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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα αμινοξέα είναι ιδιαίτερα σημαντικές βιολογικά οργανικές ενώσεις καθώς αποτελούν τις 

δομικές μονάδες όλων  των πρωτεϊνών. Όλα τα αμινοξέα διαθέτουν ένα κεντρικό άτομο 

άνθρακα στο οποίο βρίσκονται συνδεδεμένα μία αμινομάδα (NH2), μία καρβοξυλική ομάδα 

(-COOH) και μία πλευρική ατομική αλυσίδα, η οποία είναι χαρακτηριστική του κάθε 

αμινοξέος. Στη στερεά κατάσταση, τα αμινοξέα σχηματίζουν μοριακούς κρυστάλλους, των 

οποίων η ακριβής κρυσταλλική δομή καθορίζεται από τις υπάρχουσες αλληλεπιδράσεις van 

der Waals και τους δεσμούς υδρογόνου. Η φασματοσκοπία Raman δύναται να παράσχει 

σημαντικές πληροφορίες για τις δονητικές και δομικές ιδιότητες μιας πληθώρας βιομορίων 

και ιστών. Επιπρόσθετα, η μελέτη της δομικής ευστάθειας των αμινοξέων και των πιθανών 

δομικών μετασχηματισμών τους που επάγει η εφαρμογή ακραίων συνθηκών πίεσης ή/και 

θερμοκρασίας (προσομοίωση των ενδοαστρικών ή ενδοπλανητικών συνθηκών) είναι 

ιδιαίτερης σημασίας για την κατανόηση της οργανικής σύνθεσης και της χημικής εξέλιξης 

των πρόδρομων συστατικών της ζωής. 

Η φαινυλαλανίνη ανήκει στα απαραίτητα αμινοξέα (παρέχονται αποκλειστικά από τη 

διατροφή), είναι υδρόφοβη, μη πολική και αρωματική. Το L εναντιομερές της 

φαινυλαλανίνης αποτελεί πρόδρομο της τυροσίνης, της δερματικής χρωστικής μελανίνης 

καθώς και απαραίτητων νευροδιαβιβαστικών μορίων, όπως η ντοπαμίνη και η επινεφρίνη. Η 

κρυσταλλική δομή της L-φαινυλαλανίνης εμφανίζει διάφορα πολύμορφα που ανήκουν όλα 

στο μονοκλινές σύστημα. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εφαρμογή υψηλών 

υδροστατικών πιέσεων (έως τα 5 GPa) σε μονοκρυστάλλους L-φαινυλαλανίνης με τη χρήση 

κυψελίδας άκμονος διαμαντιού (diamond anvil cell, DAC) και ενός μίγματος 1:1 FC70-FC77 

FluorinertTM ως μέσο μετάδοσης της πίεσης (pressure transmitting medium, PTM). Ως 

ανιχνευτική μέθοδος της ευστάθειας της φαινυλαλανίνης και των επαγόμενων από την πίεση 

δομικών μεταβολών της χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της φασματοσκοπίας Raman. 

Κλείνοντας την εισαγωγή αυτή θα ήθελα να  ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα, Επίκ. 

Καθ. του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ κ. Ι. Αρβανιτίδη, για τις συμβουλές και την 

καθοδήγηση στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Θα  ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω τον Αναπλ.  Καθ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κ. Δ. Χριστόφιλο για 

την πολύτιμη συμβολή του στη λήψη των πειραμάτων δεδομένων και την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, την Επίκ. Καθ. του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ κ. Μ. Κατσικίνη για την 

παροχή των δειγμάτων  L-φαινυλανίνης και τις απαραίτητες για αυτά πληροφορίες καθώς  
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και τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ κ. Κ. Φιλίντογλου για τη 

βοήθειά του στη διεξαγωγή των πειραμάτων και τον προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος 

Φυσικής του ΑΠΘ κ. Σταύρο Μισόπουλο για την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων 

που αφορούν στο FluorinertTM FC70.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Τα αμινοξέα 

 
1.1 Εισαγωγή 

Για τη μελέτη μίας ουσίας και μάλιστα σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος είναι 

απαραίτητη η γνώση της φύσης της ουσίας αυτής, οι ιδιότητες και οι χρήσεις της. Ως εκ 

τούτου θεωρείται σκόπιμο να παρατεθούν ορισμένα βασικά στοιχεία που αφορούν στα 

αμινοξέα, δηλαδή την ομάδα ουσιών όπου κατατάσσεται η υπό μελέτη Φαινυλαλανίνη. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία αυτή αναφέρεται ως Phenylalanine ή σε συντομογραφία ως Phe και 

σπανιότερα ως F.  

 

1.2  Γενικά για τα αμινοξέα 

Αμινοξέα είναι οι δομικές μονάδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη φύση για τη σύνθεση 

των πεπτιδίων και στη συνέχεια των πολυπεπτιδίων και τελικά των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες 

στη φύση είναι πάμπολλες καθώς κάθε φυτό και κάθε ζώο έχει τη δική του σύνθεση 

πρωτεϊνών. Μάλιστα το πλήθος των πρωτεϊνών γίνεται μεγαλύτερο καθώς οι πρωτεΐνες 

αλλάζουν σύνθεση ανάλογα με το είδος του ιστού και την ηλικία του φυτού ή ζώου [1,2]. 

Η σύνθεση όλων αυτών των πρωτεϊνών γίνεται από είκοσι (20) αμινοξέα, τα οποία 

παράγονται από ζώντα κύτταρα με ειδικό γενετικό κώδικα, σπάνια δε και από λίγα ακόμη 

αμινοξέα τα οποία μετά την κωδικοποιημένη παραγωγή τους υφίστανται ενζυματικές 

μεταβολές [3]. Κατά άλλους, τα πρωτεϊνογόνα αμινοξέα είναι είκοσι τέσσερα (24) αλλά τα 

αμινοξέα που υπάρχουν είναι ακόμη περισσότερα, καθόσον υπάρχουν και αμινοξέα τα οποία 

είτε δεν βρίσκονται στις πρωτεΐνες, όπως η καρνιτίνη, είτε δεν παράγονται από κυτταρικούς 

μηχανισμούς ζώντων οργανισμών [1]. 

Τα αμινοξέα, επομένως, είναι οργανικές ενώσεις υψίστης βιολογικής σημασίας. Όπως 

δηλώνει και η ετυμολογία της ονομασία τους, αποτελούνται από αμινική (-ΝΗ2) και 

καρβοξυλική (-COOH) λειτουργική ομάδα, στον τέταρτο δεσμό δε του κεντρικού ατόμου 

άνθρακα (C) ενώνεται μία οργανική αλυσίδα. Η πλάγια αλυσίδα είναι διαφορετική για κάθε 

αμινοξύ και χαρακτηρίζεται με το γράμμα R. Όταν η πλάγια αλυσίδα ενώνεται με το 

μοναδικό κεντρικό άτομο άνθρακα, το αμινοξύ χαρακτηρίζεται με το ελληνικό γράμμα (α-) ή 

κατ’ ακολουθία μπορεί να είναι (β-), (γ-) ή (δ-) αμινοξέα. Ο γενικός χημικός τύπος της 

ομάδος α των αμινοξέων δίνεται στο σχήμα 1.1 [1]. 
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Σχήμα 1.1. Γενικός χημικός τύπος α-αμινοξέος [1]. 
 

 
Όλα τα σημαντικά αμινοξέα τα οποία απαντώνται στα ζώντα κύτταρα και χρησιμοποιούνται 

στη σύνθεση πρωτεϊνών είναι α-αμινοξέα, δηλαδή η αμινική και η καρβοξυλική ομάδα 

ενώνονται με το ίδιο άτομο άνθρακα. 

Ανάλογα με τη φύση της πλευρικής αλυσίδας, τα αμινοξέα κατατάσσονται σε έξι ομάδες: 

υδρογονανθρακική, αλκοολική, θειούχος, βασική, αρωματική, οξική και αμινική. Στον 

Πίνακα 1.1 δίδονται τα 20 αμινοξέα με το σύμβολό τους των τριών γραμμάτων (διεθνής 

συμβολισμός), την ομάδα κατάταξης και την πλευρική αλυσίδα R [3]. 

 

Πίνακας 1.1. Κατάλογος των είκοσι αμινοξέων τα οποία σχηματίζουν τις πρωτεΐνες. 

 

Αμινοξύ Σύμβολο Ομάδα Πλευρική αλυσίδα R  

Γλυκίνη Gly Υδρογονανθρακική Η-  

Αλανίνη Ala Υδρογονανθρακική CΗ3-  

Βαλίνη Val Υδρογονανθρακική (CΗ3)2CH-  

Λευκίνη Leu Υδρογονανθρακική (CΗ3)2CHCH2-  

Ισολευκίνη Ile Υδρογονανθρακική CΗ3CH2CH(CH3) -  

Προλίνη Pro Υδρογονανθρακική -(CH3)2-  

Σερίνη Ser Αλκοολική HOCH2-  

Θρεονίνη Thr Αλκοολική HOCH(CH3)-  

Κυστεΐνη Cys Θειϊκή HSCH2-  

Μεθειονίνη Met Θειϊκή CH3S(CH2)2-  
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Ιστιδίνη His Βασική HN=CHNH-  

Λυσίνη Lys Βασική H2N(CH2)4-  

Αργινίνη Arg Βασική HN=C(NH2)NH(CH2)3-  

Φαινυλαλανίνη Phe Αρωματική C6H5CH2-  

Τυροσίνη Tyr Αρωματική HOC6H5CH2-  

Τρυπτοφάνη Trp Αρωματική C6H4HNHC=CH2-  

Γλουταμικό οξύ Gln Οξική HOOC(CH2)2-  

Ασπαρτικό οξύ Asn Οξική HOOCCH2-  

Γλουταμίνη Glu Αμινική H2NCO(CH2)2-  

Ασπαραγίνη Asp Αμινική H2NCOCH2-  

  

1.3 Φαινυλαλανίνη  

 Το μόριο της φαινυλαλανίνης παριστάνεται στο σχήμα 1.2. Η συντακτική ονομασία της 

κατά IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) είναι 2-αμινο-3-

φαινυλοπροπανικό οξύ και έχει μοριακή μάζα 165.19. Έχει δύο οπτικά ισομερή και 

εμφανίζεται ως λευκό κρυσταλλικό στερεό [2]. 

 

 
Σχήμα 1.2. Το μόριο της Φαινυλαλανίνης. 

 

Στην στερεά κατάσταση, τα αμινοξέα σχηματίζουν μοριακούς κρυστάλλους όπου η 

παρουσία και ο συνδυασμός των αλληλεπιδράσεων van der Waals και των δεσμών 

υδρογόνου καθορίζουν την κρυσταλλική τους δομή. Συγκεκριμένα, η κρυσταλλική δομή της 

φαινυλαλανίνης εμφανίζει διάφορες πολυμορφικές δομές, οι οποίες ανήκουν όλες στο 

μονοκλινές σύστημα [4]. 
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1.4 Σημασία των αμινοξέων στη διατροφή του ανθρώπου  

Από το σωματικό βάρος ανθρώπου περίπου το 62.5% είναι νερό, 15.5% λίπος, 16.5% 

πρωτεΐνες και το υπόλοιπο είναι άλατα. Τις πρωτεΐνες αυτές ο ανθρώπινος οργανισμός τις 

συνθέτει από τις πρωτεΐνες των τροφών αφού πρώτα τις διασπάσει σε αμινοξέα και κατόπιν 

από αυτά συνθέτει τις δικές του πρωτεΐνες. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την ικανότητα να 

κάνει μετατροπές από τα πλεονάζοντα αμινοξέα των τροφών που προσλαμβάνει σε εκείνα 

από τα οποία δεν υπάρχουν σε επαρκή ποσότητα ώστε να έχει τα αμινοξέα στην αναλογία 

που χρειάζεται για να συνθέσει τις δικές του πρωτεΐνες. Εννέα (9), όμως, από τα αμινοξέα 

δεν έχει την ικανότητα να τα συνθέσει από άλλα αμινοξέα και ως εκ τούτου πρέπει να τα 

βρει αυτούσια στις τροφές. Αυτά είναι τα λεγόμενα απαραίτητα αμινοξέα, ενώ εκείνα που 

μπορεί να συνθέσει από άλλα αμινοξέα είναι τα μη απαραίτητα αμινοξέα. Είναι προφανές ότι 

και τα μη απαραίτητα αμινοξέα ο ανθρώπινος οργανισμός πρέπει να τα προμηθεύεται από τις 

τροφές του αλλά τα απαραίτητα πρέπει να υπάρχουν ως αυτούσια στις τροφές του 

διαιτολογίου του. Μάλιστα, όσο οι ποσότητες αυτών και οι αναλογίες μεταξύ τους στα 

τρόφιμα είναι πιο παραπλήσιες με εκείνες του ανθρώπινου οργανισμού τόσο μεγαλύτερη 

είναι και η θρεπτική τους αξία από άποψη πρωτεϊνών. 

Τα απαραίτητα αμινοξέα είναι τα εξής: ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, μεθειονίνη, 

φαινυλαλανίνη, θρεονίνη, τρυπτοφάνη και βαλίνη. Καθώς η φαινυλαλανίνη είναι μεταξύ των 

απαραίτητων αμινοξέων, οτιδήποτε μετουσιώνει ή αλλοιώνει τη δομή της, έχει δυσμενές 

αντίκτυπο στη σημασία του αμινοξέως στη διατροφή του ανθρώπου. Βεβαίως, αλλοιώσεις 

της φαινυλαλανίνης δεν έχουν αντίκτυπο μόνο στη σύνθεση των πρωτεϊνών από τα ζώντα 

κύτταρα αλλά και όπου αλλού χρησιμοποιείται η φαινυλαλανίνη, όπως είναι η ασπαρτάμη 

(γλυκαντική ουσία) και διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα.  

Αλλοιώσεις της δομής των αμινοξέων προκαλούνται σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, 

όπως είναι η θερμοκρασία και η πίεση αλλά και ο χρόνος διατήρησης [5]. Η παρούσα μελέτη 

πραγματοποιήθηκε με στόχο την διαπίστωση πιθανών αλλοιώσεων και μεταβολών φάσης 

της φαινυλαλανίνης όταν αυτή υποβάλλεται σε υψηλές πιέσεις. Η παρακολούθηση και 

καταγραφή των μεταβολών έγινε με την χρήση της τεχνικής οπτικής φασματοσκοπίας 

Raman. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Φασματοσκοπία Raman 
 

2.1 Γενικά 

Η αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη μελετάται από τη φασματοσκοπία, 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (και όχι μόνο) με μικρότερα ή μεγαλύτερα 

μήκη κύματος και με την καταγραφή της έντασης σα συνάρτηση της ενέργειας (μήκος 

κύματος, συχνότητα, κυματάριθμος). Η οπτική φασματοσκοπία αφορά στην χρήση 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ορατή περιοχή (Vis) και στις εκατέρωθεν γειτονικές 

της (υπέρυθρο, IR και υπεριώδες, UV, Σχήμα 2.1). 

