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 های موضوعی فناوری سازی زمینهاختراع برای آشکار های ثبتواژگانی پروانهتحلیل هم

  9یاحمد میرزای ،3راوریزادهمحمد توکلی، *2فرامرز سهیلی ،1ثریا ذوالفقاری

 سنجی، دانشگاه یزد. دانشجوی کارشناسی ارشد علم1

 شناسی، دانشگاه پیام نوراطالعات و دانش و . استادیار گروه علم2

 دانشگاه یزد، شناسیاطالعات و دانشو استادیار گروه علم . 3

 دانشگاه یزداستادیار گروه قدرت ـ الکترونیک، . 9

 

 چکیده

های ثبت اختراع، به شناخت مفاهیم و تواند از طریق پروانهسنجی است که میواژگانی، یکی از فنون علمتحلیل هم

ها در یک زمینه از فناوری کمک کند. با این نگاه، پژوهش حاضر در نظر دارد با مطالعه له مراتب روابط بین آنسلس

فناوری  این ههای موضوعی مربوط بزمینه ،های ثبت اختراع مرتبط با فناوری برق ربات زیرسطحی خودکارواژگانی پروانه

پروانه ثبت اختراع بازیابی شد و  222جو و تعداد وپایگاه لنز جسترا شناسایی کند. برای این کار، در گوگل پتنت و 

اصطالح موضوعی تشخیص داده شد.  5791سازی، تعداد دست. پس از یکشدسازی خودکار نمایهسپس با روش نیمه

ای نت یوسیافزار راور ماتریس ایجاد و مرکزیت بینابینی این اصطالحات با رخدادی این اصطالحات، با نرمماتریس هم

کار، روایی  اصطالح موضوعی باقی ماند. این 907، در نهایتهایی که صفر بودند، کنار گذاشته شدند. محاسبه و آن

 ، نقشه روابط اصطالحات موضوعیپایانکند. در اصطالحات مرتبط با فناوری برق ربات زیرسطحی خودکار را تضمین می

سیستم ارتباطات، : که موضوعات ندها نشان دادهای حاصل از این نقشهفته. یاشدافزار نت دراو ترسیم از طریق نرم

ونار، سیستم س هایویرسونار، تصهای های صوتی، انتقال سیگنال، ناوبری، سیستم کنترل، آنتن، کاتد، سیستمسیگنال

ترین موضوعات حوزه برق ربات از مرکزی ،های هماهنگی، سیستم پیرانش و منبع تغذیهنیرو، سنسورها، سیستم

ها در حوزه برق ربات زیرسطحی خودکار، انطباق زیرسطحی خودکار هستند. مطالعه ادبیات مرتبط با رویکردها و گرایش

ند توارفته در این پژوهش میرکامطالعه نشان داد. روش بههای این پژوهش و ادبیات مورد قابل قبولی را بین یافته

 ابزاری کمکی در شناخت فناوری یک محصول مؤثر باشد. عنوانبه

سطحی زیر هایرباتمحتوا،  فنی، تحلیل دانشسازی آشکار، اختراع های ثبتپروانهواژگانی، همتحلیل واژگان کلیدی: 

 .خودکار
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 مقدمه -1

توان با می دهد که چگونهاین پژوهش نشان می

های های ثبت اختراع، به جنبهواژگانی پروانهتحلیل هم

 برد. اهمیت این کار پی موضوعی مختلف یک فناوری

امروزه بخش اعظم » شود کهجا ناشی میاز آن

ها و مراکز پژوهشی مهم جهان را شرکت هایدارایی

ه ها کدارایی دهد. اینهای فکری آنان تشکیل میدارایی

های فکری و پژوهشی است طور عمده حاصل فعالیتبه

شود و انواع مهم آن دیده می یهای گوناگونبه شکل

شده )پتنت(، عالیم تجاری  عبارت است از: اختراع ثبت

 [«.4] ... و های صنعتی و رازهای تجاریخدمات، طرح و

ای عنوان سنجههای ثبت اختراع بهتحلیل پروانه

میزان پیشرفت علم و فناوری،  مناسب برای بررسی

کارهای پژوهشی و ترسیم کشف پتانسیل الزم در 

ترین برداین مدارک پرکار .[2] استدانش  هاینقشه

 و حاوی ع تاریخ اطالعات در مورد فناوری اطالعاتمنب

در مدارک دیگر که اغلب  هستنداطالعات دقیق فنی 

 ددرص هشتاددر حال حاضر  ،عبارتیشوند. بهیافت نمی

های ثبت اختراع توان در پروانهفنی را تنها میاز دانش 

 .[9] یافت

های دستیابی به فناوری، پروانه گرفتن بحثبا باال 

 عنوان یک منبعختراع و اطالعات موجود در آن بهاثبت 

دهی گذاری و جهتراهبردی، نقش مهمی را در سیاست

کنند. از ایفا می هاها و سازمانهای شرکتبه فعالیت

 های ثبترو دستیابی به فناوری نهفته در پروانهاین

 هاها و سازمانیافته و شرکتای یندهفزا اختراع اهمیت

کنند. می گذاریسرمایه ی در این زمینهطور جدبه

های ثبت اختراع نیز مستلزم چگونگی استفاده از پروانه

  .خود است های خاصشیوه

کاوی متن رسد که از طریق دادهنظر میبه

به برخی اطالعات درباره  توانهای ثبت اختراع میپروانه

 محصول، دانش فنی .برد فنی محصول نیز پیدانش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Autonomous Underwater Vehicles (AUV) 

