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I. Thông tin 

 Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên một số hiệu 

ứng cộng hưởng do tương tác của electron-phonon trong giếng lượng tử. 
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II. Những đóng góp mới của luận án 

 Qua quá trình nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon 

lên một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác của electron-phonon trong giếng lượng 

tử” chúng tôi đã thu được những kết quả mới như sau: 

 1. Thu được biểu thức tường minh của công suất hấp thụ tuyến tính và phi tuyến 

dưới tác dụng của điện trường ngoài và biểu thức công suất hấp thụ tuyến tính dưới tác 

dụng của cả điện, từ trường ngoài khi xét phonon khối và phonon giam giữ trong giếng 

lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn và thế parabol. 

 2. Độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng electron-phonon dò tìm bằng quang 

học tuyến tính, phi tuyến khi phonon bị giam giữ tăng và biến thiên nhanh hơn so với 

trường hợp phonon khối. Đối với giếng lượng tử có bề rộng nhỏ (Lz < 10 nm) hoặc tần 

số giam giữ lớn (ωz/ωLO > 0.2), ảnh hưởng của phonon giam giữ trở nên quan trọng và 

cần được đưa vào để khảo sát. Trong trường hợp giếng có bề rộng lớn (Lz > 10 nm) 

hoặc tần số giam giữ nhỏ (ωz/ωLO < 0.2), ảnh hưởng của phonon giam giữ lên độ rộng 

vạch phổ của đỉnh cộng hưởng electron-phonon dò tìm bằng quang học là không đáng 

kể và có thể bỏ qua. 

 3. Độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng từ-phonon dò tìm bằng quang học (độ 

rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng cyclotron) khi phonon bị giam giữ tăng và biến 

thiên nhanh hơn so với trường hợp phonon khối. Đối với giếng lượng tử có bề rộng nhỏ 

(Lz < 25 nm) hoặc tần số giam giữ lớn (ωz/ωLO > 0.1), ảnh hưởng của phonon giam giữ 

trở nên quan trọng và cần được đưa vào để khảo sát. Trong trường hợp giếng có bề rộng 

lớn (Lz > 25nm) hoặc tần số giam giữ nhỏ (ωz/ωLO < 0.1), ảnh hưởng của phonon giam 



giữ lên độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng từ-phonon dò tìm bằng quang học là 

không đáng kể và có thể bỏ qua. 

 4. Đối với cả hai loại giếng trên, khi phonon bị giam giữ thì chỉ có các mode chẵn 

mới cho đóng góp trong sự dịch chuyển nội vùng con và các mode lẻ mới cho đóng góp 

trong sự dịch chuyển liên vùng con. Ngoài ra, khi phonon bị giam giữ, sự phụ thuộc của 

độ rộng vạch phổ theo nhiệt độ cũng như theo mức độ giam giữ của hệ (theo bề rộng 

giếng đối với giếng thế vuông góc sâu vô hạn, theo tần số giam giữ của giếng đối với 

giếng thế parabol) của đỉnh dò tìm cộng hưởng electron-phonon, từ-phonon và cộng 

hưởng cyclotron trong giếng lượng tử thế vuông góc sâu vô hạn biến thiên nhanh hơn 

trong giếng lượng tử thế parabol. 

 5. Sự giam giữ phonon đã làm cho độ rộng vạch phổ tăng mạnh và biến thiên 

nhanh hơn so với trường hợp phonon khối trong cả hai trường hợp khi hệ chỉ chịu tác 

dụng của điện trường ngoài và khi hệ chịu tác dụng của cả điện trường và từ trường 

ngoài. Điều này mở ra cho chúng ta khả năng phát hiện các hiệu ứng trên trong thực tế 

khi phonon bị giam giữ. 

 6. Những kết quả của luận án góp phần khẳng định sự đúng đắn và hiệu quả của 

việc sử dụng các phương pháp thống kê lượng tử để nghiên cứu tính chất chuyển tải của 

hệ electron trong giếng lượng tử. Phương pháp chiếu toán tử tỏ ra có nhiều ưu điểm, 

được thể hiện thông qua các biểu thức giải tích thu được khá tường minh và chứa đựng 

đầy đủ, rõ ràng ý nghĩa vật lý về các khả năng dịch chuyển của electron dưới tác dụng 

của trường ngoài. Ngoài ra, từ kết quả tính số về độ rộng vạch phổ cho thấy phương 

pháp profile cũng chứng tỏ được tính hiệu quả của nó. 

