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پژوهشهایریاضیمصاحبجلد،1شماره،1بهاروتابستان1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

پایدارسازی دستگاههای کنترل غیرخطی با استفاده از قضیه زوبوف
و شبکههای عصبی مصنوعی
اژدرسلیمانپورباکفایت،نادردسترنج؛دانشگاهپیامنور،گروهریاضی،ایران
دریافت19/1/11پذیرش13/7/91

چکیده
قضیۀ زوبوفیکیازقضایاییاستکهبرایپایدارییکدستگاه غیرخطیبادامنهربایش معلوم شرایطیرا
آنها ،تعدادی از توابع موجود در قضیۀ زوبوف را تقریب
بیان میکند .از شبکههای عصبی استفاده کرده و با  
بدینترتیب کنترلکنندۀ یک دستگاه کنترل غیرخطی ،که به لحاظ ریاضی یافتن ضابطۀ کنترل آن آسان
میزنیم  ،

میگیریم و نهایتا ً تأثیر و قابلیت روشهای
بهدست میآید .در این تحقیق دو استراتژی مختلف را بهکار  
نیست  ،
مفروض،بامثالهایعددیتوضیحدادهشدهاست.
دستگاههایکنترلغیرخطی،پایدارسازی،شبکههایعصبیمصنوعی،قضیۀزوبوف،بهینهسازینلدر-مید.

واژههای کلیدی:

مقدمه
روشهایپایدارسازی
دستگاههایدینامیکیاست .

پایداری ازمفاهیممهموضروریدربررسیوتحلیل
روشها وجود توابع لیاپانوف ابزار
دستگاههای کنترل وجود دارد [ ،]6در بسیاری از این  

زیادی برای 
روشهایمتفاوتی
وازتوابعلیاپانوفبه 

پایدارسازی است.امااینروشدرعملخیلیکاربردیوآساننیست
کاربردنروشتابعلیاپانوفبهعلتدشوار

هااستفادهمیشودواگردرکاربردخاصیبه


دستگاه
درپایدارسازی
بهخصوصاینمقاله
گاهروشهایعددیممکناستمفیدواقعگردند  .


بودنیافتنآنبامشکلروبروباشد،آن
جدیدیدربرابرچنینمشکالتیقرارمیدهد.

گزینۀ
برای پایدارسازی سیستمهای کنترل ناپایدار با استفاده از شبکههای عصبی روش معکوس فرآیند 1روشی
هایمختلفازناحیهای مشخصاطرافنقطۀ تعادلبهسیستماعمال

قدیمیامامهماست.دراینروشورودی
شده و خروجیهای متناظر نگه داشته میشوند ،سپس شبکهای عصبی عکس فرآیند را آموزش میبیند یعنی
شبکه،شبکۀ  آموزشدیدهشدهرادرمسیراصلیمدارقراردادهوسیستمپایدارعملمیکند (حالتهابهنقطه
دراینحالتخروجیشبکهدرخاللیادگیریبهازایهرورودیمشخصاست(حالت

تعادلهمگرامیشوند).

بهعنوانتقریبیازجوابمعادلهیاکنترلکننده uاستفاده
،اماحالتیرادرنظربگیریدکهازشبکهای  

باناظر)
میشود.دراینحالتبراییافتنپارامترهایشبکه(یادگیری)چونخروجیمتناظرباهرورودیدردست

*نویسنده مسئولsoleymbakef@gmail.com
1. Plant Invers
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خروجیها برای شبکه ،ورودی محسوب شده و ورودیهای سیستم خروجی قرار میگیرند .پس از آموزش
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نیستازاینرو بایدمعادالتشبکهرادررابطۀ مربوطبهسیستمقراردادهوازروشبهینهسازیبراییافتن
پارامترهایشبکهاستفادهشود(بدونناظر).
شبکهها با توانایی یادگیری
روش دیگر برای پایدارسازی ،بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی است  .
شرایطآموزشگاهیموجبمیشودکه

کارمیروند.