مورد نیاز طراحی محصول  هایمهارت و اطالعات شامل

ند از شرح کامل محصول، اعبارت [ که1] است فنی

از، نیهای تأسیساتی موردمحصول، سیستمهای کاربرد

شرایط و نیازهای تولید در هر مرحله، نیازهای  تعیین

اطالعاتی مربوط  ...( و منابع محصول )آب، برق، گاز و

، اختراعات، ها، کتابهابه محصول از جمله مجله

 .[9... ] افزارها ونرم

 هایطور خاص به محتوای پروانهپژوهش حاضر به

سطحی خودکار های زیرثبت اختراع مربوط به ربات

  .است توجه دارد که یک محصول مکاترونیکی

پیشرفت در وسایل رباتیک زیرآبی، توسعه وسایلی 

ا را کشف و هداده توانندرا ممکن ساخته است که می

م زیرآبی را انجا ی کنند یا حتی برخی از عملیاتگردآور

 ها در عمق آب بدونامکان هدایت آن امروزه دهند که

ها را وجود دارد. این ماشین کابل نیز از استفاده

ها نامند. از این رباتمی 4سطحی خودکارهای زیرربات

 مطالعات انجام و اقیانوس اعماق در جووجست برای

 .ودشمصارف نظامی استفاده می نیز و شناسیقیانوسا

های زیرآبی، قادر به پیمودن یک در واقع این ماشین

 ،برداریمانند نقشه سیر داده شده و انجام عملیاتیم

 .[4یابی و غیره هستند ]شناسایی، مین

در  .اندتوسعه یافتهسرعت ها بهاین نوع زیردریایی

هانی در زمینه سمپوزیوم ج نخستین ،4591سال 

برگزار شد  های هوشمند در آمریکافناوری زیرسطحی

 ،4590کننده داشت. در سال نفر شرکت 21 تنهاکه 

ها و ها، آژانسشرکت ها،نفر از دانشگاه 921بیش از 

کشورهای مختلف در این سمپوزیوم شرکت کردند. در 

سطحی خودکار آزمایشگاهی زیر هایربات ،4551دهه 

ند توانستهای عملیاتی تبدیل شدند که میبه سامانه

 شده انجاماهداف تعیین برمبنایاز وظایف را  یک سری

 صورتبه سطحی خودکارهای زیردهند. بسیاری از ربات

های ربات .[0] المللی در این زمان توسعه یافتندبین

کشور 41در جهان توسط سطحی خودکار زیادی زیر
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ها برای هدف یا اینهریک از  .نداتوسعه یافته

 دتنوع زیا اند، بنابراینهای خاصی طراحی شدهمأموریت

هدف  برمبنایسطحی خودکار های زیردر ربات

های روش .[9] استمأموریتی و حداکثر عمق عملیاتی 

 سطحی خودکارهای زیربندی رباتمتفاوتی برای طبقه

نه، اندازه، هزی برمبنایبندی جمله طبقه از ؛وجود دارد

 .[0] برندگی و عمق عملیاتیروش پیش

مباحث برقی این محصول اهمیت  دلیل اینکهبه

هایی مورد توجه قرار دارد، به طور خاص پروانه ایویژه

رای . بمربوط هستند که به برق این محصول اندگرفته

واژگانی و در های تحلیل همها، از روشتحلیل متون آن

 هایر تحلیل شبکهرفته د کاربه پی آن از روش

های موضوعی یا همان اجتماعی برای ترسیم نقشه

های نقشه .های مفهومی استفاده شده استنقشه

 های مختلفتوانند در تعیین موقعیت حوزهمفهومی می

اهمیت یا باکمک کنند،  در چارچوب مفهومی علم

ها را نشان دهند و همچنین اهمیت بودن زیرحوزهبی

های مختلف زمینه وزه بودن بخشحیا زیر حوزه اصلی

 .علمی مورد مطالعه را مشخص کنند

 هاینکته بسیار مهم این است که ترسیم نقشه

های بلکه پس از ترسیم نقشه هدف نیست، علمی تنها

ها را انجام داد که آن نظر باید تحلیل و تفسیرمورد

ای های بسیار مهم است. به منظور تفسیر نقشهمرحله

های اجتماعی از فنون تحلیل شبکه توانعلمی می

 های علمی دارای ساختاری مشابهکرد. نقشه استفاده

مطالعه کمی و  .[5] های اجتماعی هستندشبکه

های های اجتماعی )موجودیتسازی شبکهدیداری

ها و با استفاده از برنامه (هااجتماعی و روابط میان آن

ی اجتماعی هارا تحلیل شبکهای افزارهای رایانهنرم

های اجتماعی روشی عملی تحلیل شبکه .گویندمی

 های ساختاری روابطبرای تبدیل مفاهیم و الگو

های قابل درک به شاخصه اجتماعی، رفتاری، فردی و ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Institute for Scientific Information(ISI) 

2. Bauin 

3. Callon، law & Rip  

اجتماعی در دو سطح  هایگیری است. شبکهو اندازه

 های مرکزیت. شاخصشوندمیخرد و کالن بررسی 

های متعددی مانند و شاخصهای خرد شاخص عنوانبه

 میانگین بندی، مؤلفه،چگالی، انسجام، ضریب خوشه

عنوان قطر شبکه، محفل، تمرکز و غیره بهفاصله، 

  .هستند هاهای کالن تحلیل شبکهشاخص

 پیشینه پژوهش -2

پژوهشی را هیچ گونه گرفته، های صورتوجوجست

های موضوعی حوزه برق نقشه در زمینه ترسیم

سطحی خودکار به روش تحلیل های زیرربات

ل تحلی بهمتون مربوط  بیشترنداد.  واژگانی نشانهم

 واژگانی و ترسیمهای اجتماعی، تحلیل همشبکه

ترین اثر به ها است. مرتبطهای علمی سایر حوزهنقشه

روند توسعه فناوری  پور دربارهکار حاضر، پژوهش لوئی

ذر زمان است که سطحی خودکار در گرهای زیربات

توضیحاتی در خصوص توجیه فنی ی اقتصادی استفاده 

به  از شناورهای زیرآبی و همچنین لزوم دستیابی

های مرتبط با این سامانه در دنیا و در کشور فناوری

  .[4] داده است

مورد  4501علم در دنیا از دهه  های ترسیمپژوهش

و  4آیاسسسه آیگذار مؤتوجه گارفیلد، بنیان

در زمینه تحلیل  .قرار گرفته است دیگر پژوهشگران

انجام  2واژگانی، یکی از کارهای اولیه توسط باوئوینهم

ا در ر شد تا رابطه دینامیک بین موضوعات حوزه آبزیان

الو،  .[41] به دست آورد 4594 تا 4505های سال

کتابی را با عنوان سنجش روابط پویا در  9کالون و ریپ

ب، یک اثر پایه یرایش کردند. این کتاو فناوری و علم

 .[44] شودواژگانی محسوب میدر حوزه تحلیل هم

 ،[49 و 41، 49، 42] بعضی از پژوهشگران

 واژگانی انجامدر زمینه تجزیه و تحلیل هم را مطالعاتی
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ها که انجام این نوع پژوهش حالی است اند. این درداده