 

 
 

 

 

 

Σχήμα 2.1. Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και οπτική φασματοσκοπία. 

 

Το 1666 ο Newton παρατήρησε ότι όταν διέλθει λευκό φως από ένα γυάλινο πρίσμα, 

αναλύεται στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Το ουράνιο τόξο είναι το αποτέλεσμα ενός 

φυσικού φασματοσκοπίου με πηγή φωτός τον ήλιο, στοιχεία διασποράς την ατμόσφαιρα και 

τα μόρια του νερού και ανιχνευτή τα μάτια μας. Ο Fraunhofer στις αρχές του 19ου αιώνα 

απέδειξε ότι λόγω της απορρόφησης φωτονίων στον αέρα, το φάσμα του ηλιακού φωτός 

περιέχει σκοτεινές γραμμές. Ο Kirchoff ανέπτυξε το φασματόμετρο και παράλληλα με τον 

Bunsen κατέγραψε και μελέτησε τις φασματικές γραμμές των ατομικών στοιχείων. 

Ανακάλυψαν δυο νέα υλικά, το ρουβίδιο και το κέσιο παρατηρώντας τα φάσματά τους και 

-1

-4

    1 cm  29.979 GHz  
kcal 1.2398×10  eV  2.8653  
kmol

≅ ≅

≅

-11 f Ενέργεια  k= = = [cm ]  
λ c hc
c Ενέργεια  f= = [Hz]
λ h

k
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Οπτική φασματοσκοπία → ορατή περιοχή (Vis) και οι γειτονικές της (IR, UV)  
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έγιναν οι προάγγελοι για τη  μελέτη των φασμάτων των μορίων του περιβάλλοντος. Η 

εκπομπή και η σκέδαση, ο φθορισμός, ο φωσφορισμός και η απορρόφηση είναι κάποιοι 

τύποι φασματοσκοπικών μεθόδων. Αρχικά, και για αρκετό καιρό, η χρήση  της 

φασματοσκοπίας ήταν περιορισμένη διότι η εκπεμπόμενη ακτινοβολία από ένα δείγμα είναι 

ασθενής. Η ανάπτυξη και η χρήση της φασματοσκοπίας εξελίχθηκε με την ανακάλυψη των 

lasers και την ανάπτυξη ανιχνευτών με υψηλή κβαντική απόδοση. Οι τεχνικές 

φασματοσκοπίας που χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σήμερα είναι η απορρόφηση, ο 

φθορισμός και η σκέδαση [6]. 

 

2.2 Οπτική φασματοσκοπία 

Η οπτική φασματοσκοπία (υπεριώδες, ορατό και υπέρυθρο φως) αφορά μεταπτώσεις ατόμων 

και μορίων, αποτελώντας ένα ισχυρότατο εργαλείο στην επίλυση (μοριακών ή/και 

κρυσταλλικών) δομών και στο ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό ανόργανων και 

οργανικών συστημάτων. Επιτρέπει τη μελέτη της ηλεκτρονικής δομής ενός υλικού, των 

ελεύθερων φορέων – που κινούμενοι απορροφούν και εκπέμπουν φως – του κρυσταλλικού 

πλέγματος μέσω των κβαντισμένων δονήσεών του (φωνόνια) και των πιθανών προσμείξεων 

και ατελειών. 

 
Σχήμα 2.2. Ηλεκτρονικό και δονητικό διάγραμμα για την περιγραφή των μεταπτώσεων σε 

ένα μοριακό σύστημα που αφορούν στις φασματοσκοπίες IR, Raman και PL. 

 

Οι βασικές τεχνικές οπτικής φασματοσκοπίας είναι (Σχήμα 2.2): 

• Η φασματοσκοπία υπερύθρου IR, που αφορά στην άμεση απορρόφηση φωτονίων με 

σχετικά μεγάλα μήκη κύματος από στοιχειώδεις διεγέρσεις του μέσου. 
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• Φασματοσκοπία απορρόφησης UV-Vis και φωτοφωταύγειας (PL), που αφορά στην 

απορρόφηση και επανεκπομπή φωτονίων μέσω του διαχωρισμού και της 

επανασύζευξης φορέων (οπών-ηλεκτρονίων). 

• Φασματοσκοπία Raman, που αφορά στη μεταβολή της ενέργειας προσπίπτοντος 

φωτονίου λόγω μη γραμμικής αλληλεπίδρασής του με στοιχειώδεις διεγέρσεις [7]. 

 

2.3 Φασματοσκοπία Raman 

 

2.3.1 Ιστορικά 

Η φασματοσκοπία Raman βασίζεται στην ανελαστική σκέδαση των φωτονίων κατά τη 

διάδοσή τους μέσα σε κάποιο μέσο. Το φαινόμενο αυτό μελετήθηκε πρώτη φορά σε υγρά 

από τον Ινδό φυσικό C.V. Raman to 1928 και πήρε το όνομά του. Η προσπίπτουσα ενέργεια 

προκαλεί διεγέρσεις μέσα στο υλικό και δίνει πληροφορίες της δομής και της δυναμικής της 

ύλης σε επίπεδο μορίου. Αποκαλύπτει τρόπον τινά την ταυτότητα του μορίου, καθώς 

καταγράφονται εμμέσως τα στοιχεία και οι λειτουργικές ομάδες του μελετώμενου υλικού 

που είναι χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου συστήματος και οδηγούν στην ταυτοποίησή 

του [5]. 

 

2.3.2 Γενική περιγραφή 

Κατά το φαινόμενο Raman, όταν μονοχρωματική δέσμη φωτός (π.χ. δέσμη laser) 

κυματοδιανύσματος k1 προσπίπτει σ’ ένα υλικό (αέριο, υγρό ή στερεό) τότε ένα ποσοστό 

αυτής θα σκεδάζεται σε τυχαίες γωνίες. Εάν αναλυθεί η σκεδαζόμενη ακτινοβολία, 

βρίσκεται ότι εκτός από το κυματοδιάνυσμα k1 της προσπίπτουσας (ελαστική σκέδαση του 

φωτός), αποτελείται και από ζεύγη νέων κυματοδιανυσμάτων της μορφής ks = k1 ± kN 

(ανελαστική σκέδαση του φωτός, Σχήμα 2.3). Σε μοριακά συστήματα οι τιμές των kN 

βρίσκονται κυρίως στην περιοχή κυματοδιανυσμάτων που συνδέεται με στοιχειώδεις 

διεγέρσεις του υλικού. Ως στοιχειώδεις διεγέρσεις μπορούν να θεωρηθούν οι ταλαντώσεις ή 

οι περιστροφές μορίων ενός αερίου ή υγρού, τα οπτικά φωνόνια (ταλαντώσεις πλέγματος), 

τα μαγνόνια (κύματα spin), τα πλασμόνια (συλλογικές διεγέρσεις ηλεκτρονίων), οι 

εντοπισμένες καταστάσεις κλπ. στα στερεά. Σε μια μελέτη, συνήθως επιλέγεται το είδος 

διέγερσης το οποίο θα μελετηθεί π.χ. οι ταλαντώσεις πλέγματος. Συνήθως, η ενέργεια του 

προσπίπτοντος φωτός κυμαίνεται από 1.2 έως 3 eV και η ενέργεια της στοιχειώδους 

διέγερσης από 1 έως 250 meV (10-2000 cm-1) [7]. Το σύμβολο eV είναι το ηλεκτρονιοβόλτ 
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και εκφράζει το ποσό της ενέργειας  που αποκτάται (ή χάνεται) από το ηλεκτρικό φορτίο από 

ένα και μόνο ηλεκτρόνιο καθώς περνά από ηλεκτροστατική διαφορά δυναμικού ενός βολτ 

(V) [8]. Οι νέες γραμμές στο φάσμα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας ονομάζονται γραμμές 

Raman και αποτελούν το φάσμα Raman του μελετώμενου υλικού. Οι γραμμές Raman με 

κυματοδιανύσματα της μορφής k1-kN ονομάζονται γραμμές Stokes, ενώ οι γραμμές με 

κυματοδιανύσματα k1+kN ονομάζονται γραμμές anti-Stokes [7]. 

 

 
 

Σχήμα 2.3. Ελαστική και ανελαστική σκέδαση του φωτός. 

 

Όταν η σκέδαση προκαλείται από ακουστικές διεγέρσεις, οι κορυφές που εμφανίζονται στο 

φάσμα χαρακτηρίζονται ως κορυφές Brillouin και καλύπτουν συχνοτικές τιμές 0-1 cm-1. 

Αντίθετα, οι κορυφές που προέρχονται από εσωτερικές δονήσεις των μορίων ή οπτικούς 

τρόπους δόνησης των κρυστάλλων εμφανίζονται σε μεγαλύτερες συχνότητες (100-1000 cm-

1) και χαρακτηρίζονται ως κορυφές Raman (Σχήμα 2.4). Η εμφάνιση των κορυφών Raman 

και Brillouin οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων της 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας της πηγής και των επιπέδων της δονητικής ενέργειας των 

μορίων του δείγματος. Οι αλλοτροπικές μορφές ενός υλικού θα παρουσιάσουν μικρές ή 

μεγάλες διαφορές στην ισχύ και το είδος των δεσμών μεταξύ των ατόμων τους, άρα και στα 

δονητικά φάσματά τους. 
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Σχήμα 2.4. Φάσμα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. 

 

2.3.3 Κλασσική περιγραφή του φαινομένου Raman 

Η κλασσική περιγραφή του φαινομένου Raman μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ποιοτικά τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά των πειραματικών φασμάτων και έχει το πλεονέκτημα ότι 

μπορεί σχετικά εύκολα να αναχθεί στην κβαντομηχανική περιγραφή [7]. Σύμφωνα λοιπόν με 

την κλασσική περιγραφή, ένα μόριο σε ένα στατικό ηλεκτρικό πεδίο υφίσταται ένα είδος 

ελαστικής παραμόρφωσης του σχήματος της ηλεκτρονικής δομής του, καθώς τα ηλεκτρόνια 

έλκονται προς το θετικό πόλο και οι θετικά φορτισμένοι πυρήνες προς τον αρνητικό 

δημιουργώντας παραμόρφωση του ηλεκτρονικού νέφους. Έτσι, επάγεται μια διπολική ροπή 

p και το μόριο πολώνεται [9,10].  Η τιμή της διπολικής ροπής εξαρτάται από το μέγεθος του 

εφαρμοζόμενου πεδίου και την ευκολία με την οποία μπορεί να παραμορφωθεί το 

ηλεκτρονικό νέφος: 

p= αΕ =  αΕ 0 cos(ωextt), ωext=2πf        (2.1) 

όπου α η πολωσιμότητα του μορίου (ευκολία παραμόρφωσης του ηλεκτρονικού νέφους) 

Ε 0 το πλάτος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου του διεγείροντος ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος, f η συχνότητα του κύματος και t ο χρόνος. 

Στη γενική περίπτωση, η πολωσιμότητα είναι ένας τανυστής δεύτερης τάξης (9 

συσνιστώσες), γεγονός που υποδηλώνει ότι η επαγόμενη διπολική ροπή δεν είναι 

συγγραμμική με την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Σχήμα 2.5). 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.5. Η επαγόμενη διπολική ροπή δεν είναι συγγραμμική με την ένταση του πεδίου. 

 

 ω Ι  ω S  ω A 

 Ι  Raman  Raman  Brillouin  Brillouin 
 Stokes  anti-Stokes  Rayleigh 

 
p0 E 

p1 

1 0 α= + ⋅p p E
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Έστω ότι η πολωσιμότητα α εξαρτάται από την απόσταση των πυρήνων σε κάθε χρονική 

στιγμή t. Αν q i  είναι η μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας τότε α= α(q i ). Αν αυτή η 

μετατόπιση είναι πολύ μικρή, τότε η πολωσιμότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε μια σειρά 

Taylor γύρω από το σημείο ισορροπίας της q i : 

α(q i )= α 0 + q i  ( ∂∂ /a q i ) 0        (2.2) 

Όπου α 0 είναι η πολωσιμότητα στη θέση ισορροπίας και ( ∂∂ /a q i ) 0  είναι ο ρυθμός 

μεταβολής της πολωσιμότητας σε σχέση με τη μεταβολή q i .  

Αν το μόριο δονείται με συχνότητα ω q , τότε:  

q= q 0 cos(ω q t)        (2.3) 

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, η επαγόμενη διπολική ροπή (θεωρώντας ότι p 0 =0) είναι: 

( )tEp exti ωα cos00=
−

+ 0
0

q
q 







∂
∂α )cos()cos(0 ttE qext ωω    (2.4) 

Λαμβάνοντας υπόψη την τριγωνομετρική ταυτότητα: 

cos(x)cos(y)={cos(x+y)+cos(x-y)}/2     (2.5) 

η (2.4) γίνεται: 

( )tEp exti ωα cos00=
−

+
2
1

0
0

q
q 







∂
∂α

++ tE qext )cos(0 ωω
2
1

0
0

q
q 







∂
∂α tE qext )cos(0 ωω − (2.6) 

Η (2.6) περιλαμβάνει τρεις όρους. Ο πρώτος όρος περιγράφει  ένα ταλαντούμενο δίπολο που 

ακτινοβολεί στη συχνότητα του προσπίπτοντος φωτός ωext (σκέδαση Rayleigh). Οι επόμενοι 

δυο όροι περιγράφουν ταλαντούμενα δίπολα που αφορούν στην εκπομπή φωτός με 

συχνότητα διαφορετική από του προσπίπτοντος. Ο πρώτος όρος αφορά στην εκπομπή φωτός 

με συχνότητα qext ωω + (σκέδαση Raman anti-Stokes) και ο δεύτερος στην εκπομπή φωτός με 

συχνότητα qext ωω −  (σκέδαση Raman Stokes). 

