar med en energi på ungefär en 
teraelektronvolt (1 TeV), dvs. 1012 elektronvolt. En 
elektronvolt är en mycket liten energienhet som pas-
sar bra i elementarpartikelsammanhang. Den mot-
svarar den energi som en elektron tillförs (eller för-
lorar) när den rör sig över potentialskillnaden 1 volt 

och motsvarar 1,602 10–19 joule uttryckt i SI-enheter. 
Några kandiderande teorier för vad som kan uppen-
bara sig vid dessa höga energier är t.ex. så kallade 
supersymmetriska partiklar, extra dimensioner och 
just preoner. De två förstnämnda teorierna är klart 
populärast idag, men det finns inga fakta som talar 
emot preoner. Det har visat sig vara svårt att bygga 
en teori som beskriver preonernas mikroskopiska 
egenskaper och en rad andra intressanta teorier har 
med tiden utvecklats, teorier som sannolikt ligger 
inom räckvidd för den kommande generationens 
partikelacceleratorer. Preonmodellerna har därför 
tappat anhängare. Men en del av de mysterier som 
man har försökt lösa med preoner förblir olösta. Vi 
har därför försökt hitta en ny infallsvinkel i jakten 
på preonerna.

Kompakta stjärnor
Vi vet idag att det ute i kosmos finns stjärnor vilkas 
densitet uppgår till hela 1015 gram per kubikcentimeter 
(dvs. en materieklimp stor som en sockerbit väger 
en miljard ton). Hittills har två typer av ”kompakta 
stjärnor” säkert identifierats och studerats. Dessa är de 
vita dvärgstjärnorna och neutronstjärnorna. Vita dvärgar 
bildas då energiproduktionen i vanliga, inte alltför 
tunga, stjärnor avtagit till den grad att strålnings-
trycket inte längre kan motstå gravitationen. Då 

Preonstjärnor
Finns det någonting mellan neutronstjärnorna och de svarta hålen? 
Två svenska forskare undersöker möjligheten att preonstjärnor – 
stjärnor som inte är större än fotbollar – kan finnas. Om sådana himla-
kroppar finns kan de utgöra den mörka materian i universum.
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Människans bild av materians struktur och beståndsdelar har förändrats i takt med möjligheterna att studera allt mindre längdskalor. Med 
dagens partikelacceleratorer kan protonens och neutronens beståndsdelar, kvarkarna, identifieras och undersökas. Om kvarkarna i sin tur 
består av något vet vi ännu inte. 

faller dessa stjärnor samman, och kvar blir en kropp 
ungefär lika stor som jorden, fast med 500 000 gånger 
så stor massa.

Densiteten i vita dvärgar är ungefär 107 gram per 
kubikcentimeter (dvs. 10 ton per sockerbit). Vid så höga 
densiteter börjar atomerna ”överlappa” varandra och 
ett högt kvantmekaniskt mottryck uppstår. Detta tryck 
motverkar gravitationen och gör stjärnorna stabila. Om 
en vit dvärg samlar på sig materia och uppnår en massa 
som är 1,4 gånger så stor som solens så kan trycket inte 
längre motstå gravitationen och den vita dvärgen faller 
samman. Vid denna kollaps frigörs väldiga mängder en-
ergi och en gigantisk explosion inträffar – en supernova! 
Under kollapsen tvingas elektronerna in i atomkärnorna, 
där kärnans protoner tillsammans med elektronerna 
övergår till neutroner. När densiteten uppgår till ungefär 
1014 gram per kubikcentimeter finns endast neutroner 
kvar och gravitationen hindras återigen av ett mottryck. 
En sådan kropp bestående av tätt packade neutroner 
utgör nästa typ av stabila kompakta stjärnor, så kallade 
neutronstjärnor. De har en radie på ungefär 10 km.