 .در ایران سابقه چندانی ندارد

های موضوعات ربات بندیصوص دستهدر خ

معتقد است که  (2114) 4سطحی خودکار، بلیدبرگزیر

 هایهای الزم برای رباتتهیه فهرستی از فناوری

سطحی خودکار بسیار سخت است و هر فهرستی که زیر

از  ایجاد شود کامل نخواهد بود. وی فهرستی

 ردهد که در سه دهه گذشته دهایی را نشان میفناوری

مورد توجه قرار  سطحی خودکارهای زیرحوزه ربات

سازی، انرژی، ناوبری، حسگر و ؛ مانند هوشمنداندگرفته

 [. 44] ارتباطات

مباحث اصولی در  نیز معتقدندو همکاران  2کورتاین

 سطحی خودکار عبارت است از پالتفورمهای زیرربات

عمق  برندگی،)شامل اندازه، هزینه، روش پیش

ی(، ناوبری، کنترل، انرژی، ارتباطات و سنسورها عملیات

 .[40] دارد که با فهرست بلیدبرگ همخوانی

به  توانمی ز جنبه مطالعات واژگانی در ایرانا

 زیر اشاره کرد. های پژوهش

 هایحوزه» عنوانبا در پژوهشی محمدی 

ی به شناسای «دهنده فناوری و علم نانو در ایرانتشکیل

دهنده فناوری و تشکیل موضوعی هایو ترسیم حوزه

و حریری نیز در  شکفته .[49] علم نانو پرداخته است

 ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی پژوهش دیگری،

موضوعی و  استنادیهای همشرو ایران را با استفاده از

تیمورپور  .[5] معیارهای تحلیل شبکه انجام داده است

نوین برای روشی » و همکاران در پژوهشی با عنوان

های با روش «هوشمند متون علمی بندیدسته

سنجی به مطالعه موردی مقاالت کاوی و علممتن

 .[45] است نانو متخصصان ایران پرداخته فناوری

ارائه » اسدی در پژوهشی با عنوان پور وبرزین

چارچوب مفهومی ترسیم نقشه دانش مبتنی بر 

 ی عواملضمن بررس ،«عوامل کلیدی موفقیت استخراج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Blidberg 

2. Curtin 

3. Google Patent  

 کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت ترسیم نقشه دانش،

ترسیم نقشه دانش  برایچارچوب مفهومی جامعی را 

 را به این د تا از این طریق توجه بیشتریندهارائه می

 .[21] کنندگام بنیادین و ضروری دانش، جلب 

 مرقی و همکاران ترسیم نقشه علم ماساژمهدی زاده

در پایگاه  2149تا  2119های درمانی را طی سال

 آیندی واژگاناسکاپوس، با استفاده از تحلیل هم

 اندهای تحلیل محتوا انجام دادهعنوان یکی از روشبه

[24]. 

 شناسی پژوهشروش -3

ا که ب استپژوهش حاضر از نوع توصیفی ی اسنادی 

ی هاواژگانی از طریق تحلیل شبکهرویکرد تحلیل هم

پژوهش، این انجام  برای اجتماعی صورت گرفته است.

های های ثبت اختراع حوزه برق رباتابتدا پروانه

 1و لنز 9تنگوگل پتهای پایگاه سطحی خودکار که درزیر

. برای ندشد صورت تمام متن بازیابینمایه شده بودند به

ثبت اختراع مرتبط، از روش های یافتن پروانه

 ؛ به ایناستفاده شد جوی دوگانه کلیدواژه ی ردهوجست

 کلیدواژه باهایی که دستور داده شد تا پروانهترتیب 

"Autonomous Underwater Vehicle"  بازیابی

 H جو به ردهوواژه، جستدر کنار این کلید .شوند

های بندی جهانی پروانهمحدود شد. این رده، در رده

شود که موضوع هایی داده میاختراع به پروانه ثبت

هر یک از  ز طریق این راهبرد، درها برق است. اآن

 هایجو صورت گرفت. پروانهوشده جستهای یادپایگاه

با هم مقایسه شدند  جواین جستطریق بازیابی شده از 

د. عمل شناسایی با نتا موارد مشترک شناسایی شو

و با توجه به امکانات  توجه به شماره ثبت اختراع

که اگر دو ای گونهافزار اکسل صورت گرفت؛ بهنرم

 در نهایتشد. وجود داشت، یکی حذف می شماره مشابه

4. Lens 



 89، پاییز 18شماره  هیافتر

 

55 

ها آن پروانه ثبت اختراع باقی ماند که فرمت 229تعداد 

 .به متن ساده تبدیل شد «4الامتیاچ» از

واژگانی، استخراج قدم در تحلیل هم نخستین

. [44اطالعاتی موجود است ]های از رکورد هاکلیدواژه

سازی موضوعی این ه بعدی، نمایه، مرحلمبنابر این 

پروانه ثبت اختراع  های هرواژهها بود تا کلیدپروانه

 .تعیین شود

کار بهواژگانی های همهایی که در تحلیلواژه

ای که توسط شدهتواند از اصطالحات کنترل، میرودمی

های موجود در شده تا واژه داده یک فرد به یک مدرک

های مشابه ت باشد. در پژوهشمتفاو ،یک متن کامل

ها مورد استفاده نامههای اصطالحفقط کلیدواژه اولیه

ها، واژهکلید بعدها برای استخراج این ،گرفتقرار می

متن کامل گسترش یافت. توجه به عنوان، چکیده و 

 توجه قرار از متن باید مورد که چه بخشیدرباره این

( 4550) 2و روتوگیرد، نظریات متفاوت است. مورگان 

ها با توصیه کردند که تحلیل واژگانی باید روی چکیده

 که خبرگان صنعت پیشنهاد هاییاستفاده از واژه

شود تا به تعیین موضوعات مورد توجه  دهند، انجاممی

 در[ 44] بیشتری در یک حوزه تحقیقاتی کمک کند

 هایسازی، متن کامل پروانهاین پژوهش، برای نمایه

اختراع در نظر گرفته شد. یکی از مزایای تمام متن ثبت 

اصطالحات  های دیگر، توان استخراجدر برابر روش

 .اما مهم است ،دارای فراوانی پایین

ثبت اختراع، های سازی متن کامل پروانهنمایه برای

 صورت که یک خودکار استفاده شد، به ایناز روش نیمه

 با الگوریتم شارپ،ای به زبان سیبرنامه رایانه

تم، یاین الگور مبناینوشته شد. بر «گلچینیشکاف»

 در متن مفهومی ندارد، حروف اضافه و افعال و هر آنچه

، دهی(. سپس)شکافبا یک عالمت ستاره جایگزین شد 

عنوان یک بود به چه بین دو ستاره قرار گرفتههر آن

اصطالح احتمالی در نظر گرفته شد. این اصطالحات 

فراوانی اصطالحات در  عاملاز چهار  ی با تلفیقیاحتمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hyper Text Markup Language (HTML) 

