
Simulated Annealing

- implementering mot

integrerade analoga kretsar

Examensarbete utfört inom elektroniksystem
av Per-Axel Jonsson

LITH-ISY-EX-ET-0282-2004

Linköping, 2004





Simulated Annealing

- implementering mot

integrerade analoga kretsar

Examensarbete utfört inom elektroniksystem
vid Linköpings tekniska högskola

av

Per-Axel Jonsson
LITH-ISY-EX-ET-0282-2004

Handledare: Emil Hjalmarson
Examinator: Lars Wanhammar

Linköping, 8 oktober 2004





 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Institutionen för systemteknik 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2004-10-08 

 

 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN   LITH-ISY-EX-ET-0282-2004    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/isy/2004/282/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Simulated Annealing - implementering mot integrerade analoga kretsar  
 
Simulated Annealing - implementation towards integrated analog circuits 

 

Författare 
 Author 

 

Per-Axel Jonsson 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Today electronics becomes more and more complex and to keep low costs and power 
consumption, both digital and analog parts are implemented on the same chip. The degree of 
automization for the digital parts have increased fast and is high, but for the analog parts this has 
not come through. This have created a big gap between the degrees of automization for the two 
parts and makes the analog parts the bottleneck in electronics develop. 
 
Research is ongoing at Electronics systems group at Linköping University target the increase of 
design automization for analog circuits. An optimizationbased approach for device sizing is 
developed and for this a good optimization method is needed which can find good solutions and 
meet the specification parameters. 
 
This report contains an evaluation of the optimization method Simulated Annealing. Many test 
runs have been made to find out good control parameters, both for Adaptiv Simulated Annealing 
(ASA) and a standard Simulated Annealing method. The result is discussed and all the data is in 
the enclosures. A popular science and mathematical description is given for Simulated Annealing 
as well.  
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Abstract
Today electronics becomes more and more complex and to keep low costs an
power consumption, both digital and analog parts are implemented on the sam
chip. The degree of automization for the digital parts have increased fast and 
high, but for the analog parts this has not come through. This have created a bi
between the degrees of automization for the two parts and makes the analog 
the bottleneck in electronics develop.

Research is ongoing at Electronics systems group at Linköping University targe
increase of design automization for analog circuits. An optimizationbased appr
for device sizing is developed and for this a good optimization method is need
which can find good solutions and meet the specification parameters.

This report contains an evaluation of the optimization method Simulated Annea
Many test runs have been made to find out good control parameters, both for 
tiv Simulated Annealing (ASA) and a standard Simulated Annealing method. T
result is discussed and all the data is in the enclosures. A popular science and
hematical description is given for Simulated Annealing as well.

Sammanfattning
Idag blir elektroniken allt mer komplex och för att hålla nere kostnaden och eff
förbrukningen implementeras både digitala och analoga delar på ett och samm
chip. Automatiseringsgraden för de digitala delarna är hög, dock har det blivit 
stort glapp till automatiseringsgraden för de analoga delarna. Detta medför att d
den analoga delen som är flaskhalsen vid utveckling av elektronik.

Forskning pågår på Elektroniksystem vid Linköpings universitet för att öka auto
tiseringsgraden för de analoga delarna. En optimeringsbaserad metod för bes
ning av komponentvärden utvecklas och till denna behövs en bra optimeringsm
som kan hitta bra lösningar för olika kretsstrukturer och uppfylla specifikatione

Denna rapport behandlar en utvärdering av optimeringsmetoden Simulated A
ing. Många testkörningar har gjorts för att försöka hitta bra inställningar, både
Adaptiv Simulated Annealing (ASA) och en standard Simulated Annealing-me
Resultat diskuteras och förslag på tänkbara förbättringar ges. All data hittas s
bilagorna. Även en del teori bakom Simulated Annealing ges, både en populä
tenskaplig och matematisk beskrivning.
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Förord
Detta examensarbete har gjorts som en del av forskningsprojektet Computer-A
Design of Analog Integrated Circuits på elektroniksystem vid institutionen för s
temteknik, Linköpings tekniska högskola.

För att få med de engelska termerna har jag satt dem inom parentes efter den
svenska översättningen. Översättningarna är inte alltid de bästa, men de har 
för att få en så god och enkel förståelse som möjligt.

Alla testkörningar som har gjorts kräver mycket datorkapacitet och tar därför l
tid att göra. Antalet testkörningar som har gjorts med varje inställning skiljer sig
grund utav att ibland har en körning gjorts under en natt och ibland över en hel
och därför blir antalet olika och de har därmed inte samma statistiska noggran
Detta har dock inte tagits med vid jämförandet på grund utav att skillnaderna i
resultatet har varit så stora att det har varit försumbart.

Jag vill tacka min handledare Emil Hjalmarson för att jag fick göra detta exam
arbete, för hans alltid lika trevliga bemötande och för att ha gett mig motivation
stunder då den tröt.

Vill även tacka Robert Hägglund för hans kommentarer och för att ha tagit sig
med frågor med samma engagemang och positiva inställning varje gång.
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KAPITEL 1: Introduktion

1.1 Bakgrund

Elektronik är ett ständigt växande område, mycket forskning syftar till att förbä
prestanda och sänka tillverkningskostnader. Allt fler funktioner realiseras med h
av digital teknik, vår omvärld är dock analog och vi kommer därför alltid att behö
analog elektronik. På senare år har den analoga elektroniken fått ett uppsving
med att mer och mer kommunikation sker trådlöst.

Digitala byggblock finns oftast i standardbibliotek för grundläggande digitala fu
tioner, d v s förräknare och minnen t ex behövs endast en bit realiseras till räkna
och en bitcell till minnet. Sedan kan ett skript skrivas som generar precis så sto
nare eller minne som behövs.

För analoga kretsar däremot finns inga bibliotek, det går inte att göra någon s
dardförstärkare och sedan använda denna för alla applikationer där en förstär
ingår. Istället får man sitta för hand och bestämma storlekar på transistorer. De
ett mycket mödosamt jobb som tar lång tid, även för personer med lång erfare
kan det handla om veckor. Detta eftersom det krävs upprepade justeringar och
leringar av storlekar för att uppnå önskade prestanda. Det finns inget systema
tillvägagångssätt för att uppfylla alla krav, vilket försvårar det hela. Ändras någ
1
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parameter för att t ex höja bandbredden, kanske DC-förstärkningen sjunker, e
som alla specifikations-parametrar beror på många olika konstruktions-param
se tabell 1.1. Förhållandena är även kraftigt olinjära, vilket försvårar det hela ä
mer

Figur 1.1: En tvåstegsförstärkare med nmos-ingångar och faskompensering.

Tabell 1.1: Tabellen visar hur några olika specifikationsparametrar påverkas
av några konstruktionsparametrar [4, 8]. Wi är bredden på transistor i och ID i är
strömmen genom transistor i.

Med en mer automatiserad konstruktion minskas inte bara tiden att ta fram en
stärkare, utan även bättre prestanda kan uppnås. Det pågår forskning på Elek
system för att öka automatiseringsgraden vid konstruktion av analoga kretsar 

prestanda-
parameter

ID3 ID5 W1 W4

DC-först.

Bandbredd - -

Slew Rate - -

Fasmarginal -

Brus - -

Vin- M1b M1a

Cc Rc

M2a

M4

M2b

M3
M5

Vin+
Vout

Ibias

M6
2
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därmed minska utvecklingstiden. Målet med projektet är att utifrån en specifika
bestämma den uppsättning konstruktionsparametrar och kretsstruktur som bä
möter de krav som ställs. Man kan välja att t ex optimera effektförbrukningen o
eller arean. Denna rapport behandlar den delen som går ut på att hitta en så br
sättning konstruktionsparametrar som möjligt, d v s optimeringen. Den unders
kande delen behandlar en tvåstegsförstärkare, figur 1.1, i CMOS (Complemen
Metal Oxide Semiconductor) där optimering gjorts med avseende på effektför
ningen.

 Figur 1.2: Bilden visar principerna för de olika rymderna vid konstruktion av en
  förstärkare.

Med minima i figur 1.2 menas ett minima för hela kostnadsfunktionen och inte
det på optimeringsparametrarna. Detta för att ett minima utanför specifikation
ofta kan ha lägre värde på optimeringsparametrarna, än det globala minimat s
uppfyller specifikationen.

