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PDE-constrained optimization is a rapidly developing field of mathematical optimization 

where at least one PDE appears in the constraints of the problem. This field plays a central role 

in optimal design and control of systems in aerodynamics, computational fluid dynamics, 

image segmentation, inverse problems, etc. However, these problems are often hard to tackle 

numerically because their discretization leads to very large-scale optimization problems. In this 

regard, the reduced-order methods are developed to approximate these problems by smaller 

ones that are tractable with less computational time and memory. Proper Orthogonal 

Decomposition (POD) is probably the most efficient one for PDE-constraint optimization 

among reduced order techniques. In this talk, after a brief introduction to PDE optimization, a 

successful application of using POD for solving a PDE-optimization problem is demonstrated. 
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 PDEیک ل حداق کهبا مسایلی سروکار دارد و  ستضی ایاسازی ربهینهاز شاخه یک ها، PDEسازی بهینه

های هوافضا، دینامیک کنترل بهینه سیستمدر  PDEسازی مسایل بهینهشود. در قیدهای مساله ظاهر می

در حل عددی این مسایل  اصلی مشکلشوند. ، مسایل معکوس و غیره مطرح میندی تصاویربت، قطعهسیاال

که نیازمند  شودمنجر می مقیاس_ سازی پارامتری بزرگها به یک مساله بهینهسازی آنسستهگ کهآن است 

ها مطرح PDEسازی یل بهینهاهای کاهش مرتبه در حل مسباشد. در این راستا روشزمان و حافظه باالیی می

شود و به این طریق به تر تقریب زده میبا یک مساله کوچک اصلی ، مسالههای کاهش مرتبهروش رد. شدند

ت موفق (PODعامد مخصوص )های کاهش مرتبه، روش تجزیه مت. از میان روشدشخواهد حل رایی کاصورت 

معرفی اجمالی از مبحث  کعد از یاست. در این سخنرانی ب ها داشتهPDEبهینه سازی  بیشتری درو اقبال 

 PDEسازی یک مساله بهینهکارای حل در  PODبه کارگیری روش ها به یک نمونه از PDEسازی بهینه

 شود.اشاره می
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