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11. Summary of the new findings of the thesis 

- The quantum kinetic equation for electron has been established in one-

dimensional systems subjected to a laser field, a dc electric field, and a polarized 

electromagnetic wave. 

-  Theoretical study of photostimulated effects in one-dimensional systems 

using a quantum theory when the specimen is subjected to a crossed dc electric 

field, a laser field and a polarized electromagnetic wave 

- Analytical results are numerically evaluated, plotted for quantum wire 

GaAs/GaAsAl. 

12. Paratical applicability, if any: Contributing a small part to the development of 

nanoscale physics, this information can be seen as the basis for nanotechnology 

material fabrication. 

13. Further research directions, if any: We will study the quantum effects in low-

dimensional semiconductor. 
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