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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Thu được các biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các dây lượng tử
- Chứng tỏ tác động của hiệu ứng giam cầm điện tử trong dây lượng tử lên sự hấp thụ phi tuyến song
điện tử.
- Khẳng định sự hấp thụ phi tuyến sóng điện tử chịu sự ảnh hưởng của thế giam cầm điện tử cũng như
hình dạng và kích thước của dây lượng tử.
- Thu được biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử hình chữ
nhật có tính đến sự giam cầm của phonon và chứng tỏ rằng sự giam cầm phonon có ảnh hưởng đáng kể
đến sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể đóng góp một phần vào việc định hướng, cung cấp thông tin
về tính hấp thụ phi tuyến sóng điện từ của dây lượng tử cho vật lý thực nghiệm trong việc nghiên cứu chế tạo
vật liệu nano.
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ thấp chiều
khác như chấm lượng tử (cấu trúc nano không chiều).
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