 دهنده اصطالحهای تشکیلمیانگین فراوانی واژه متن،

صطالح و دهنده آن اهای تشکیلموضوعی، تعداد واژه

از اصطالحات  یعنوان جزیتعداد حضور آن اصطالح به

با یک تابع لگاریتمی  پایاندهی شدند. در دیگر، وزن

 ،که باید از آن متن استخراج شود یهایواژهتعداد کلید

 صله رابطه اعم و اختعیین شده و با در نظر گرفتن مسئ

ها انتخاب )گلچین( واژهترین کلیدبین موضوعات، مهم

 .[22] شدند

که  واژه و عبارت بود 4091سازی حاصل این نمایه

افزار راور ماتریس شدند. با امکاناتی که در این وارد نرم

یت که دقت یا جامع ود دارد، موضوعاتیافزار وجنرم

موضوعاتی که از  همچنین کافی نداشتند، حذف شدند،

 تفاوت داشتند و نیز جمع و مفرد نظر امالیی با هم

 واژه باقیکلید 4509دست شدند. در پایان، ها یکواژه

  .ماند

 ها از طریقواژهرخدادی این کلیدماتریس هم

تحلیل »شد. ایده افزار راور ماتریس ایجاد نرم

توسط  4599 که در سال« هارخدادی کلیدواژههم

کالون مطرح شد این بود که آمدن کلمات با هم در یک 

 بنابراینمحتوای آن مدرک است.  دهندهمدرک، نشان

گیری کنیم، رخدادی را اندازهاگر میزان این هم

شبکه مفاهیم یک زمینه علمی را ترسیم  توانیممی

ن آمد ها با شمارش تعداد دفعات با همهکنیم. این نقش

 وندشهر اصطالح موضوعی با موضوعات دیگر ترسیم می

رخدادی در این پژوهش، حداکثر هم برای مثال، ؛[29]

های بار )به تعداد کل پروانه 229تواند دو اصطالح می

دو  ،صفر بار باشد )یعنی کمدستثبت اختراع( و 

 .(انداعی با هم نیامدههیچ پروانه ثبت اختر اصطالح در

برای  .ها بودواژهسنجش روایی کلید ،مرحله بعدی

این کار مرکزیت بینابینی اصطالحات محاسبه شد. 

یک موجودیت را  سنجه مرکزیت بینابینی، موقعیت

 اش برای ایجاد ارتباطدرون یک شبکه بر حسب توانایی

 کند.ها در شبکه، شناسایی مییا گره هابا سایر زوج

2. Morgan & Rotto 
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ینابین ب ای است کهکلی مرکزیت بینابینی نقطهطورهب

بسیاری از جفت نقاط دیگر باشد. در واقع نقاطی 

ارتباطی نقاط دیگر از  هایای هستند که راهواسطه

کردن یا  گذرد. این نقاط دارای قدرت ایزولهها میآن

عنوان هایی که بهگره .[21] ارتباطات هستند افزایش

کنند نمرات اطالعات عمل می نواسطه برای جریا

بینابینی باالیی خواهند داشت. یک عامل بینابین 

 یا تبادل منابع کننده جریان اطالعاتکنترل تواندمی

 .[29] باشد

 اشاره به آنها پس از مراحلی که در بخش یافته

وارد شد.  4نت دراو افزارشود، ماتریس نهایی به نرممی

روابط بین  یر درآوردنافزار امکان به تصواین نرم

سازد. در این پژوهش، هر های شبکه را فراهم میگره

ه که نقشاینبر  عالوه .شودموضوع یک گره محسوب می

های اصطالحات موضوعی حوزه برق ربات کلی روابط

چهارده  سطحی خودکار ترسیم شد، برای هر یک اززیر

اصطالحی که در باالترین مرکزیت بینابینی قرار 

وقتی  .ترسیم شد 2ایگو() اشتند، نقشه شبکه خصوصید

روی یک عامل )در اینجا اصطالح موضوعی( در که 

ایگو نامیده  اصطالحدر شبکه تمرکز شود، آن عامل 

 ندکمیزمانی ایجاد  شود. شبکه خصوصی یک عاملمی

ر طوبهکه  هاییکه در یک شبکه، تنها آن عامل و عامل

 .[24] کنند، حضور پیدا ارتباط دارند آن مستقیم با

ر قرا در پایان، هر شبکه خصوصی مورد توجه دقیق

کار رفته در اصطالحات بهی ها، واژهگرفت. کانون توجه

، واژه سیگنال در اصطالحات مثال ند؛ برایبودآن شبکه 

 صوتی و فراوانی سیگنالهای انتقال سیگنال، سیگنال

 حضور ه خصوصیدهد که این واژه در آن شبکنشان می

یکی از موضوعات اصلی  عنوانرو بهزیادی دارد، از این

 .شدمیآن شبکه خصوصی تشخیص داده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. NetDraw 