Neutronstjärnor kan ha en massa som uppgår till un-
gefär tre solmassor. Om massan är större än så kan inte 
heller neutronernas mottryck balansera gravitationen 
och stjärnorna kollapsar då till svarta hål. Neutronstjärnor 
kan också bildas direkt när tunga stjärnor faller samman. 
Det finns teorier som tyder på att neutronstjärnor kan 
innehålla mer exotiska former av materia, t.ex. kvarkma-
teria, som skapas ur neutronerna på grund av den höga 
densiteten. Det pågår idag ett intensivt forskningsarbete 
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där neutronstjärnornas egenskaper studeras. Målet är 
att förstå neutronstjärnornas verkliga uppbyggnad. Den 
höga densitet och låga temperatur som råder i neutron-
stjärnor medför unika möjligheter att studera materiens 
egenskaper. En av artikelförfattarna doktorerar inom 
detta område. Forskningen handlar främst om kvarkma-
teria och dess supraledande egenskaper, samt vad dessa 
egenskaper kan tänkas ha för observerbara konsekvenser.

Oberoende av huruvida neutronstjärnor innehåller 
mer exotiska former av materia eller inte så är den maxi-
mala massan ungefär densamma. Den allmänna upp-
fattningen är att densiteten inte kan överstiga 1016 gram 
per kubikcentimeter i stabila kompakta objekt, annat än 
i svarta hål. Men det finns en svaghet i den hypotesen. 
Resultatet bygger nämligen på att kvarkar och leptoner 
är materiens fundamentala beståndsdelar. Om preoner 
finns så ändras förutsättningarna och en ny typ av kom-
pakta kroppar kan finnas, som stabiliseras av det kvant-
mekaniska trycket från preonerna.

Preonstjärnor
Förutsatt att preoner existerar så har vi visat att en 
kompakt kropp som består av preoner, en preonstjärna, i 
princip kan vara stabil. Preonstjärnornas egenskaper har 
beräknats ur Einsteins allmänna relativitetsteori, vilket är 
den teori som beskriver hur materien, rummet och tiden 
samverkar. Vi har också använt resultat från partikelfysik-
experiment för att uppskatta preonstjärnornas storlek 
och massa. Resultaten är dock inte beroende av någon 
speciell teori för preoner. 

Eftersom partikelfysikens standardmodell är testad 
upp till energier på ungefär 1 TeV, vilket motsvarar en 
längd av ungefär 10–18–10–19 meter, så måste eventuella 
preoner vara ”mindre” än så. En konsekvens av detta 
är att preonstjärnor får en maximal radie som endast 
är några meter och en maximal massa som är ungefär 
ett hundra gånger så stor som jordens. Preonstjärnor är 
alltså väldigt små och extremt kompakta. Det innebär att 
förutsättningarna för att se dem är väsentligt annorlunda 
än för vita dvärgar och neutronstjärnor. Objekt som en-
dast är ett par meter stora och endast ett hundra gånger 
tyngre än jorden passerar lätt obemärkt förbi i det väl-
diga kosmos. Fast kanske ändå inte ...

Hur kan vi hitta dem?
Eftersom preonstjärnor är så små, kanske som fotbollar 
eller ännu mindre, så är chansen att upptäcka dem direkt 
med teleskop obefintlig. En metod för att upptäcka dem 
bygger istället på gravitationslinsning. I Einsteins allmänna 
relativitetsteori är gravitationen inte en kraft utan en 
krökning av den s.k. rumtiden. Detta innebär att en an-
samling av materia kan fungera som en optisk lins. Detta 
kan observeras. Gravitationslinser med stor massa kan 
identifieras som en förstärkning av ett bakomliggande 
objekts ljusstyrka då linsen passerar strålgången. Preon-
stjärnor är dock alldeles för små för att ge observerbara 
effekter i det synliga våglängdsområdet. För att kunna se 
preonstjärnor måste istället ljus med väldigt kort våglängd 
användas, så kallad gammastrålning. Om gammastrålning 
från avlägsna kroppar i universum, t.ex. från gammablixtar 
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eller heta vita dvärgar, passerar en preonstjärna, så kom-
mer diffraktion att uppstå. Fenomenet är detsamma som 
för laserljus i en optisk spalt eller, varför inte, vattenvågor 
i öppningen under en bro. Hittills har ett antal möjliga 
diffraktionsmönster identifierats i spektra av gammablix-
tar tagna med tre olika satelliter (Konus, HEAO 1 och 
Ginga). Orsaken till dessa mönster är ännu okänd, men 
man misstänker att mellanliggande kroppar vilkas massa 
inte överstiger 1016–1017 kg kan vara orsaken. Huruvida 
det är preonstjärnor som orsakat de observerade mönst-
ren eller inte återstår att se.

