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∆οµικές και φασµατοσκοπικές µελέτες επιλεγµένων ενώσεων µεταβατικών 
µετάλλων υπό λίαν υψηλές πιέσεις 

 

Ηλίας Ευθυµιόπουλος 

Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Oakland, Μίσιγκαν, Η. Π. Α. 

 

Περίληψη 

Σε αυτή την οµιλία θα παρουσιαστεί η επίδραση της πίεσης στις δοµικές, δονητικές και ηλεκτρονικές 

ιδιότητες επιλεγµένων ενώσεων µεταβατικών µετάλλων. Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν µία περίπλοκη 

σύζευξη µεταξύ των φυσικών τους ιδιοτήτων, η οποία µπορεί να “ρυθµιστεί” µέσω της εφαρµογής 

εξωτερικής πίεσης. Η βασική επίδραση της πίεσης είναι η µείωση του όγκου (αύξηση της πυκνότητας) 

µέσω της µείωσης των ενδοατοµικών αποστάσεων και της µεταβολής των ενδοατοµικών γωνιών των υπό 

µελέτη υλικών. Οι αλλαγές αυτών των δοµικών παραµέτρων µπορούν να οδηγήσουν στην εµφάνιση νέων 

καταστάσεων υπό πίεση, δηλαδή να επιφέρουν µεταβολές φάσης. Ο κύριος στόχος των µελετών µας 

είναι ο χαρακτηρισµός των (επαγοµένων υπό πίεση) νέων φάσεων σε σχέση µε τις δοµικές, ηλεκτρονικές 

ή/και µαγνητικές τους ιδιότητες, καθώς και η κατανόηση του συσχετισµού των επιµέρους φυσικών 

ιδιοτήτων των υπό µελέτη συστηµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



High-pressure structural and spectroscopic studies of selected transition metal 
compounds 

 

Ilias Efthimiopoulos 

Department of Physics, Oakland University, Michigan, U. S. A. 

 

Abstract 

In this talk, I will present the effect of pressure on the structural, vibrational, and electronic properties 

of selected transition metal compounds. These materials exhibit an intricate entanglement between their 

physical properties, which can be “tuned” by means of external pressure. The basic effect of pressure in 

the studied materials is the reduction of volume (increase of density) via the shortening of interatomic 

bond lengths and the variation of the interatomic bond angles. These changes in the structural parameters 

may lead to the appearance of novel states under pressure, i.e. induce phase transitions. The main 

objective of our studies is the identification of these pressure-induced phases in terms of structural, 

electronic, and/or magnetic properties, as well as the understanding of the interrelation between the 

various physical properties of the compounds under investigation. 