 هایافته -9

این بخش به نتایج حاصل از تحلیل محتوای  در

سطحی های زیرربات برق ثبت اختراع حوزههای پروانه

 اجتماعی پرداختههای خودکار با رویکرد تحلیل شبکه

 .شودمی

موضوعی  اصطالح 4509د که ندهنشان می هایافته

سطحی های زیررق رباتدر متون فنی مربوط به ب

ح الکه این تعداد اصطاز آن کار رفته است. پسخودکار به

 نت، مقدارافزار یوسیموضوعی حاصل شد، از طریق نرم

از این اصطالحات محاسبه  یکمرکزیت بینابینی هر

مورد از  4240که  داد دست آمده نشانشد. خروجی به

بینابینی صفر و نزدیک به صفر  دارای مرکزیتها آن

هستند. این گروه از اصطالحات از طریق یک برنامه 

رخدادی شارپ، از ماتریس همافزاری به زبان سینرم

ماند. این  اصطالح باقی 019 ،در نتیجه حذف شدند که

کند نمی تغییری در مرفولوژی شبکه ایجاد در عملکار 

دهی اصطالحاتی را که در شکل این مزیت را دارد کهو 

ساختار شبکه موضوعی نقش دارند، از سایر اصطالحات 

دست آمده متمایز سازد. به عبارتی، اصطالحاتی را به

  .تری دارنداساسی گزیند که در یک حوزه، نقشبرمی

 اصطالح 019رخدادی پس از ایجاد ماتریس هم

هوشمند، نقشه روابط ی هااساسی حوزه برق زیرسطحی

. شددراو ترسیم افزار نتها از طریق نرمموضوعی آن

  .دهدمی نمایی از این نقشه را نشان (4)شکل 

 یک اصطالح موضوعی نمایانگرها دایره (4)در شکل 

. هرچه استسطحی خودکار های زیردر زمینه برق ربات

ح الآن است که این اصط د نشان ازنتر باشها بزرگدایره

های ثبت اختراع مرتبط با موضوع موضوعی در پروانه

باالتری از جنبه ایجاد ارتباط بین  پژوهش، مرکزیت

 رنمایانگها دارد. خطوط بین این دایره را سایر موضوعات

 علت شلوغیباط بین اصطالحات موضوعی است. بهارت

از هم قابل  ها، در بسیاری از موارد این خطوطنقشه

2. Ego 
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های روی این نقشه، عناوین . نوشتهتشخیص نیستند

در باالی سمت راست  اصطالحات موضوعی هستند که

 .اندگرفته گره مربوط به خود قرار

 تریندهد، مرکزینشان می (4)گونه که شکل همان

سطحی های زیرمباحث در حوزه فناوری برق ربات

 اصطالحات دیگر خودکار از نظر پیونددهندگی بین

  : زیر است صورتترتیب اندازه مرکزیت، بهبه

ال انتق صوتی،های ارتباطی، سیگنالهای سیستم

کنترلی، آنتن، کاتد، های سیگنال، ناوبری، سامانه

های سیستم سونار، سنسورها،های سیستم

 .پیرانش و منبع تغذیههای کننده، سیستمهماهنگ

 کیدهد که شبکه خصوصی هر مییافته دیگر نشان 

وان عنال با چه مباحثی مرتبط هستند. بهبا اتموضوع از

قسمتی از نقشه  نمونه و برای رعایت اختصار،

ه برای سیزد و آمدهترین شبکه خصوصی در زیر مرکزی

 ؛است هبه همین نحو عمل شد موضوع مرکزی دیگر نیز

 که موضوع دهدنشان می (2)شکل ، عنوان مثالبه

 طور مستقیمبهاتی با چه موضوع «4سیستم ارتباطات»

در ارتباط است. چون حجم نقشه زیاد است و نشان 

یک شمای کلی باعث از بین رفتن جزییات  دادن آن در

ای بر شود، این نقشه به چهار بخش شکسته شده ومی

آمده  (2)رعایت اختصار، تنها یک بخش آن در شکل 

  .است

تواند از می توجه به اینکه هر اصطالح موضوعی با

ترکیب حضور  که درهایی واژه تشکیل شود، واژهچند 

ها د گویای ارتباط مفهومی آن واژهنتوانمی دارند یفراوان

وقتی که د. ننظر باشموضوعی مورد با زمینه اصطالح

یک  آید خود آن واژهمی اصطالحات مهم یک واژه با

که غالباً با یک ای . واژهشودمحسوب میاصطالح ساده 

 اصطالح عبارتی د با آن تشکیل یکآیمی اصطالح مهم

ر د به این ترتیب، یکی از نکات مهمدهد. میرا  مرکب

که غالباً در  های مهمی استهبه واژ این پژوهش توجه

ترکیب اصطالحات موجود در شبکه خصوصی 

ه کار رفتدارای مرکزیت بینابینی باال به اصطالحات

  .است

 
 ثبت اختراعهای در پروانه خودکاری سطحریز هایاتربنقشه کلی روابط موضوعی برق  -1شکل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Communications System 
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صورت چشمی شبکه ه، ببا توجه به موارد بیان شده

مورد  ،خصوصی هر اصطالح دارای مرکزیت بینابینی باال

 که در ترکیبات آن شبکههایی توجه قرار گرفت و واژه

 4افزار پینتزیادی حضور دارند، با امکانات نرم به تعداد

های سمت چپ هر بخش از نقشه شبکهدر باالی 

باالی سمت  مثال، در برای ؛ندخصوصی یادداشت شد

 آورده میضخ صورتبه کهیی هاواژه ،(2) چپ شکل

 در حضورشان تکرار که هستندیی هاآن اند،شده

یعنی اصطالحات آنتن،  ؛است باال بخش آن اصطالحات

 رد و الکترونیک. نتیجه این روش هدهند، انتقالهاداده

 . است آمده (4) جدول

 

 
خودکار در  سطحییرز یهاارتباطات برق ربات یستمی سخصوص شبکهی موضوع روابط نقشه از اول بخش -2 شکل

 ثبت اختراعهای پروانه

ستون  ( از دو ستون تشکیل شده که4)جدول 

سمت چپ ستون سمت راست، نام شبکه خصوصی و 

ضور فراوانی دارد؛ در آن حکه شبکه اگو  هایی استواژه

در  2موضوع تأمین نیرو ، در ردیف آخر،عنوان مثالبه

با مرتبط هوشمند های فناوری برق زیرسطحی

سازی، سرعت، موضوعات انرژی، فشار، کنترل، ذخیره

 نشان داده شده است. ،پیرانش و مغناطیس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Paint 

توان از این جدول داشت این برداشت دیگری که می

رها )شبکه اگو( چه چیزی است که مسائل مشترک محو

است و همچنین کدام موضوعات از مسائل خاص هر 

آید؛ برای مثال، در ستون سمت چپ شمار میمحور به

(، واژه انرژی و سرعت وجود 4از ردیف آخر در جدول )

موجود نیست. به این معنا  ی دیگرهادارد که در ردیف

 .که مسئله انرژی تنها در محور تأمین نیرو مطرح است

2. Power Supply 
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در مقابل، واژه کنترل در دو محور تأمین نیرو و سیستم 

پیرانش و نیز واژه سیگنال در محورهای انتقال سیگنال، 

کننده، هماهنگهای سیستم کنترل، سیستم

 های صوتی و نیز سیستم ارتباطات موجود است.سیگنال

و ها در ادامه، برای درک میزان انعکاس واقعیت

 سطحییرز یهاباتبرق رمسائل موضوعی حوزه 

ای ه)حاصل از تحلیل شبکه کمیهای در یافته خودکار

و ها اجتماعی(، یک مقایسه ضمنی بین این یافته

شد. به این  انجام مباحث مطرح در ادبیات این حوزه

چنین منابع پایه در منظور، برخی از منابع مروری و هم

به روش  خودکاری سطحریز هایربات زمینه برق

 مورد مطالعه قرار گرفت.ای نهکتابخا

  خودکاری سطحریز هایرباتنقشه روابط موضوعی برق  درهای پرکاربرد ی و واژهاصل موضوعات -1 جدول

