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  شرکت فنی و مهندسی
 رسا صنعت سامانه های هوشمند

 طراح و سازنده ی سیستم های الکترونیکی و راداری، سنسورهای صنعتی و کاربردی
 در زمینه ی رباتیک و پرنده های بدون سرنشین
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 رزومه کاری و فعالیت های انجام شده

شــرکــت فــنی و مــهندســی رســا صــنعت ســامــانــه هــای هــوشــمند (ســهامــی خــاص)، بــا بــه کــارگــیری تــوانــایــی 
نـیروهـای مـتخصص و اسـتفاده از تجـربـیات اسـاتـید دانـشگاهـی، بـا هـدف طـراحـی و تـولـید سیسـتم هـای الـکترونـیکی 
و مــخابــراتــی هــوشــمند و دیــگر تــجهیزات الــکترونــیکی نــویــن فــعالــیت خــود را در مــرکــز رشــد دانــشگاه آزاد اســالمــی 

واحد مرودشت آغاز نموده است. حوزه های فعالیتی شرکت عبارتند از طراحی و ساخت: 

 رادارهـای بـرد کـوتـاه، تـجهیزات و کـیت هـای آمـوزشـی و آزمـایـشگاهـی راداری و مـخابـراتـی، سیسـتم هـای 
راداری غــیر تــماســی آشــکارســاز تــنفس و تحــرکــات پشــت دیــوار و زیــر آوار، انــواع ربــات هــای زمــینی و پــرنــده هــای 
بــدون ســرنــشین و تــجهیز آنــها بــه سیســتم هــا و حــسگرهــای الــکترونــیکی و مــخابــراتــی نــویــن، سیســتم هــای امــنیتی 
گسـترده راداری، سیسـتم هـای بـینایـی مـاشـین (رهـگیری اهـداف زمـینی و هـوایـی، نـظارت تـصویـری، کـنترل تـرافـیک 
و …)٬ تـــصویـــر بـــرداری هـــوایـــی و تـــهیه عـــکس هـــای ســـه بـــعدی هـــوایـــی، نـــاوبـــری بـــدون GPS و درون ســـاخـــتمان، 

واردات قطعات الکترونیکی و مخابراتی و ... . 

 شــــرکــــت مــــا بــــا تــــوجــــه بــــه تجــــربــــیات خــــود و تــــشکیل تــــیم هــــای تــــحقیقاتــــی در حــــوزه هــــای مــــختلف، آمــــاده ی 

هـمکاری بـا کـلیه ی نـهادهـا و ارگـان هـای دولـتی و خـصوصـی در زمـینه ی اجـرای پـروژه هـای تـحقیقاتـی و کـاربـردی 
می باشد. بطور کلی اهداف شرکت عبارتند از: 

 - انجام پروژه های کاربردی و توسعه ای  

 - تولید تجهیزات الکترونیکی با فناوری نوین 

 - اشتغال زایی برای فارغ التحصیالن دانشگاه ها 

 - ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای  

 - برگزاری دوره های آموزشی جهت پرورش نیروهای متخصص  

هدف از شکل گیری تیم رسا: 

 افزایش دانش فارغ التحصیالن و دانشجویان گروه های برق(کنترل، مخابرات، الکترونیک، 
قدرت) و مکاترونیک در کشور و پیشرفت صنعت ایران عزیزمان است. 
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۱- پتانسیل های موجود جهت اجرای پروژه های مختلف صنعتی 

 وجـود قـریـب بـر 100 نـفر عـضو هـیات عـلمی دارای تـخصصهای مـرتـبط و بـا سـوابـق تـحقیقاتـی و عـملی در حـوزه •

برق کنترل، قدرت، کامپیوتر، مکانیک و علوم نزدیک و وابسته 

 وجود حدود 120 آزمایشگاه و کارگاههای تحقیقاتی در جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده  •

 وجــود بســتر فــناوری اطــالعــاتــی قــوی و مــطمئن در واحــد دانــشگاهــی در جهــت پشــتیبانــی از فــعالــیتهای فــناوری •

اطالعاتی 

 کسب افتخارات متعدد در عرصه مسابقات بین املللی ربوکاپ در سال های گذشته •

 تـــــوانـــــایـــــی تـــــولـــــید نـــــرم افـــــزارهـــــای بـــــینایـــــی مـــــاشـــــین و هـــــوش مـــــصنوعـــــی بـــــه هـــــمراه حـــــسگرهـــــای مـــــختلف بـــــصری، •

الکترومعناطیسی، راداری و ... 

