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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đã dẫn ra phương trình động lượng tử cho hàm phân bố electron trong hố lượng tử, siêu 

mạng hợp phần, siêu mạng pha tạp, dây lượng tử hình trụ, dây lượng tử hình chữ nhật 

khi có mặt bức xạ laser, điện trường không đổi, từ trường mạnh hoặc sóng điện từ phân 

cực thẳng và có kể đến sự giam cầm của phonon. 

- Tìm được biểu thức giải tích của ten-xơ độ dẫn Hall, hệ số Hall, từ trở trong các hệ bán 

dẫn hai chiều dưới ảnh hưởng của phonon quang giam cầm. Thu lại được các kết quả 

giới hạn cho trường hợp phonon quang không giam cầm. Tính số các kết quả giải tích 

cho hố lượng tử AlGaAs/GaAs/AlGaAs, siêu mạng hợp phần GaAs/AlxGa1-xAs và siêu 

mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be. Phonon quang giam cầm làm tăng độ lớn và làm xuất 

hiện thêm các đỉnh cộng hưởng của ten-xơ độ dẫn Hall, làm giảm độ lớn của hệ số Hall 

và từ trở. Khi vật liệu càng hẹp thì electron và phonon quang bị giam cầm càng mạnh 

và hiệu ứng thu được càng rõ nét. Thêm vào đó, sự tăng gần tuyến tính của từ trở theo 

nhiệt độ cho thấy sự phù hợp của lý thuyết với kết quả thực nghiệm. Khi kể đến sự 

giam cầm của phonon quang thì đồ thị càng phù hợp với kết quả thực nghiệm hơn. 

- Tính được biểu thức giải tích của trường vô tuyến điện trong các hệ bán dẫn hai chiều 

và một chiều dưới ảnh hưởng của phonon giam cầm. Thu lại được các kết quả giới hạn 

cho trường hợp phonon không giam cầm. Tính số các kết quả giải tích cho hố lượng tử 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs, siêu mạng pha tạp GaAs:Si/GaAs:Be, dây lượng tử 

GaAs/AlGaAs hình trụ và hình chữ nhật. Phonon giam cầm làm tăng đáng kể cường độ 

của trường vô tuyến điện. Ngoài ra, phonon quang giam cầm còn làm xuất hiện thêm 

các đỉnh cộng hưởng của trường vô tuyến điện trong các hệ bán dẫn thấp chiều. 

- Chỉ ra được điều kiện cộng hưởng từ - phonon trong các hệ bán dẫn hai chiều khi có 

mặt của từ trường mạnh, điện trường không đổi, bức xạ laser và có kể đến hiệu ứng 

giam cầm phonon quang. Tìm được điều kiện cộng hưởng electron giam cầm – phonon 

quang giam cầm trong các hệ bán dẫn hai chiều và một chiều khi có mặt của bức xạ 

laser. Từ đó giải thích được các kết quả tính số thu được ở trên.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 



 Các kết quả của luận án góp phần hoàn thiện lý thuyết về các tính chất vật lý của bán 

dẫn thấp chiều, cung cấp thông tin về các tính chất mới của vật liệu. Đồng thời, các kết quả 

này còn là cơ sở lý thuyết của các thực nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn nano và tạo định hướng 

để chế tạo vật liệu tiên tiến mới. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng kích thước lượng tử lên các tính chất vật lý của các 

hệ thấp chiều. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- The quantum kinetic equations for electron's distribution function have been established 

in low-dimensional semiconductor systems under the presence of the laser radiation, 

the electric field, the strong magnetic field or the linearly polarized electromagnetic 

wave and the impact of confined phonons. 

- The analytical expressions of the Hall conductivity tensor, the Hall coefficient and the 

magnetoresistance have been obtained in two-dimensional semiconductor systems 

under the influence of confined optical phonons. The limit results for unconfined 

optical phonons have been achieved. Numerical calculations have been applied for 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs quantum well, GaAs/AlxGa1-xAs compositonal superlattices, 

GaAs:Si/GaAs:Be doped superlattices. When optical phonons are confined, the Hall 

conductivity tensor increases and has more resonance peaks while the Hall coeficient 

and the magnetoresistance decrease. The thinner system is, the more forcefully 

confinement effect reaches. In addition, the near-linear dependence of the 

magnetoresistance on temperature is in good agreement with the experimental result. 

- The analytical expressions of the Radioelectric field have been obtained in low-

dimensional semiconductor systems under the influence of confined phonons. The limit 

results for unconfined phonons have been achieved. Numerical calculations have been 

applied for AlGaAs/GaAs/AlGaAs quantum well, GaAs:Si/GaAs:Be doped 

superlattices, GaAs/AlGaAs quantum wire. Confined phonons make the Radioelectric 

field increase in magnitude. In additon, confined optical phonons make the 

Radioelectric field have more resonance peaks. 

- The magneto-phonon resonance conditions and the electron – phonon resonance 

conditions have been obtained in low-dimensional semiconductor systems under the 

presence of the laser radiation and impact of confined phonons. All numerical results 

have been explained. 

 

12. Paratical applicability, if any: 



 Results of the thesis contribute to the basic theoretical study on low-dimensional 

semiconductor systems and show the possible application of the nanomaterials. 

13. Further research directions, if any 

 To study the influence of the quantum-size effect on the kinetic properties of low-

dimensional systems. 
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