 ثبت اختراعهای در پروانه

 یاصل موضوع یاصل ( موضوعEGOخصوصی) شبکه در کاربرد پرهای واژه

Antenna, Data, Transmitter, Electromagnetic, Channel, Velocity, Sensor, Signal, 

Communications, Systems, Position 
Communications System 

Systems, Acoustic, Data, Signal, Messege, Communications Acoustic Signals 

Communications, Transmission, Data Signal, Sensors, Systems, Sonar, Antenna, Signal, 

Electromagnetic, Demodulation 
Signal Transmission 

Data, Communications, Electromagnetic, Antenna, Velocity, Position, Array, Systems, Image, 

Transponder, Transducer, Frequency 
Navigation 

Data, Position, Signal, Antenna, Fuel, Velocity, Propulsion, Pressure, System Control System 

Signals, Transmitting, Data, Channel, Velocity, Acoustic, Receiver, Station, Communications, 

Electromagnetic 
Antenna 

Cathode, Signals, Plate, Electrode Cathode 

Position, Acoustic, Signal, Image, Systems, Transducer, Beam, Array Sonar Systems 

Array, Image, Position, Systems, Frequency, Beam, Sonar, Transducer, Data, Transmission Sonar Images 

Fuel, Signals, Communications, Data Power System 

Sensor, Data, Magnetic Sensors 

Image, Signal, Sonar, Systems, Position, Frequency, Data, Navigation, Array Coordinate System 

Acoustic, Receiver, Control Propulsion System 

Energy, Pressure, Control, Storage, Speed, Propulsion, Magnetic Power Supply 

 

 و اصلحهای یافته نیب انطباق به بتوان نکهیای برا

ی سطحریز هایرباتی فناور در موجودهای تیواقع

 نوع نیا انواع بهی نگاه است ازین برد،ی پ دکارخو

 هایربات. داشت آنی هایتوانمند و محصول

 توانیمی اتیعمل میرژ برمبنای را خودکاری سطحریز

 یرسطحیز وی داخل ،یسطح گسترده شامل نوع سه به

 . کرد میتقس

 ها،داده اشاعه عنوانبه ،ی(سطح)نخست  نوع

 نیاروند. کار میبه یناوبر وی ارتباطی هاوندیپ

 نهیزم دری مختلفی هایتوانمند دیبا هینقل لیوسا

 و باشند داشتهیی ویراد ارتباطات و کیاکوست

 نیا. دنباش باال حافظه با هایرایانهی دارا همچنین

 ازخود را  توان خودکاری سطحریز هایربات از نوع

 و موجی انرژ ای هوا مکشی موتورها قیطر

 کنند ویم افتیدر برداشت، قابلی دیخورش
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 شبکه سرور کی مثل کنترل، مرکز کی عنوانبه

 اطالعات نیب کیاکوست صورتهب که کرده عمل

یی ویراد انتقاالت وی رسطحیز شده ارسال

 .کنندیم جادیا ارتباط ،یباالسطح

ار کبه متحرک سنسور کی عنوانبه ،ی(داخل) دوم نوع

به  که دارند را سنسورها مختلف انواع روند ومی

 ... وی ناوبر آب، قیطر از ندتوانیم هاکمک آن

 ف،مختلی هاآنتن با لیوسا نیا. کنند جادیا ارتباط

 اهانوسیاق در را عالقه موردی هاگنالیس و ندهایافر

 ازروی خود را ین و کنندمیی ریگاندازه و کشف

 تهشرفیپ سوختی هاسلول ای شارژ قابلی هایربات

 .نندکیم افتیدر

 و تانکرها نقل و حملی برا ،ی(رسطحیز)سوم  نوع

 ل،یوسا نیا در. روندکار میبه مرتبطی هایناوبر

 لانتقای برا و است افتهی بهبودی انرژ رهیذخ روش

 عنوانبه. کننداستفاده می گرید لیوسا ازی انرژ

ی برا کشیدک به توانیم آنهای کاربرد ریسا

 حرکت. کرد اشارهی طوالنی هامسافت در تیترانز

 ازین صورت در و استی عمود صورتهب هاآن

 ای اول نوع خودکاری سطحریز هایربات از توانندیم

 همچنین. رندیگب بهرهی ریگسوختی کشت کی

 نندک حرکتی افق صورتنیاز به مواقع در توانندیم

[0]. 

 اختراع ثبت یهاپروانه در موضوع نیتریمرکز

 شودیمشاهده م که طورهمان. است ارتباطات یستمس

 ارتباطات بحث خودکار،ی سطحریز ربات نوع سه هر در

 نیتربرجسته که است برخوردار ایاهمیت ویژه از

 و محسوب شده اختراع ثبتی هاپروانه در موضوع

 کشف به قادر پژوهش نیا از حاصلی موضوعی هانقشه

ی انهگوبه ،گریدی مرکز موضوعات بیشتر. است بوده آن

 . دنشویم مربوط ارتباطات بحث به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. noise 

2. Dead – Reckoning and Inertial Measurement System 

(INS) 

