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Робота присвячена дослідженню транспортних властивостей вузькозонного 
феромагнітного матерiалу в рамках моделi з електрон-дiрковою асиметрiєю при рiзних 
формах незбуреної густини електронних станів (ГС). У випадку сильної кулонiвської 
кореляцiї з використанням методу функцiй Грiна при дослiдженнi ефективного 
гамiльтонiану однозонної узагальненої моделi Габбарда з корельованим переносом i 
обмiнною взаємодiєю з урахуванням магнiтного поля та деформацiї гратки в 
запропонованiй схемi проектування раніше було отримано [1] одноелектронні 
енергетичнi спектри, які в даній роботі застосовані для розрахунку ефективних мас 
носіїв струму. 

Виявлено, що перенормування мас носiїв у дослiджуванiй системi визначається 
двома факторами: корельованим переносом електронiв та кореляцiйним звуженням 
зони. Реалiзацiя в системi феромагнiтного впорядкування (умови виникнення якого 
визначаються головним чином формою незбуреної ГС, а також характером ефективної 
обмiнної взаємодiї) суттєво модифiкує поведiнку ефективних мас носiїв. 
Використовуючи запропоновану схему [1] розрахунку намагнiченостi шляхом 
вiдшукання мiнiмуму енергiї основного стану, дослiджено вплив форми незбуреної ГС, 
енергетичних параметрiв системи, зовнiшнiх факторiв (легування, тиску, магнiтного 
поля) на властивостi ефективних мас носiїв в нижнiй та верхiй квазiчастинкових 
пiдзонах. Існування феромагнiтного впорядкування приводить до розщеплення 
ефективних мас носiїв з рiзними напрямками спiнiв. При цьому корельований перенос 
практично не впливає на точку спiнового розщеплення ефективної маси, однак суттєво 
змiнює його абсолютне значення i може привести до змiни характеру концентрацiйної 
залежностi. Разом з тим, наявнiсть зовнiшнiх впливiв (магнiтного поля, тиску) сильно 
впливає на особливості поведінки провiдних характеристики вузькозонного матерiалу.  

Для 3d-металiв поширеними є гратки sc- та bcc- типу, для яких концентрацiйна 
залежнiсть ефективної маси має ряд вiдмiнностей вiд простих модельних випадкiв. На 
вiдмiну вiд прямокутної ГС, спiнове розщеплення ефективних мас тут спостерiгається 
при певнiй критичнiй концентрацiї електронiв, тодi як для напiвелiптичної ГС 
розщеплення є менш вираженим в областi критичної концентрацiї. Отримані графічні 
залежності ефективних мас від ступеня заповнення зони, зовнішнього магнітного поля 
в граничних випадках якісно узгоджуються з результатами робіт [2,3] та узагальнють їх 
на випадок систем з реалістичними ГС, які відповідають матеріалам з граткою кубічної 
симетрії. 
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