Totala rymden här avser alla tänkbara tillstånd, som i många fall egentligen kan
oändligt många, men av dessa är det inte alla som är fysiskt möjliga att realise
Detta medför att rymden kan begränsas till vad som är hanterbart.

Rymden som avsöks med automatiserad sökning begränsas av övre och undr
ser. Dessa gränser kan väljas tämligen grova, men bör ändå vara rimliga. Den
intressanta rymd avgränsas av vad som är praktiskt och fysikaliskt möjligt att r
sera.

Totala konstruktions-
             rymden

Lokalt minima

Globalt minima

Rymd avsökt med
automatiserad
sökning

Rymd avsökt
         för hand

Rymd som uppfyller
specifikationen
3



KAPITEL 1: Introduktion

nnes
ning.
kan

a
sök-
tna i
ala
ökti-
som
om
 om.

r en
.
las,
rlig
hitta
ustive
aly-

runt
ated

oligt-
lokalt

met.

aker.
ing.

ur de
uren
Den rymd som kan avsökas för hand beror helt och hållet på konstruktören, de
skicklighet, erfarenhet och hur mycket tid som läggs ner på att hitta en bra lös
Generellt kan dock sägas att en mycket liten del av totala konstruktionsrymden
genomsökas för hand.

1.2 Inledande optimering

Kombinatoriska optimeringsmetoder kan delas in i två olika grupper, heuristisk
och icke-heuristiska [9]. Heuristiska metoder använder sig av begränsningar i 
mängden, vilket gör att sökningen blir kortare, dock brukar dessa metoder fas
lokala minimum. Icke-heuristiska metoder däremot, kommer att hitta den glob
minimipunkten, eftersom de söker genom hela sökmängden. För att minska s
den kan man använda sig av iterativa metoder, vilka tillhör heuristiska metoder,
använder gamla lösningar för att hitta nya bättre lösningar, iterativ förbättring s
de också kallas, vilket är vad huvuddelen av denna rapport kommer att handla

Det man vill göra är att plocka ut en lösning som är den bästa i någon mening u
stor mängd lösningar. Detta brukar kallas kombinatoriska optimeringsproblem
Många av dessa problem är NP-hard eller NP-complete [1] som det också kal
vilket betyder att det inte finns någon algoritm vars beräkningstid är proportione
en polynomisk funktion beroende av problemets storlek. För att ändå försöka 
en optimal lösning kan man använda sig av en uttömmande analys (eng. exha
search). Dock är det i många fall inte möjligt att göra fullständigt uttömande an
ser då detta skulle ta för lång tid. Det finns många olika metoder för att komma
detta problem, några av dessa är linjär programmering, kvadratisk dito, Simul
Annealing och genetiska algoritmer.

Med dessa metoder är det inte alls garanterat att en optimal lösning erhålls, tr
vis inte, men det intressanta här är tidsaspekten. Vi är garanterade att hitta ett
minima, eller i närheten av ett i det kontinuerliga fallet, inom rimlig tid, rimlig tid
kan innebära allt från några minuter till många timmar, helt beroende på proble
I denna rapport ligger fokus på Simulated Annealing.

1.3 Simulated Annealing

Med Simulated Annealing försöker man att eftersträva naturens sätt att ordna s
Det hela bygger på samma princip som när en vätska kristaliseras vid nedkyln
Först är temperaturen hög och då kan molekylerna hoppa omkring i stort sett h
vill. De kan gå från höga energinivåer till låga och tvärtom. När sedan temperat
4
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sjunker kommer molekylerna att ordna sig allt mer och vill gärna anta tillstånd m
så låg energi som möjligt, de får också svårare att gå från en lägre energinivå t
högre. När temperaturen tillslut är så låg att det hela fryser har det lägsta ene
ståndet uppnåtts, vilket är det globala minimat. Det är precis den här processe
vill efterlikna med Simulated Annealing och hitta det globala minimat. För att
lyckas förutsätts att sänkningen av temperaturen är tillräckligt långsamt. Blir a
ningen för snabb kommer det att bildas metastabila tillstånd i strukturen och v
kommer att fastna i lokala minima istället för det önskvärda globala.

Redan 1953 presenterades en algoritm av Metropolis o a [1] för att simulera ne
ningen av en vätska till termiskt jämviktsläge (eng. thermal equilibrium). Simula
Annealing är egentligen ingen algoritm, eftersom man inte på förhand kan föru
slutresultatet och samma startpunkt kan ge olika slutpunkter, beroende på att
moment som beror på slumpen och därför borde det egentligen kallas för met
istället för algoritm [2]. Dock dröjde det 30 år innan Kirkpatrik o a och Cerny o
roende insåg att det fanns en djupgående likhet mellan att minimera ett komb
riskt problem och den långsamma nedkylningen av en vätska till en kristall.

1.3.1 Populärvetenskaplig beskrivning
Simulated Annealings förfarande kan beskrivas med ett landskap av berg och
och en boll som studsar runt. I början av processen har bollen en väldigt hög 
tud (∆h), vilket gör att den kan hoppa från låga nivåer till höga utan problem. Se
när temperaturen sjunker, kommer inte bollen att studsa lika högt och kan inte
längre på samma vis gå från lägre till högre energier/kostnader. Denna liknels
dock inte fullödig, den fungerar endast för att beskriva temperaturens inverkan
förfarande, vilket är bollens höjd i y-led. Om vi ska ta med även x-led måste vi a
att bollen kan gåigenomett berg. Detta för att om bollens amplitud (∆h) är lägre än
ett bergs höjd är sannolikheten för att bollen ska ta sig upp på berget väldigt li
men om vi antar att ett steg är tillräckligt långt för att kunna hamna på andra s
skulle vi kunna hitta ett tillstånd med lägre energi/kostnad.

Bollens höjd∆h måste på något sätt definieras, den är inte samma som tempe
ren, men beroende av den. Höjden får på något vis beteckna en högsta skillna
vi kan komma att acceptera, men eftersom sannolikheten är logaritmiskt bero
av skillnaden i kostnad och temperaturen finns det ingen övre gräns för vad vi s
kunna komma att acceptera. Därför kan det vara bra att definiera∆h som den högsta
punkt med t ex minst 1 procents chans för acceptans.
5
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Om nästa tillstånd från den nuvarande positionen i figur 1.3 slumpas inom om
B, kan vi som mest komma upp en bit på höjden. Om det däremot slumpas inom
större området A kan vi hamna på andra sidan av höjden och där även hitta e
stånd med lägre kostnad än det nuvarande tillståndet. Fördelen med ett större
pområde är att vi kan komma förbi höjder utan att ett tillstånd med högre kostn
måste accepteras. Nackdel är att på samma sätt som ett berg hoppas förbi ka
även hoppa förbi en dal, vilket inte är önskvärt.

Figur 1.3: y-axeln är kostnaden och x-axeln är en konstruktionsvariabel. Ringen är

vår nuvarande position. Den horisontella streckade linjen markerar högsta kostnad
med minst 1 procents sannolikhet att accepteras.

1.3.2 Matematisk beskrivning
För att Simulated Annealing ska konvergera mot det globala minimat måste st
temperaturen vara tillräckligt hög för att partiklarna ska kunna hoppa runt på e
slumpmässigt vis och temperaturen måste även sänkas tillräckligt långsamt. O
vätskan tillåts att hamna i ett jämviktsläge mellan varje temperatursänkning är
tillräckligt långsamt. Detta jämviktsläge karakteriseras av sannolikheten att vi 
ett tillstånd med energin E, med Boltzmanns fördelning.

(ekv. 1.1)

där Z(T) är en normaliseringsfaktor beroende av temperaturen T. kB är Boltzmanns

konstant och Ec är nuvarande energi. Faktorn brukar kallas för Boltzman

faktor. Dessto mindre temperaturen blir dessto mindre blir faktorn och hela för
ningen, vilket gör att energin går mot lägre energinivåer och till slut när det he

A

B

[y]

[x]

∆h

Pr Ec E={ } 1
Z T( )
------------ E

kBT
----------– 

 exp⋅=

E
kBT
----------– 

 exp
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fryser d v s när temperaturen går mot noll kommer endast de tillstånd med läg
energinivå att ha en icke-noll sannolikhet. Detta gäller dock inte om sänkninge
temperaturen går för fort, eftersom vi då kommer att få metastabila tillstånd invä
i strukturen.