خودتوابعوجودیراآموزشدیدهودرمواردمختلفبه
یادگیریباناظرنباشد،یعنیبراییافتنپارامترهایبهینشبکه،خروجیهایمتناظرباورودیها،معلومنیستند
وشبکهعصبیبهعنوانیکتابعنامعلومدردستگاه قراردادهمیشود .درنتیجهبرایآموزششبکه (تعیین

بهینهسازی9بهکاررود.
پارامترهایبهین)بایدروشی 
آموزشدیدهبهنحوی

عصبیطراحیکردندکهبهصورت off-line

کنندهای 
کنترل 

سو 3و همکارانش[،]1
کاریمنفیمیشودودستگاه حلقه

کهمشتقزمانیتابعی معینمثبتبرحسبمتغیرهایحالت،درتمامناحیۀ 
دلخواه
کنندهعصبی،پایدارمیگردد.دراینمرجعکنترلر دردستگاه 


بستهباکنترل
بهصورت
 RBF

شبکهای
با 

تقریبزدهمیشودکهدرآن بردارپارامترهایشبکهاست.



چندالیهوباروشبهینهسازینلدر -میدانجام

کنترلغیرخطیباشبکهای 

در   9عملپایدارسازیدستگاه 
طوریکهنتیجهبهصورتپایداریمجانبیحاصلشدهاست.


شدهاستبه
دستگاههای کنترل غیرخطی گسسته با تابع نامعلوم را با

فوراتی و همکارانش [ ،]3مسئلۀ پایدارسازی 
کردشبکهاینبودهاستکهمعکوسفرآیندرابهشیوهایمتفاوتاز


اندکهدرآنعمل

چندالیهانجامداده
شبکهای

معکوسفرآیندمرسومانجاممیداد،دراینکاریادگیریشبکهبهصورت off-lineو نیز on-lineانجامشده
است.
دراینمقاله،بادرنظرگرفتنقضیهزوبوف،4توابعموجوددراینقضیهراطیدواستراتژیمجزاوبا
دستگاههایکنترلغیرخطی

استفادهازشبکههایعصبیتقریبزدهودرنتیجهیکروشپایدارسازیبرای

پیوستهحاصلمیشود.


شبکههای عصبی
یکیازویژگیهای

شبکههای عصبیمصنوعی ،ازنظرتوپولوژیوقانونیادگیری انواعمختلفدارند.

پذیریآنهاست .با اینویژگی


کهکاربردآنرادرعلوممختلفمیسرکردهاستآموزش
مهمشبکههایعصبی

درنتیجهشبکههایعصبی

پنهانمیتواندهرتابعپیوستهراتقریببزند [.]7

یکشبکهعصبیفقطباالیهای 

میبریم.
شبکۀچندالیهرابهکار 
چنینشبکهای

دیدهمیشود

الیهکهالیهایپنهان ودوورودیویکخروجی دارددرشکل  1

یکشبکۀ 
سه
راباعالمت

تعدادنرونهایالیهپنهاناست.توجهداریمکهاین

نیزنشانمیدهندکهدرآن 



براییافتنوزنهاو

میگیریم.
شبکهنیزتقریبزنندۀ  جهانیاستوماهمینشبکهرابرایبرآوردتوابعبهکار 

2. Optimization
3. SSU
4. Zubov’s Theorem
5. Radial Basis Function
6. Universal Approximater
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پرکاربرد مانند شبکههای چندالیه و شبکههای عصبی  RBFتقریب زنندههای جهانی هستند .در این مقاله

وشبکههایعصبیمصنوعی

پایدارسازیدستگاههایکنترلغیرخطیبااستفادهازقضیهزوبوف
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هستندروشمشهوریادگیریپسانتشارخطا7را

هایاینشبکهکههمانماتریسهای  ،وبردار 


بایاس
بهکار میبریم .برای نشان دادن توانایی تقریب شبکۀ مذکور شبکهای طراحی میکنیم که تابعی دو متغیره را
تقریببزند.
شبکهای چندالیه را برای تقریب تابع 
مثال  :5
برایاینکارشبکۀ

نظرمیگیریم.

در
تصادفیازبازۀ

در ناحیۀ 
رادرنظرمیگیریمودرهرسیکل 91،عدد



اختیارکردهوشروعبهآموزششبکهمیکنیم.قبل

ودرنتیجه۰11نقطهازناحیۀ 

ازشروعیادگیریالزماست پارامترهاییازشبکهتنظیمشوند .اینتنظیماتشاملمعماریشبکه(شکل )1و
توابعفعالیتووزنهاوبایاسهایاولیههستند.توابعفعالیتزیگموئیداستووزنهاوبایاسهایاولیهبهطور
تصادفیو ازبازۀ 
اختیارشوند[

اختیارشدهاند.الزمبه ذکر استدر اکثرمواردبهتر استوزنهایاولیهکوچک

].