یکی از  کیاکوست ارتباطات آب، ریز طیمح در

 طراحانی برا موجودی ارتباطی هاسامانه نیترمهم

 ه،توسعی هابرنامه ازی برخ. شوندمحسوب می ستمیس

 کی در رای زریل ارتباطات مانند گریدی هایفناور

ی بررس 4تپارازی ازی خال نسبتاً و کوتاه محدوده

 دری مهمهای شرفتیپ گذشته، سال ده در. اندکرده

ی هایافته. [9] است صورت گرفته کیاکوست ارتباطات

 عنوانبه زین را «های صوتیسیگنال» این پژوهش،

ی سطحریز هایربات حوزه برجسته موضوع نیدوم

 «گنالیس انتقال» موضوع. است کرده کشف خودکار

ی اصل هدف که رتباطاتا بحث در که دهدیم نشان

 گنال،یس انتقال است، خودکاری سطحریز هایربات

 هایرباتی فناور در کیاکوستی هاگنالیس ژهیوبه

 .داردی فراوان تیاهم خودکاری سطحریز

 هحوزی اصل موضوعات ازی کی زین «ناوبری» مبحث

 پژوهش در که است خودکاری سطحریز هایربات برق

 موضوعات ریسا نیب در باال یتیمرکزی دارا حاضر

 ت،یموقع نییتع فهیوظی ناوبر ستمیس. است مربوط

 برعهده را راستا سه هر دری رسطحیز شتاب و سرعت

 روش سه از خودکاری سطحریز هایربات در. [20] دارد

 :شودیم استفادهی ناوبری اصل

گیری اینرسی )شتاب و های اندازهسامانه -

 2 تهرفسرعت( و محاسبات از دست

 9ناوبری اکواستیک -

 1ناوبری ژئوفیزیکی -

ن ییتع شیپ از اطالعات ازیی ایجغرافی ناوبر روش

 دانیم مانندیی ایجغراف عوامل قیطر از شده

. ردیگیم بهره هاآن سهیمقا و غیره و جاذبه ،یسیمغناط

ی خوانهم کی خودکاری سطحریز هایربات کهی وقت

 یافت، خودی عاتاطال گاهیپا و سنسورهای داده نیب

 ینگاه اگر. [29] کند نییتع رای مکان تیموقع تواندیم

 م،یندازیب (4) جدول در موضوع نیای خصوص شبکه به

3. Acoustic Navigation 

4. Geophysical Navigation Techniques 
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 بای قیعم ارتباط ناوبری با مرتبط واژگان که مینیبیم

 برای مثال،. شد بحث جانیا در که داردی موضوعات

 .رهیغ ارتباطات و، هاداده، سرعت مانندی موضوعات

ی هابخش نیترمهم ازی کی یکنترلی هاامانهس

 هاسامانه نیا .هستند خودکاری سطحریز هایربات

 .دنرویم کاربه اولر هیزاو و سرعت عمق، میتنظی برا

 از یکی عنوانبه زین «کنترلیهای سیستم» موضوع

 خودکاری سطحریز هایربات برقی اصل مباحث

 پژوهش، نیای هاافتهی طبق. است شده داده صیتشخ

، سرعت، سوخت، موقعیت، هاموضوعات سیگنال، داده

 نیای اصل موضوعات از 4پیرانشآنتن، فشار، سیستم و 

 .روندیم شمار به مبحث

 خودکاری سطحریز هایربات دری ناوبر و ارتباطات

 به اگر. است ارتباط در «هاآنتن» موضوع با شدتبه

های واژه» ستون در میندازیب ینگاه (4) جدول

 که مینیبمی «یاصل موضوعات شبکه در پرکاربرد

 زا کی هر با مرتبط موضوعات ازی کی «آنتن» موضوع

 عنوانبه را «آنتن» موضوع اگر. استی اصل موضوعات

 با خود م،یریبگ نظر دری اصل موضوعات ازی کی

، 2، اکوستیکها، دادههاالنسیگ مانندی موضوعات

ارتباطات، ایستگاه،  ،9هکنندسرعت، کانال، دریافت

 اشاعه. است ارتباط در ، الکترونیک و سرعت1انتقال

 در هم آن و میسیب قیطر از ارتباطات در کیاکوست

ی هاکانال با و است دهیچیپ اریبس ذاتاً آب، ریز

 انتشار ارتباطات مبحث در .دارد ارتباط کیاکوست

 دتواننیمیی ایردریز کیاکوستی هاکانال ،9یکیاکوست

 آن از شیب. دهند شینما رای ریمس چندی انتشارها

 سرعت رایز ،باشد نامتقارن تواندیم صدا اشاعه ریمس

 شیافزای برا. هستند متفاوتی عمقی هایژگیو و صدا

 مانندی موثری ارتباطی هاسامانه دیبا کانال کارکرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Propulsion 

2. Acoustic 

3. Receiver 

4. Transmitting 

5. Acoustic Propagation 

6. Cathode & Power Supply  

 خابانت کانالی سازکسانی برنامه و مناسب ونیمدوالس

ی هادانیم لهمسئ آن، بر عالوه .[25شوند ]

ی کی زین آب ریز درها داده انتقالی برا سیمغناطالکترو

 مینیبیم حاتیتوض نیا به توجه با. است گرید مسائل از

 موضوعات است توانستهی خوب به پژوهش نیا که

 .کند کشف را آنتن با مرتبط

 از زین «4منبع تغذیه» و «کاتد»موضوع  دو

 به اگر. اندشده هداد صیتشخی اصل موضوعات

ی انرژ مبحث م،یبرگرد 0ینبلیدبرگ و کوتی بندمیتقس

ی سطحریز هایرباتی فناوری اصل موضوعات ازی کی

 هایربات در. است بوده گذشتهی هادهه در خودکار

ی اصل مباحث ازی کی مدرن، خودکاری سطحریز

  .است «9یاتیعمل توان حداکثر»

