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PAH’er i ISM 

Det interstellare rum er fuldt af 
molekyler. Bl.a. findes der en familie 
af molekyler kaldet PAH’er, eller 
polycykliske aromatiske kulbrinter.  

I Surface Dynamics gruppen ser vi på 
hvorvidt disse PAH’er kan katalysere 
overfladereaktioner i ISM (det 
interstellare medium) og danne andre 
molekyler, bl.a. brint, som indgår i 
dannelsen af mere komplekse molekyker. 

Eksperimentets Setup 

Et enkelt lag af coronen lægges på en prøve af grafit i høj kvalitet. 
Coronenlaget eksponeres til et beam af brintatomer der kan binde 
til molekylernes overflade. 
Herefter varmes prøven kontrolleret op, og massen af de 
molekyler der frigives fra grafitprøven måles. 
 
Hele eksperimentet udføres i et vakuumkammer under ultrahøjt 
vakuum, dvs. at der er et tryk på under 10-9 mbar. 

Resultater 
Vi har vist at brint kan binde sig til PAH-molekyler. Dette 
ses ved at massen af de molekyler vi måler efter 
opvarmning siger med mængden af doseret brint.  

STM 

Til venstre:  monolag af ren coronen på grafit. 
Til højre: hydrogeneret coronen.  

Vi bruger STM til at studere hvordan 
hydrogeneringsreaktionen forløber.  
 
Ved lav hydrogeneringsgrad ser der ud til at de aktive 
sites sidder på kanten af coronenmolekylerne. 
Resultatet bakkes op af teoretiske beregninger. 
 
 

I fremtidige eksperimenter vil vi gerne belyse 
superhydrogenerede PAH’er med UV og IR lys, for at se 
om strålingsfelterne i ISM kan have indflydelse på den 
katalytiske dannelse af molekylær brint.  

Coronen eksponeret til brint ved 
forskellig gastemperatur. Det ses 
tydeligt at jo mere brint der 
doseres, jo mere binder sig til 
coronenmolekylerne.  
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PAH’er i ISM kan ses i infrarøde 
bølgelængder. De er skyld i de bånd 
der kaldes de aromatiske infrarøde 
bånd, eller AIBs. 
Ved at studere disse spektra kan 
man forhåbentlig sige noget om 
hvor i ISM PAH’er mest sandsynligt 
bidrager til brintdannelse. 

IR spektra fra to forskellige 
regioner i ISM 

Eksempler på simple PAH-
molekyler 

Forskellige stadier af hydrogeneret coronen. 
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