شرکت ریزسامانههای سبز آینده (رسا)
سهامی خاص
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بیانیه ماموریت
فضای اقتصادی/رقابتی ،تولید کنندگان را وادار به بهبود پروسه تولید ،بهینه سازی و کنترل انرژی و افزایش کنترل
بر کیفیت محصول نموده است .هدف نهایی ،تولید محصول با کیفیت ،قیمت تمام شده پایین و افزایش بهره وری
برای سهامداران هر کارخانه میباشد .اين امر به معنی دسترسی لحظه ای به اطالعات ،اتخاذ تصمیمات سریع و
عکس العمل به موقع است« .رویکرد جهانی  »4.0با استفاده از داده های سنسور و مبتنی بر بستر  IOTو بهره
گیری از دوقلوی ديجیتال ،هوش مصنوعی ( ،)AIو ابزارهایی مانند  ،AR/VRراه حل ها و سرويسهایی را برای بهینه
سازی ،مدیریت و پیش بینی آینده ارائه می دهد .در نتيجه:
•

کاهش  %15-5مصرف انرژی %10-5 ،افزایش کیفیت محصول

•

 10الی  %30افزایش توان عملیاتی با سنجش لحظه ای

•

پيش بينی خرابی ،کاهش توفقات ناخواسته ،افزایش کارایی تجهیزات ،کاهش مصرف قطعات یدکی و
هزینه های انبار

•

برگشت سريع سرمایه

•

ارائه یک سیستم جامع و انعطاف پذیر قابل مدیریت بر اساس شرایط عملکرد مجموعه بصورت Real-Time

•

فراهم نمودن شرایط آسان و شفاف برای هماهنگی و تبادل اطالعات جهت کارشناسان بخشهای مختلف و
در نتيجه افزایش راندمان نیروی انسانی

بر این اساس موسسان شرکت رسا تالش خود را در راستای اعتال و توسعه این مهم در کشور متمرکز نموده اند.

تمرکز حوزه فعالیت
شرکت ریز سامانههای سبز آینده از سال  1391به طور متمرکز در حوزههای ریز فعالیت نمود:
 .1سیستم مدیریت ناوگان
 .2پایش شرایط کارکرد تجهیزات برای تعمیرات پیشگیرانه
 .3طراحی و ساخت سنسورهای MEMS
 .4توسعه مواد شیمیایی پیشرفته
 .5پرینت سهبعدی مواد غیرمتعارف
 .6ارائه سرویس ساخت  MEMSو میکروفلوئیدیک به متقاضی
 .7ساخت تجهیزات خاص
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تاریخچه ،رشد و توسعه
پیدایش
فعالیت خود را در قالب گروه
میکرو مکانیزم¬ها در دانشکده
دانشگاه
مکانیک
مهندسی
صنعتی امیرکبیر آغاز نمود.

ایجاد آزمایشگاه ریزفناوری

سال
1384

سال
1387

فعالیت متمرکز
مجموعههه نههام خود را بههه "مرکز ریز
فنههههاور" ت ییر داد و شههههههههرو بههههه
فعالیت متمرکز نمود.

سال
1391
سال
1394

گسترش بازارهای فروش
در طی بیش از ده سههههههههههال انجهههام
پژوهش هههههای علمی مربوطههههه بههههه
دسههتاوردهای مهم علمی و صههنعتی
دسهههههههههت ی هافههت و اکنون در مرحلههه
گسهههههههترش بههههازارهههههای فروش خود
اسههههههههت .امکههانهات و تجهیزات مورد
اسهههتفاده توسهههط شهههرکت در سهههط
کشههور و منطقه منحصههر به فرد می
باشد.
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فناوری"
ریز
"گروه
نام
با
پژوهشکده فناوریهای نو
در
دانشگاه صنعتی امیرکبیر به کار خود
فعالیتهای
داد .تمرکز
ادامه
مجموعه در این زمان بر روی ساخت
تجهیزات  MEMSو ایجاد یک
آزمایشگاه ریز فناوری بود .در این
سالها مجموعه در داخل دانشگاه
بانام "مرکز تحقیقات "MEMS
شناخته میشد.