För att simulera jämviktsläget föreslog Metropolis o a enMonte Carlo-metod, som
genererar många olika tillstånd, genom att från ett givet tillstånd slumpas små
ändringar kring detta. Om skillnaden i energi (∆E = E(n+1) - E(n)) är mindre än
noll, d v s det nya tillståndet har lägre energi kommer det nya tillståndet att acc
ras ovillkorligt och vi fortsätter från denna nya punkt. Om däremot∆E är större än

noll ges sannolikheten att vi accepterar det nya tillståndet av . Ett tillstå

med högre energi kan alltså accepteras med en viss sannolikhet. Följs detta s
matiskt kommer vi att till slut hamna i ett jämviktsläge. Praktiskt görs detta gen
att generera ett slumptal mellan noll och ett med likformig fördelning och seda
jämföra det med faktorn vi fick innan. Om slumptalet är mindre än faktorn acc
ras det nya tillståndet.

S = So ; Initialt tillstånd
T = To ; Initial temperatur
while (stoppkriteriet inte uppfyllt)

while (inte i jämviktsläge)
Sn+1 = Sn + ∆S ; hoppa till någon närliggande punkt

∆E = C(Sn+1) - C(Sn) ; skillnaden i kostnad

P = min(1, ) ; sanolikheten att nya

                                tillståndet accepteras
r = random(0,1) ; slumptal med likformig fördelning i
                          intervallet [0,1]
if r < P
then

Sn = Sn+1 ; nya tillståndet accepteras, uppdatera tillståndet

end
end
T = T´ ; uppdatera temperaturen

end

Figur 1.4: Pseudokod för Simulated Annealing [7]

∆E
T

-------– 
 exp

∆E
T

-------– 
 exp
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1.3.3 Matematisk modell av metoden
Eftersom Simulated Annealing hela tiden antar ett nytt tillstånd i omgivningen 
det tidigare beskrivs det matematiskt bäst med Markov-länkar (eng. Markov cha
[1], en sekvens med tillstånd där varje nytt tillstånd beror av det gamla. En Mar
länk beskrivs i termer om flera sannolikheter. Pij (k-1,k) är sannolikheten att tillstån

det efter det k:te försöket ärj, givet att tillståndet för (k-1):te försöket äri. Om ai(k)

är sannolikheten att tillståndet äri vid det k:te försöket, fås ai(k) genom att lösa

rekursionen:
(ekv. 1.2)

där summeringen görs över alla tänkbara tillstånd.

När det gäller Simulated Annealing betyder det att sannolikheten Pij(k-1,k) är san-

nolikheten att den k:te övergången är från tillståndi till j, man kan även kalla det för
övergångssannolikheten. Sannolikheten för övergångarna beror på parameter
som är temperaturen i Simulated Annealing och om c är konstant kan sannolikh
beskrivas som

(ekv. 1.3)
där Gij  är sannolikheten för genereringen av tillståndetj från i och Aij(c) är sanno-

likheten för att tillståndet accepteras.

Ett globalt minimum uppnås om efter ett antal övergångar K, där K kan vara my
stort, följande förhållande gäller:

(ekv. 1.4)

där X(K) är optimeringsvariablerna för det K:te tillståndet och Ropt är optimerings-

variablerna för det globala minimat.

Om vissa krav är uppfyllda, såsom att varje individuell Markov-länk är av ändli
längd, speciella krav på matriserna A(c) och G är uppfyllda och att c går mot 0 d
går mot oändligheten går det att visa att ekvation 1.4 håller. Dock kommer inte
denna rapport att gå in mer på det matematiska, utan hänvisar istället till [1] för
intresserade.

1.4 Simulated Annealing kontra gradientbaserad metod

Simulated Annealing använder sig mycket av slumpgenerering, detta lämpar s
inte alltid. Exempelvis är det inte säkert att metoden når botten på en dal, d v s i
lokal extrempunkt hittas. Med en gradientbaserad metod finns inte detta probl
eftersom en sådan går i den riktningen det lutar mest åt. Nackdel är att den inte

ai k( ) al k 1–( ) Pli k 1 k,–( )⋅
l

∑= k 1 2 …, ,=

Pi j c( ) Gij Aij c( )⋅= j i≠∀

Pr X K( ) Ropt∈{ } 1=
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1.4 Simulated Annealing kontra gradientbaserad metod

r, för-
mini-
nde
et glo-
ta sig ur en dal. Ett sätt att komma runt detta är att ha många olika startpunkte
hoppningsvis kommer någon startpunkt att vara så gynnsam att ett bra lokalt 
mum hittas eller till och med det globala. Simulated Annealing är inte lika beroe
av startpunkten, utan meningen är att oavsett startpunkt, ska det gå att hitta d
bala minimat, se figur 1.5.

Figur 1.5: Bilden visar skillnaden mellan hur en gradientbaserad metod
(raka streck) är mer beroende av startpunkten än vad Simulated Annealing
(krokiga streck) är,  dock är som synes Simulated Annealing inte lika snabb,
utan tar många “omvägar”.

A B
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KAPITEL 2: S A i praktiken

2.0 Inledning

I föregående kapitel har teorin bakom Simulated Annealing redovisats, men h
fungerar det i praktiken? I detta kapitel undersöks två realiseringar och en utv
ring av olika inställningar redovisas.

När Simulated Annealing ska implementeras måste en approximation göras, v
gör att teorin inte kommer att helt stämma med praktiken. Därför kommer inte
nolikheten att bli ett (1) för konvergens mot det globala minimat. Detta beror bl a
att vid en implementering måste allt vara av ändlig storlek. Bevisningen föruts
att vissa saker kan vara oändliga, bl a antalet tillstånd för varje temperatur. På g
av detta är den teoretiska bevisningen av mindre intresse. Den intresserade hä
till [1].

2.1 Specifikation

Vid implementering har försök gjorts på en tvåstegsförstärkare (se figur 1.1 i k
1.1), med minimering i avseende på effektförbrukning.
11
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Specifikationen som använts är samma som använts tidigare i forskningsproje
[3, 4]

Tabell 2.1: Specifikationen för tvåstegsförstärkaren

2.2 Kostnadsfunktion
Valet av kostnadsfunktion har stor påverkan på hur optimeringen konvergerar.
nadsfunktionen som används här är en summa av viktade termer. Den har av
renhet visats sig vara både effektiv och flexibel [3, 4].

(ekv. 2.1)

där viktfunktionen G ges av

(ekv. 2.2)

Yspecär den specificerade prestandan och Yopt är nuvarande prestanda i optime-

ringen. Första termen används för enskilda kostnader där Yspec ska vara mindre än

Yopt, t ex DC-förstärkning och bandbredd. Den andra termen används då Yspecska

vara större än Yopt, t ex undre gränserna för in- och utsving.

Parameter Specifikation Enhet

Lastkapacitans 5 pF

Bandbredd >100 MHz

Matningsspänning 3.3 V

PSRR >70 dB

CMRR >70 dB

Insving [1.0, 2.0] V

Utsving [1.0, 2.0] V

DC förstärkning >70 dB

Fasmarginal >60 grader

SNR >70 dB
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Den tredje termen används för de parametrar som ska minimeras och den fjärd
sista termen för de som ska maximeras. I detta fallet är det bara effektförbrukni
som minimeras, alltså används inte den fjärde termen. Ymin och Ymax ska vara

större eller lika med noll

kn är skalningsfaktorer som används för att vikta prestandamått som är viktiga

svåra att uppfylla. Konstanternaαn är normaliseringsfaktorer som ska se till att få

samma storleksordning på de olika delkostnaderna.

En fördel med denna kostnadsfunktion är att den har kontinuerliga derivator, v
gör att den går att använda tillsammans med gradient-baserade optimeringsme

I detta fallet är alla kn satta till fem, de har tidigare bestämts experimentellt [3, 4

Eftersom vi bara optimerar på en parameter är inteαn av någon större betydelse,

utan används bara för att hamna i ett bra område i förhållande till de andra del-
naderna.