Όταν είναι 
0








∂
∂

q
α =0 τότε η (2.6) γίνεται ( )tEp exti ωα cos00=

−

 και έχουμε σκέδαση 

αποκλειστικά ελαστική. Συνάγεται επομένως, ότι για να λάβει χώρα η σκέδαση Raman θα 

πρέπει να υπάρχει μεταβολή στην πολωσιμότητα κατά τη διάρκεια μίας δόνησης (ενεργή 

δόνηση στο Raman, κανόνας επιλογής). 
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2.3.4 Κβαντομηχανική προσέγγιση του φαινομένου Raman 

Όπως είδαμε, η κλασσική περιγραφή μας επιτρέπει την ποιοτική κατανόηση του φαινομένου 

Raman, ο μηχανισμός του όμως αναδεικνύεται πλήρως εάν μελετηθεί το όλο φαινόμενο 

κβαντομηχανικά. Η πλήρης κβαντομηχανική περιγραφή του φαινομένου ξεφεύγει από τα 

πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, γι’ αυτό θα δοθούν μόνο τα στοιχεία εκείνα που 

αφορούν τον μηχανισμό του και βοηθούν στην κατανόησή του. Η σκέδαση Raman είναι ένα 

από τα φαινόμενα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας με ένα μόριο. Στην κβαντομηχανική, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

αποτελείται από τα φωτόνια ενώ τα κβάντα των δονήσεων είναι τα φωνόνια. Η ανελαστική 

σκέδαση ενός προσπίπτοντος φωτονίου από ένα φωνόνιο αποτελεί μια διεργασία 

αλληλεπίδρασης 3ης τάξης ηλεκτρονίου-ακτινοβολίας (H ER ) και ηλεκτρονίου - πλέγματος 

(φωνονίου) (H EL ) [7]. 

 
Σχήμα 2.6. Κβαντομηχανική περιγραφή του φαινομένου της σκέδασης ενός φωτονίου 

από ένα φωνόνιο ενός κρυσταλλικού υλικού. 

 

Η διεργασία της ανελαστικής σκέδασης ενός φωτονίου από ένα φωνόνιο παριστάνεται 

γραφικά στο σχήμα 2.6, ενώ το αντίστοιχο ενεργειακό διάγραμμα δίνεται στο σχήμα 2.7. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κατά την σκέδαση ενός φωτονίου από ένα κρυσταλλικό υλικό 

λαμβάνουν χώρα οι εξής αλληλεπιδράσεις και διεργασίες:  

1. Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου - φωτονίου (δημιουργία ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής): 

φωτόνιο ενέργειας ħωi και ορμής ħki προσπίπτει στο υλικό και μέσω της αλληλεπίδρασης 

αυτής διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο από τη βασική κατάσταση σε μια διεγερμένη κατάσταση, η 

οποία μπορεί να είναι πραγματική (χρόνος ζωής: ∼10-8 sec) ή δυνητική (χρόνος ζωής: ∼10-14 

sec).  
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2. Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου - πλέγματος: το ηλεκτρόνιο στην διεγερμένη κατάσταση 

μέσω της αλληλεπίδρασης αυτής σκεδάζεται σε μια νέα διεγερμένη κατάσταση με τη 

δημιουργία (σκέδαση Stokes) ή την καταστροφή (σκέδαση anti-Stokes) ενός φωνονίου 

ενέργειας ħω και ορμής ħk. Στο κλασσικό φαινόμενο Raman οι διεγερμένες καταστάσεις 

είναι δυνητικές, αν μία από τις δύο είναι πραγματική (ηλεκτρονική κατάσταση του 

κρυστάλλου) τότε λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της συντονισμένης σκέδασης Raman 

(Resonant Raman Scattering). 

3. Αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου - φωτονίου: το ηλεκτρόνιο επανασυζεύγνυται με την οπή 

εκπέμποντας ένα φωτόνιο ενέργειας ħωs και ορμής ħks. 

Ο νόμος διατήρησης της ενέργειας (ħωi= ħωs±ħω, όπου το πρόσημο “+” αναφέρεται στη 

σκέδαση Stokes και το “-” στην σκέδαση anti-Stokes) ισχύει μόνο μεταξύ της αρχικής και 

της τελικής κατάστασης, ενώ ο νόμος διατήρησης της ορμής (ħki= ħks±ħk) ισχύει σε κάθε 

επιμέρους στάδιο. 

 
Σχήμα 2.7. Ενεργειακό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι μεταβάσεις ενός συστήματος κατά 

το φαινόμενο σκέδασης σκέδασης Rayleigh (ελαστική σκέδαση), Stokes Raman και anti-

Stokes Raman (ανελαστική σκέδαση). 

 

Oι κορυφές anti-Stokes στο φάσμα της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας είναι ασθενέστερες από 

τις αντίστοιχες κορυφές Stokes, καθώς προϋποθέτουν την ύπαρξη φωνονίου, πιθανότητα η 

δημιουργία 
φωνονίου 

απορρόφηση 
φωνονίου 
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οποία αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει την εύρεση της 

τοπικής θερμοκρασίας του μελετώμενου υλικού από τον λόγο των εντάσεων των κορυφών 

anti-Stokes και Stokes. Θεωρητικά, οι δύο κορυφές θα έχουν την ίδια ένταση σε άπειρη 

θερμοκασία. Για το λόγο αυτό, στο φάσμα Raman είθισται να καταγράφεται η φασματική 

περιοχή Stokes. Τέλος, από την αρχή διατήρηση της ορμής συνάγεται ότι τα φωνόνια που 

συμμετέχουν στη σκέδαση Raman θα πρέπει να έχουν κυματοδιανύσματα 0≤k≤106 cm-1, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι για ένα κυβικό κρυσταλλικό υλικό η πρώτη ζώνη του Brillouin 

εκτείνεται έως τα 2π/a~108 cm-1, συμπεραίνουμε ότι στη διαδικασία εμπλέκονται φωνόνια 

μόνο από το κέντρο της ζώνης (σημείο Γ). 

 

2.3.5 Χρησιμότητα της φασματοσκοπίας Raman και ανάλυση ενός φάσματος Raman 

Η φασματοσκοπία Raman μπορεί να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για μια πληθώρα 

υλικών συστημάτων μέσω της θέσης, του εύρους και της συχνοτικής θέσης των κορυφών 

του [11-14]. Είναι ειδική φασματοσκοπική τεχνική που εφαρμόζεται για την έρευνα και 

μελέτη και την εξαγωγή πληροφοριών που αφορούν τις δονήσεις και τη δομή των μορίων, 

των ιόντων καθώς και των κρυστάλλων [15]. 

 

Πλεονεκτήματα της φασματοσκοπία; Raman είναι: 

• Η μικρή ή και καθόλου προετοιμασία του δείγματος, 

• Η λήψη φασμάτων από υδατικά διαλύματα, 

• Το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, 

• Ότι η φασματική περιοχή μιας τυπικής διάταξης εκτείνεται κάτω από τους 500 cm-1, 

• Η μεγάλη χωρική διακριτική ικανότητα (φασματοσκοπία micro-Raman) 

 

Γενικά: 

1. Οι θέσεις των κορυφών αποτελούν το δακτυλικό αποτύπωμα ενός υλικού και  

παρέχουν πληροφορίες για τη σύσταση και τη δομή του [11]. 

2. Τα εύρη των κορυφών παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα του υλικού. 

3. Οι σχετικές εντάσεις των κορυφών είναι δυνατόν να δώσουν μια εκτίμηση των 

σχετικών συγκεντρώσεων διαφορετικών φάσεων. 

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η μελέτη με φασματοσκοπία Raman ενός υλικού υπό 

συνθήκες υψηλής πίεσης ή/και σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας. Οι μεταβολές του 
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φάσματος δίνουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για το μελετώμενο σύστημα και τις 

πιθανά επαγόμενες μεταβολές φάσης.   

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή η ενίσχυση του σήματος Raman, ώστε τα 

εξαγόμενα φάσματα να είναι ευδιάκριτα και να μπορούν να μελετηθούν. Έχουν ανακαλυφθεί 

διάφορες τεχνικές βελτίωσης του φάσματος Raman που αφορούν την προετοιμασία του 

δείγματος, τον κατάλληλο φωτισμό του, την ανίχνευση του σκεδαζόμενου φωτός κλπ. 

Επιπλέον, ιδιαίτερη τεχνική φασματοσκοπίας Raman που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 

ενίσχυση του σήματος αλλά και να δώσει πρόσθετες πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές 

ιδιότητες ενός συστήματος είναι η σκέδαση Raman από συντονισμό (Resonance Raman 

Scattering) [14,16]. Η σκέδαση Raman από συντονισμό αφορά στην περίπτωση που η 

ενέργεια της διεγείρουσας ακτινοβολίας laser συμπίπτει με την ενέργεια των διεγερμένων 

ηλεκτρονικών καταστάσεων του μελετώμενου συστήματος, με αποτέλεσμα να λαμβάνει 

χώρα συντονισμός (οι δυνητικές καταστάσεις αντικαθίστανται πραγματικές) και το σήμα 

Raman να ενισχύεται ακόμη και μερικές τάξεις μεγέθους (Σχήμα 2.8). 

 

 
Σχήμα 2.8. Κλασσική και συντονισμένη σκέδαση Raman που επιτρέπει τη μελέτη των 

ηλεκτρονικών μεταπτώσεων. 
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2.4 Πειραματικές διατάξεις Raman  
 
Μια τυπική διάταξη Raman αποτελείται από μια πηγή laser για τη διέγερση του δείγματος, 

το χώρο τοποθέτησής του, τα οπτικά όργανα για την εστίαση της διεγείρουσας και τη 

συλλογή της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, έναν μονοχρωμάτορα για την ανάλυση της 

σκεδαζόμενης ακτινοβολίας και έναν ανιχνευτή (CCD camera ή φωτοπολλαπλασιαστής). 

Στο Σχήμα 2.9 παρουσιάζεται η διάταξη φασματοσκοπίας Raman που χρησιμοποιήθηκε 

κατά κύριο λόγο στην παρούσα εργασία (διάταξη LabRAM HR της HORIBA). Η  

συγκεκριμένη διάταξη διαθέτει για τη διέγερση του δείγματος ένα εσωτερικό laser He-Ne 

μήκους κύματος 632.8 nm. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα laser που 

προσαρμόζονται εξωτερικά (laser Ar+ και Kr+, διοδικά laser κ.ά.). Στη μελέτη αυτή 

χρησιμοποιήσαμε για τις μετρήσεις Raman ένα διοδικό laser με μήκος κύματος 514.6 nm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.9. Εικόνα της διάταξης φασματοσκοπίας Raman LabRAM HR της HORIBA. 
Διακρίνεται το μικροσκόπιο της πειραματικής διάταξης και οι φακοί παρατήρησης, 

φωτισμού των δειγμάτων και συλλογής της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, καθώς και οι 
κυψελίδες υψηλής πίεσης άκμονος διαμαντιού. Το σύστημα περιέχει επίσης στο εσωτερικό 

του οπτικά όργανα καθοδήγησης της διεγείρουσας δέσμης στο δείγμα και ανάλυσης και 
ανίχνευσης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας  [17]. 

 

Το μικροσκόπιο του συστήματός (σχήμα 2.9) διαθέτει για το φωτισμό του δείγματος 

αντικειμενικούς φακούς x10, x50, x100 καθώς και έναν φακό x50 SLWD (super long 

working distance) με εστιακή απόσταση ~1.8 cm, για τη χρήση του με κυψελίδες πίεσης και 

θερμοκρασίας ή κρυοστάτες. Το σκεδαζόμενο φως συλλέγεται από τους ίδιους φακούς και 

21 
 



οδηγείται στον απλό μονοχρωμάτορα της διάταξης. Η ελαστικά σκεδαζόμενη ακτινοβολία 

(λόγω της σκέδασης Rayleigh), φιλτράρεται από κατάλληλα φίλτρα αποκοπής (edge filters), 

ενώ το υπόλοιπο φως που αφορά στην ανελαστικά σκεδαζόμενη ακτινοβολία (διαφορετική 

ενέργεια από της προσπίπτουσας) οδηγείται στον ανιχνευτή, ο οποίος είναι μία κάμερα CCD 

που ψύχεται από σύστημα Peltier. Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και 

ελέγχεται από υπολογιστή, τόσο όσον αφορά την κίνηση του μονοχρωμάτορα, όσο και τη 

διαχείριση και την εμφάνιση των φασμάτων. 

 

 
 

Σχήμα 2.10. Εικόνα της διάταξης φασματοσκοπίας Raman LabRAM ARAMIS της 

HORIBA.  

 

Επίσης, φάσματα Raman σε κανονικές συνθήκες καταγράφηκαν και με τη βοήθεια της 

πειραματικής διάταξης του Σχήματος 2.10 (διάταξη LabRAM ARAMIS της HORIBA), η 

οποία είναι παρόμοια με την πρώτη, ενώ χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μήκος κύματος laser για 

τη διέγερση του φάσματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Επίδραση υψηλών πιέσεων στην ύλη   
 
3.1 Εισαγωγή  
 
Μακροσκοπικά, η ύλη καθορίζεται από τις ιδιότητες οι οποίες την προσδιορίζουν, 

καταλαμβάνει ένα όγκο και έχει μία πυκνότητα, σε κάποια καθορισμένη θερμοκρασία και 

πίεση. Σε μικροσκοπικό επίπεδο, ένα κρυσταλλικό υλικό χαρακτηρίζεται από τη χημική του 

σύσταση, τους δεσμούς και τη συμμετρία που παρουσιάζει [7]. 

Η μελέτη της εφαρμογής πίεσης σε ένα υλικό είναι μία σημαντική μεταβλητή για τον  

προσδιορισμό των ιδιοτήτων του και δύναται να παράσχει επιπλέον πληροφορίες από ότι η 

συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μεταβλητή, η θερμοκρασία. Για παράδειγμα, στο πυρίτιο, η 

εφαρμογή υδροστατικής πίεσης 100 kbar, η οποία μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με τις 

υπάρχουσες τεχνικές, προκαλεί μια μείωση του όγκου του κατά 5%, ενώ μια μεταβολή της 

θερμοκρασίας του δείγματος από τους 0 Κ (-273.15 0C) μέχρι το σημείο τήξης του (1410 
0C), αλλάζει τον όγκο μόνο κατά 1.8%. Για τους μοριακούς κρυστάλλους, όπως αυτός της 

παρούσας εργασίας, οι οποίοι θεωρούνται πιο “μαλακά” στερεά η διαφορά αυτή είναι 

εντονότερη. Επιπρόσθετα, η μελέτη των φασμάτων Raman ενός δείγματος με τη 

θερμοκρασία περιπλέκεται λόγω της θερμικής διαστολής και της μεταβολής του πληθυσμού 

των φωνονίων. Αντίθετα, η επίδραση της πίεσης εκδηλώνεται μόνο μέσω της μεταβολής του 

όγκου του, αποτελεί δηλαδή μια “καθαρή” διαταραχή, και επομένως δίνει πιο ακριβείς 

πληροφορίες.  

