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A napfényből nyert villamos energia több okból kedvező: egyrészt hozzá-

járul a környezetvédelemhez, másrészt csökkenti a kőolajimporttól való füg-
gést. 

A műszaki megoldások azon alapszanak, hogy a napfény fényenergiája 
megfelelő anyagokban elektronokat szabadít fel, és ezek áramlása villamos 
energiát tud gerjeszteni. Ez az ún. fényelektromos jelenség. 

Jelenleg az alkalmazott napelemek között meghatározók a szilícium fél-
vezető, ill. szilícium abszorbens szilárdtest-berendezések, amelyek a megfele-
lő tisztaságú félvezetők költséges gyártása miatt meglehetősen drágák. Ezek-
nek általános működési elve, hogy a félvezető anyag abszorbeálja a napener-
giát, és az ütköző fotonok a félvezetőből kilökik az elektronokat, amelyek he-
lyén a visszamaradó lyukak pozitív töltésűek. A töltéseket áramkollektorba ve-
zetik. 

Eric Mc. Farland és Jing Tang, a kaliforniai Santa Barbarbara Egyetem 
kutatói, olyan napelemeket konstruáltak, amelyeknél szétválasztották az ab-
szorpció és a keletkező töltések elvezetésének funkcióit. A napfényabszorpció 
vékonyréteg aranyfilmre felvitt színezékmolekulákban történik. A színezék-
molekulákban aktivizált elektronokat átvezetik az arany-, majd a titán-dioxid 
rétegeken, és összegyűjtik a berendezés alsó titánérintkezőjén. 

A berendezés egyelőre nem működik optimális hatásfokkal, a fényener-
gia hasznosítása még 1% alatt van. A kutatók azonban birtokában vannak 
azon ismereteknek, amelyekkel a berendezést tökéletesíteni tudják. A tapasz-
talatuk szerint az IPCE (incident photon-to-electron conversion efficiency = a 
véletlenszerű foton-elektron átalakulás hatásfoka), és ezzel együtt az energia-
termelés hatásfoka annak függvénye, hogy milyen rétegvastagságban alkal-
mazták a színezéket, és így milyen mértékű fotonabszorpciót tudnak biztosí-
tani. Lényegesen növelhető a hatásfok megfelelő optikai tervezéssel, a fémfe-
lület tükröződésének csökkentésével, megfelelő felületmorfológia választásá-
val, amellyel jelentősen növelhető az abszorbeált fotonok száma. 

 



 

A színezékmolekulákban fotonenergiával aktivizált elektronok az aranyré-
tegbe injektálódnak, a lyukakban elhagyott pozitív töltések a titán-dioxid-
rétegben gyűlnek. Az arany- és titán-dioxid-rétegek között így létrejön egy lo-
kális elektrosztatikus mező, amely a töltések szabad áramlásával szemben 
egy Schottky-gátat létesít. A pozitív és negatív töltések ismételt egyesülésé-
nek bekövetkezésével – a visszaalakulás révén – a folyamat leállna, az akti-
vált színezékmolekulákat a fém töltései kioltanák. 

A kutatók az adott problémát úgy oldották meg, hogy a töltések elvezeté-
sére egy „ballisztikus” pályát létesítettek az arany-rétegen keresztül. A színe-
zékmolekulák a fotonenergiát elnyelve elegendő energiafelesleggel rendel-
keznek ahhoz, hogy az aranyrétegen áthaladva maradjon kinetikus energiájuk 
a Schottky-gáz legyőzéséhez. 

A kutatók véleménye, hogy megfelelő fejlesztések eredményeként az új 
konstrukciójú napelem elérheti a konvencionális félvezetőtípusok hatásfokát. 
Ugyanakkor az új konstrukció olyan anyagokból létesült, amelyek könnyen és 
olcsón gyárthatók. 
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