2.3 Adaptiv Simulated Annealing

Simulated Annealing är en universiell optimeringsmetod, den är bra på mycke
men inte alltid bäst. Det finns flera nackdelar, bland annat kan det ta mycket lån
innan den konvergerar. Många använder den för sin enkla implementerings sk
v s den klarar av många olika typer av kostnadsfunktioner, både icke-kontinue
och diskreta. Detta gör att den används för problem där andra enklare t ex gra
baserade metoder är lämpligare, men kanske svårare att implementera. Meto
prestanda kan variera för olika typer av problem, det är dock svårt att förutsäg
vilka prestanda som kan uppnås

Det finns många varianter av Simulated Annealing. I många fall är man inte in
serad av att hitta det globala minimat vilket kan ta mycket lång tid, utan man n
sig med ett lokalt minima i närheten av det globala inom en rimlig tid.

Adaptiv Simulated Annealing (ASA) är en variant på Simulated Annealing fram
gen av en amerikan vid namn Lester Ingber [5]. Den har funnits sedan 1989, då
först hette VFSR, Very Fast Simulated Reannealing, och käll-koden är öppen 
alla. Detta har gjort att många har kommit med kommentarer och metoden ha
detta sätt förbättrats. Det man vill uppnå med ASA är en bättre sampling av par
terrymden, för att optimeringen snabbare ska konvergera.
13
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2.3.1 Parametrar
Till ASA finns ett stort antal olika inställningsmöjligheter, vilket både är dess stry
och svaghet. Styrka på grund av att den går att anpassa för ett specifikt problem
svaghet för att det inte alltid är lätt att hitta en bra inställning, då det är svårt att
vilka parametrar som måste ändras.

parametrar som har använts:
• rand_seed
• limit_acceptances
• limit_generated
• limit_invalid
• maximum_cost_repeat
• cost_precision
• number_cost_samples
• temperature_ratio_scale
• cost_parameter_scale_ratio
• temperatur_anneal_scale
• initial_parameter_temperature
• acceptance_frequency_modulus
• generated_frequency_modulus
• reanneal_cost
• reanneal_parameters
• accepted_to_generated_ratio

Detta är de parametrar som kan ändras utifrån, d v s genom funktionsanrop oc
genom ändring i källkoden.

De parametrar som har varierats är:
• temperature_ratio_scale, vilket är en guide till den förväntade temperaturen v

konvergens inom ett område kring det globala minimat.
• cost_parameter_ratio_scale, är en mycket inflytelserik parameter för att

bestämma skalningen av nedkylningen för kostnadsfunktionen.
• initial_parameter_temperatur, den initiala temperaturen för alla parametrar.
• temperatur_anneal_scale, detta är en guide för att uppnå den förväntade tem

raturen given avtemperature_ratio_scale, inom gränserna satta av
limit_acceptances.

• number_cost_samples, när detta värde är > 0, beräknas den initiala temperatu
för kostnaden som medlet av absolutvärdet för det givna antalet samplade 
14
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den. När värdet är < -1 beräknas initiala temperaturen som avvikelsen av d
givna antalet sampel.

• generated_frequency_modulos, anger med vilken frekvens testning för återne
kylning (eng. reannealing) sker. Om detta värde är noll utförs inget test.

• reanneal_cost, när detta värde är > 1, beräknas värdet som temperaturen fö
kostnaden återgår till som avvikelsen över det givna antalet sampel. Om vä
är < -1 beräknas initiala och aktuella temperaturen för kostnaden som avvike
för det givna värdet antal sampel. Detta kan ge upphov till att den aktuella 
peraturen för kostnaden svänger kraftigt upp och ned, vilket kan vara mycke
för vissa system med olika uppföranden vid olika tillstånd.

• reanneal_parameter, vilket tillåter åternedkylning av temperaturen för parame
trarna. Denna kan med fördel sättas till 0 (falskt) för att minska antalet kostn
funktionsanrop för system med ett stort antal parametrar.

I tabell 2.2 visas värden för de olika parametrarna. Mittenkolumnen innehåller p
metervärden som har fungerat bra, d v s optimeringen har avslutats på ett korre
och resultatet av själva körningen har blivit bra. Om fler än ett värde anges är 
rangordnade med det bästa värdet först o s v, oftast är dock skillnaden liten. Ko
nen med dåliga värden avser här värden där en felkod har genererats vid avs
d v s annanexit code än 0, eller att resultatet har blivit väldigt dåligt, t ex knappt
någon körning uppfyller specifikationen. En annanexit code än 0 innebär att något
fel har inträffat under körningen eller att något kriterium för tidigare avslut uppfy
t exmaximum_cost_repeat.

Tabell 2.2: Bra och dåliga värden för de parametrar som har varierats i ASA.

parameter bra värde dåligt värde

temperature_ratio_scale 5e-3, 1e-2 1e-3, 5e-2

cost_parameter_ratio_scale 1e-2, 1e-1 1

initial_parameter_temperatur 1e-1, 1e-2 1, 10

temperatur_anneal_scale 1e-2 1, 10

number_cost_samples 1, 5, 10

generated_frequency_modulus 1000, 100

reanneal_cost 10 -10

reanneal_parameter 0 1
15
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parametrar som inte varierats:
• rand_seed
• limit_acceptances
• limit_invalid
• maximum_cost_repeat
• cost_precision
• accepted_to_generated_ratio
• acceptance_frequency_modulus

limit_acceptances, limit_invalid ochaccepted_to_generated_ratiokan användas för
att bestämma när optimeringen ska avslutas. I detta fall har iställetlimit_generated
använts för att bestämma hur många iterationer som skall tillåtas. Detta för att s
antalet genererade tillstånd påverkar den slutliga lösningen, dvs om det lönar s
generera mer än t ex 10000 tillstånd. Om en lång körning görs kan det vara b
sätta t exaccepted_to_generated_ratiotill typ 1e-3, för att optimeringen terminerar
om ingen förbättring sker på ett visst antal tillstånd.

maximum_cost_repeatochcost_precision hör ihop och har också att göra med te
minering av en körning. Det har hänt att körningar har terminerat på grund av 
repningar av kostnaden, som har varit satt till max 5ggr, i de fallen har det dock
handlat om bra lösningar.Cost_precision bestämmer precisionen för vad som ska
räknas som lika kostnad, i detta fallet satt till 1e-18.

rand_seed kan användas för att initiera slumpgeneratorn. Denna parameter ha
varierats.

acceptance_frequency_modulus har samma funktion som
generated_frequency_modulus. Skillnaden är att de är kopplade till antalet accep
rade respektive genererade tillstånd. De båda bestämmer hur oftareannealinggörs,
d v s höjning av temperaturen. Variation avgenerated_frequency_modulus har
gjorts som beror på antalet genererade tillstånd, istället för
acceptance_frequency_modulus som beror på antalet accepterade tillstånd.

En stor körning gjordes för att se vilken prestanda som kan uppnås, för att kun
jämföras med andra metoder. Under denna körning var inställningarna enligt t
2.3.
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Tabell 2.3: Parameterinställningarna vid jämförande körning.

Rand_seed är ett tal i intervallet [0, 10000] som slumpas med en likformig förde
ning.Limit_acceptances ochlimit_invalid = 0 innebär att funktionerna är bortkopp
lade.Limit_generated är satt till 8000 för att antalet kostnadsfunktionsanrop ska
bli ungefär 10000 för att kunna jämföras med metoden som utvärderas i nästa
tel. Medeltalet ligger strax över 10000 på ca 10400.

Av det totala antalet körningar på 229 stycken uppfyller 172 (75%) specifikation
Medeleffektförbrukningen ligger på 5.5 mW. Den bästa lösningen har en effek
brukning på 3.3 mW

parameter värde

rand_seed rand*10000

limit_acceptances 0

limit_generated 8000

limit_invalid 0

maximum_cost_repeat 5

cost_precision 1e-18

number_cost_samples 0

temperature_ratio_scale 5e-3

cost_parameter_scale_ratio 1e-2

temperatur_anneal_scale 1e-2

initial_parameter_temperature 1e-2

acceptance_frequency_modulus 10

generated_frequency_modulus 1000

reanneal_cost 10

reanneal_parameters 0

accepted_to_generated_ratio 1e-4
17
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2.3.2 Slutsats
Det är svårt att hitta bra inställningar. Vilket dels beror på att det är svårt att veta
alla inställningar egentligen gör. Detta beror dels på att man inte vet hur kostn
kurvan för kretsen ser ut. Typiskt är att kostnadskurvor är icke-typiska, d v s a
inte går att säga att om kostnadsfunktionen ser ut på ett visst sätt ska inställnin
vara på ett visst sätt, vilket försvårar det hela. Det går att bestämma värdena 
mentellt, vilket har gjorts, men det kräver mycket datorkraft och därmed lång t
Det går troligtvis att fortsätta experimenterandet för att uppnå bättre resultat.