Η μελέτη των μεταβολών της πίεσης σε ένα υλικό εμφανίζει σημαντικές δυσκολίες στην 

πειραματική εφαρμογή της. Σήμερα, η επίτευξη πολύ υψηλών υδροστατικών πιέσεων (έως 

και τα 200 GPa) επιτυγχάνεται με τη χρήση της κυψελίδας άκμονος διαμαντιού (ΚΑΔ). Η 

χρήση όμως της ΚΑΔ απαιτεί το πολύ μικρό μέγεθος του δείγματος (~50 μm). Συγχρόνως, 

απαιτείται μεγάλη προσοχή στην εστίαση της προσπίπτουσας δέσμης laser στο δείγμα και 

υψηλή ικανότητα ανίχνευσης της διάταξης λήψης του φάσματος Raman. 

Η εφαρμογή υψηλής πίεσης σε ένα υλικό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των συχνοτικών 

θέσεων των κορυφών στο φάσμα Raman, τη μεταβολή του σχήματος, του εύρους και της 

έντασής τους, ενώ είναι πιθανή και η επίτευξη σκέδασης Raman από συντονισμό μέσω της 

μεταβολής του ενεργειακού χάσματος. Επιπρόσθετα, τυχόν επαγόμενες από την πίεση 

μεταβολές φάσης αντικατοπτρίζονται στο φάσμα Raman του μελετώμενου υλικού, 

επιτρέποντας τη μελέτη τους. Επομένως, η φασματοσκοπία Raman υπό υψηλή πίεση είναι 
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πολύ σημαντική για τη μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων των υλικών και με τις σύγχρονες 

πειραματικές διατάξεις τυγχάνει ευρείας χρησιμοποίησης.  

Για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της παρούσας εργασίας, στα παρακάτω  

παρατίθενται η επίδραση της πίεσης στο φάσμα Raman ενός υλικού (και ειδικά επί των 

μοριακών κρυστάλλων), οι μεταβολές φάσης, οι οποίες επάγονται από την πίεση, καθώς και 

οι πειραματικές τεχνικές και διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη υψηλής 

υδροστατικής πίεσης. 

 

3.2 Επίδραση της πίεσης στο φάσμα Raman ενός υλικού  
 
Σε μια απλοποιημένη εικόνα, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα άτομα ενός κρυστάλλου συνδέονται 

μεταξύ τους με αναρμονικά ελατήρια. Η εφαρμογή της πίεσης αναμένεται να έχει σαν 

αποτέλεσμα την μείωση του όγκου του κρυστάλλου και την παραμόρφωση του 

κρυσταλλικού πλέγματος. Θα αλλάζει επομένως η ισχύς των δεσμών μεταξύ των ατόμων του 

υλικού, έχοντας σαν αποτέλεσμα την μεταβολή των συχνοτήτων ωi των ταλαντώσεων 

πλέγματος. Συγκεκριμένα, με τη μείωση του όγκου, που επάγει η εφαρμογή της πίεσης, θα 

αυξάνουν οι σταθερές  δύναμης ki των αλληλεπιδράσεων (σταθερές των αναρμονικών 

ελατηρίων) και θα αυξάνονται οι συχνότητες ωi των δονήσεων. Επομένως, στο φάσμα 

Raman του μελετώμενου δείγματος θα παρατηρείται συνήθως μια μετατόπιση των 

δονητικών κορυφών προς μεγαλύτερες ενέργειες [7].  

Η παράμετρος Gruneisen γi ενός ημιαρμονικού τρόπου δόνησης i με συχνότητα ωi, δείχνει το 

πως μεταβάλλεται η συχνότητα με τον όγκο και ορίζεται από την σχέση [18]:  

 

γi= -∂lnωi/∂lnV= 1/β(∂lnωi/∂P)= (Β0/ωi) (∂ωi/∂P)       (3.1) 

 

όπου β είναι η συμπιεστότητα όγκου και Β0 το μέτρο ελαστικότητας όγκου.   

Οι παράμετροι Gruneisen γi των τρόπων δόνησης i συνδέονται με την μακροσκοπική ή μέση 

παράμετρο Gruneisen γAV, η οποία εισήχθηκε από τους Debye [19] και Gruneisen [20] για τη 

μελέτη της καταστατικής εξίσωσης ενός στερεού. Η ελεύθερη ενέργεια Helmholtz στην 

ημιαρμονική προσέγγιση είναι [21]:  

 

F= Φ(V)+ΦD(T,V)-ΤS= Φ(V)+∑ kT ln{1-exp(-ħωi/kT)}         (3.2) 

 

όπου Φ(V) είναι η εσωτερική ενέργεια του κρυστάλλου και S η εντροπία.    
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Σύμφωνα με την θεωρία Debye, ΦD= T f(θD/T) (θD: θερμοκρασία Debye) και 

χρησιμοποιώντας ότι P= -(∂F/∂V)T, είναι:   

 

P= -∂Φ/∂V+γAV(ΦD/V)          (3.3) 
 

όπου γAV =  -(∂lnθD/∂lnV)T.  
 
Χρησιμοποιώντας την σχέση -∂2F/∂V∂T= α/β (α: ο συντελεστής θερμικής διαστολής), 

παίρνουμε ότι:   

 

γAV= Vα/CVβ= {∑γicV(i)}/CV        (3.4) 

 

όπου CV είναι η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο του κρυστάλλου και cV(i)= 

∂(nihωi)/∂T η θερμοχωρητικότητα Einstein του τρόπου i.  

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση Gruneisen [20,21], όλες οι σταθερές γi θεωρούνται ότι είναι 

ίσες για όλους τους τρόπους δόνησης i ενός υλικού. Υπονοείται δηλαδή μια σχέση της 

μορφής:  

 

ω ~ V-γ       (3.5) 

 

Η προσέγγιση Gruneisen ισχύει πράγματι για την περίπτωση που το μελετώμενο υλικό 

περιέχει ένα είδος δεσμών. Με βάση τη σχέση (3.5), η εφαρμογή της πίεσης οδηγεί σε μια 

διαστολή του φάσματος Raman στον χώρο των συχνοτήτων: ωi(1)/ωi(2) = (V(2)/V(1))γ 

(Σχήμα 3.1). 

Έχει βρεθεί πειραματικά [22-24], ότι για τους ομοιοπολικούς ημιαγωγούς των στοιχείων της 

ομάδας IV του περιοδικού πίνακα με δομή διαμαντιού (Si, Ge και C) είναι γ0(Γ) ≈ 1.0 {όπου 

γ0(Γ) είναι η παράμετρος Gruneisen των οπτικών διαμήκων και εγκάρσιων φωνονίων, LO και 

2TO, στο κέντρο της ζώνης Brillouin (Γ), τα οποία έχουν την ίδια συχνότητα (εκφυλισμένα 

ενεργειακά) λόγω της δομής}. Έτσι, στα αμιγώς ομοιοπολικά υλικά με την εφαρμογή 

υδροστατικής πίεσης η συχνότητα ω0(Γ) θα μεταβάλλεται ανάλογα του V-1 (σχέση 3.5). Από 

την άλλη, στους μερικώς ιοντικούς ημιαγωγούς με δομή σφαλερίτη τα φωνόνια του κέντρου 

της ζώνης Brillouin LO(Γ) και 2ΤΟ(Γ) δεν είναι εκφυλισμένα (στο φάσμα Raman 

εμφανίζονται δύο κορυφές που αντιστοιχούν στα φωνόνια LO και TO). Ο συχνοτικός 

διαχωρισμός (διάσπαση LO-TO) είναι:  
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ωLO
2-ωTO

2= (4πΝde*2)/( ε∞μV)     (3.6) 
 

όπου e* είναι το ενεργό φορτίο Born, Nd/V η πυκνότητα των δίπολων ανιόν-κατιόν, ε∞ η 

οπτική διηλεκτρική σταθερά και μ η ανηγμένη μάζα (1/μ=1/mA+1/mB).  
 

 
Σχήμα 3.1. Η επίδραση της πίεσης στο δονητικό φάσμα ενός υλικού. 

 

Έχει βρεθεί πειραματικά, ότι με την αύξηση της εφαρμοζόμενης πίεσης η διάσπαση LO-TO 

μειώνεται λόγω μείωσης του ενεργού φορτίου [25]. Επίσης, για τους ημιαγωγούς με δομή 

σφαλερίτη βρέθηκε ότι η γLO(Γ) παραμένει σχεδόν σταθερή και με τιμή κοντά στην μονάδα, 

ενώ η γTO(Γ) αυξάνει πάνω από την μονάδα με την αύξηση του ενεργού φορτίου [26].  

Η πίεση επίσης, μέσω των αναρμονικών αλληλεπιδράσεων, επηρεάζει και τον χρόνο ζωής 

των φωνονίων, με αποτέλεσμα εκτός από τις μεταβολές των συχνοτήτων τους να 

παρατηρούνται στο φάσμα Raman και αλλαγές στην μορφή των αντίστοιχων φωνονικών 

κορυφών. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεταβολής με την πίεση του εύρους της λορεντζιανής 

που περιγράφει μια φωνονική κορυφή και το οποίο συνδέεται με τον χρόνο ζωής του 

φωνονίου.  

Η συμμετρία ενός κρυστάλλου καθορίζει τους κανόνες επιλογής της σκέδασης Raman 

(δηλαδή, ποιοι τρόποι δόνησης είναι πιθανόν να παρατηρηθούν στο φάσμα - ενεργοί τρόποι 

δόνησης στο Raman). Εάν η μείωση του όγκου λόγω της εφαρμοζόμενης πίεσης οδηγήσει σε 

μία μεταβολή φάσης του υλικού, αλλάζοντας την συμμετρία του κρυστάλλου, τότε οι 

κανόνες επιλογής της σκέδασης Raman επίσης θα αλλάξουν. Η αλλαγή αυτή θα 

παρατηρείται γενικά μέσω της εξαφάνισης κάποιων από τις αρχικές ή της εμφάνισης νέων 

κορυφών στο φάσμα Raman, καθώς απαγορευμένες διεγέρσεις θα γίνονται επιτρεπτές ενώ 

συνήθως αίρεται και μέρος από τους υπάρχοντες εκφυλισμούς. Επίσης, κατά την μεταβολή 

φάσης είναι πιθανόν να μεταβληθεί απότομα η συχνότητα κάποιων φωνονικών κορυφών ή η 
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κλίση της ως προς την πίεση, λόγω της απότομης μεταβολής της ισχύος των δεσμών.    
 

3.3 Επίδραση της πίεσης στο φάσμα Raman ενός μοριακού κρυστάλλου  
Στα μοριακά στερεά, τα μόρια συνδέονται μεταξύ τους με πολύ ασθενικές δυνάμεις 

(διαμοριακές). Ως εκ τούτου, αυτά είναι ιδιαίτερα ευπαθή στην εφαρμογή εξωτερικής 

πίεσης. Οι δυνάμεις εντός των μορίων (ενδομοριακές) είναι ομοιοπολικές που είναι πολύ 

ισχυρότερες από τις διαμοριακές. Λόγω της ασθενικότητας των διαμοριακών δυνάμεων σε 

σχέση με τις ισχυρές ενδομοριακές, στο φάσμα Raman σε κανονικές συνθήκες ενός 

μοριακού κρυστάλλου θα υπάρχει σαφής συχνοτικός διαχωρισμός  μεταξύ των διαμοριακών 

και ενδομοριακών τρόπων δόνησης. Οι εσωτερικοί ή ενδομοριακών τρόπων δόνησης είναι οι 

υψήσυχνοι ενώ οι εξωτερικοί ή πλεγματικοί ή διαμοριακοί τρόποι δόνησης είναι 

χαμηλόσυχνοι. Η πίεση επιλεκτικά θα μεταβάλει τις ιδιότητες που οφείλονται στις  

ασθενέστερες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων. Για τον λόγο αυτό οι διαμοριακοί τρόποι 

δόνησης θα μεταβάλονται σημαντικότερα.  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς συμπιέζεται ένα υλικό η 

παράμετρος Gruneisen γi του τρόπου i θα δίνει την σχετική μεταβολή στην συχνότητα του 

τρόπου αυτού (σχέση 3.1). Σύμφωνα με την προσέγγιση Gruneisen, όλες οι παράμετροι γi 

των τρόπων δόνησης i θα είναι ίσες μεταξύ τους, ανεξάρτητες του i, και η πίεση εκτός από 

την συστολή του κρυστάλλου στον ευθύ χώρο θα παράγει επίσης και μια ομοιόμορφη 

διαστολή στον χώρο των συχνοτήτων {σχέση (3.5), Σχήμα 3.1}. Όπως είδαμε, η προσέγγιση 

Gruneisen ισχύει στην περίπτωση των κρυστάλλων με ένα είδος δεσμών. Στους μοριακούς 

όμως κρυστάλλους, όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις σταθερές δύναμης των δεσμών, η 

προσέγγιση αυτή, όπως έχει παρατηρηθεί πειραματικά [27,28], παύει να ισχύει.  

Με την εφαρμογή της πίεσης σε έναν μοριακό κρύσταλλο, επηρεάζονται σημαντικά οι 

ασθενικοί δεσμοί μεταξύ των μορίων ενώ οι ενδομοριακοί δεσμοί παραμένουν σχεδόν 

αμετάβλητοι. Καθώς αυξάνεται η πίεση, ο όγκος μειώνεται και ελαττώνονται γενικά τα μήκη 

τα δεσμών με αποτέλεσμα αυτοί να σκληραίνουν (αύξηση των σταθερών δύναμης). Οι 

δεσμοί όμως μεταξύ των μορίων (διαμοριακοί) μεταβάλλονται με πολύ μεγαλύτερους 

ρυθμούς, κάτι που οδηγεί στην σταδιακή εξάλειψη του “χάσματος” μεταξύ των συχνοτήτων 

των εσωτερικών και των εξωτερικών τρόπων δόνησης. Η πίεση λοιπόν καθιστά έναν 

μοριακό κρύσταλλο λιγότερο μοριακό, καθώς τείνει να εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ των 

σταθερών δύναμης.  

Αν και στην περίπτωση των μοριακών κρυστάλλων δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια σχέση της 
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μορφής ωi∼V-γ με το γ να είναι ανεξάρτητο του i, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί στη 

μικροσκοπική κλίμακα από μια σχέση σκληρότητας - μήκους δεσμού:  

 

k∼r-6γ          (3.7) 
 
όπου k η σταθερά δύναμης, r το μήκος του δεσμού και γ μια παράμετρος διαβάθμισης των 

δεσμών, η οποία έχει υποτεθεί ότι εφαρμόζεται και στους ενδομοριακούς και στους 

διαμοριακούς δεσμούς [28].  

Θεωρώντας ένα απλό μονοδιάστατο μοντέλο ελατηρίων για την περιγραφή ενός μοριακού 

κρυστάλλου με σταθερά ενδομοριακής δύναμης k0 (μήκος δεσμού r0) και σταθερά 

διαμοριακής δύναμης k1 (μήκος δεσμού r1), ο Zallen υπολόγισε ότι [28]:  

 

 Δk0/k0= -6γ(Δr0/r0)= -6γ0(Δα/α)         (3.8) 

και 

Δk1/k1= -6γ(Δr1/r1)= -6γ1(Δα/α)         (3.9) 
 

όπου Δα/α η συνολική μακροσκοπική παραμόρφωση (α= r0 + r1) και γ0, γ1 οι πειραματικά 

μετρούμενες παράμετροι γ. 

