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НОВИЙ ВАРІАНТ УЗАГАЛЬНЕНОГО НАБЛИЖЕННЯ  

ХАРТРІ-ФОКА. II. ГУСТИНА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНІВ 

В МОДЕЛІ ХАББАРДА І ПОЛЯРНІЙ МОДЕЛІ 
 

 В роботі [1] був запропонований новий варіант узагальненого наближення 

Хартрі-Фока, який розширює область застосовності робіт [2, 3] при розгляді 

електричних і магнітних властивостей матеріалів з вузькими зонами провідності 

(оксиди, сульфіди, селеніди перехідних металів). Внаслідок більш коректного, ніж це 

робилося раніше, врахування переходів „вузол‖↔„хаббардівські зони‖, отримано, 

зокрема, що вони зумовлюють як зсуви атомних енергетичних рівнів, так і їх розмиття. 

Наслідком цього є суттєва трансформація зонної електронної густини станів. 

Дослідження електронної густини станів в моделі Хаббарда [4] та модифікованій формі 

полярної моделі [5] є метою пропонованої роботи. За допомогою одноелектронної 

функції Гріна [1] приходимо до густин станів за умови слабкої металічності для 

парамагнітного стану: 
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енергетичні спектри, наведені в роботі [1]. Важливою особливістю отриманих виразів є 

те, що вони температурно-залежні та описують перехід діелектрик-метал. В роботі 

детально обговорюються графічні залежності густини станів при різних значеннях 

енергетичних параметрів моделі, які відображають отримані особливості. 
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