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N- and Si-implantation to GaSe single crystals were carried out parallel to c-axis with
ion beam of about 1016 ions/cm2 dose having energy values 30, 60 and 100 keV. Ion
implantation modifications on Bridgman grown GaSe single crystals have been
investigated by means of XRD, electrical conductivity, absorption and photoconductivity
measurements. XRD measurements revealed that annealing results in a complete
recovery of the crystalline nature that was moderately reduced upon implantation. It was
observed that both N- and Si-implantation followed by annealing process decreased the
resistivity values from 107 to 103 Q-cm. The analysis of temperature dependent
conductivity showed that at high temperature region above 200 K, the transport
mechanism is dominated by thermal excitation in the doped and undoped GaSe samples.
At lower temperatures, the conduction of carriers is dominated by variable range
hopping mechanism in the implanted samples. Absorption and spectral
photoconductivity measurements showed that the band edge is shifted in the implanted
sample. All these modifications were attributed to the structural modifications and
continuous shallow trap levels introduced upon implantation and annealing.
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Bu çalışmada, farklı kalınlıklarda simetrik ve antisimetrik

AlxGax_x As I GaAs I AlxGa[_x As kuantum kuyularında eksiton geçiş enerjileri

çalışıldı. Elektronların ve deşiklerin enerji ve dalga fonksiyonunun hesabında dördüncü
derece Runge-Kutta nümerik yöntemi kullanıldı. Eksiton enerjileri varyasyon
yöntemiyle hesaplandı. Hesaplanan eksiton geçiş enerjileri, deneysel ve diğer teorik
çalışmanın değerleriyle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmaların sonucunda, bu tip yapılar
için literatürde birbirinden farklı tanımlanmış yapı sabitlerinin (yasak enerji aralığı,
dielektrik sabiti ve potansiyel yükseklikleri) en uygun olanları tespit edildi.
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