Από τις σχέσεις (3.8) και (3.9) συνάγεται ότι:  

   

γ0≈ 2γ(k1/k0)        (3.10) 

και 

γ1≈ 2γ         (3.11) 

 

Από τις σχέσεις (3.10) και (3.11) είναι φανερό ότι για τους ενδομοριακούς τρόπους δόνησης 

η παράμετρος γ1 είναι μικρότερη κατά k1/k0 σε σχέση με την παράμετρο γ0 των διαμοριακών 

τρόπων δόνησης.  

Για τους χαμηλής συχνότητας διαμοριακούς τρόπους δόνησης, η σταθερά γ1 ακολουθεί την 

προσέγγιση Gruneisen, καθώς οι αλληλεπιδράσεις είναι ενός τύπου (van der Waals). Από 

την άλλη, για τους υψηλής συχνότητας ενδομοριακούς τρόπους δόνησης ισχύει μια σχέση 

μεταξύ της ευαισθησίας στην πίεση (γi) και της συχνότητας ωi της μορφής [27,28]:  

 

γi ~ωi
-2         (3.12) 
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Η ύπαρξη του όρου k1/k0 στη σχέση 3.10 υποδηλώνει μια ιεραρχία ισχύος των δυνάμεων 

στον κρύσταλλο, η οποία εκφράζεται τελικά μέσω της εξάρτησης της παραμέτρου γi από την 

συχνότητα ωi. Για τον λόγο αυτό η φασματοσκοπία Raman υπό υψηλή πίεση αποτελεί ένα 

καλό εργαλείο για την εκτίμηση της ιεραρχίας των αλληλεπιδράσεων που χαρακτηρίζουν 

ένα μοριακό κρυσταλλικό υλικό.  

 

3.4 Μεταβολές φάσης επαγόμενες από την πίεση  
Μεταβολές φάσης σε ένα υλικό είναι οι αλλαγές τις οποίες υφίσταται η δομή του με την 

επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως η πίεση, η θερμοκρασία, η χημική προσθήκη κ.ά. 

Πιο συγκεκριμένα, καθώς το κρυσταλλικό πλέγμα ενός υλικού παραμορφώνεται λόγω 

μεταβολής της θερμοκρασίας ή της πίεσης, μεταβάλλεται συνεχώς και η εσωτερική του 

ενέργεια. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο σημείο, όπου οι μικρές παραμορφώσεις δεν επαρκούν 

για την ελαχιστοποίηση της ενέργειάς του, με αποτέλεσμα τα άτομα να αναδιατάσσονται, οι 

χημικοί δεσμοί να τροποποιούνται και η συμμετρία να αλλάζει. Τότε το υλικό υφίσταται μία 

μεταβολή φάσης. 

Κατά την διάρκεια μιας μεταβολής φάσης η ελεύθερη ενέργεια (ή ενέργεια Gibbs) του 

συστήματος παραμένει συνεχής. Αντίθετα, άλλες θερμοδυναμικές μεταβλητές, όπως είναι η 

εντροπία, ο όγκος, η συμπιεστότητα κ.ά., πιθανόν να παρουσιάζουν ασυνέχειες. Ανάλογα με 

την σχέση που συνδέει την ελεύθερη ενέργεια και την θερμοδυναμική μεταβλητή που 

παρουσιάζει την ασυνέχεια, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την τάξη μιας μεταβολής φάσης. 

Η τάξη της μεταβολής φάσης είναι ίδια με την τάξη της παραγώγου της ελεύθερης ενέργειας 

Gibbs που παρουσιάζει την ασυνέχεια [29].  

Η ελεύθερη ενέργεια Gibbs είναι [30]:  

 

G = H-TS= E+PV-TS          (3.13) 

 

όπου Η= Ε+PV η ενθαλπία (η συνολική διαθέσιμη ενέργεια), Τ η θερμοκρασία, S η 

εντροπία, Ε η εσωτερική ενέργεια του κρυστάλλου, V ο όγκος του κρυστάλλου και P η 

εφαρμοζόμενη πίεση. 

Οι παράγωγοι πρώτης και δεύτερης τάξης της ελεύθερης ενέργειας Gibbs, θεωρώντας 

σταθερή την πίεση ή την θερμοκρασία, είναι:  
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(3.14) 

 

όπου CP είναι η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση, α ο θερμικός συντελεστής 

διαστολής όγκου και β η συμπιεστότητα όγκου.  

Οι μεταβολές φάσεις χαρακτηρίζονται ως πρώτης ή δεύτερης τάξης. Σύμφωνα με ότι 

αναφέρθηκε παραπάνω, η μεταβολή φάσης που χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια στον όγκο ή 

στην εντροπία (όπου υπάρχει λανθάνουσα θερμότητα μετασχηματισμού) θα είναι μεταβολή 

φάσης πρώτης τάξης, ενώ στην περίπτωση που μια μεταβολή φάσης χαρακτηρίζεται από 

ασυνέχειες που αφορούν στη θερμοχωρητικότητα, στο συντελεστή θερμικής διαστολής ή 

στη συμπιεστότητα, θα είναι μεταβολή φάσης δεύτερης τάξης.  

Κατά τη διάρκεια λοιπόν της αύξησης της πίεσης (ή μεταβολής της θερμοκρασίας) σε ένα 

υλικό, είναι πιθανό να λάβει χώρα μια μεταβολή φάσης. Εάν, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 

μείωσης της πίεσης οι μεταβολές φάσεις ακολουθούν την ίδια πορεία τότε αυτές 

χαρακτηρίζονται ως αντιστρεπτές. Κατά την αντίστροφη όμως πορεία υπάρχει πιθανότητα 

υστέρησης, δηλαδή η αρχική φάση να αποκαθίσταται σε διαφορετική τιμή πίεσης (ή 

θερμοκρασίας), οπότε οι μεταβολές φάσης χαρακτηρίζονται ως μη αντιστρεπτές. Γενικά, οι 

μεταβολές φάσης πρώτης τάξης εμφανίζουν υστέρηση. Στην περίπτωση, τέλος, που η αρχική 

φάση δεν αποκαθίσταται μετά από την ανάκτηση του μελετώμενου υλικού, η μεταβολή 

φάσης χαρακτηρίζεται επίσης ως μη αντιστρεπτή. Τέτοιες μεταβολές φάσης εμφανίζονται 

όταν το μελετώμενο σύστημα δεν ακολουθεί κατά την αντίστροφη πορεία τον δρόμο 

ελάχιστης ελεύθερης ενέργειας αλλά μεταπίπτει σε μια μετασταθή κατάσταση που εμφανίζει 

τοπικό ελάχιστο της ενέργειας. Στην περίπτωση που δοθεί στο σύστημα αυτό ικανή ενέργεια 

ώστε να υπερβεί το τοπικό ελάχιστο της ελεύθερης ενέργειας, τότε μεταπίπτει σε μια νέα 

ευσταθή κατάσταση. Στις μη αντιστρεπτές μεταβολές φάσης δεν είναι δυνατόν να 

καθοριστεί επακριβώς η κρίσιμη τιμή πίεσης (ή θερμοκρασίας) για την επίτευξη των 

μεταβολών αυτών. Λόγω της κινητικής της μεταβολής φάσης, αυτές οι μεταβολές φάσης 

είναι συναρτήσεις της πίεσης (ή της θερμοκρασίας) και του χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί 

να καθοριστεί μια τιμή πίεσης (ή θερμοκρασίας) στο όριο της οποίας το σύστημα μεταπίπτει 
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στην ευσταθή κατάσταση. 

 

3.5 Διατάξεις και τεχνικές υψηλών πιέσεων  
Η επίδραση των υψηλών πιέσεων στις φυσικές ιδιότητες των υλικών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε μονοαξονικά είτε υδροστατικά. Επιπλέον, εάν το χρονικό διάστημα 

άσκησης της πίεσης στο μελετώμενο υλικό είναι βραχύ, η μέθοδος ονομάζεται δυναμική, σε 

αντίθεση με τη στατική (ή ψευδοστατική), όπου το υπό μελέτη υλικό βρίσκεται για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα υπό σταθερή πίεση. Στην πρώτη περίπτωση, η δημιουργία πιέσεων 

επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση εκρηκτικών ή εκτόνωση συμπιεσμένων αερίων, που με τη 

σειρά τους επιταχύνουν σφύρες και το υλικό πρέπει να μελετηθεί στη χρονική διάρκεια που 

το ωστικό κύμα το διαπερνά. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει συνήθως μεγάλη και απότομη 

αύξηση της θερμοκρασίας. Στην δεύτερη περίπτωση, η οποία αφορά στην παρούσα εργασία, 

το υλικό βρίσκεται μέσα σε περιβάλλον σχεδόν σταθερής και ελεγχόμενης πίεσης και μπορεί 

να παραμείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συνήθως δε, το υλικό βρίσκεται και υπό 

συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας.  

Οι συνηθέστερες μονάδες για τη μέτρηση της πίεσης είναι το GPa και το kbar, καθώς επίσης 

και το Mbar και το MPa. Ο όρος υψηλή πίεση αφορά πιέσεις μεγαλύτερες των 20 kbar (1 

kbar= 1000 bar= 0.1 GPa= 986.9 Atm) έως και μερικές χιλιάδες kbar (εκατοντάδες  GPa).  

Η ανάπτυξη υψηλών υδροστατικών πιέσεων επιτυγχάνεται κυρίως με την χρήση της 

κυψελίδας άκμονος διαμαντιού (ΚΑΔ). Στην ευρύτατη διάδοση της κυψελίδας αυτής, 

συνεισέφεραν η χρήση του παρεμβύσματος (gasket) από τον  Van Valkenburg το 1965 για 

την ανάπτυξη υδροστατικών πιέσεων, η καθιέρωση της κλίμακας πίεσης βασισμένη στην 

μετατόπιση της γραμμής φωτοφωταύγειας του ρουμπινιού με την πίεση από τον Piermarini 

το 1975 και η εύρεση νέων υδροστατικών μέσων μετάδοσης της πίεσης.  

Η εφαρμογή πίεσης σε ένα υλικό για τη μελέτη του ξεκίνησε από απλές κατασκευές, όπου η 

εφαρμοζόμενη πίεση ήταν μάλλον περιορισμένη και έφτασε σε πολυπλοκότερες κατασκευές 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη πολύ υψηλών πιέσεων. Όσον αφορά στη 

διαχρονική εξέλιξη της διάταξης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρώτο τρίτο του εικοστού 

αιώνα η συμπεριφορά της ύλης υπό υψηλές πιέσεις σχεδόν μονοπωλείται από εργασίες του 

P. W. Bridgman, εφευρέτη των συσκευών τύπου εμβόλου-κυλίνδρου και τύπου άκμονος 

(piston-cylinder type και anvil type). Με την χρήση ανθρακούχου βολφραμίου (tungsten 

carbide) σαν άκμονα, επιτεύχθηκαν πιέσεις έως τα 10 GPa. Η απαίτηση για ακόμη 

υψηλότερες πιέσεις οδήγησε στη χρήση σαν άκμονα του διαμαντιού. Το 1950 οι Lawson και 
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Tang χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά το διαμάντι αλλά η χρήση του βρήκε απήχηση μετά 

το 1959. Τη χρονιά αυτή έκαναν την εμφάνισή τους δύο διαφορετικοί τύποι κελιών 

(κυψελίδων) με διαμάντια, ένας από τον Jamieson και την ερευνητική του ομάδα στο 

Πανεπιστήμιο του Σικάγο και ένας άλλος από τον Weir και την ερευνητική του ομάδα στο 

Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών (National Bureau of Standards). Στην πρώτη 

περίπτωση, η κυψελίδα είχε γεωμετρία 90ο (για μετρήσεις περίθλασης ακτινών Χ) και στη 

δεύτερη περίπτωση, γεωμετρία 180ο (για μετρήσεις διαπερατότητας υπερύθρου).   

  

 
Σχήμα 3.2. Βασική αρχή λειτουργίας της κυψελίδας πίεσης με άκμονες διαμαντιού. 

 

Η αρχή λειτουργίας της ΚΑΔ παρουσιάζεται στο σχήμα 3.2. Ένα μεταλλικό παρέμβυσμα με 

μία μικρή οπή στο κέντρο του τοποθετείται μεταξύ δύο διαμαντιών αρίστης ποιότητας και 

χωρίς προσμείξεις, κομμένων ως μπριγιάν. Ο μικρός κύλινδρος που δημιουργείται με τον 

τρόπο αυτό, γεμίζει με κάποιο υδροστατικό μέσο για την μετάδοση της πίεσης, με το προς 

μελέτη δείγμα και ένα μικρό κομμάτι ρουμπινιού που χρησιμεύει για τον υπολογισμό της 

πίεσης στο εσωτερικό της κυψελίδας με φασματοσκοπικό τρόπο. Κάποιες φορές δεν 

χρησιμοποιείται κάποιο υδροστατικό μέσο, αλλά τότε υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από την 

υδροστατικότητα. Τα πολύ μικρά εμβαδά στα οποία ασκούνται οι δυνάμεις δημιουργούν 

εξαιρετικά υψηλές πιέσεις. Το κάτω διαμάντι τοποθετείται πάνω στο έμβολο ενώ το επάνω 

στον κύλινδρο. Το έμβολο ωθείται προς τον κύλινδρο. Οι περισσότεροι τύποι κυψελίδων 
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μπορούν να χωριστούν στην κυρίως κυψελίδα, που αποτελείται από το συνδυασμό εμβόλου-

κυλίνδρου επάνω στα οποία βρίσκονται οι άκμονες διαμαντιού, και στο “σώμα”, στο οποίο 

τοποθετείται η κυψελίδα και χρησιμοποιείται για την άσκηση των δυνάμεων πάνω στο 

έμβολο (συνήθως με πολλαπλασιασμό της ασκούμενης δύναμης μέσω κάποιου 

μοχλοβραχίονα, Σχήμα 3.3) [31]. 

 

 
Σχήμα 3.3. Η κυψελίδα άκμονος διαμαντιού Mao και Bell. 