Resultatet är helt beroende på hur många iterationer som körs. Här har 10000
använts för att det inte skall ta allt för lång tid. Några tester har gjorts med 400
iterationer och då har fler uppfyllt specifikationen och medeleffektförbrukning b
också lägre, däremot har ingen lösning hittats som är bättre än den bästa vid 
iterationer.

2.4 Standard Simulated Annealing

En metod enligt figur 2.1 implementerades och testkördes med många olika in
ningar och ett par olika sätt att sänka temperaturen på.

De olika sätt som temperaturen sänkts på är:
• Tn+1 = Tn * α
• Tn+1 = Tn * exp(Tn * ∆E / σT)

Även d, som bestämmer hur långa steg som tas, har ändrats på ett par olika s
• d = konstant
• dn+1 = β * Tn

• dn+1 = dn * exp(dn * ∆E / σd)

därα, β, σT ochσd är fria parametrar, d v s inställningsmöjligheter.

De olika inställningar som har undersökts är, förutom de ovan nämnda:
• T0 - initial temperatur
• d0 - hur stort område nästa tillstånd slumpas inom
18
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 A.
S = S0 ; Initialt tillstånd
T = T0 ; Initial temperatur
for (i = 1; i == max_iterationer; i++)

∆S = d * A * random(-1,1) ; slumpa en avvikelse
Sn+1 = Sn + ∆S ; hoppa till någon närliggande punkt

∆E = C(Sn+1) - C(Sn) ; skillnaden i kostnad

P =  ; sanolikheten att nya tillståndet accepteras

r = random(0,1) ; slumptal med likformig fördelning i
                 intervallet [0,1]

if ∆E < 0
Sn = Sn+1 ; nya tillståndet accepteras, uppdatera tillståndet

else if r < P
Sn = Sn+1 ; nya tillståndet accepteras, uppdatera tillståndet

end
Tn+1 = f(Tn) ; temperaturen uppdateras enligt f

end

Figur 2.1: Pseudokod för implementeringen.

Figur 2.2: Figuren visar hur medelvärdet sjunker om vi hoppar mellan två tillstånd och
använder oss av Tn+1 = Tn * exp(Tn * ∆E / σΤ), där faktorn|∆E / σΤ| är konstant, men byter
tecken.

Varje konstruktionsparameter har en undre och övre gräns. Dessa gränser är m
tilltagna för att vara så allmänna som möjligt och kunna användas till alla olika k
sar. Alla transistorer har samma gränser, [20, 1000] µm. För Rc är gränserna [5e-3
5e3] ohm och [5e-2 1e3] pF för Cc. Biasströmmens (Ibias) gränser är [1e-5 1]

∆E
T

-------– 
 exp
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Hur långt hoppet till nästa tillstånd blir är satta för transistorerna 500µm, Rc 3 ohm,
Cc 2pF och Ibias 3 mA. Detta för att få bra proportioner mellan de olika param
trarna. Denna vektor multipliceras sedan med ett tal, som benämns d, vilken ä
fri inställning.

(ekv. 2.3)
Detta är längsta steget som kan tas.∆S’ multipliceras sedan med en slumpvektor
med tal inom intervallet [-1,1] med likformig fördelning.

(ekv. 2.4)

2.4.1 Testkörning 1 - variation av d,α och T0
I första testkörningen som gjordes användes d som konstant och T sänktes en
Tn+1 = Tn * α. De olika parametrarna som ändrades var d, T0 ochα. Utifrån dåva-

rande kunskap valdes grova intervall för inställningarna, för att försöka få med
intervallet som skulle kunna tänkas vara intressant. Inställningarna valdes enl

•

•

•

Samtliga kombinationer testades vilket gav totalt 4*3*3 = 36 olika fall. Resulta
finns i bilaga 1.

Vi kan direkt se att valet av d har störst inverkan på resultatet. Vid fallen d = 1 oc
= 0.001 får vi sällan eller aldrig några lösningar som uppfyller specifikationen.
0.1 ger att ungefär 20% av lösningarna uppfyller kraven, med en medeleffektf
brukning på ca 5.5 mW. d = 0.01 ger att ungefär 10% av lösningarna uppfyller
ven, med en medeleffektförbrukning på ca 4.8 mW.

Om vi tittar på hur den bästa kostnaden ändras under en körning, figur 2.3, ser
för d = 0.1 går kostanden mycket snabbare ner i början för att sedan plana ut,
för d = 0.01 tar det längre tid för kostnaden att komma ner under 1.

Om ett större område används inom vilket nästa lösning väljs, hittas snabbare
lösning som uppfyller specifikationen, men det är svårare att hitta en lösning m
låg effektförbrukning i samtliga fall. När det gäller den bästa lösningen är skilln
derna små. En anledning till att medeleffektförbrukningen blir högre för d = 0.1

∆S′ d ∆W ∆Rc ∆Cc ∆Ibias,,{ , } d A⋅=⋅=

∆S ∆S′ random 1– 1,( ){ }⋅=

d 1 0.1 0.01 0.001,,,[ ]∈
α 0.99 0.9 0.999,,[ ]∈
T0 1 0.1 0.001,,[ ]∈
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vara att fler körningar uppfyller specifikationen, men många av dem hamnar i då
lokala minimum. För d = 0.01 är det bara de körningar med en gynnsam startp
som lyckas uppfylla specifikationen, dessa lösningarna får även en låg effektf
brukning.

Figur 2.3: Bilderna visar lägsta kostnad som funktion av antalet genererade tillstånd. Den
vänstra bilden visar fallet d = 0.1 och den högra d = 0.01. Kurvorna bygger endast på de p
där kostnaden har minskat, d v s temporära kostnadsökningar visas ej.

Här kan det vara intressant att försöka hitta någon inställning för d mellan 0.1 
0.01, som både har en hög sannolikhet att specifikationen uppfylls och låg med
fektförbrukning.

2.4.2 Testkörning 2 - variation av d, α och T0
Här användes samma funktion för temperatursänkningen och de olika inställn
arna valdes enligt:

•

•

•

Alltså fortfarande grova intervall för inställningarna för att möjliggöra variatione
av flera parametrar.

Resultatet (bilaga 2) blir liknande den tidigare körningen, d har störst inverkan
resultatet. d = 0.5 hamnar i resultat närmare d = 0.1 än 0.01. Ett resultat skilje
markant från övriga och det är T0 = 0.1 ochα = 1, vilket alltså innebär att ingen
temperatursänkning sker. Här blir sannolikheten för att kraven är uppfyllda mar

d 0.1 0.05 0.01,,[ ]∈
α 0.99 0.5 1,,[ ]∈
T0 0 0.1 0.00001,,[ ]∈
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högre än i övriga fall, procent uppfyllda körningar blir 76, 57 och 18 för d = 0.0
0.01 och 0.1 respektive, vilket är mycket högre än de andra med temperatursä
ning, som ligger runt 25, 25 och 10.

Att resultatet blir bäst då temperaturen inte sänks tyder på att temperatursänkn
tidigare varit allt för snabb, vilket leder till att allt för få tillstånd med högre kostn
accepteras. Därför testades en långsam temperatursänkning.

2.4.3 Testkörning 3 - variation av α
Detta är ett litet finare test för att försöka få fram en lagom snabb temperaturs
ning. Inställningarna var:

•

•

•

Med dessa inställningar blir sluttemperaturen 0.005, 0.0135 och 0.0368 förα =
0.9997, 0.9998 och 0.9999 respektive. Dessa värden på sluttemperaturen har
mentellt och genom att visuellt följa optimeringen kommit fram till att vara unge
där sluttemperaturen bör ligga för att det ska finnas en liten chans för att ett tills
med högre kostnad accepteras. Värdena beror även på hur stort vi väljer områd
att slumpa nästa tillstånd, d med andra ord.

Resultatet (bilaga 3) utföll sig så att medeleffektförbrukningen blev ganska lika
hamnar runt 4.9 mW, däremot skiljer sig antalet körningar som uppfyller speci
tionen mer, de hamnar på 52, 61 och 70 procent. Antalet accepterade tillstånd
högre kostnad är nästan dubbelt så hög förα = 0.9999 mot 0.9997, 650 mot 350,
vilket beror på att körningen medα = 0.9999 har en långsammare sänkning och d
med en högre medeltemperatur och därmed kommer fler tillstånd med högre te
ratur att accepteras.