ثبت شرکت دانش بنیان
شرکت ريز سامانه های سبز آينده
(رسا) با ت ییر نام و ماهيت مرکز
ر یز فناوری در تار یخ  1394/11/19با
صنعتی
دانشگاه
مشارکت
امیرکبیر ،چند نفر از اعضاء
هیئتعلمی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر و خبرگان صنعت تأسیس
و به ثبت رسید.
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محصوالت و سرویس های تجاری مجموعه
این شرکت تاکنون  14اخترا به ثبت رسانده است .محصوالت و سرویسهای تجاری مجموعه عبارتاند از :
• کیت جلوگیری از پاشش مواد شیمیایی
• برچسب هوشمند خوانش شرایط نگهداری و کارکرد کاال
• ارائه سرویس ساخت ماسک برای اولین بار در ایران
• کيت جاذب مايعات شيميايي و روغن هنگام ريزش با قابليت خنثی کردن اسيد و باز (اسپیلکيت)
• رنگبر برای پاک کردن رنگهای قوی صنعتی با قابليت پوست کندن رنگ و استفاده مجدد
• ساخت مایع ظهور فتورز یست
• ساخت زدایشگر فتورز یست
• مايع دوده بر
• پاک کننده گريس و چربی از سط
• طراحی و ساخت میکرو شتاب سنج
• طراحی و ساخت دستگاه تست و کاليبراسيون شتاب سنج تاg 400
• ساخت ساختارهای ميکروفلوئيديک

اهم فعالیتهای تحقیقاتی مجموعه
• توسعه روش اليه نشانی ضربانی برای ساختاریهاMEMS
• طراحی و ساخت سنسور محرک شانه ای با استفاده از تکنولوژی میکرو ماشین کاری سطحی
• طراحی و ساخت ميکروگريپر برای لقاح مصنوعی
• رزین سرامیکی با قابلیت پر ینت سه بعدی برای ریخته¬گری
• نانوفيلتر برای افزايش خلوص گاز و بنزين بدون استفاده از ستون تقطیر

ریزسامانههای سبز آینده
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طراحی و ساخت ريز سوزن



راه اندازی و استاندارد سازی آزمايشگاه  MEMSدانشگاه صنعتی اميرکبير



طراحی و ساخت ميکروروبات مارسان



طراحی و ساخت روبات مار شکل



طراحی و ساخت سامانه اندازه گيری کثيفی سط



طراحی و ساخت ميکرو حسگر گاز



طراحی ريز سنسور فشار



اصالح یک ربات کارتزین و کنترل آن با خط کش مقاومتی



طراحی و ساخت میز شبیه ساز زلزله و پیاده سازی سیستم دمپر ...



طراحی و ساخت میکرو ساختارهای چسبنده



تحلیل و مدلسازی یک میکروربات



بررسی قابليت اطمينان در MEMS



مطالعه ،مدل سازی و شبيه سازی نرم افزاری طرح يک شتاب سنج ....



بررسی کاربردهای حسگرهای  MAPو  ،MATو ساخت يک نمونه حسگرMAT



مدلسازی حسگر فشار MAP



استخراج دانش فني ساخت قاب اصلي حسگرهای TMAP



طراحی و ساخت سامانه آزمايش حسگر  MAPو MAT



طراحي ساختار مکانيکي حسگر MAP



بررسي روش ساخت اليه اي در ماشين هاي استريوليتوگرافي



طراحي و ساخت دستگاه اسپينر جهت فرايند اليه نشاني در ساخت ادوات ميکروني و MEMS



طراحي و ساخت حسگر  MEMSبراي تشخيص گاز CO



طراحي و اجراي حسگر /محرک پيزو الکتريک



مدل سازي ميکروپمپ با ديافراگم متحرک



ساخت و مدل سازي ميکروژيروسکوپ خازني



ساخت و فرموالسیون دوغابهای نامتعارف پخت شونده با نور به منظور کاربرد در استریو
لیتوگرافی مواد پیشرفته