 

Το σώμα της ΚΑΔ του τύπου Mao και Bell (Σχήμα 3.3) αποτελείται από μία 

παραλληλεπίπεδη πλάκα από ατσάλι 4340 ή Vascomax 300, με κατάλληλες οπές για την 

υποδοχή του συστήματος εμβόλου-κυλίνδρου. Η δύναμη ασκείται  στο έμβολο (μέσω 

μοχλοβραχίονα) βιδώνοντας τη βίδα, η οποία με τη σειρά της συμπιέζει τις ροδέλες-ελατήρια 

(Belleville washers). Το διαμάντι του κυλίνδρου βρίσκεται επάνω σε μικρό κινητό 

ημικύλινδρο που μπορεί να μετακινηθεί για καλύτερη ευθυγράμμιση και να στερεωθεί στην 

θέση του μέσω βιδών (μεγαλύτερη σταθερότητα επιτυγχάνεται με την χρήση πολύ ισχυρής 

κόλας). Το διαμάντι του εμβόλου βρίσκεται και αυτό επάνω σε ημικύλινδρο, που μπορεί να 

περιστρέφεται εντός της υποδοχής του υπό τον έλεγχο βιδών. Με τις βίδες αυτές και τη 

βοήθεια οπτικής συμβολομετρίας, όπου τον ρόλο των κατόπτρων παίζουν οι επιφάνειες των 

δύο διαμαντιών, μπορούμε να τα καταστήσουμε παράλληλα. Οι ημικύλινδροι στήριξης των 

διαμαντιών είναι φτιαγμένοι είτε από σκληρυμένο ατσάλι είτε από ανθρακούχο βολφράμιο. 

Η κυψελίδα τύπου Mao & Bell μπορεί να φτάσει σε πιέσεις μερικών εκατοντάδων GPa 
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(Mbar).  

Τα διαμάντια που χρησιμοποιούνται για υψηλές πιέσεις είναι συνήθως φυσικά, τύπου Ia, με 

τελικό βάρος μετά την κατεργασία τους από 1/8 έως 1/2 του καρατιού (1 καράτι = 0.2 gr). Οι 

διαστάσεις των διαμαντιών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το είδος της κυψελίδας 

στην οποία θα τοποθετηθούν. Γενικά, για την επίτευξη υψηλότερων πιέσεων και την χρήση 

μεγαλύτερων όγκων δείγματος, προτιμούνται κατά το δυνατόν μεγαλύτερα διαμάντια. Στην 

περίπτωση της χρήσης των διαμαντιών ως ακμόνων σε ΚΑΔ, απαιτείται για την αξιολόγησή 

τους η χρήση μικροσκοπίου, μια και οι παραμικρές ανομοιογένειες και ατέλειες πιθανόν να 

οδηγήσουν στην καταστροφή τους σε μικρές σχετικά πιέσεις. Η κοπή του διαμαντιού 

καθορίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό και την αξία του. Ως καλύτερη κοπή θεωρείται σήμερα 

η επονομαζόμενη ως μπριγιάν (Σχήμα 3.4). 

 

 
Σχήμα 3.4. Η κοπή μπριγιάν. 

 

Το χρώμα των διαμαντιών καθορίζεται από το ποσοστό και το είδος των προσμείξεων σε 

αυτά και είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην περίπτωση φασματοσκοπικών μετρήσεων. Με το 

κριτήριο της έλλειψης ιδιαίτερα έντονων οπτικών χαρακτηριστικών των διαμαντιών, έτσι 

ώστε οι οπτικές παρατηρήσεις των δειγμάτων να μην αλλοιώνονται από τα οπτικά 

χαρακτηριστικά του διαμαντιού, οδηγούμαστε στην επιλογή απολύτως καθαρών διαμαντιών 

(υψηλό κόστος) ή διαμαντιών με μικρή πρόσμειξη αζώτου (υπό μορφή συσσωματωμάτων), 

τα οποία προσδίδουν αυξημένη αντοχή σε διατμητικές τάσεις και το κόστος τους είναι 

χαμηλότερο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν διαμάντια με πρόσμειξη αζώτου θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η φωτοφωταύγεια στους 10081 cm-1 και στην συχνοτική περιοχή 

10888-14920 cm-1 [32,33], σε αντίθεση με τα απολύτως καθαρά διαμάντια που δεν την 
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εμφανίζουν. Οι στοιχειώδεις διεγέρσεις του διαμαντιού (πολύ ισχυρή φωνονική κορυφή 

στους ~1332 cm-1 και ισχυρή κορυφή Raman δεύτερης τάξης στους ~2460 cm-1 καθώς και ο 

φθορισμός του, πιθανόν να καλύπτουν κορυφές του μελετώμενου υλικού. 

Όπως αναφέρθηκε, για την ανάπτυξη υδροστατικών πιέσεων είναι γενικά απαραίτητο ένα 

μέσο ομοιόμορφης μετάδοσης της πίεσης και κατά συνέπεια, μία ουσία σε ρευστή μορφή 

(υγρή ή αέρια), που επιπρόσθετα πρέπει να είναι αδρανής σε σχέση με τα μελετώμενα 

δείγματα. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μετάδοσης της πίεσης μίγμα 

FluorinertTM 1:1 FC70/FC77. Η ονομασία Fluorinert αφορά μία σειρά υγρών perfluoro-

carbon με γενικό τύπο (C8F18)n(C8F16O)m που παρέχονται στο εμπόριο από την 3M. Έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε πειράματα σκέδασης νετρονίων καθώς δεν περιέχουν 

υδρογόνο καθώς και πειράματα περίθλασης ακτίνων Χ ή οπτικής φασματοσκοπίας [34]. 

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο μέσο μετάδοσης της πίεσης αντί 

του πλέον συνηθέστερου μίγματος 4:1 μεθανόλης/αιθανόλης (σημείο πήξης σε θερμοκρασία 

δωματίου: 10 GPa, καλή υδροστατική συμπεριφορά έως τα 20 GPa) καθώς δεν επηρεάζει το 

ευαίσθητο δείγμα της L-φαινυλαλανίνης, ενώ και το φάσμα Raman του ξεχωρίζει εύκολα 

από αυτό του μελετώμενου δείγματος. Παρ’ όλα αυτά, τα Fluorinert δεν εμφανίζουν τόσο 

καλή συμπεριφορά πάνω από τα 2 GPa καθώς στερεοποιούνται στα ~1 GPa [35,36]. Κατά τη 

διάρκεια της διεξαγωγής των πειραμάτων που αφορούν στην παρούσα εργασία, μελετήθηκε 

και η συμπεριφορά του φάσματος Raman του Fluorinert στην εφαρμογή της πίεσης 

(Παράγραφος 4.2). Οι μετρήσεις αυτές κατέδειξαν ότι τουλάχιστον για τις μετρήσεις 

φασματοσκοπίας Raman το FluorinertTM FC70 εμφανίζει σχετικά καλή υδροστατικότητα έως 

τα 5 GPa. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τον υπολογισμό της πίεσης στο εσωτερικό της ΚΑΔ 

χρησιμοποιούνται πολύ μικρά κομματάκια (ψήγματα) ρουμπινιού. Το ρουμπίνι (α-Al2O3 με 

προσμίξεις Cr+3) παρουσιάζει σε κανονική πίεση δύο γραμμές φωτοφωταύγειας, στα ~694.2 

(R1) και στα ~692.7 nm (R2), μήκη κύματος τα οποία εξαρτώνται από το ποσοστό των 

προσμείξεων χρωμίου και τη θερμοκρασία. Μετρήσεις περίθλασης ακτινών Χ υπό πίεση για 

το NaCl [37], σε συνδυασμό με την καταστατική εξίσωση του Decker, βαθμονόμησαν την 

μετατόπιση των  γραμμών (ειδικά της ισχυρότερης R1) με την πίεση. Η  μετατόπιση 

προέκυψε σχεδόν γραμμική για μικρές σχετικά πιέσεις (μέχρι 20 GPa):  

 

P = -0.1328 Δν +0.00003 Δν2    (3.15) 

 

όπου η μεταβολή της συχνότητας Δν μετράται σε cm-1 και η πίεση P υπολογίζεται σε GPa.  
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Αργότερα, και χρησιμοποιώντας σε σειρά πειραμάτων τις ισόθερμες καταστατικές εξισώσεις 

για τα Ag, Cu, Mo, Pd, και Au, προέκυψε μία εξίσωση της μορφής [31]: 

 

P= (1904/B){(1+Δλ/λ)Β-1}      (3.16) 

 

όπου λο= 694.2 nm και η πίεση P υπολογίζεται σε GPa. Η παράμετρος Β είναι 7.665, για την 

περίπτωση υπολογισμού υδροστατικών πιέσεων με χρήση της γραμμής R1 ή 5, για την 

περίπτωση που οι συνθήκες δεν είναι υδροστατικές και ως συχνοτική θέση λαμβάνεται η 

θέση του μεγίστου του συνδυασμού των δύο διευρυμένων κορυφών R1 και R2. Οι παραπάνω 

εξισώσεις ισχύουν για πιέσεις μέχρι ~110 GPa και επεκτάθηκαν αργότερα μέχρι τα ~200 

GPa.  

 

 
 

Σχήμα 3.5. Η βαθμονόμηση της μετατόπισης της φωτοφωταύγειας του ρουμπινιού σε μονάδες 

πίεσης. Στο ένθετο  δίνεται η απόκλιση της υπολογισθείσας πίεσης από την 

πραγματική, με βάση τη γραμμική προσαρμογή. 
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Στο σχήμα 3.5, εκτός των προαναφερθέντων εξισώσεων, δίνεται και η γραμμική 

προσαρμογή με συντελεστή 0.133 GPa/cm-1 που χρησιμοποιείται συχνά για πιέσεις μέχρι 20-

25 GPa. Για τιμές πίεσης υπολογισμένες με την γραμμική κλίμακα βλέπουμε ότι έχουμε 

σφάλμα περίπου -1 GPa για υπολογισθείσα πίεση ~25 GPa, σφάλμα που είναι στα όρια της 

ακρίβειας λόγω της διαπλάτυνσης των γραμμών του ρουμπινιού.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια πλήρωσης της κυψελίδας απαιτείται 

μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση του δείγματος του μελετώμενου υλικού, των ψηγμάτων 

ρουμπινιού και του υδροστατικού μέσου μετάδοσης της πίεσης. Το μελετώμενο δείγμα και 

τα ψήγματα ρουμπινιού δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και με τα πλευρικά 

τοιχώματα της οπής του παρεμβύσματος, ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή 

της πίεσης στις μετρούμενες επιφάνειες.  

 

 
 

Σχήμα 3.6. Η ΚΑΔ τύπου Mao&Bell που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία, το έμβολο και ο 

κύλινδρος, καθώς και το σύστημα διάτρησης των παρεμβυσμάτων με ηλεκτρική εκκένωση.  

 

Τα παρεμβύσματα που τοποθετούνται στην ΚΑΔ μεταξύ των διαμαντιών, είναι συνήθως 

φτιαγμένα από σκληρυσμένο ατσάλι, κόβονται σε παραλληλόγραμμα διαστάσεων 8x13 mm 

περίπου και έχουν πάχος ~250 μm. Το παρέμβυσμα τοποθετείται στην κυψελίδα άκμονος 

διαμαντιού και συγκρατείται σε επαφή με την τράπεζα του διαμαντιού του εμβόλου με την 

χρήση κεριού. Στην συνέχεια προσυμπιέζεται, ώστε το πάχος του στο αποτύπωμα των 
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διαμαντιών να γίνει 80-100 μm (στην περίπτωση που απαιτούνται εξαιρετικά υψηλές πιέσεις 

το πάχος του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 μm). Η οπή ανοίγεται στο κέντρο του 

αποτυπώματος του άκμονα και για πιέσεις έως τα 30 GPa η διάμετρός της θα πρέπει να είναι 

100-150 μm (για πολύ υψηλές πιέσεις θα πρέπει η διάμετρος της οπής να είναι ~25 μm ή και 

μικρότερη).  

Η διάτρηση των παρεμβυσμάτων αποτελεί μια επίπονη και κρίσιμη διαδικασία, αφού τόσο 

το μέγεθος όσο και η ποιότητα της οπής θα καθορίσουν τις επιδόσεις της κυψελίδας. Η 

διάτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχανικό τρόπο, με την χρήση YAG laser ή με 

ηλεκτρική εκκένωση. Και οι τρεις τρόποι απαιτούν την χρήση οπτικού μικροσκοπίου. Η 

διάτρηση των παρεμβυσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρική εκκένωση (Σχήμα 3.6). Μια μεταλλική ακίδα πάχους ~50 

μm αποτελεί το θετικό ηλεκτρόδιο της εκκένωσης ενώ το παρέμβυσμα το αρνητικό. 

Χρησιμοποιούμε συνήθως συνεχείς τάσεις μεταξύ 400 και 500 V. Για μικρότερες τάσεις 

έχουμε συχνές συγκολλήσεις της ακίδας με το παρέμβυσμα ενώ για υψηλότερες ο κρατήρας 

που δημιουργείται από την εκκένωση (λιωμένο μέταλλο του παρεμβύσματος) είναι πολύ 

μεγάλος, αλλοιώνοντας την επίπεδη επιφάνεια του παρεμβύσματος. Οι οπές που προκύπτουν 

με ηλεκτρική εκκένωση και με την χρήση ακίδας πάχους ~50 μm έχουν διάμετρο περίπου 

80-100 μm και μπορούν να αποκτήσουν καλό κυκλικό σχήμα και την επιθυμητή διάμετρο με 

περιστροφή εντός τους ακίδων από ανθρακούχο βολφράμιο.  

38 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Πειραματικά αποτελέσματα και συζήτησή τους 
 

4.1  Το φάσμα Raman της κρυσταλλικής L-φαινυλαλανίνης σε κανονικές συνθήκες 

Το μελετώμενο δείγμα της L-φαινυλαλανίνης υπό μορφή μικρών κρυστάλλων (50-200 μm) 

με μονοκλινή δομή αγοράστηκε από την εταιρία AccuStandard. Ένας κρύσταλλος του 

δείγματος φαίνεται στην εικόνα του Σχήματος 4.1 που ελήφθηκε με το οπτικό μικροσκόπιο 

της διάταξης φασματοσκοπίας Raman και με τη χρήση του αντικειμενικού φακού x10. 

 

 
 

Σχήμα 4.1. Εικόνα ενός κρυστάλλου L-φαινυλαλανίνης από το μελετώμενο δείγμα. 