2.4.4 Testkörning 4 - variation avα och T0
I detta testet användes ett d som är beroende av temperaturen T.

• dn+1 = β * Tn

Inställningarna var:

d 0.05[ ]∈
α 0.9997 0.9998 0.9999,,[ ]∈
T0 0.1[ ]∈
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Här är det lite kompromisser för att försöka få så lämpliga start- och slutvärde
både T och d. d0 blir 0.05 respektive 0.1 och slutvärdet ligger mellan 0.09 och

Resultaten (bilaga 4) skiljer sig inte speciellt mycket, medeleffektförbrukningen
ger mellan 4.6 och 5.1 mW och antalet som uppfyller specifikationen ligger me
64 och 75 procent. Bästa resultatet fås med T0 = 0.2 ochα = 0.9985, både medelef
fektförbrukningen och antalet som uppfyller specifikationen är bäst med den in
ningen. d bör väljas mellan 0.1 och 0.02. Det är även med den inställningen s
specifikationen uppfylls först, redan efter 3800 iterationer mot de andra som li
över 4000, den sämsta på 4600.

2.4.5 Testkörning 5 - variation avβ, α och T0
Samma som testkörning 4, men med inställningarna:

•

•

•

Här är största d0 0.25 och minsta 0.06, slutvärdet ligger mellan 0.011 och 0.0

Här blir resultatet (bilaga 5) klart bättre. Medeleffektförbrukningen är lite bättre
innan, ligger runt 4.8 mW, men andelen körningar som uppfyller specifikatione
betydligt bättre, den bästa ligger på 91%, de flesta runt 80%, medan den säm
ger på 66%. 91% måste ses som mycket bra.

2.4.6 Testkörning 6 - variation avβ, α och T0
Här testas att sänka temperaturen snabbare och låta d bero på temperaturen, m
att inte få ett väldigt lågt värde på T eller d sätts en nedre gräns för dem, vilke
0.001 för båda.

•

β 0.5[ ]∈
α 0.99985 0.9999 0.99999,,[ ]∈
T0 0.1 0.2,[ ]∈

β 0.2 0.5,[ ]∈
α 0.9996 0.9997,[ ]∈
T0 0.5 0.3,[ ]∈

β 0.2 0.5,[ ]∈
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Resultatet (bilaga 6) blir något sämre än innan, dock uppfylls kraven över lag 
bare ca 2500 iterationer mot 3500 i föregående test, men inte lika stor andel up
ler specifikationen, den bästa 82% och sämsta 20%, och medeleffektförbrukn
är något sämre.

2.4.7 Testkörning 7 - variation av d,σT och T0

Här har temperatursänkning enligt Tn+1 = Tn * exp(Tn * ∆E / σT) använts och d har

varit konstant under hela körningen. Ett stortσT innebär en långsammare sänknin

av temperaturen och ett litet en snabbare sänkning. Inställningarna valdes en

•

•

•

Resultatet (bilaga 7) är sämre än tidigare resultat. Precis som innan är det d s
påverkar mest, men när det gällerσT är 10 det enda som ger ett ganska bra result

d = 0.05, T0 = 0.1 ochσT = 10 ger att 73% uppfyller specifikationen och en med

effektförbrukning på 4.8 mW.

När den här typen av sänkning används är det bra att ha en övre gräns för tem
turen, annars kan, om ett tillstånd med stor skillnad i kostnad mot föregående

stånd uppkommer, temperaturen “slå i taket”, se figur 2.4, dvs MatLabTM betecknar

denInf (infinity) [6]. Detta beror på det begränsade talområdet i MatLabTM som

överskrids. Även om MatLabTM klarar att representera skillnaden i kostnad, klar
den inte av e upphöjt till det. Därför har en övre gräns sats till T0.

Det är dock inte ofta detta inträffar, någon procent av körningarna bara, men nä
inträffar kommer temperaturen att vara Inf resten av körningen och då kommer al
tillstånd med en högre kostnad att accepteras.

α 0.999 0.9995,[ ]∈
T0 0.5 0.3,[ ]∈

d 0.1 0.05 0.01,,[ ]∈
σT 10 1 0.1,,[ ]∈

T0 1 0.5 0.1,,[ ]∈
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Figur 2.4: Bilden visar en körning från test där d sänkts på samma vis som T i detta test. 
kan tre körningar ses som har “slagit i taket”, men som har “räddats”, tack vare begränsnin
uppåt.

2.4.8 Testkörning 8 - variation avσT

Samma som ovan, men här har försök enbart gjorts att hitta ett bra värde påσT.

Inställningar enligt:

•

•

•

Resultatet (bilaga 8) kan tyckas lite tvetydigt.σT = 0.01 får sämst resultat och 1000

bäst, så långt är allt bra, men 100 blir sämre än 10. Exakt vad detta beror på är
att säga, men troligtvis är förhållandet inte linjärt.

För σT = 1000 blir sannolikheten för att specifikationen ska uppfyllas 70%, det

lite sämre med 10 (64%), men å andra sidan blir då medeleffektförbrukningen
bättre 4.7 mW mot 5.0 mW.

2.4.9 Testkörning 9 - variation avσT

På grund av det olinjära sambandet i föregående körning gjordes en körning t
och T0 var samma som tidigare, menσT valdes till:

•

d 0.05[ ]∈
σT 0.01 10 100 1000,,,[ ]∈

T0 0.3[ ]∈

σT 5 20 500 10000,,,[ ]∈
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Resultatet (bilaga 9) här blir attσT = 10000 troligen ger en allt för långsam sänk-

ning, så även 500 och 1000, då dessa har ungefär samma antal tillstånd med
kostnad som har accepterats. Bästa resultat harσT = 20 med 74% som uppfyller

specifikationen.

2.4.10 Testkörning 10 - variation av d0, T0,σT ochσd

Här har även d ändrats exponentiellt på samma sätt som T tidigare. Antalet in
ningar blir nu fyra istället för tre.

• dn+1 = dn * exp(dn * ∆E / σd)

•

•

•

•

Resultatet finns i bilaga 10.

σd = 0.1 var en allt för snabb sänkning och d0 = 0.01 var ett allt för litet startslu

område. Endast två inställningar gav att bra resultat, men de gav också tämlige
resultat.σd = 10, σT = 10 och d0 = 0.1 blev bäst med 83% som uppfyllde specifi

tionen och 4.7 mW i medeleffektförbrukning, vilket är i klass med tidigare bäst
resultat

2.4.11 Testkörning 11 - variations av d0 ochσd

Fortsättning på ovan med inställningar:

•

•

•

•

Resultatet (bilaga 11) blir sämre än innan. En slutsats som kan dras är att 100
1000 är för höga värden påσd, eftersom d inte sjunker över huvud taget. Alla ham

d0 0.1 0.01,[ ]∈
σd 0.1 10,[ ]∈

σT 10 1000,[ ]∈

T0 0.3[ ]∈

d0 0.1 0.2,[ ]∈
σd 1 100 1000,,[ ]∈

σT 10[ ]∈

T0 0.3[ ]∈
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nar på runt 50% som uppfyller specifikationen och ca 5 mW medeleffektförbru
ning.

2.4.12 Testkörning 12 - variations av d0 ochσd

Ytterligare körning för att bestämma ett bättre värde påσd, med inställningar:

•

•

•

•

Resultatet (bilaga 12) visar att även 50 är ett för stort värde påσd, däremot är 5 gan-

ska bra, ungefär detsamma som för 10, där 80% uppfyller specifikationen och
eleffektförbrukningen hamnar på 4.6 mW.

2.4.13 Testkörning 13 - 40000 iterationer
Detta test har gjorts för att se hur skillnaden blir om antalet iterationer ökas. Sä
sänka d och T på valdes enligt samma som föregående och inställningarna va

•

•

•

•

Resultatet (bilaga 13) blir bättre än något resultat tidigare. 92% av körningarna
fyller specifikationen och medeleffektförbrukningen hamnar på 4.1mW. Result
är bra, dock tar det fyra gånger längre tid och frågan är så klart om det lönar sig
inte. Svaret är dock inte lika självklart som frågan.