ارائه يک روش جديد در استريوليتورگرافی و پیادهسازی روش با طراحی ،تدوین و ساخت دستگاه



طراحي و تدوين تکنولوژي ساخت دستگاه نمونه سازي سريع و تعيين جهت بهينه ساخت قطعه
بر روي دستگاه



جبران معکوس انحراف و افزایش دقت ابعادی در قطعات تولید شده به روش استریو لیتوگرافی



مدلسازی سینماتیکی فرایند پخت رزین و پدیده انقباض و شبیهسازی فرایند استریو لیتوگرافی
جهت محاسبه میزان پیچش کرل

ریزسامانههای سبز آینده
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اهم فعالیتهای صنعتی مجموعه
• طراحی و ساخت سیستم مدیریت ناوگان (شرکت سیمان ساروج ،شرکت لبنیات پاک و شرکت
مهندسی احیا صنعت ادوات)
• طراحی و ساخت سیستم کنترلی ارتعاشی و دمایی (شرکت گلگهر سیرجان)
• طراحی و ساخت سیستم توزین هوشمند (شرکت جهان فوالد)
• طراحی و ساخت برچسب هوشمند تشخیص دست (شرکت صنایع غذایی شیوا)
• بهبود زدایش و انحالل سرامیک در محیط  pHباال در ابعاد آزمایشگاهی (مپنا)
• امکان سنجی ریختهگری پره های توربين با استفاده از دوغاب پلیمر-سرامیک پختشونده با نور (مپنا)
• طراحی و ساخت سنسور مقاومتی
• توسعه تکنولوژی و ساخت شتاب سنج  MEMSبا بازهg30
• طراحی و ساخت  20نمونه کليد شتاب با تست ميدانی
• طراحی و ساخت شتاب سنج با تست ميدانی
• ارائه طرح اتوماسيون آزمايشگاه فوالد (شرکت فوالد مبارکه)
• طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری ابعاد قطعه
• طراحی سامانه اتوماتيک سيدها براکی تراپی (سازمان انرژی اتمی)
• اتوماسيون خط توليد موتورهای  DCپرايد (جهاد اصفهان)
• اتوماسيون خط توليد دهليز کنتور گاز (گازسوزان)
• ساخت رنگبر برای اسکيدهای حمل خودرو (ايران خودرو)

ریزسامانههای سبز آینده
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محصوالت ما

سیستم مدیریت ناوگان
ترابری ،جزئی الینفک از سیستم هر کارخانه و صنعتی است.
مدیریت صحی بر شبکه ترابری نیازمند بهکارگیری فن آوری نوین
بهمنظور دسترسی به اطالعات رانندگان ،کنترل مستمر ناوگان و
مدیریت بر هز ینههای ترابری استFMR ،مدیریت ناوگان شرکت
رسا است که با نرمافزاری مکمل میتواند به یاری تمامی صنایع،
ادارات و افراد بشتابد .قابلیت متنو

این دستگاه و امکان

شخصیسازی آن متناسب با نیاز صنعت باعث مقبولیت
بیشازپیش این مکانیاب شده است .از کاربردها و تواناییهای
این دستگاه میتوان به کنترل مستمر تمامی ناوگان یک کارخانه،
استفاده بهینه از ماشینهای مستقر پلیس و امداد در یک ناحیه،
امکان اطال از مکان بیمار آلزایمری و ...اشاره نمود.