 وجود فضای آزمایشگاهی و کارگاه های  تحقیقاتی رباتیک و هوش مصنوعی •

 وجود مرکز پژوهش و تحقیقات تیم های رباتیک منطقه یک •

۲- مـقام هـای کسـب شـده و گـوشـه ای از فـعالـیت هـای انـجام شـده در مـرکـز پـژوهـش و 
تحقیقات تیم های رباتیک منطقه یک 

 طراحی و ساخت رادار برد کوتاه با قابلیت تصویربرداری روزنه مصنوعی 2015 •

 کسب مقام اول لیگ ربات های پرنده در مسابقات بین املللی امیرکبیر 2012 •

 کسب مقام اول لیگ ربات های پرنده در مسابقات بین املللی ایران اپن 2012 •

 کسب مقام سوم لیگ ربات های پرنده در مسابقات بین املللی ایران اپن 2011 •

 کسب مقام اول لیگ ربات های پرنده در مسابقات کشوری رباتیک سما 90 •

 دعوت تیم سازنده ی بازوهای رباتیکی به اولین نمایشگاه رباتیک و هوشمند سازی دفاعی- صنایع قطعات •

الکترونیک ایران-تهران1391 

 کسب مقام چهارم لیگ ربات های امدادگر در مسابقات بین املللی ایران اپن 2010 •

 کسب مقام چهارم لیگ ربات های نمایشی کاربردی با ربات مار دو زیست در مسابقات بین املللی ایران اپن •

 2011

 طراحی و ساخت انواع ربات های امدادگر، مین یاب، ربات مار، بازوهای رباتیک، بازوی رباتیک شبیه ساز •

دست انسان، ربات های انسان نما، هواپیمای بدون سرنشین 

www.rssi.ir Page �3

http://www.rssi.ir


�

۳- گوشه ای از توانایی های تیم رسا 

۳-۱-  طراحی و ساخت سیستم اسکن لیزری و راداری جهت تشخیص عیوب 
تونل های شهری و یا مناطق غیر قابل دسترس 

طـرح پـیشنهادی مـا، طـراحـی و سـاخـت سیسـتم مـبتنی بـر لـیدار و هـمچنین رادار اسـت کـه مـیتـوانـد بـر روی انـواع 

سیسـتمهای ربـاتـیک نـصب شـود و بـا اسـتفاده از امـواج الـکترومـغناطـیسی و لـیزر تـابـشی، مـوانـع مـوجـود بـر سـر راه 

را آشـــکار کـــرده و مـــوقـــعیت ایـــن مـــوانـــع را بـــه اپـــراتـــور اعـــالم نـــمایـــد. ایـــن فـــرآیـــند بـــا اســـتفاده از اطـــالعـــات لـــیدار ســـه 

هــــای راداری مــــکمل لــــیدار در بــــانــــدهــــای  هــــای حــــرکــــتی و سیســــتم بــــعدی360 درجــــه، ســــنسورهــــای ایــــنرســــی، انــــکدر

هــا نــیز بــصورت  فــرکــانــسی  C, X, K (جهــت افــزایــش بــرد و هــمچنین بهــبود نــتایــج لــیدار) انــجام مــیشــود. پــردازش

آنـالیـن و بـر روی کـامـپیوتـر مـرکـزی سیسـتم انـجام مـیشـود. سیسـتم مـا قـابـلیت اسـکن تـا فـواصـل شـعاع ۳۰ مـتری و 

یا بیشتر از آن را نیز دارد. 