Intressant att notera är att vid tidigare körningar har effektförbrukningen som l
hamnat på 3.3mW, här hamnar den på 3.1mW. Denna effektförbrukning hittas r
efter 20000 iterationer och specifikationen uppfylls efter 15000 iterationer. Om m
10000 iterationer använts hade alltså denna körning inte ens uppfyllt specifika
nen, men nu lyckas den mycket bra. Detta gör att det helt klart kan vara intres
att använda mer än 10000 iterationer. Det skulle vara intressant att använda e

d0 0.1 0.2,[ ]∈
σd 5 20 50,,[ ]∈

σT 10[ ]∈

T0 0.3[ ]∈

d0 0.1[ ]∈
σd 5[ ]∈

σT 10[ ]∈

T0 0.3[ ]∈
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annan typ av stoppkriterium, t ex att avbryta när en bättre lösning inte har hittat
de senaste t ex 10000 iterationerna. Det kan vara bra att använda ett stort vär
detta på grund av att en körning kan stå stilla, d v sinte hitta någon ny bästa lösning
på 7-8000 iterationer, vilket inte är ovanligt, för att sedan hitta flera nya bättre 
ningar under ett litet antal iterationer. En annan typ av terminering skulle kunn
vara samma typ som ASA kan använda sig av, kvoten mellan antalet accepter
tillstånd och genererade.

Intervallet i vilket den bästa lösningen hittas är stort och sträcker sig från ca 1
iterationer ända upp till max antalet iterationer och bra lösningar kan hittas täml
fort, vid ca 5000 iterationer, dock hittas de allra bästa efter fler iterationer. Om m
antalet iterationer skulle sänkas skulle vi bli mer beroende av startpunkten om
bra lösning hittas, men fler körningar skulle hinnas med på samma tid. Med et
sådant förfarande inträder samma begränsningar som i en gradientbaserad m
och det är inte så S A är tänkt att fungera.

2.4.14 Slutsats
Precis som med ASA är det ganska svårt att hitta bra inställningar, men här ä
ändå lättare att få grepp om saker, eftersom det är klart vad varje parameter gö
hur de påverkar varandra.

Det gäller att hitta lämpliga värden för alla parametrar, dock går det inte att
bestämma bra värden för parametrarna enskillt eftersom de beror kraftigt olinjä
varandra . Detta gör att det tar lång tid att testa alla olika kombinationer och fö
få ner antalet kombinationer är det bra om man kan se lite hur de påverkar vara
men samtidigt måste man ha marginaler för att inte missa möjliga bra värden.

Möjligen kan ett tal anges där antalet accepterade tillstånd med högre kostnad
ligga vid varje körning och med detta hitta en temperatur och d som är lämpligt.
d är litet måste även den initiala temperaturen vara låg, annars kommer en all
stor del av de undersökta tillstånden att accepteras. I snitt bör antalet accepte
tillstånd med högre kostnad ligga mellan 500 och 2000, inte uppe på 4000, om
totala antalet undersökta tillstånd är 10000.
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KAPITEL 3: Konklusion

3.1 Sammanfattning

Mycket tid har lagts ner på att hitta inställningar som fungerar bra. Det krävs må
undersökningar för att komma fram till ett bra resultat och det tar tid att lära sig
förstå vilka data som är viktiga och som säger något om resultatet. Om en likna
undersökning av inställningar skulle göras på ett annat problem skulle tidsåtgå
bli mindre eftersom det nu är kännt vilka data som är intressanta, men antalet
körningar skulle knappast bli mindre, då det inte går att förutsäga vad dessa vä
bör vara för just det problemet.

I denna studie har vi tittat på hur många körningar som uppfyller specifikatione
och den resulterande medeleffektförbrukningen, med vikt i den ordningen. Man
fråga sig vad den bästa effektförbrukningen blir. Denna är mycket beroende av
punkten och hur nästa tillstånd slumpas, detta gör att även om en inställning in
någon bra medeleffektförbrukning, kan någon körning ge en låg effektförbrukn
På grund av detta har inte någon större vikt lagts på den lägsta effektförbruknin
däremot kan nämnas att en inställning med hög sannolikhet att specifikatione
fylls lättare hittar en inställning med låg effektförbrukning.
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Detta är ett grundläggande arbete som har gjorts och det går att förfina. En för
ning innan arbetet påbörjades var att komma ner till en lägre effektförbrukning
som tidigare uppnåtts. Detta lyckades dock inte, vilket gör att det finns mer som
göras.

Simulated Annealing är en optimeringsmetod som har kapacitet, men det tar t
lära sig och förstå hur den ska ställas in för att arbeta på ett effektivt sätt.

3.2 Förslag på förbättring
Arbetet är långt ifrån fulländat, det går att lägga ner mycket mer tid på att hitta ä
bättre inställningar. Dock är det troligen bättre att försöka med lite andra meto
för att se om det kan bli bättre.

Med Simulated Annealing kan stor sannolikhet att specifikationen uppfylls upp
däremot kommer vi aldrig riktigt nära ett globalt minima i denna studie, då tidig
testkörningar [3,4] kommit ner till ungefär 2.8mW. Här kan en gradientbaserad
optimeringsmetod komma in. Möjlig fortsättning skulle kunna vara att först kör
med S A och sedan fortsätta med en gradientbaserad metod. En annan skulle
vara att börja köra S A ett antal tusen iterationer och sedan göra flera olika kö
ningar från den punkten och sedan ta den bästa lösningen och fortsätta att gör
körningar från den punkten osv. Detta lämpar sig utmärkt på ett kluster av dat
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ende
Bilagor
Pmedel = medel effektförbrukningen [mW].
uppf. spec. = hur många körningar som uppfyllt specifikationen i procent.
tot. # = totala antalet körningar med den inställningen.
cn>cn-1 = medel för antalet accepterade tillstånd med högre kostnad än föregå

tillstånd.
spec. uppf. = medel för vid vilken iteration specifikationen uppfylls.
Pmin = den lägsta effektförbrukningen som uppnåtts [mW].

Bilaga 1

d T0 α Pmedel uppf. spec. tot # Pmin

0.1 0.1 0.9 5.64 20.77 154 4.01

0.01 0.1 0.9 4.89 10.45 153 4.16

0.001 0.1 0.9 - 0 153 -

1 0.1 0.9 10.66 0.65 152 10.66

0.1 0.001 0.9 5.44 25.49 153 4.21

0.01 0.001 0.9 4.97 5.96 151 4.05

0.001 0.001 0.9 - 0 152 -

1 0.001 0.9 9.50 0.66 151 9.50

0.1 1 0.9 5.67 22 150 4.06

0.01 1 0.9 5.08 7.94 151 4.34

0.001 1 0.9 - 0 152 -

1 1 0.9 9.45 2.01 149 7.44

0.1 0.1 0.999 5.66 19.86 151 3.53

0.01 0.1 0.999 4.83 13.33 150 3.61

0.001 0.1 0.999 - 0 153 -

1 0.1 0.999 11.31 0.65 152 11.31

0.1 0.001 0.999 5.54 25.32 154 4.01

0.01 0.001 0.999 4.77 10.59 151 3.53

0.001 0.001 0.999 - 0 152 -
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Bilaga 2

1 0.001 0.999 - 0 153 -

0.1 1 0.999 5.17 40.52 153 3.80

0.01 1 0.999 5.09 11.1842 152 3.88

0.001 1 0.999 - 0 154 -

1 1 0.999 11.62 2.66 150 8.71

0.1 0.1 0.99 5.37 19.60 153 4.28

0.01 0.1 0.99 4.66 9.09 154 3.67

0.001 0.1 0.99 - 0 153 -

1 0.1 0.99 19.15 0.65 152 19.15

0.1 0.001 0.99 5.93 23.22 155 4.02

0.01 0.001 0.99 4.77 15.58 154 3.41

0.001 0.001 0.99 - 0 151 -

1 0.001 0.99 13.20 1.31 152 12.50

0.1 1 0.99 5.439 18.83 154 3.75

0.01 1 0.99 5.19 10.45 153 4.09

0.001 1 0.99 - 0 152 -

1 1 0.99 13.8 1.32 151 9.23

d T0 α Pmedel uppf. spec. tot # Pmin

0.05 0.1 0.5 5.49 20.54 73 4.12

0.01 0.1 0.5 4.65 12.16 74 3.83

0.1 0.1 0.5 5.18 23.61 72 4.00

0.05 1e-05 0.5 5.06 24.65 73 3.89

0.01 1e-05 0.5 4.88 8.33 72 4.15

0.1 1e-05 0.5 5.38 27.02 74 3.84

0.05 0 0.5 5.34 27.39 73 3.99

0.01 0 0.5 4.45 9.58 73 3.72

0.1 0 0.5 5.81 34.72 72 4.23

d T0 α Pmedel uppf. spec. tot # Pmin
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Bilaga 3