Är den mörka materian preonklimpar?
Det finns idag en rad oberoende astronomiska mätning-
ar som visar att universums materieinnehåll domineras 
av så kallad mörk materia. En central del i vår teori är, att 
om preoner existerar och kroppar som består av preoner 
är stabila, så kan ”preonklimpar” som bildades kort efter 
universums skapelse utgöra en stor del av den mörka 
materien. Mängden preonklimpar som kan ha skapats i 
det unga universum är nämligen inte begränsad av den 
mängd vanlig materia som skapades. Idén liknar den om 
att klimpar av kvarkmateria, som överlevt fasövergången 
till protoner och neutroner i det unga universum, kan 
utgöra en del av den mörka materien. Till skillnad från 
preonklimpar har dock kvarkklimparna alltför låg densi-
tet för att kunna utgöra all mörk materia, antalet kvark-
klimpar skulle i så fall vara så stort att de inte kunnat 
undgå upptäckt.  

Preonklimparna kan däremot, i princip, utgöra all 
mörk materia i universum. I vår egen galax, Vintergatan, 
behövs det i genomsnitt bara ungefär en preonklimp per 
tusen eller per miljon ”solsystemsvolymer” för att de 
skall utgöra all mörk materia! Det, i kombination med att 
de är så små och kompakta, förklarar varför astronomerna 
ännu inte upptäckt dem.

Ett kanske mer realistiskt scenario är att den mörka 
materien består av ett antal olika delar. Det finns dock 
många teorier för vad mörk materia kan tänkas bestå 
av, så att bara lägga till ännu ett namn till listan är i sig 
inget framsteg. Unikt för vår idé är preonklimparnas 
höga densitet och att merparten av de teoretiskt möjliga 
konfigurationerna ger observerbara diffraktionsmönster 
när de belyses av starka gammaljuskällor, såsom gamma-
blixtar. Om man lyckas identifiera källan till ett sådant 
diffraktionsmönster och finner att det är ett objekt med 
en densitet som överstiger 1016 gram per kubikcentime-
ter, så får det en rad intressanta konsekvenser:

1. Sannolikheten för att ett sådant objekt skall skym-
ma en ljuskälla, och därmed skapa ett diffraktionsmöns-
ter i en detektor vid jorden, är rimligt stor endast om 
det finns tillräckligt många objekt för att de också skall 
utgöra en betydande del av den mörka materien.

2. Ett objekt med så hög densitet kan inte bestå av de 
partiklar som vi känner till idag.

3. Objektets storlek och massa är intimt kopplade till 
dess beståndsdelars egenskaper och ger därför informa-
tion om de nya partiklarna.

Kosmisk strålning
En annan astronomisk gåta, som kanske kan hänföras 
till preonstjärnor, är ursprunget till de mest energirika 
kosmiska strålarna. Kosmiska strålar består av partiklar 
som i någon astrofysikalisk process accelererats till en 
fart nära ljusets. När en sådan partikel träffar atmosfären 
följer en kedjereaktion där ljus och nya partiklar bildas, 
som sedan kan detekteras vid jordytan. Det finns en 
teoretisk gräns, den så kallade GZK-gränsen, för hur 
energirik en kosmisk stråle kan tillåtas vara utan att 
snabbt förintas av det interstellära mediet. Om en parti-
kels rörelseenergi överskrider denna gräns så kolliderar 
den snabbt med de fotoner som susar fram i kosmos. 

När ljus passerar i närheten av ett massivt föremål avlänkas det. Fenomenet kallas gravitationslinsning och kan liknas vid foku-
sering av ljus med en optisk lins. För väldigt massiva gravitationslinser, t.ex. galaxhopar, förstärks den bakomliggande ljuskällan 
och multipla avbildningar kan uppstå. En preonstjärnas massa är alltför ringa för att några sådana effekter i bildplanet skall 
uppkomma. I det intensiva skenet från en gammablixt kan den dock lämna en signatur i frekvensplanet, till följd av den diffrak-
tion som uppstår.