 عبارت ،دارندیی باال تیمرکز کهی گرید موضوعات

ان . واژگ«سونار یرتصاو»و  «سونار هاییستمس» :ازاست 

تصویر، موقعیت،  ؛ها در این پژوهشاصلی مرتبط با آن

و  41، پرتو5، مبدلها، انتقال، دادهفرکانس، هاسیستم

 .است شده داده صیتشخ 44هاآرایه

 توسط فاصله تشخیص و ناوبری معنی به 42سونار

 یفناور کی گفت توانمی لیک حالت در و است صوت

 به قادر آب زیر در صدا انتشار از استفاده با که است

 . است هاکشتی و ناوها دیگر شناسایی

 ازی کی عنوان به زین را سنسورها حاضر پژوهش

ی سطحریز هایربات برق حوزهی مرکز موضوعات

 . است داده صیتشخ خودکار

 تواندب خودکاری سطحریز ربات کی نکهیای برا

 هوشمند عرشه کی دیبا دهد انجام را خود تیمورمأ

 به دنیرس و عرشهی سازهوشمندی برا. باشد داشته

 را هاکارانداز و سنسورها ازی گروه دیبا تیمورمأ اهداف

 خودکاری سطحریز هایربات. [29] کرد نصب آنی رو

7. Blidberg & Curtin  

8. Endirance 

9. Transducer 

10. Beam 

11. Array 

12. Sonar 
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 از توانیم هاآن با که دارند را سنسورها مختلف انواع

 ؛[40] کرد جادیا ارتباط و کردی ناوبر آب، قیطر

 هک هستند سنسوری نوع خود سونارها نمونه، عنوانبه

 سمت به زیرسطحی هدایت حسگرها برای این دقت

و ها داده پژوهش، نیا در. است ضروری هدف ناحیه

 صیتشخ سنسورها حوزه دری اصل مبحث دو مغناطیس

ی سطحریز ربات کی یکل طوربه. است شده داده

 را سنسورها نیا. دارد سنسوری ادیز تعداد خودکار

 و یناوبر کمکی سنسورهای اصل طبقه دو به توانیم

 .[29] کرد میتقس مشاهده و کشفی سنسورها

 کنندههای هماهنگسیستم گر،یدی مرکز موضوع

 شده داده صیتشخ تیاهم با پژوهش نیا در که است

 خودکاری سطحریز هایرباتی هاشبکه. است

 منابع ژهیوبه منابع نهیزم دری ادیزی هاتیمحدود

 نیا. دارند ریختأ و باندی پهنا مانندی ارتباط وی انرژ

 مکنم که روندکار میبهی کیزیف طیمح کی در هاشبکه

 هک شوند روهروبی انشده ینیبشیپ طیشرا با است

 ،انسان نیبی هماهنگ قیطر ازی ریگمیتصم ازمندین

 هینقل لیوسا بالقوه صورتبه. باشد هیقلن لهیوس و شبکه

 ،پردازش سنجش، جنبه از یمتفاوت امکانات با ناهمگون

 هم با دیبا منابع و حرکت ،یسازفعال ارتباطات،

 مبحث که دهند انجام رای مشترک تیمورمأ

 . سازدیم برجسته راکننده هماهنگ هاییستمس

ی مرکز موضوعات ازی یک عنوان به زین «4یرانشپ»

 برجسته خودکاری سطحریز هایربات حوزه در گرید

 هایربات (،2119) کورتاین گفته به. است شده

 کی ،یناوبر سامانه کی دیبا ساده خودکاری سطحریز

 قطعات دادن قراری برا محل کی و رانشیپ سمیمکان

 یهاربات که جاآن از. دنباش داشته عرشهی رو

ی رانشیپ سمیمکانی دارا آب درخودکار  سطحییرز

. است یانرژ مصرفی اصل منابع ازی کی رانشیپ ،هستند

 سه به توانیم را لیوسا نیا در رانشیپهای سامانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Propulsion 

2. Propellers 

 1هاو جت 9دارو محافظای تیغهچند، 2دارپروانه گروه

 جتی ازهای سامانه و موتور ازی اول نوع دو. کرد میتقس

 سمیکانم انتخاب ن،یبرابنا. کنندیم استفاده نیتورب

 و هنیهز اندازه، چونهمیی فاکتورها بهی بستگ مناسب

ی سطحریز هایربات ازی اریبس. داردی انرژ مصرف

 استفاده دارموتور رانشیپی هاسامانه از خودکار

 نیای آزاد درجه. است نییپا آن نهیهز رایز ،کنندیم

 آن، رب عالوه ،است موتور مکان ریثتأتحت هینقل لهیوس

. [40] کندیم جادیا پارازیتی کیالکترون لیوسای رو

 ار «صوت»و « کنندهدریافت»، «کنترل» ،پژوهش نیا

 .است داده صیتشخ رانشیپی اصل مبحث سه

 گیرینتیجه -5

ی سازآشکار و مطالعه هدف با حاضر پژوهش

 هایربات برقی فناور دری موضوعی هاشیگرا

ی واژگانهم لیتحل قیطر از خودکاری سطحریز

. است شده انجام محصول نیا اختراع ثبتهای پروانه

 سیستم موضوع 41 که دهدمی نشان هانقشه یافته

 اوبری،ن سیگنال، انتقال صوتی، هایسیگنال ارتباطات،

 سونار، هایسیستم کاتد، آنتن، کنترل، سیستم

 سنسورها، قدرت، سیستم سونار، هایویرتص

غذیه ت منبع و پیرانش سیستم هماهنگی، هایسیستم

 هایربات برق حوزه موضوعات ترینمرکزی از

 اب مرتبط ادبیات مطالعه. هستند خودکاری سطحریز

 یسطحریز هایربات برق حوزه در هاگرایش و رویکردها

 این هاییافته بین را قبولی قابل انطباق خودکار،

 روش. دهدمی نشان مطالعه مورد ادبیات و پژوهش

 ابزاری عنوانبه تواندمی پژوهش این در رفتهکارهب

 .باشد ثرمؤ محصول یک فناوری شناخت در کمکی

 نیای موضوعی هانقشه میترس از حاصل جینتا

 یفناور توسعه و کردهایرو با مرتبط متون بای فناور

 بر ه کهشد داده قیتطب خودکاری سطحریز هایربات

3. Pod Propulsors 

4. Jets 



 89، پاییز 18شماره  هیافتر

 

63 

 زا حاصل جینتا نیبی قبول قابلی خوانهم مبنا نیا

 نیشتریب. ه استداشت وجود مربوطه متون و هانقشه

ی سطحریز هایربات برق نهیزم دری اصل موضوعات

 کهی موضوع. است ارتباطات حوزه با مرتبط خودکار

 که است «کاتد» دارد ارتباطات حوزه بای اعمده تفاوت

 هلیوس نیاهای تیمورمأی برای انرژ نیتأم موضوع به

 کار به روش رسدیم نظر به. است مربوطی رآبیز هینقل

 یکمکی ابزار عنوانبه تواندیم پژوهش نیا در رفته

 .باشد مؤثر محصول کی یفناور شناختی برا
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Abstract 

Co-word analysis of patents is a technique in scientometrics that leads to determine the concepts and 

hierarchies associated with a technology. The current research aims at determining the themes of 

Autonomous Underwater Vehicle (AUV) through co-word analysis of patents. Google Patents and Lens 

(two patent databases) were searched and 223 patents were retrieved at the first step. Semi-automatic 

indexing of these patents resulted in 1975 index-term. The co-occurrence matrix for these index-terms 

created through Ravar-Matrix. Their betweeness centralities were determined by UciNet. In the next 

step, those terms with betweeness centrality equal to zero were put aside and 708 terms remained as a 

result. This guarantees the validity of terms related to the electricity of AUV technology. Finally the 

terms were mapped through NetDraw. Findings show that the most central subject terms for the 

electricity of the AUV technology include: communication systems, acoustic signals, signal 

transmission, navigation, control systems, antenna, cathode, sonar systems, sonar images, power 

systems, sensors, coordinate systems, propulsion systems, and power supply. The trends of AUV 

literature review confirm these results. 

Keywords: Co-word analysis, Patents, Technical knowledge disclosure, Content analysis. Autonomous 

underwater vehicle (AUV).  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. E-mail address: fsohieli@gmail.com 


