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Motivare
Mediul interstelar este responsabil de numeroase procese astrofizice, de la formarea
corpurilor cerești până la absorbția și împrăștierea radiației și chiar cataliză moleculară. Dintre
toți constituenții acestuia, componentele pe bază de carbon joacă un rol principal în aceste
procese. De-a lungul timpului, numeroase studii s-au concentrat pe investigarea acestora, utilizând sonde spațiale sau spectroscopie în infraroșu dar suntem încă departe de o explicație
clară cu privire la compoziția, structura și proprietățile acestor formațiuni pe bază de carbon.1
De aceea, măsurătorile astronomice sunt completate de studii teoretice și experimentale pentru
o mai bună aproximare a compoziției mediului interstelar. Metodele de sinteză în plasmă sunt
cele mai utilizate metode experimentale în scopul obținerii analogilor de praf interstelar pe
bază de carbon, literatura de specialitate concentrându-se în special pe utilizarea surselor de
plasmă de radiofrecvență sau ablația laser.2,3
Metodologie
Spectrele observaționale au permis identificarea cu precizie a benzilor spectrale caracteristice mediului interstelar printre care și o serie de benzi atribuite grupărilor pe bază de carbon, și anume: 217.5 nm, 3.4 μm, 6.8 μm și 7.2 μm.4–6 Această lucrare se concentrează descrierea unei noi metode de obținere a compușilor pe bază de carbon cu proprietăți spectrale similare spectrelor observaționale și studierea caracteristicilor fizico-chimice pentru materialul
obținut. Grupul nostru a pus la punct și utilizează o nouă metodă de sinteză, folosind descărcarea cu barieră dielectrică alimentată în amestec heliu - hidrocarburi. În urma procesului de
depunere rezultă un produs format din carbon amorf hidrogenat, cu structură aerată și care
prezintă principalele semnături spectrale din spectrelor observaționale, provenite din mediile
astrofizice bogate în carbon.7 De asemenea, grupul nostru abordează și sinteza de analogi utilizând metoda ablației laser pe o țintă de carbon, la valori intermediare ale presiunii. Rezultatele acestor experimente vor fi comparate, pe parcursul lucrării, cu rezultatele obținute în
descărcarea cu barieră dielectrică.

Rezultate și comparare cu literatura
Pentru analiza analogilor de praf interstelar am utilizat diferite metode de analiză,
unele investigând structura produșilor (Spectroscopie în infraroșu, Spectroscopie Raman,
Spectroscopie de Masă), altele proprietățile morfologice ale acestora (microscopie electronică
de baleiaj, microscopie electronică prin transmisie). Analizele arată produși cu proprietăți care
le recomandă drept candidați de analogi de praf interstelar.
Concluzii
Compusul obținut în descărcarea cu barieră dielectrică, în special se pretează cel mai
bine acestor specificații, având structura ”fluffy” căutată în literatura de specialitate, spectru
infraroșu “curat”, cu benzi ușor de identificat, concentrație scăzută de oxigen. Rezultatele au
fost prezentate, dezbătute și validate în cadrul unor rețele europene de cercetare, cum ar fi
programul COST CM1401 Our Astro-Chemical History.
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