همچنیننموداردقیق
تقریبهایحاصل،پساز 1111و111111سیکلدرشکل9نشاندادهشدهاست .

بههمراه مقادیر خطا در هر مرحلۀ یادگیری در شکل  3آورده شده است .توجه داریم که اگر تابع  دارای

انجاممیشودودرمقایسهبا

هایزیادتریباشدعملتقریببهراحتیبههمانروشمذکور


هایاخروجی

ورودی
بزرگترخیلیراحتتراز درونیابیبهمفهوم

شبکههادر ابعاد
بهوسیلۀ  
درونیابیریاضی،عمل درونیابی 

محاسباتعددیاست،برایتوضیحبیشترتابع


رادرنظرمیگیریم.برای

درونیاببرایاینتابعدرناحیهای مانند بایدازقوانیندرونیابیدوبعدیاستفادهشود،واگر

یافتنتابعی 
بهجایتابع تابعیمانند

میشود.امااگرهماندرونیابیبا
مطرحشودکاربهمراتبمشکلتر 



شبکهای عصبی انجام شود ،باافزایش ابعاد مسئله فقط تعداد نرونها و تعداد ورودیها و خروجیهای شبکه

تغییرمییابدوقانونیادگیریثابتمیماند.
میکنیم بهایننوع
محاسبهبهمقدارموردنظربرسدآموزشراتمامکردهشبکهرااستفاده 

زمانیکهخطای 

مینامیم.
ازآناستفادهمیکنیمآموزش off-line

آموزشکهپسازآموزشکلیشبکه،

7. Back Propagation
8. Epoch
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شکل .5ساختار یک شبکه چندالیه با یک الیه پنهان

15

پژوهشهایریاضیمصاحب

جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)



شکل .5تقریبهای حاصل از شبکه پس از سیکلهای متفاوت




شکل .5نمودار دقیق تابع در مثال 5و مقادیر خطا در روند یادگیری

قضیۀ زوبوف و پایدارسازی توسط آن
دستگاههایکنترلغیرخطیرابررسی

دراینبخشقضیۀزوبوف  ۰رابیانکردهوتأثیرآندرپایدارسازی
میکنیم.

قضیۀ (زوبوف)دستگاهدینامیکیغیرخطیزیرراباشرط

درنظرمیگیریم:



1
فرض میکنیم 

موجودباشندکه

و

و

9
3
۰
۵
آنگاهجوابصفر


یکیازویژگیهایمهم

برایدستگاه  1پایدارمجانبیبادامنۀربایش است.

معلوممیشودودرواقعازابتدادامنۀربایش

قضیۀمذکورایناستکهپسازپایدارسازی،دامنۀربایشدستگاه
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پیوستهمانند

کراندار است و تابع بهطور پیوسته مشتقپذیر 
مجموعهای  



و یک تابع

وشبکههایعصبیمصنوعی

پایدارسازیدستگاههایکنترلغیرخطیبااستفادهازقضیهزوبوف

11

دستگاههای

زوبوفوشبکههابهپایدارسازی

رامشخصمیکنیم .طیدو استراتژیبا استفادهازقضیۀ 

( )
میپردازیم.
کنترلیناپایدار 

استراتژی اول
بهلحاظریاضییافتنضابطۀتوابع
استفادهازقضیۀزوبوفمستلزممشخصکردنتوابع   ،و است .
مذکورآساننیست زیرابهحلمعادلۀ دیفرانسیلبامشتقاتجزئیبا برخیتوابعنامعلوم میانجامد .ازاینرو،
عصبیچندالیهاستفادهمیکنیم.دستگاه کنترل

درایناستراتژیازشبکۀ
بهازای


رادرنظرمیگیریمکه



طوریکهدستگاهحلقهبستهپایدارباشد.ابتدادامنۀ


استبه
ناپایداراست،هدفیافتنکنترلکننده 

ربایشرابهنام

دینصورتاست:
مشخصمیکنیمیکانتخاببرای ب 



6
توجهداریمکهمیتوانناحیۀ


رابزرگتراز   6نیزاختیارکرد.اکنونتابع  را بهصورت



زوبوفصدقمیکند،درنتیجهبایدتابعمثبت

درنظرمیگیریم.بااینتعریف ،درشرایطقضیۀ 


وتابعکنترل طوریمشخصشوندکهاینرابطهبرقرارباشد:
7
چندالیهاستفادهمیکنیمدراینشبکهحدود 11نروندرالیۀ میانیقرار

ازشبکهای 

براییافتنتوابع  و 
مؤلفههایبردار 
ورودیها 

دارد ودارای  ورودیودوخروجیاست.