 Satellit
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Universum är ju inte tomt, utan överallt fyllt med unge-
fär 400 fotoner per kubikcentimeter från den kosmiska 
mikrovågsbakgrunden, vilket är en avsvalnad rest från 
big bang. Universum är alltså inte transparent för par-
tiklar med en energi som överstiger GZK-gränsen. 
Kosmiska strålar som har en energi som överstiger 
denna gräns måste därför skapas nära oss, för att inte 
hinna försvinna på vägen. Det är ett stort mysterium var 
dessa kosmiska strålar kommer ifrån, eftersom man inte 
identifierat några kända astrofysikaliska processer som 
är tillräckligt kraftiga för att accelerera partiklarna. Pre-
onstjärnor som skapats av kollapsande tunga, stjärnor är 
en tänkbar källa till dessa högenergetiska partiklar. Den 
ringa storleken gör att de kan befinna sig tillräckligt nära 
oss utan att bli upptäckta. Om preonstjärnorna har ett 
starkt magnetfält och en snabb rotation, vilket borde vara 
fallet om de skapas på ett liknande sätt som neutronstjärnor, 
så kan de i princip accelerera t.ex. protoner till de höga 
energier som observerats. Det återstår dock att reda ut 
huruvida det är realistiskt att en tung stjärna kollapsar till 
en eller flera preonstjärnor med betydligt lägre massor.

Framtidsutsikter
En viktig och obesvarad fråga är: Hur skapas preon-
stjärnor? Det finns två huvudsakliga sätt på vilka de kan 
skapas. Preonklimpar kan ha överlevt från big bang, från 
en tid då universum var väldigt kompakt och kvarkarna 
började bildas av det energibad som då fyllde rumtiden. 
Att det måste ha funnits densitetsvariationer i det tidiga 
universum vet man redan, annars skulle inte universum 
ha den strukturrikedom det har idag. Frågan är om varia-
tionerna var av rätt slag för att preonklimpar skall bildas 
i tillräckligt stor mängd för att kunna utgöra den mörka 
materian. Preonstjärnor kanske också kan skapas då dö-
ende stjärnor faller samman, men det återstår att reda ut 
om det är möjligt för en stjärna på åtskilliga solmassor 
att slunga ut merparten av sin massa vid kollapsen och 
på så sätt bilda en preonstjärna istället för ett svart hål. 
Idag finns inga enkla svar på detta. Faktum är att den 
dynamiska kollaps som leder till att kompakta objekt 
skapas inte är särskilt väl förstådd. Även om det intuitivt 
verkar orimligt att en preonstjärna med ungefär samma 
massa som jorden skulle formas när en stjärna på tio 
solmassor kollapsar, så kan idén inte dömas ut utan en 
mer detaljerad undersökning.

Den klart viktigaste uppgiften är dock att reda ut vilka 
signaler som astronomerna skall leta efter, och hur säkert 
man kan avgränsa objektens densitet. Ett första steg i 
den riktningen har redan tagits. Vi vet hur diffraktions-
mönstren som uppstår när en preonstjärna belyses av en 
stark gammastrålningskälla ser ut, men det återstår att 
utveckla metoder för att avgöra hur stora de är. Indirekta 
observationer av preonstjärnor och preonklimpar kan 
komma från kosmisk strålning med ultrahöga energier 
och genom simulering av mörk materia i galaxer, galax-
hopar och universum.

Förhoppningsvis är preonerna inom räckhåll för den 
kommande generationen av partikelacceleratorer. Om så 
inte är fallet får vi istället rikta blicken ut mot kosmos, 
där preonerna, likt kvarkar och neutroner, kanske antar 
en skepnad i form av preonstjärnor. Paradoxalt nog visar 
teorin att det är förhållandevis enklare och billigare att 
hitta dessa långt ute i kosmos än att hitta preoner med 
en partikelaccelerator, om preonernas karakteristiska 
längdskala är väldigt liten. Som teoretiker hoppas vi där-
för att astronomerna snart kommer att hitta den första 
preonstjärnan!                                                               ♦
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En av de gravitationslinser som upptäckts med 
Hubbleteleskopet, fyra bilder av en avlägsen 

kvasar grupperade runt en elliptisk galax.
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