 

Το φάσμα Raman της L-φαινυλαλανίνης που καταγράφηκε σε κανονικές συνθήκες πίεσης 

και θερμοκρασίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.2. Το φάσμα Raman του μελετώμενου υλικού 

εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσιο σε κορυφές λόγω της χαμηλής συμμετρίας του μορίου της 

φαινυλαλανίνης και της μονοκλινούς κρυσταλλικής δομής. Συνοπτικά, οι ενδομοριακοί 

(πλεγματικοί) τρόποι δόνησης εμφανίζονται στη χαμηλόσυχνη περιοχή (<250 cm-1), ενώ οι 

κορυφές στην ενδιάμεση συχνοτική περιοχή (600-1700 cm-1) αφορούν σε αρωματικούς και 

σε σκελετικούς τρόπους δόνησης της μοριακής αλυσίδας [38]. Τέλος, η υψήσυχνη περιοχή 

(2800-3300 cm-1) κυριαρχείται από εκτατικούς τρόπους δόνησης των δεσμών C-H και N-H 

39 
 



καθώς και από τρόπους δόνησης συνδυασμών (σκέδαση Raman ανώτερης τάξης, με τη 

συμμετοχή περισσοτέρων του ενός τρόπων δόνησης) [39]. 

 

Σχήμα 4.2. Το φάσμα Raman της κρυσταλλικής L-φαινυλαλανίνης. 

 

4.2  Επίδραση υψηλής πίεσης στο φάσμα Raman του μέσου μετάδοσης της πίεσης 

Για να ελεγχθεί η υδροστατικότητα του μέσου μετάδοσης της πίεσης, κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής των πειραμάτων που αφορούν στην L-φαινυλαλανίνη μελετήθηκε και η 

συμπεριφορά του φάσματος Raman του μίγματος FluorinertTM FC70/FC77 στην εφαρμογή 

της πίεσης. Το φάσμα Raman του μίγματος κυριαρχείται από το φάσμα του FC70, το οποίο 

εμφανίζει και το μεγαλύτερο μοριακό βάρος, και συνεπώς μελετήσαμε ουσιαστικά την 

συμπεριφορά του φάσματος αυτού του υγρού στην εφαρμογή πίεσης έως τα 5 GPa.  

Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζονται τα φάσματα Raman του FC70 για διάφορες πιέσεις. Με την 

αύξηση της πίεσης, όλες οι κορυφές Raman μετατοπίζονται προς μεγαλύτερες συχνότητες 

χωρίς να λαμβάνουν χώρα σημαντικές τροποποιήσεις στο γενικό προφίλ του φάσματος έως 

τα 5 GPa όσον αφορά στον αριθμό των παρατηρούμενων κορυφών Raman, το εύρος τους 

και τις σχετικές εντάσεις τους. Τη μοναδική εξαίρεση αποτελεί η κορυφή Raman με τη 
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χαμηλότερη συχνότητα (108 cm-1), η οποία παρουσιάζει μια συνεχή διεύρυνση και 

εξασθένιση της έντασής της με την αύξηση της πίεσης. 
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Σχήμα 4.3. Φάσματα Raman του FC70 που καταγράφηκαν για διάφορες πιέσεις κατά τη 

διάρκεια αύξησης της πίεσης. Ο αστερίσκος σημειώνει την ισχυρή κορυφή Raman του 

διαμαντιού της ΚΑΔ. 
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Στο Σχήμα 4.4 παρουσιάζεται η εξάρτηση από την πίεση των συχνοτήτων των κορυφών 

Raman του FC70. 
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Σχήμα 4.4. Εξάρτηση των συχνοτήτων των κορυφών Raman του FC70 από την πίεση. Τα 

ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της πίεσης ενώ οι γραμμές 

αποτελούν γραμμική προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων. 
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Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, παλαιότερες μελέτες στη διεθνή 

βιβλιογραφία κατέδειξαν ότι τo FluorinertTM FC70 δεν εμφανίζει καλή υδροστατική 

συμπεριφορά για πιέσεις P> 0.6 GPa λόγω της στερεοποίησής του. Εν τούτοις, η εξέλιξη με 

την πίεση των συχνοτήτων όλων των παρατηρούμενων κορυφών Raman εμφανίζεται ψευδό-

γραμμική έως και τη μέγιστη τιμή πίεσης που επετεύχθη στα πειράματά μας (5 GPa), με τις 

αντίστοιχες κλίσεις με την πίεση, που προέκυψαν από τη γραμμική προσαρμογή των 

πειραματικών δεδομένων, να κυμαίνονται μεταξύ των 1.1 και 5.8 cm-1GPa-1. Επιπλέον, οι 

επαγόμενες συχνοτικές μετατοπίσεις με την πίεση είναι πλήρως αντιστρεπτές κατά τη 

διάρκεια μείωσης της πίεσης για την ανάκτηση του μελετώμενου υλικού. Συνεπώς, και 

λαμβάνοντας υπόψη την αμελητέα διεύρυνση με την πίεση των κορυφών του, συνάγεται ότι 

παρά τη στερεοποίησή του το FC70 εμφανίζει σχετικά καλή υδροστατικότητα έως τα 5 GPa, 

τουλάχιστον για τις μετρήσεις φασματοσκοπίας Raman, και δεν αναμένεται να επηρεάσει 

σημαντικά την απόκριση της L-φαινυλαλανίνης. 

 

4.3  Επίδραση υψηλής υδροστατικής πίεσης στο φάσμα Raman της L-φαινυλαλανίνης 

Στην εικόνα του σχήματος 4.5 παρουσιάζεται ο μελετώμενος κρύσταλλος L-φαινυλαλανίνης 

στο εσωτερικό της ΚΑΔ, η οποία έχει πληρωθεί με το προαναφερθέν μίγμα Fluorinert. 

 

 
 

Σχήμα 4.5. Εικόνα του δείγματος στο εσωτερικό της ΚΑΔ που ελήφθηκε με το οπτικό 

μικροσκόπιο της διάταξης Raman και με τη χρήση του αντικειμενικού φακού x50. 
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Στο σχήμα 4.6 παρουσιάζονται τα φάσματα Raman του κρυστάλλου φαινυλαλανίνης στη 

χαμηλόσυχνη περιοχή. Οι κορυφές Raman σ’ αυτή τη συχνοτική περιοχή αφορούν στους 

εξωτερικούς (διαμοριακούς) τρόπους δόνησης [40]. 
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Σχήμα 4.6. Φάσματα Raman της φαινυλαλανίνης για διάφορες πιέσεις στη συχνοτική 

περιοχή των εξωτερικών τρόπων δόνησης. 
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Με την αύξηση της πίεσης, όλες οι κορυφές Raman μετατοπίζονται προς μεγαλύτερες 

συχνότητες, ενώ λαμβάνουν χώρα σημαντικές μεταβολές, ιδιαίτερα για πιέσεις μεγαλύτερες 

των 2 GPa, στην εμφάνισή τους, στις σχετικές τους εντάσεις και το εύρος τους. 
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Σχήμα 4.7. Εξάρτηση των συχνοτήτων των εξωτερικών τρόπων δόνησης της φαινυλαλανίνης 

από την πίεση. Τα ανοικτά (κλειστά) σύμβολα υποδηλώνουν την αύξηση (μείωση) της 

πίεσης ενώ οι γραμμές αποτελούν γραμμική προσαρμογή των πειραματικών δεδομένων. 
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Οι μεταβολές αυτές αλλάζουν σημαντικά το συνολικό προφίλ του φάσματος Raman σ’ αυτή 

τη συχνοτική περιοχή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξάρτηση των 

συχνοτήτων των εξωτερικών τρόπων δόνησης από την πίεση (Σχήμα 4.7). Παρατηρούμε ότι 

η εξέλιξη με την πίεση των συχνοτήτων όλων των παρατηρούμενων κορυφών Raman 

εμφανίζεται ψευδό-γραμμική έως τα 2 GPa, ενώ για μεγαλύτερες πιέσεις μεταβάλλονται 

σημαντικά οι κλίσεις με την πίεση των συχνοτήτων (παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 

4.1). Αυτές οι μεταβολές, συνοδεύονται από την εξαφάνιση αρχικών κορυφών Raman και 

την εμφάνιση νέων. Στην περιοχή πιέσεων 2-5 GPa δεν παρατηρείται κάποια άλλη απότομη 

μεταβολή, ενώ τα φαινόμενα είναι πλήρως αντιστρεπτά κατά τη διάρκεια ελάττωσης της 

πίεσης για την ανάκτηση του υλικού και το αρχικό φάσμα αποκαθίσταται πλήρως κατά την 

επιστροφή σε κανονική πίεση (1 bar). 

Οι απότομες αλλαγές που παρατηρούνται για τους εξωτερικούς τρόπους δόνησης στην 

περιοχή πιέσεων των 2 GPa, σηματοδοτούν μία αντιστρεπτή μεταβολή φάσης της 

κρυσταλλικής δομής της L-φαινυλαλανίνης. Παρ’ όλο που για τον ακριβή προσδιορισμό της 

δομής της νέας φάσης για P> 2 GPa απαιτούνται μετρήσεις υπό υψηλή πίεση περίθλασης 

ακτίνων Χ υψηλής διακριτικής ικανότητας σε εγκαταστάσεις σύγχροτρον, η διατήρηση του 

συνολικού αριθμού των κορυφών Raman (14 κορυφές Raman στην αρχική φάση και 15 στην 

φάση υψηλής πίεσης) υποδηλώνει ότι πιθανότατα η νέα φάση της φαινυλαλανίνης 

κρυσταλλώνεται επίσης στο μονοκλινές σύστημα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι προηγούμενες μελέτες, είτε με περίθλαση ακτίνων Χ είτε με 

φασματοσκοπία Raman, κατέδειξαν γενικά πως τα αμινοξέα (έως σήμερα έχουν μελετηθεί 

μόνο αυτά που δεν περιέχουν αρωματικούς δακτυλίους στο μόριό τους) υπό την επίδραση 

υδροστατικής πίεσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις της μορφής των μορίων τους και σε 

κάποιες περιπτώσεις σε δομικές μεταβολές φάσης ακόμη και σε χαμηλές σχετικά πιέσεις 

[41]. Αυτό συμβαίνει γιατί η ελάττωση του μήκους των δεσμών, λόγω της εφαρμογής της 

πίεσης, είναι πιθανόν να οδηγήσει στην ανακατανομή των μορίων στην μοναδιαία κυψελίδα 

της δομής. Για παράδειγμα, τέτοιες μεταβολές φάσης έχουν παρατηρηθεί στις περιπτώσεις 

κρυστάλλων β-γλυκίνης [42], DL-αλανίνης [43], L- και DL-λευκίνης [44,45] και L-

γλουταμικού οξέως [46]. 
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Πίνακας 4.1. Συχνότητες και κλίσεις με την πίεση των εξωτερικών (διαμοριακών) τρόπων 

δόνησης στην αρχική και τη νέα φάση υψηλής πίεσης της L-φαινυλαλανίνης. 

. 

P < 2 GPa P > 2 GPa 

Mode 
ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 
Mode 

ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 

ω1 -- --  58 4.7 

ω2 70 7.7  68 5.2 

ω3 83 5.2  80 5.6 

ω4 92 8.1  97 6.2 

ω5 101 7.9  103 6.2 

ω6 113 7.6  110 7.9 

-- -- -- Ω1 122 11.5 

-- -- -- Ω2 123 8.5 

ω7 135 6.6  137 9.6 

ω8 148 8.2 -- -- -- 

ω9 150 17.3 -- -- -- 

ω10 155 9.2  158 8.5 

-- -- -- Ω3 166 10.2 

ω11 176 11.6  178 12.3 

ω12 195 4.8 -- -- -- 

ω13 211 5.9  213 5.4 

ω14 218 8.9  224 6.2 

-- -- -- Ω4 229 8.2 
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Με στόχο να διερευνηθεί εάν η παρατηρηθείσα μεταβολή φάσης συνοδεύεται και από 

μεταβολές στο σχήμα των μορίων της φαινυλαλανίνης, μελετήσαμε και την συμπεριφορά 

των ενδομοριακών (εσωτερικών) τρόπων δόνησης στην εφαρμογή της πίεσης (Σχήμα 4.8). 
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Σχήμα 4.8. Φάσματα Raman της φαινυλαλανίνης για διάφορες πιέσεις στη συχνοτική 

περιοχή των αρωματικών και των σκελετικών τρόπων δόνησης του μορίου. Ο αστερίσκος 

σημειώνει την ισχυρή κορυφή Raman του διαμαντιού της ΚΑΔ. 
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Είναι φανερό ότι, σε αντίθεση με την χαμηλόσυχνη περιοχή των εξωτερικών τρόπων 

δόνησης, το προφίλ του φάσματος Raman στην ενδιάμεση συχνοτική περιοχή των 

αρωματικών και των σκελετικών τρόπων δόνησης δεν αλλάζει σημαντικά με την πίεση και 

μόνο οι κορυφές μετατοπίζονται γενικά προς μεγαλύτερες ενέργειες. 
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Σχήμα 4.9. Εξάρτηση των συχνοτήτων των εσωτερικών τρόπων δόνησης της 

φαινυλαλανίνης στη συχνοτική περιοχή 300-1000 cm-1 από την πίεση. 
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Στα σχήματα 4.9-4.12 παρουσιάζεται η εξάρτηση από την πίεση των αρωματικών και των 

σκελετικών τρόπων δόνησης του μορίου της φαινυλαλανίνης. Τα ανοικτά σύμβολα με 

εντονότερο περίγραμμα αναφέρονται σε ισχυρότερες ή/και καλά καθορισμένες κορυφές. 
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Σχήμα 4.10. Εξάρτηση των συχνοτήτων των εσωτερικών τρόπων δόνησης της 

φαινυλαλανίνης που σχετίζονται με τον αρωματικό δακτύλιο από την πίεση. 
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Σχήμα 4.11. Εξάρτηση των συχνοτήτων των εσωτερικών τρόπων δόνησης της 

φαινυλαλανίνης στη συχνοτική περιοχή 1050-1330 cm-1 από την πίεση. 

 

Από τα σχήματα 4.9-4.12 παρατηρούμε ότι στην περιοχή πιέσεων γύρω από τα 2 GPa, που 

λαμβάνει χώρα ή μεταβολή της δομής της L-φαινυλαλανίνης, μεταβάλλονται και οι κλίσεις 
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με την πίεση των συχνοτικών θέσεων των κορυφών Raman που σχετίζονται με δονήσεις του 

αρωματικού δακτυλίου και του σκελετού του μορίου (Πίνακας 4.2). 
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Σχήμα 4.12. Εξάρτηση των συχνοτήτων των εσωτερικών τρόπων δόνησης της 

φαινυλαλανίνης στη συχνοτική περιοχή 1050-1330 cm-1 από την πίεση. 
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Πίνακας 4.2. Συχνότητες και κλίσεις με την πίεση των σκελετικών και αρωματικών τρόπων 

δόνησης στην αρχική και τη νέα φάση υψηλής πίεσης της L-φαινυλαλανίνης. 

. 