است واولینخروجیبرای

مؤلفههایزیادباشد).تابعی
درنظرگرفتهمیشود(ممکناست  نیزدارای 

تابع  ودومینخروجیبرای  
دینصورتاست:
کهبایدبراساس  7کمینهشودب 

کهدرآن

چونهردویاینتوابعازشبکهحاصلمیشوند و

نتیجهاینکهتابع  برحسب  و  بیانخواهدشد .

هاوبایاسهایشبکه بیانشده است.


برحسبوزن
میتوانگفتتابع  
برحسبپارامترهایشبکهبیانشدهاند  ،
دادههایآموزشیبایدازتمامناحیه انتخابشوندتاتمام بتواندبهعنواندامنهربایشقرارگیرد.

استراتژی د ّوم
درایناستراتژيبامشخصکردنتوابع 
چندالیهتقریبمیزنیم.

کهمقدارآنراباشبکۀ

و

،تنهاتابعمجهولدرقضیۀ زوبوفکنترلر  uاست

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-22

وجودداردکهدراستراتژیدومبهآنهااشارهخواهیمکرد.درآموزششبکه،

انتخابهایزیادیبرایتابع  
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میدانیمتابعنرمبهصورت 

و پیوسته و 

تعریفمیشودکهدرآن فضایی برداریاست.اینتابع ،مثبت



زوبوفبهجایتابع  ازتابعنرماستفادهکرد.چون

درنتیجهمیتواندرقضیۀ 

است.

نرمهامعادلهستندازاینرو،نرم
فضاهایکاریدرمسائلکنترلمتناهیالبعدهستندودراینفضاهاهمۀ 




صورتدرنظرمیگیریم:

راهماننرماقلیدسیدرنظرمیگیریم.اکنونتابع راب 
دین

1
اگرمقدار

رادر  1برابر فرضکردهومقدار رابیابیمخواهیمداشت:

11
بهعبارتدیگراگر
میشود .
بهدستآمدهدر ، 11درنقطۀ ،مقدارتابع برابر  
بهازای ی 

بهدستآمده،مقدارتابع  دردامنۀ 
گاهبهازایهمینمقداردر  11و  ی 


فرضشودآن
بازۀ 



– متعلقبه

میرسدبرایتکمیلشرایطرویتابع
طوریکهدرنقاطانتهاییبازۀ مذکورمقادیر  به  

است 
به

،آنراداخلقدرمطلقمیگذاریمتادرقسمتمنفینیزشرایطمنطبقبرشرایط  درقضیهزوبوفباشد.


درنهایتبهازای

11
تابع
19
تابعمذکوردرقضیۀزوبوفاست.نموداراینتابعدر
وایننموداردر

9

بهازای


و 

دامنۀ ربایش  ،دراعدادحقیقی،بهصورت 

بهازای
 
،درشکل ۰

و  هایمختلفدرشکل۰
نشاندادهشدهاست.تقریبیاز

– است.بامفروضاتمذکور،باتوجهبهرابطۀ  7تنها

یکشبکهعصبیدارایالیهایپنهان

مجهولمسئلۀتابعکنترل استکهدرایناستراتژیمقداراینتابعرابا
تقریبمیزنیم،درواقع پارامترهایشبکهشکل  1راطوریمییابیمکهشرایط قضیهزوبوفبرقرارشود.

بهعبارت دیگر پس از جایگذاری معادالت شبکه در دستگاه ،که دارای پارامترهای تصادفی است از روش

بهینهسازیاستفادهکردهوپارامترهایبهینرابرایشبکهپیدامیکنیم.پسدراینقسمتشبکۀعصبیورودی
تابعانرژیکهدراینقسمتبایدکمینهشودعبارتستاز
13
کهدرآن
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شکل  .۴نمودارهای مربوط به تابع

در دو و سه بعدی

1۰
همچنین 


باقراردادنشبکهدرسیستمدینامیکیبهجایکنترلکنندهuشرایطقضیۀ

.