0.05 0.1 1 4.79 76.71 73 3.94

0.01 0.1 1 4.95 18.05 72 3.49

0.1 0.1 1 5.29 57.74 71 3.98

0.05 1e-05 1 5.09 25 72 3.47

0.01 1e-05 1 5.05 16.43 73 3.95

0.1 1e-05 1 5.45 28.16 71 4.37

0.05 0 1 5.51 27.77 72 3.85

0.01 0 1 4.89 15.27 72 3.86

0.1 0 1 5.25 30.98 71 4.264

0.05 0.1 0.99 5.13 30.55 72 3.79

0.01 0.1 0.99 4.60 9.85 71 3.78

0.1 0.1 0.99 5.67 25 72 3.76

0.05 1e-05 0.99 5.56 28.16 71 3.61

0.01 1e-05 0.99 4.93 16.66 72 3.86

0.1 1e-05 0.99 5.97 28.37 74 4.12

0.05 0 0.99 4.75 23.94 71 3.92

0.01 0 0.99 4.28 9.85 71 3.54

0.1 0 0.99 5.98 25 72 4.45

d T0 α Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.05 0.1 0.9998 4.99 60.99 141 456 3952 3.63

0.05 0.1 0.9999 4.94 69.78 139 653 3952 4.04

0.05 0.1 0.9997 4.86 52.20 136 353 3972 3.66

d T0 α Pmedel uppf. spec. tot # Pmin
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Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

β T0 α Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.05 0.2 0.9999 4.76 68.81 93 887 4005 3.79

0.05 0.1 0.9999 5.00 74.73 95 1151 4542 3.73

0.05 0.2 0.99999 5.13 63.82 94 652 4612 3.81

0.05 0.1 0.99999 4.94 73.11 93 1034 4613 3.65

0.05 0.2 0.99985 4.62 75.51 98 997 3814 3.59

0.05 0.1 0.99985 4.79 70.83 96 1333 4117 3.48

β T0 α Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.05 0.3 0.9997 4.91 66.66 84 3854 3930 3.47

0.02 0.3 0.9997 4.91 91.66 84 1307 4097 3.66

0.05 0.5 0.9997 4.95 80.95 84 3442 3040 3.42

0.02 0.5 0.9997 4.82 84.52 84 1031 4026 3.85

0.05 0.3 0.9996 4.84 74.71 87 4099 3055 3.58

0.02 0.3 0.9996 4.90 85.54 83 1735 3364 3.50

0.05 0.5 0.9996 4.71 80.48 82 3644 3682 3.44

0.02 0.5 0.9996 4.89 80.48 82 1488 3567 3.56

β T0 α Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.05 0.3 0.9995 5.17 42 240 4425 3425 3.35

0.02 0.3 0.9995 4.82 82 240 2384 3150 3.35

0.05 0.5 0.9995 5.09 65.69 239 4592 3233 3.45
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Bilaga 7

0.02 0.5 0.9995 4.86 81.40 242 2034 3280 3.49

0.05 0.3 0.999 5.01 20.33 241 3281 3700 3.34

0.02 0.3 0.999 4.88 60.90 243 2562 2611 3.42

0.05 0.5 0.999 5.00 37.65 239 3769 2334 3.42

0.02 0.5 0.999 4.93 63.44 238 2874 2557 3.43

d T0 σΤ Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.05 0.5 1 6.05 42.85 28 296 4201 4.10

0.01 0.5 1 4.49 12.90 31 4155 5645 4.07

0.1 0.5 1 5.37 34.37 32 81 3489 4.05

0.05 0.1 1 5.07 31.25 32 184 4902 3.64

0.01 0.1 1 5.03 35.48 31 3242 5284 4.40

0.1 0.1 1 5.76 15.62 32 74 3707 4.68

0.05 1 1 5.53 28.12 32 258 5141 3.80

0.01 1 1 5.07 12.12 33 2743 4059 3.65

0.1 1 1 5.12 28.12 32 78 3205 4.33

0.05 0.5 0.1 5.32 46.67 30 136 4053 4.11

0.01 0.5 0.1 5.04 9.68 31 1658 7817 4.42

0.1 0.5 0.1 5.36 32.25 31 66 5539 4.10

0.05 0.1 0.1 4.51 22.58 31 123 4490 3.92

0.01 0.1 0.1 4.70 14.28 28 1233 6319 4.22

0.1 0.1 0.1 5.78 28.12 32 72 4018 4.71

0.05 1 0.1 5.59 34.37 32 146 5897 4.41

0.01 1 0.1 4.90 22.58 31 1298 5281 3.66

0.1 1 0.1 5.45 26.66 30 71 6548 4.72

0.05 0.5 10 4.90 67.74 31 1334 4415 3.89

β T0 α Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin
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Bilaga 8

Bilaga 9

0.01 0.5 10 - 0 32 - - -

0.1 0.5 10 5.36 67.74 31 298 4308 3.89

0.05 0.1 10 4.86 73.33 30 533 4222 3.86

0.01 0.1 10 4.63 20 30 4319.5 5080 3.74

0.1 0.1 10 5.41 43.33 30 121 4566 4.02

0.05 1 10 4.96 61.29 31 1532 4439 3.89

0.01 1 10 4.73 9.37 32 3308 6290 3.69

0.1 1 10 5.24 41.93 31 375 4459 4.12

d T0 σΤ Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.05 0.3 10 4.74 64.49 138 986 4123 3.57

0.05 0.3 100 5.14 57.44 141 2622 4509 3.87

0.05 0.3 1000 5.03 70.50 139 3008 4301 3.77

0.05 0.3 0.01 5.20 27.27 132 119 3863 3.78

d T0 σΤ Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.05 0.3 20 4.86 74 150 1502 4069 3.83

0.05 0.3 500 5.05 67.54 151 2950 4397 3.81

0.05 0.3 10000 5.22 66.88 151 2999 4887 3.86

0.05 0.3 5 4.99 58.50 147 651 4204 3.85

d T0 σΤ Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin
37



Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

d σT T0 σd Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.01 1000 0.3 10 5.45 2.94 68 4659 1922 4.81

0.01 1000 0.3 0.1 - 0 67 - - -

0.01 10 0.3 10 5.39 10.6 66 5445 5956 3.98

0.01 10 0.3 0.1 - 0 68 - - -

0.1 1000 0.3 10 4.9 64.17 67 2757 3468 3.67

0.1 1000 0.3 0.1 - 0 67 - - -

0.1 10 0.3 10 4.75 83.33 66 552 4420 3.67

0.1 10 0.3 0.1 - 0 67 - - -

d σT T0 σd Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.2 10 0.3 100 5.14 50.87 171 248 4019 3.71

0.2 10 0.3 1000 5.11 47.09 172 257 4083 3.83

0.2 10 0.3 1 5.04 48.23 170 4694 4936 3.54

0.1 10 0.3 100 5.31 48.82 170 255 3825 3.82

0.1 10 0.3 1000 5.3 50.28 173 235 4288 4.09

0.1 10 0.3 1 5.11 55.55 171 4726 5117 3.42

d σT T0 σd Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.2 10 0.3 20 5.04 59.25 81 335 3823 3.83

0.2 10 0.3 50 5.37 50.61 81 274 4313 4.17

0.2 10 0.3 5 4.61 81.48 81 1095 3671 3.4
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Bilaga 13

0.1 10 0.3 20 4.75 61.44 83 373 4683 3.87

0.1 10 0.3 50 5.21 50 82 280 4295 3.96

0.1 10 0.3 5 4.66 81.7 82 1164 3640 3.51

d σT T0 σd Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin

0.1 10 0.3 5 4.11 92.84 447 4908 5220 3.12

d σT T0 σd Pmedel
uppf.
spec.

tot # cn>cn-1
spec.
uppf.

Pmin
39
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