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  چکیده

در سال هاي پسین تکنولوژي سلول هاي خورشیدي، سازوکار 

سلول هاي زیستی مبتنی بر مجموعه پروتئینی نانوساختار 

اما راندمان . ، تحت بررسی ویژه اي قرار گرفته اند1فتوسیستم 

پایین این سلول ها، کاربرد این ماده را در معماري سلول هاي 

ن پروتئین غشایی، درحالی که ای. فتوولتائیک محدود کرده است

فتوسنتز در گیاهان، جلبک ها و  zشرکت کننده در طرح 

برخی باکتري ها، به عنوان یک فتودیود طبیعی سازگار با 

محیط زیست و عدم تولید پسماند هاي مضر، قابلیت جذب 

و تولید % 100انرژي فوتون نور با بازده کوانتومی % 56-47

ولت  1ی به بزرگی تقریبا حامل هاي بار آزاد با اختالف پتانسیل

با ابعاد نانومتري بی نقص  1در کنار فراوانی طبیعی فتوسیستم 

گیرنده الکترون، می تواند یک گزینه ي - آن با دو بخش دهنده

مناسب براي استفاده به عنوان الیه ي فعال در تکنولوژي سلول 

  .هاي خورشیدي ارزان قیمت باشد

تر از ساختار و ساز و  در این رساله ي دکتري با بینش عمیق

کار این کمپلکس ماکرومولکولی پیچیده، تکنیک هاي فیزیکی 

و شیمیایی ممکن براي بهبود عملکرد الیه ي فعال پروتئینی و 

بهینه سازي عملکردي این سلول هاي خورشیدي زیستی 

  .بررسی شده است
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Abstract  
In recent years of solar cell technology, the 
mechanism of biological cells based on the 
photosystem I (PSI) nanostructured protein 
complex have been specially studied. 
However, the low efficiency of these cells 
has limited the use of such material in the 
architecture of photovoltaic cells. While 
such membrane protein, participating in the 
z photosynthesis scheme in plants, algae and 
some bacteria is known as an 
environmentally friendly natural  photodiode 
without producing harmful wastes. The 
ability to absorb 47-56% of the photon 
energy of light with a quantum efficiency of 
100 % and the production of free charge 
carriers with approximately 1 volt potential 
difference is reported. The natural 
abundance of photosystem I, with its perfect 
nanometer dimensions containing two 
electron donor-acceptor components, could 
be a good option for use as an active layer in 
inexpensive solar cell technology. In this 
thesis, with a deeper insight on the structure 
and mechanism of such macromolecular 
complex, possible physical and chemical 
techniques have been investigated to 
improve the function of the protein active 
layer and optimize the biological solar cell 
performance.  
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