 7. Kết quả tính toán lý thuyết thu được của luận án là mới, góp phần giải thích 

những cơ chế tán xạ do tương tác electron-phonon giam giữ trong giếng lượng tử dưới 

tác dụng của trường ngoài. Ngoài ra kết quả của luận án còn có thể cung cấp thêm các 

thông tin mới và hữu ích về các tính chất vật lý của hệ electron trong bán dẫn giếng 

lượng tử như khoảng cách giữa các mức năng lượng, khối lượng hiệu dụng, ... cho sự 

phát triển của khoa học vật liệu bán dẫn thấp chiều và công nghệ chế tạo các linh kiện 

điện tử và quang điện tử hiện nay, cũng như định hướng cho việc nghiên cứu bằng thực 

nghiệm sau này. 
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II. The new contributions of thesis 

 Through this thesis, we have obtained the following new results: 

 1. Obtain explicit expressions of linear and non-linear absorption power under the 

influence of applied external electric field and expressions of linear absorption power 

under the influence of both external electric field and magnetic field in the case of bulk 

phonons and confined phonons in infinite square quantum wells and parabolic quantum 

wells. 

 2. The spectral half linewidth of electron-phonon resonance peaks detected by 

linear, nonlinear optics for confined phonons increase and vary more rapidly than those 

of bulk phonons. For quantum wells with a small width (Lz < 10 nm) or a large 

confinement frequency (ωz/ωLO  > 0.2), the influence of confinement phonons becomes 

important and should be included investigation. In the case of a well with large width 

(Lz > 10 nm) or a small confinement frequency (ωz/ωLO < 0.2), influence of phonons 

confinement on spectral linewidths of electron-phonon resonance peaks detected by 

optics (probed optically) are too small and can be ignored. 

 3. The spectral linewidths of magneto-phonon resonance peaks detected by  

optics (The spectral linewidth of cyclotron resonance peak) for confined phonon 

increase and vary more rapidly than that of bulk phonons. For quantum wells with a 

small width (Lz < 25 nm) or a large confinement frequency (ωz/ωLO  > 0.1), the influence 

of confinement phonons becomes important and should be included investigation. In the 

case of a well with large width (Lz > 25 nm) or a small confinement frequency (ωz/ωLO < 

0.1), influence of phonons confinement on spectral half linewidths of magneto-phonon 

resonance peaks detected by optics (probed optically) are too small and can be ignored. 



 4. For the above both kinds of wells, when phonons are confined the only odd 

modes contribute to intra-subband transitions and even modes contribute to inter-

subband transitions. Furthermore, when phonons are confined, the dependence of the 

half linewidth on the temperature as well as on the confined level of the system (on the 

well's width for square quantum wells, on the well's confinement frequency for 

parabolic quantum wells) of the ODEPR, ODMPR and CR peak in square quantum 

wells varies faster than the parabolic one. 

 5. Phonon confinement causes significant increase in the spectral half linewidths 

and varied more rapidly than that of bulk phonons in both cases when only external 

electric field is applied to the system and when both electric field and magnetic field are  

applied to the system. This enables us to be able to detect the above-mentioned effects 

in reality when phonons are confined. 

 6. The results of the thesis confirm the validity and effectiveness of the use of 

quantum statistical methods to investigate the transport behavior of electron systems in 

quantum wells. The projection operator method exhibits many advantages, expressed 

through obtained analytical expressions that are fairly explicit and contain an explicitly, 

physical meaning about transition possibilities of electrons under the influence of 

applied external field. In addition, from the numerical results of the spectral half 

linewidths, the profile method is shown to be effective. 

 7. The obtained results of  the thesis are new, making a  contribution inexplaining 

the scattering mechanisms due to electron-phonon interactions in quantum wells under 

the influence of external fields. In addition, the results of this thesis may provide new 

and useful information on the physical properties of electron systems in quantum wells, 

such as the distance between energy levels, effective mass... for the development of 

low-dimensional semiconductor material science and manufacturing technology of 

electronics and optoelectronics devices. The obtained results of  the thesis also give us 

the direction for futher study on transport properties of  carriers in low dimensional 

semiconductor.   
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