P < 2 GPa P > 2 GPa 

Mode 
ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 
Mode 

ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 

-- -- -- Ν1 312 2.3 

ν1 318 3.9  317 4.1 

ν2 359 2.2  359 2.2 

ν3 468 5.0  472 2.6 

ν4 526 2.5  525 2.4 

ν5 605 2.1  605 1.3 

ν6 619 0.4  622 0.6 

ν7 621 1.8  626 1.5 

ν8 683 4.2  685 3.4 

ν9 747 3.3  748 1.4 

-- -- -- Ν2 749 2.7 

ν10 785 0.3  785 0.8 

ν11 820 3.5  822 2.1 

ν12 832 1.5  825 3.1 

ν13 853 2.7  854 2.1 

ν14 859 6.9 -- -- -- 

-- -- -- Ν3 867 3.3 

ν15 914 3.1  916 3.0 
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Πίνακας 4.2. (Συνέχεια) 

 

P < 2 GPa P > 2 GPa 

Mode 
ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 
Mode 

ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 

ν16 952 3.4  952 1.9 

-- -- -- Ν4 970 2.8 

ν17 991 4.0 -- -- -- 

ν18 999 2.2 -- -- -- 

ν19 1004 1.6  1004 1.9 

ν20 1025 5.3  1030 2.4 

ν21 1031 6.2  1035 3.0 

ν22 1037 5.3  1040 4.0 

ν23 1074 2.2  1077 2.5 

ν24 1120 -0.1  1123 -1.0 

ν25 1129 -0.5  1130 0.4 

-- -- -- Ν5 1149 -0.5 

ν26 1156 3.7  1154 1.4 

-- -- -- Ν6 1159 3.0 

-- -- -- Ν7 1167 2.9 

-- -- -- Ν8 1176 3.0 

ν27 1185 4.0  1185 3.7 

ν28 1208 1.4  1204 3.2 

ν29 1214 5.4  1214 2.7 
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Πίνακας 4.2. (Συνέχεια) 

 

P < 2 GPa P > 2 GPa 

Mode 
ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 
Mode 

ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 

ν30 1223 4.8  1222 3.5 

ν31 1294 3.3  1297 1.4 

ν32 1308 3.1  1304 4.8 

ν33 1410 4.3  1413 3.4 

ν34 1437 1.0  1441 0.9 

ν35 1446 0.4 -- -- -- 

 -- -- Ν9 1457 2.4 

ν36 1484 4.0  1487 1.6 

ν37 1494 3.0  1496 2.5 

ν38 1531 1.2  1528 3.3 

ν39 1586 2.4  1586 3.1 

ν40 1589 4.6 -- -- -- 

ν41 1601 5.1  1601 3.9 

ν42 1609 4.7  1608 3.6 

ν43 1627 2.8 -- -- -- 

ν44 1672 1.9  1671 2.2 

 

Στο Σχήμα 4.10 παρουσιάζεται η εξάρτηση των κορυφών που αφορούν σε δονήσεις του 

αρωματικού δακτυλίου. Πλέον χαρακτηριστικές της φαινυλαλανίνης είναι η ισχυρότερη 

κορυφή Raman ν19 στους 1004 cm-1 που αφορά σε δονήσεις κάμψης εντός του επιπέδου τα 

δακτυλίου και η ν22 στους 1037 cm-1 που αφορά σε εκτατικές δονήσεις των δεσμών C-C στο 
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δακτύλιο συνδυασμένων με δονήσεις κάμψης εντός του επιπέδου του δακτυλίου [38,47]. Η 

εξάρτηση των συχνοτήτων των κορυφών αυτών από την πίεση δεν παρουσιάζει σημαντικές 

αλλαγές στην περιοχή πιέσεων γύρω από τα 2 GPa, όπου λαμβάνει χώρα η δομική μεταβολή 

φάσης του μελετώμενου κρυστάλλου.  
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Σχήμα 4.13. Φάσματα Raman της φαινυλαλανίνης για διάφορες πιέσεις στη συχνοτική 

περιοχή των εκτατικών τρόπων δόνησης των δεσμών C-H και N-H. 
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Αντίθετα, εντονότερες μεταβολές εμφανίζουν οι κορυφές στους 619, 621 και 747 cm-1 

(Σχήμα 4.9) που αποδίδονται σε δονήσεις του δακτυλίου τύπου αναπνοής [47]. 

Συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες εμφανίζουν πάνω από τα 2 GPa μια μεταβολή των σχετικών 

τους εντάσεων και μια απότομη σκλήρυνση (αύξηση της συχνότητας) ενώ η δεύτερη 

διαχωρίζεται σε δύο κορυφές.  
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Σχήμα 4.14. Εξάρτηση των συχνοτήτων των εσωτερικών τρόπων δόνησης της 

φαινυλαλανίνης στη υψήσυχνη περιοχή από την πίεση. 
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Επίσης, παρατηρούνται μεταβολές και στο προφίλ του φάσματος στη συχνοτική περιοχή των 

κορυφών ν39-ν42 (Σχήμα 4.11), που αποδίδονται σε εκτατικούς τρόπους δόνησης των 

δακτυλίων καθώς και σημαντικές αλλαγές στις κλίσεις των συχνοτήτων τους με την πίεση 

(Πίνακας 4.2).  

Εκτός από τις αλλαγές για P> 2 GPa των τιμών τους και των κλίσεων με την πίεση των 

συχνοτήτων των περισσοτέρων σκελετικών και αρωματικών τρόπων δόνησης του μορίου της 

φαινυλαλανίνης, παρατηρείται και η εξαφάνιση αρχικών κορυφών και η εμφάνιση νέων, που 

προέρχονται κυρίως από τη διάσπαση των αρχικών. Παρόμοια συμπεριφορά, με εντονότερες 

μεταβολές στις κλίσεις με την πίεση, εμφανίζουν και οι υψήσυχνες κορυφές Raman που 

αποδίδονται σε εκτατικές δονήσεις των δεσμών C-H και N-H (Σχήματα 4.13, 4.14 και 

Πίνακας 4.3) [48]. Όλες οι μεταβολές που παρατηρούνται στην απόκριση με την πίεση των 

ενδομοριακών τρόπων δόνησης είναι, κατ’ αντιστοιχία με αυτές των διαμοριακών τρόπων 

δόνησης, πλήρως αντιστρεπτές κατά την ελάττωση της πίεσης. Καταδεικνύουν δε, την 

τροποποίηση του σχήματος του μορίου της φαινυλαλανίνης λόγω της επαγόμενης από την 

πίεση μεταβολής φάσης της κρυσταλλικής δομής. 

 

Πίνακας 4.3. Συχνότητες και κλίσεις με την πίεση των εκτατικών τρόπων δόνησης των 

δεσμών C-H και N-H στην αρχική και τη νέα φάση υψηλής πίεσης της L-φαινυλαλανίνης. 

. 

P < 2 GPa P > 2 GPa 

Mode 
ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 
Mode 

ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 

ν45 2582 7.7  2591 3.0 

ν46 2624 12.6 -- -- -- 

ν47 2845 2.9 -- -- -- 

ν48 2859 3.4  2859 1.4 

ν49 2870 4.5 -- -- -- 

ν50 2911 1.6  2908 6.5 

-- -- -- Ν10 2920 8.3 
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Πίνακας 4.3. (Συνέχεια) 

 

P < 2 GPa P > 2 GPa 

Mode 
ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 
Mode 

ωi (1 bar) 

cm-1 

∂ωi/∂P 

cm-1GPa-1 

ν51 2927 5.0  2928 7.7 

ν52 2942 10.2  2936 12.6 

ν53 2952 12.6  2950 10.4 

ν54 2969 8.1  2976 7.2 

ν55 2984 4.5 -- -- -- 

ν56 3008 6.3  3011 3.8 

-- -- -- Ν11 3016 6.5 

ν57 3033 11.7  3028 8.5 

ν58 3040 8.4 -- -- -- 

ν59 3046 8.6  3046 6.2 

ν60 3061 7.8 -- -- -- 

ν61 3066 8.2  3064 5.8 

ν62 3070 9.0  3069 7.6 

ν63 3074 16.2  3083 7.5 

ν64 3170 5.1  3171 6.1 

ν65 3175 8.2 -- -- -- 

ν66 3209 7.5  3210 7.3 

 

Στο Σχήμα 4.15 παρουσιάζονται οι παράμετροι Gi= (1/ωi)⋅(∂ωi/∂P), οι οποίες είναι ανάλογες 

των παραμέτρων Gruneisen γi και επιτρέπουν τη μελέτη της ισχύος και της ιεραρχίας των 
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δυνάμεων στο μελετώμενο σύστημα. Παρατηρούμε ότι οι παράμετροι Γi εκτείνονται σε ένα 

ευρύ πεδίο τιμών (τρεις τάξεις μεγέθους), αντανακλώντας την ύπαρξη τόσο των σχετικά 

ασθενικών διαμοριακών αλληλεπιδράσεων Van der Waals και δεσμών υδρογόνου όσο και 

των ισχυρών ενδομοριακών ομοιοπολικών δεσμών. 
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Σχήμα 4.16. Παράμετροι Γi όλων των τρόπων δόνησης (εσωτερικών και εξωτερικών) της 

κρυσταλλικής φαινυλαλανίνης συναρτήσει της συχνότητάς τους, πριν (ανοικτά σύμβολα) και 

μετά τη μεταβολή φάσης (κλειστά σύμβολα). 
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Τέλος, από την εξάρτηση Γi-ωi του Σχήματος 4.16 καθίσταται φανερό - συκρίνοντας τις 

διασπορές των ανοικτών συμβόλων (αντιστοιχούν σε δονήσεις της αρχικής φάσης, P< 2 

GPa) και των κλειστών (αντιστοιχούν σε δονήσεις της νέας φάσης υψηλής πίεσης, P> 2 

GPa) - ότι η επαγόμενη από την πίεση δομική μεταβολή της L-φαινυλαλανίνης και η 

παραμόρφωση των μορίων της δεν αλλοιώνουν την ισχύ των δεσμών και την ιεραχία των 

δυνάμεων. 
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Επιπρόσθετα, βρίσκονται στο στάδιο της συγγραφής και πρόκειται να αποσταλούν προς 
δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ένα άρθρο που αφορά στη μελέτη με 
φασματοσκοπία Raman υπό υψηλή πίεση της L-φαινυλαλανίνης και ένα στην αντίστοιχη 
μελέτη του FluorinertTM FC70. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το αποτέλεσμα της εφαρμογής υψηλής υδροστατικής 

πίεσης (έως τα 5 GPa) σε κρυστάλλους L-φαινυλαλανίνης με τη χρήση κυψελίδας άκμονος 

διαμαντιού και μίγματος 1:1 FC70-FC77 FluorinertTM ως μέσου μετάδοσης της πίεσης 

(pressure transmitting medium, PTM). Ως ανιχνευτική μέθοδος της ευστάθειας της 

φαινυλαλανίνης και των επαγόμενων από την πίεση δομικών μεταβολών της 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της φασματοσκοπίας Raman. Στο φάσμα Raman του 

μελετώμενου υλικού εμφανίζεται μια πληθώρα κορυφών λόγω της χαμηλής συμμετρίας του 

μορίου της φαινυλαλανίνης και της μονοκλινούς κρυσταλλικής δομής. Οι διαμοριακοί τρόποι 

δόνησης εμφανίζονται στη χαμηλόσυχνη περιοχή (<250 cm-1), ενώ η ενδιάμεση περιοχή 

συχνοτήτων (300-1700 cm-1) περιέχει τους σκελετικούς, τους αρωματικούς και τους τρόπους 

δόνησης της πλευρικής αλυσίδας του μορίου. Τέλος, η υψήσυχνη περιοχή (2600-3300 cm-1) 

περιλαμβάνει τους εκτατικούς τρόπους δόνησης C-H και N-H καθώς και τρόπους δόνησης 

συνδυασμών. Η εφαρμογή της υψηλής πίεσης επάγει τη μετατόπιση της πλειονότητας των 

παρατηρούμενων κορυφών Raman προς μεγαλύτερες ενέργειες, την διεύρυνσή τους 

(ιδιαίτερα μετά τη στερεοποίηση του PTM στα ~1 GPa), καθώς και μεταβολές στις σχετικές 

τους εντάσεις. Η εξάρτηση από την πίεση των συχνοτήτων όλων των κορυφών Raman είναι 

ψευδό-γραμμική έως τα ~2 GPa. Εντούτοις, για υψηλότερες τιμές πίεσης, λαμβάνουν χώρα 

σημαντικές μεταβολές αναφορικά με τον αριθμό των παρατηρούμενων κορυφών Raman, τις 

συχνότητές τους και τις κλίσεις τους με την πίεση, στη φασματική περιοχή τόσο των 

διαμοριακών όσο και των ενδομοριακών τρόπων δόνησης. Οι παρατηρούμενες μεταβολές 

σηματοδοτούν μία δομική μεταβολή φάσης της κρυσταλλικής L-φαινυλαλανίνης, η οποία 

συνοδεύεται από μεταβολές στη μοριακή δομή. Η νέα φάση υψηλής πίεσης είναι ευσταθής 

έως τουλάχιστον τα 5 GPa, ενώ η παρατηρηθείσα μεταβολή φάσης είναι αντιστρεπτή και η 

αρχική φάση του συστήματος αποκαθίσταται κατά τη διάρκεια της ελάττωσης της πίεσης 

κάτω από τα 2 GPa. 
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ABSTRACT 

 

In this work, L-phenylalanine crystals are subjected to hydrostatic pressure up to 5 GPa by 

means of a diamond anvil cell, using the 1:1 FC70-FC77 FluorinertTM mixture as pressure 

transmitting medium (PTM). Raman spectroscopy is used as a probe, providing crucial 

information on the vibrational properties and the structural stability of the system under 

pressure. The Raman spectrum of the studied material is very rich, owing to the low 

symmetry of the phenylalanine molecule and the monoclinic crystal structure. The 

intermolecular (lattice) modes appear in the low frequency region (<250 cm-1), while the 

intermediate frequency region (300-1700 cm-1) contains the backbone, aromatic and side-

chain vibrational modes. Finally, the high frequency region (2600-3300 cm-1) is dominated by 

C-H and N-H stretching vibrations and combination modes. Pressure application causes the 

shift of the vast majority of the observed Raman peaks to higher energies, their broadening 

(particularly, after the solidification of the PTM at ~1 GPa), as well as changes in their 

relative intensities. The pressure dependence of the frequencies of all the Raman peaks is 

quasi-linear up to ~2 GPa. However, for higher pressures, significant changes occur with 

respect to the number of the Raman peaks, their frequencies and pressure slopes in both the 

intermolecular and the intramolecular spectral region. The observed changes signal a 

structural phase transition of the crystalline L-phenylalanine accompanied by molecular 

conformation modifications. The new high pressure phase is stable to pressure application at 

least up to 5 GPa, while the observed phase transition is reversible and the initial phase is 

recovered during the downstroke experiments below 2 GPa. 
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