۳-۲-  طراحی و ساخت سیستم های راداری تشخیص ورود غیر مجاز و یا 
تشخیص مانع بصورت آنالین 

مـــا ایـــن تـــوانـــایـــی را داریـــم کـــه در زمـــینه هـــای حـــفاظـــت از مـــناطـــق خـــاص انـــواع رادارهـــای بـــرد بـــلند و کـــوتـــاه را بـــا 

حـساسـیت هـای مـختلف پـیاده سـازی کـنیم. چـرا کـه سیسـتم هـای نـظارتـی بـصری (دوربـین هـا) در بـرخـی مـکان هـا 

غـیر قـابـل اسـتفاده هسـتند و در شـرایـط مـختلف آب و هـوایـی عـملکرد مـناسـبی نـدارنـد و عـالوه بـر آن سیسـتم هـای 

آلـــتراســـونـــیک و مـــادون قـــرمـــز بـــرد بـــسیار کـــوتـــاه دارنـــد و بـــاز هـــم از نـــویـــزهـــای مـــکانـــیکی و حـــرارتـــی مـــصون نیســـتند. 

رادارهـــای مـــا در فـــرکـــانـــس هـــای مـــختلف غـــیر قـــابـــل دســـترس عـــموم مـــردم، قـــابـــلیت ســـنجش مـــسافـــت تـــا 200 مـــتر و 

بیشــتر را دارنــد و در صــورت نــیاز بــردهــای بــاالتــر نــیز قــابــل پــیاده ســازی اســت. هــمچنین تــوانــایــی ســنجش ســرعــت 

اهـداف بـا انـدازه هـای مـختلف تـا 250km/h را دارنـد کـه هـدف مـی تـوانـد بـه انـدازه ی یـک تـوپ گـلف نـیز بـاشـد کـه 

ایــــن نــــشان از رزولــــوشــــن بــــسیار بــــاالی رادار مــــا دارد و مــــناســــب تــــشخیص هــــر نــــوع هــــدفــــی اســــت. از طــــرف دیــــگر 

سیسـتم هـای راداری آشـکارسـازی حـرکـت جهـت نـظارت هـای مـختلف و هـمچنین کـنترل روشـنایـی قـابـل پـیاده سـازی 

است که این سیستم ها می توانند درون دیوارها و زیر مصالح ساختمانی و دیوارسازی ها اختفا گردند. 

۳-۳- تهیه عکس های سه بعدی هوایی از پل ها و سطح زمین با ربات پرنده 

مــا ایــن تــوانــایــی را داریــم کــه بــا اســتفاده از پــرنــده هــای بــدون ســرنــشین اقــدام بــه تــصویــر بــرداری از ســطح زمــین 

نموده و از ساختمان ها، پل ها و … تصاویر سه بعدی تهیه کنیم. 
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۳-۴-  تصویر برداری و فیلم برداری از سطح زمین با پرنده های بدون سرنشین 
(هلی شات) 

بـدون شـک اسـتفاده از پـرنـده هـای بـدون سـرنـشین جهـت ثـبت فـیلم و تـصاویـر از پـروژه هـای شهـری مـقرون بـه صـرفـه 

تـر و سـریـعتر از بـالـگردهـا خـواهـد بـود. مـا ایـن تـوانـایـی را داریـم کـه بـا اسـتفاده از پـرنـده هـای بـدون سـرنـشین فـیلم 

های با کیفیت باالی 4K از سطح زمین، باغ، ساختمان ها، پل ها و … تهیه کنیم. 

 ۳-۵-  طراحی و ساخت سیستم های کنترل ترافیک با رادار و دوربین 

طراحی و ساخت سیستم های تخمین حجم ترافیک -

عکســبرداری از خــودروهــای متخــلف و هــمچنین خــودروهــایــی کــه بــه هــنگام قــرمــز بــودن چــراغ -

راهنمایی از خط عابر پیاده رد می شوند. 

کنترل سرعت و نمایش سرعت در خیابان ها و مناطق حساس به افزایش سرعت -
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کـنترل روشـنایـی خـیابـان هـا و گـذرگـاه هـای عـابـر پـیاده  بـا اسـتفاده از رادارهـا آشـکار سـاز حـرکـت -

(با قابلیت مخفی شدن در دیوارها جهت جلوگیری از سرقت)  

سـاخـت دیـواره ای امـنیتی گسـترده راداری و لـیزری جهـت حـفاظـت از ورود غـیر مـجاز بـه مـناطق -

وسیع 
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تـجهیز خـودروهـای سـنگین و اتـوبـوس هـا بـه رادارهـای نـشانـگر نـقاط کـور خـودرو جهـت مـمانـعت -

از تصادف
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