ریزسامانههای سبز آینده
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اتصال
بهت ذیه
خارجی و
باتری

دقت 3
متر در
فضای آزاد
دارای
سیم
کارت
داخلی
کارکرد
مطلوب در
دمای-16
تا 70

داده
برداری از
دقیقهای
یک بار
قابلیت
شخصی
سازی
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سیستم پایش شرایط کارکرد تجهیزات برای تعمیرات پیشگیرانه ()PM
موتورها و پمپها در بیشتر فضاهای صنعتی و تولیدی یافت
میشوند .این داراییهای حیاتی معموال ً در حین کار دچار مقداری
لرزش خواهند شد .ارتعاش بیش از حد ،یکی از دالیل اصلی خرابی
دستگاه است که ساالنه صنایع و تولیدیها هز ینه گزافی برای
تعمیر این دستگاهها پرداخت میکنند .یکی از سادهتر ین راهها
برای پیشگیری این خرابی ،نظارت مداوم بر داراییهای مهم با
استفاده از سنسورهای  PMشرکت رسا است .این فناوری به
متخصصین اجازه میدهد تا در هر مکانی و هر زمانی به دادهها
بهصورت آنالین دسترسی پیدا کنند .با استفاده از نرمافزار مربوطه
و آنالیز نمودارهای استخراجی ،سیستم هشدار زودهنگام نسبت
به خرابیهای احتمالی را ارائه میدهد .با قراردادن سنسورهای PM
بر روی موتورها و پمپها ،تیمهای نگهداری با اطمینان خاطر
میتوانند تجهیزات مستقر در مناطق دورافتاده ،صعبالعبور یا
خطرناک را کنترل کنند .موارد ز یر اندکی از سری کاربردهای این
سنسور است:
- 1فنهای اتاق تمیز
- ۲پمپ آب بویلر برای برج خنککننده
- 3نوارنقالههای حفاری
- 4چیلر کارخانه فرآوری گوشت
 -5میکسرهای کارخانه نان

ریزسامانههای سبز آینده

8

داده
برداری از
فرکانس
 10تا1500
هرتز

سنجش
دما به
وضوح
یکدرجه
ارسال
داده تا
فاصله
30متر

کارکرد
مطلوب در
دمای-16
تا 80

ارسال
داده هر
2دقیقه
یکبار
باتری با
کارکرد
20
ساعت
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تگ میخی
امروزه با بهکارگیری فناوریهای نوین میتوان وضعیت و نحوه
مدیریت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و فضای سبز شهری را با
باالترین دقت ممکن رصد کرد.
در مدیریت فضای شهری تعداد درختان و خصوصیات آنها معموال ً

ذخیره
اطالعات
تا 64bit

فرکانس
کاری
125KHz

در زمره اطالعات پایه به شمار میروند .شمارش دستی تعداد
درختان عالوه بر نیاز به نیرو و هز ینه و زمان باال ،احتمال خطای
ز یادی را نیز بهخاطر اشتباههات انسانی به همراه دارد .

ابعاد
کوچک

بدون نیاز
با باتری

از جمله روشهای جدید برای شناسایی و مدیر یت درختان،
شناسنامهدار کردن الکترونیکی آنها با استفاده از فناوری تگ میخی
است .این تگ برای همیشه در محل کاشت باقی میماند ،عمر این
تگها بسیار باال بوده و مقاومت بسیاری در برابر سرما و گرما دارد.
این تگها کدگذار الکترونیکی درختان هستند .همچنین میتوان
در پایش انبار برای شناسایی پالتها و سایر جعبههای چوبی نیز
از این محصول استفاده نمود.
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میکروچیپ تزریقی
تشخیص هویت و کنترل دامها ،طیور و شیالت برای متخصصین
این حوزهها بسیار حائز اهمیت است .بهعنوانمثال هماکنون برای
شناسایی دامها از رنگ یا تگهای گوشی استفاده میکنند .از
مشکالت این روش میتوان به عدم قابلیت جلوگیری از تقلب و

