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11. Summary of the new findings of the thesis: 

     - Studying some effects (magnetoresistance, Hall effect, acoustomagnetoelectric 

effect) in low-dimensional semiconductor systems (quantum wells with parabolic 

potential, doped superlattices, compositional superlattices) in the presence of strong 

electromagnetic waves (laser radiation). 

     - Obtaining the analytical expressions for magnetoresistance, conductivity 

tensor, Hall coefficient and acoustomagnetoelectric field in low-dimensional 

semiconductor systems. 

     -  The results obtained are analysed, calculated and discussed. 

     -  In the limit of absence of the EMW, numerical results show that our theory is 

in good accordance with available experimental data and the other other theories. 

 

         The results obtained contribute to the betterment of quantum theory of the 

physical properties of low-dimensional semiconductor systems. 

The content of the thesis has been published in 6 articles, including 2 articles 

published in ISI internaltional journal. 

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

nanoscale physics. It is the basis for the production of ultra-small and versatile 

components in the future. 

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

dimensional semiconductor. 
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