میکنیم.بااینتوضیحات،شرایطقضیۀ زوبوفبرقرارشدهاستمگرشرط(.)۵باتعریف
زوبوفرابرقرار 
زمانیکهEمینیممشودشرط()۵ازقضیۀزوبوفنیزبرقرارمیشود.

مطابقبارابطۀ()1۰
هایبهینهسازینامقیدرابهکارببریم.از


بایدیکیازروش
برایکمینهکردنمقدار  درهردواستراتژی 
توانبهروشنیوتن،روشاصالحشدهنیوتنبناملیونبرگ 1وروشنلدر-میداشارهکرد.


هامی

جملهاینروش
اینروشازروشهای

ازروشبهینهسازیبدونمشتقنلدر-میداستفادهکردیم.

برایانجامکمینهسازیمذکور

اجرامیشودودریافتن

بهینهسازینامقیداستکهبراساسجستجوومحاسبهمقدارتابعدررئوسیکسادک 

برایتوضیحبیشتردررابطۀ با الگوریتم مربوط به [ ]۵مراجعه

کمینهتابعی چندمتغیره،کاراییخوبیدارد .
شود.
همگرابودنروشنلدر-میدبهنقطهبهینه
دررابطهبااثباتهمگراییالگوریتمبهکاررفتهشدهمیتوانگفت :

امااینکهچرافرآیندیادگیریبرایرسیدنبه

یکتابعکهداراینقطهبهینهاستدرمرجع[]۵ثابتشدهاست.
پارامترهایبهینهشبکه،همگرااست؟پاسخایناستکهتابعهزینهایجادشدهدر Eمجموعمجذوراتجمالتی

استکهحاصلجمعآنهایکتابعمحدبایجادمیکنندوهموارهداراینقطۀبهیناستودرچنینحالتیروش
میدهمگرااست.

نلدر-
1۵
فرضمیکنیم 

رابااستفادهازاستراتژیاولپایدارمیکنیم.

ایندستگاه

بودهوپسازساده

کردنداریم:

9. Levenberg Marquardt (LM).
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کمترینمقدار
طوریکه  

.پسازآموزششبکهرویناحیۀ  
به

ومیدانیم1 :

رادارد،نمودارهایمربوطبه

و

دیدهمیشوند.

کهازشبکهحاصلشدهانددرشکل۵





شکل .۵نمودارهای مربوط به توابع

و

در مثال 5

اکنوناگرکنترلکنندهعصبیآموزشدیدهشده(شبکهایکهپارامترهایبهینآنباروشبهینهسازیبامینیمم
ازایحالتهایاولیّه

اعمالکنیمآنگاهپاسخدستگاه 
به

رابهدستگاه
کردنEپیداشدهاست) 
باردیگربهازای


ویک



دیدهمیشود.

درشکل6



شکل .۶نمودارهای مربوط به پاسخ دستگاه  1۵بهازای حاالت اولیه متفاوت

16
براییافتنتابعکنترل

پنهاناستفادهمیکنیمتوجهداریمدر

عصبیچندالیهباالیهای

زشبکهای

ا

ایناستراتژیدرروابطموجوددرقضیۀ زوبوففقطتابعکنترل مجهولاستوبقیهمعلومهستند.درشبکۀ
کنیمبرداروزنهایالیهورودیبهالیۀپنهان  ،برداربایاسدرالیۀپنهان ،و


عصبیمفروضفرضمی
بهازایورودیصفرناپایداراستوهدفما
برداروزنهایالیهخروجی باشند.دستگاه دادهشدهدر    16

یافتنتابع 
عملکند.

بهصورتپایدار
کهباشروعبردارهایحالتاولیهدرناحیهایدستگاه 


طوری

استبه
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آموزششبکهمیکنیم.

تعدادنرونهادرالیۀ پنهانرابرابر 19فرضکردهوازروشنلدر-میدشروعبه

عدد19تعدادنرونهادرشبکهعصبیاست.روشهایزیادیبرایاینکهتعدادنرونهاچندتاباشددرمباحث
یکیازآنهااین

شبکههایعصبیوجوددارنداما هیچروشجامعوجودنداردکهدرهمهمواردبهکاررود.
شودآنهاراافزایشدهیم.