ابعاد
کوچک

ازبینرفتنی بودن این کدگذاری اشاره نمود .میکرو چیپهای

بدون
نیاز به
باتری

تزریقاتی شرکت رسا ،فرستندههای کوچکی هستند که زیرپوست
حیوانات تزریق شده و اطالعات الزمه به آن اضافه میشود .عمر
این چیپها نسبتا ً زیاد بوده و غیر قابل تقلب میباشد .شایانذکر
است که از این میکرو چیپها برای شناسایی حیوانات خانگی نیز
استفاده میشود.
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کارت RFID
هرروزه با پیشرفت فناوری و تلفیق آن با زندگی روزمره افراد و
جهانیشدن ارتباطات از طر یق اینترنت ،گسترش فناوریهای روز
در جنبههای مختلف زندگی بیشتر شده و استفاده از فناوریهای
روز دنیا در سازمانها و سیستمهایی که در ارتباط مستقیم با

بدون نیاز
به تماس

قابلیت
چاپ

مردم میباشند افزایشیافته است .فناوری رادیو شناسه یکی از
فرکانس
متفاوت

کارآمدتر ین آنها میباشد که امروزه در بسیاری از صنایع
مورداستفاده قرار میگیرد .سامانه شناسایی امواج رادیویی
()RFIDسامانه شناسایی بیسیمی است که قادر به تبادل دادهها
بهوسیله برقراری اطالعات بین یک  Tagکه به یک کاال ،کارت و...
متصل شده و یک بازخوان است .این سامانهها از سیگنالهای
الکترونیکی و الکتروم ناطیسی برای خواندن و نوشتن دادهها
بدون تماس بهره میبرند .کارتهای  RFIDمزایای کثیری دارند از
جمله امکان تعریف کاربردهای متعدد ،احتمال پایین کپی کارت
 RFIDبه جهت وجود رمزنگاری امنیتی پیشرفته ،عدم نیاز کارت
به تماس با ر یدر بهمنظور قرائت ،وجود شماره شناسه
منحصربهفرد برای هر کارت .از کاربردهای این کارتها میتوان به:
کارت تردد پرسنل ،کارت پارکینگ ،کارت کلیدی درب ،کارت باشگاه
مشتریان ،کارت مترو و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود.

ریزسامانههای سبز آینده
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ماده رنگبر با قابلیت استفاده مجدد
این ماده برای جداکردن رنگ و مواد پوششی ازروی فلزات و یا
قطعات مکانیکی ساخته شده است .برخالف سایر رنگبرها که
رنگ را در خود حل میکنند ،این حالل رنگ را پوست میکند و به
همین دلیل بارها میتوان از آن استفاده نمود .این مزیت باعث
صرفه اقتصادی برای مصرفکننده میشود.
باتوجهبه نحوه جداسازی رنگ از سط

موردنظر و امکان صاف

نمودن محلول جهت استفاده مجدد ،دفع ضایعات رنگ حاصل
شده نیز بهمراتب با سهولت بیشتری انجام میشود و مسائل
محیط زیستی نیز کامال ً قابلکنترل است.
این ماده قابلیت برداشتن الیههای ضخیم رنگ (حتی رنگهای
کورهای و پختهشده) را بدون آسیبزدن به سطوح فلزی
(زنگزدگی) دارد.
از دیگر مزایای مهم آن سبز بودن و سازگاری با محیطزیست
میباشد .این ماده به علت سبز بودن ،برخالف مواد شیمیایی و
رنگبرهای معمول و رایج در صنعت ،سمی نبوده و برای اپراتور و
نیروی انسانی مرتبط مسمومیت و عوارض بلندمدت آسیبزا و
سرطانزا ندارد.
این ماده کلیه تستها و استاندارهای ایمنی ،بهداشت و فنی را در
مجموعه ایرانخودرو گذرانده و مورد تأیید قرار گرفته است.