استکهباتعدادکمشروعکردهوتازمانیکهحاصلتابعهزینهEکممی
،توابع 

میدوفرضاینکه 

پساز 111تکرارازروشنلدر -

و 

مشخصمیشوند



دیدهمیشوند.

نمودارایندوتابعدرشکل7


شکل .5نمودارهای مربوط به توابع کنترل

و

در مثال5

دردستگاه

ازاینقاطحالتهایاولیه 

همچنینپاسخدستگاه  
به


چنانکهقبالًتوضیحداده
دیدهمیشود.دراینشکلو 

مختصاتپسازاعمالکنترلرعصبیحاصلدرشکل 
شدانتظارداریمدامنهربایش دستگاه برابر

باشدوحالتهایاولیهنیزازاینناحیهاختیار



بهقضیهزوبوفپایداریمجانبیحاصلمیشود.

شدهاند.اگرآموزششبکهکاملصورتگیردبنا

دینصورتهستند:
پارامترهایشبکهبهکاررفتهشدهپسازاتمامآموزشب 
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شکل .5پاسخ دستگاه  16با کنترل کننده عصبی برای حالتهای اولیه متفاوت

زوبوفالزممیشودکهمشتق  نسبت

ترازیکباشدآنگاهدراستفادهازقضیۀ 


هابیش

اگرتعدادحالت
توجه:
واینکه
بههر هامحاسبهشود.درحالتکلیازرابطۀ   1

داریم:

کنترلغیرخطیوناپایدارزیررادرنظرمیگیریم:

مثال( 5استراتژی دوم)دستگاه
17
بهازایورودیصفرایندستگاه ناپایداراست.شبکۀ بهکاررفتهدراینمثالبراییافتنتوابعکنترلدارایدو

تعدادنرونهایالیهپنهانرابرابر11تافرضکردهو

ورودیودوخروجیاست.
ازایحالتهایاولیهمتفاوتدر

پساز 6111تکرارروشنلدر -میدواتمامآموزششبکه،پاسخدستگاه  
به
شکل1آوردهشدهاست.

شکل .5نمودارهای پاسخ دستگاه  17در مثال5

پارامترهایشبکهبهکاررفتهشدهعبارتنداز:
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نتیجهگیری و پیشنهاد
هایاستفادهازشبکههادرپایدارسازیایناستکهروشی


توانگفتیکیازروش

تحقیقمی
باتوجهبهاین
وتعدادیازتوابعموجوددرآنراباشبکههاتقریببزنیم.دراینراستا

تحلیلیمانندقضیۀزوبوفمعلومباشد
قانونیادگیریوقانونبهینهسازیدرصورتلزومتواناییروشرادرپایدارسازیمشخص

نوعشبکهها،نوع

میکنند .بدون استفاده از روشهای تحلیل نیز میتوان از شبکهها در پایدارسازی استفاده کرد مانند روش

معکوس فرآیند  .یک پیشنهاد برای کار بعدی این است که در تمام قضایایی مانند قضیه زوبوف که متضمن
پایداری دستگاه هستند میتوان برای تقریب بهتر توابع ،قسمتی را از شبکههای عصبی و قسمتی را با
ایهایمتعامدمانندلژاندر11یاچبیشف11تقریبزد.
چندجمله 

موردمحدودیتهایاستفادهازشبکههایعصبیمیتوانگفت:شبکههایعصبیروشینیستکهباآنتمام

در 
مسائلحلشوندبلکهتوانایییادگیریآنباعثشدهاستدرمواردمحاسباتیخاصیماننداینمقاله،وهزاران
مورددیگرعملکردیداشتهباشدکهتحلیلریاضیمستقیمازانجامآنناتواناست.


تشکر و قدردانی
یکهدراینتحقیقبهنوعیهمکاریداشتهاند،بهخصوص اززحماتاساتید

از همۀ اساتیدودانشجویان
همچنین از عوامل مجلۀ علوم دانشگاه خوارزمی ،خصوصاً
بزرگوار آقای دکتر منهاج و دکتر خالوزاده  ،
افزونآنهاراخواستارم.


خداوندمتعالتوفیقروز
داورهایمعززنهایتتشکررادارم.از
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