ریزسامانههای سبز آینده
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کیت جاذب مایعات با قابلیت خنثی سازی اسید و باز ()SPILL KIT
با وجود تمام تالش صنعتگران ،محققان و کارشناسان در اجرای
ایمنی در آزمایشگاهها و مراکز صنعتی ،ریختن مواد شیمیایی
همواره محتمل و امکانپذیر است .
اسپیل کیت نام تجاری ابزار و ادواتی است که باعث مهار،
جمعآوری و یا خنثیسازی مایعات شیمیایی ریخته شده نظیر
بازها ،اسیدها ،مواد سوختی ،شیمیایی و  ...با روشی آسان و سر یع

خنثی
سازی
اسید و
باز

جذب باال

و بدون نیاز به استفاده از آب و رقیق کردن میگردد و حاصل
پاشش مایعات را تبدیل به پسماند جامد و قابل جمعآوری میکند.
شرکت رسا پس از تحقیقات آزمایشگاهی اکنون موفق به ساخت
و تولید این ماده گردیده است که متناسب به نو و میزان آلودگی
در فرمها و بسته بندیهای مختلف تهیه و تولید میگردد.
این محصول در شکلهای فله ،رول ،بالشتک و پد تولید و قابلارائه
است که هر یک متناسب با شکل و مقدار پاشش مورداستفاده
قرار میگیرد .این کیت ضمن خنثی نمودن اغلب اسیدها و بازها،
باعث جذب آنها شده و در نهایت دور ر یخته میشود.

ریزسامانههای سبز آینده
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مشتریان ما/شرکای تجاری ما
لوگو

نام شرکت  /حوزه فعالیت

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
تولید کنسانتره ،گندله و فوالد

شرکت بینالمللی ساروج بوشهر
تولید و صادرات سیمان

کارخانه شیوا

تولیدات صنایع غذایی

گروه مپنا

شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران

گروه صنعتی ایرانخودرو
کارخانه تولید خودرو

داروسازی دکتر عبیدی
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
شرکت سیناژن
تولید محصوالت بیوتکنولوژی نوین

شرکت کروز

تولیدکننده و صادرکننده قطعات خودرو

شرکت پتروشیمی نوری
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
بانک سامان
مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی
ریزسامانههای سبز آینده
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ساختار سازمانی

هیئت مدیره

فرشاد برازنده
مدیر عامل
محمد امین نجف قلیان

مجید صفری

نگار رزاقی

شهال بحرینی

حسنعلی جعفریاری

الهام محمودی

مدیر فنی و تولید

مدیر اجرایی

مدیر نظارت و کنترل

مدیر آزمایشگاه

HSE

مدیر مالی

روژین موسوی فرد

علیرضا جباری

زهرا ندیری

مسئول فنی تحقیق و توسعه

کارشناس فنی

کارشناس مالی و اداری

یاسمین علیزاده غریب

نسیم زرین

حسین حیدری

مسئول فنی تحقیق و توسعه

کارشناس فنی

انباردار

شهاب مهروانی
کارشناس فنی
محمد اکبری
کارشناس فنی
رضا احمدیان

کارشناس فنی

ریزسامانههای سبز آینده
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اعضای هیئت مدیره
مهندس مجید صفری
رئیس هیئتمدیره
کارشناسی ادبیات و زبانهای خارجی
safari@memsrasa.com

با بیش از  20سابقه مدیریتی و اجرایی و متخصص در مذاکره و تجارت بینالملل

دکتر فرشاد برازنده
نایبرئیس هیئتمدیره

دکتری مکاترونیک

fbarazandeh@aut.ac.ir

دکترای مکاترونیک از آمریکا با بیش از  15سابقه مدیریتی و اجرایی در صنایع به نام دنیا  -دارای بیش از
 14ثبت اخترا و عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس محمدامین نجف قلیان
عضو هیئتمدیره

کارشناسی ارشد مکاترونیک
m.a.najafqolian@gmail.com

کارشناس ارشد مکاترونیک فعال در حوزههای فنی و تحقیقاتی

مهندس نگار رزاقی
عضو هیئتمدیره
کارشناسی صنایع

negar.razzaghi@yahoo.com
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ثبت اختراعات

ریزسامانههای سبز آینده

17

ایده پردازان امید

تهران ،خیابان انقالب ،کوچه باالور،پالک ،7واحد1
021-64545437
www.memsrasa.com

rasa
www.memsrasa.com

تقدیرنامه
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