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Abstract 

This report covers the development of a rigid body simulator. The purpose is to 

propose a design that allows great flexibility in the choice of algorithms for the 

implementation. 

This report assumes that the reader is familiar with linear algebra and object 

oriented programming. The theory chapter gives an introduction to rotations in 

three dimensions, classical mechanics and physics simulation. 

The final product is based on an object oriented model implemented in C++. 

By generalizing the algorithms the simulator uses to update the state of the 

bodies, great flexibility was achieved. 

In updating the positions of the bodies Euler integration was used together with 

Newton’s second law. The collision detection system was built as an 

extendable system where the user can add support for new shapes of the bodies. 

In this first version of the simulator, support for planes, spheres, capsules and 

boxes were implemented. Impulses where generated in the contact points to 

prevent the bodies from intersecting. Friction and constraints were also 

implemented using impulses. 

To optimize the time step a deactivation rule was imposed so that the bodies in 

rest won’t be updated. This way a series of unnecessary position updates and 

collision tests was avoided. 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver utvecklingen av en stelkroppssimulator. Syftet är att 

föreslå en generell design som tillåter stor flexibilitet i val av algoritmer för 

implementeringen. 

Rapporten förutsätter att läsaren är bekant med linjär algebra och 

objektorienterad programmering. Teoriavsnittet ger en introduktion till 

rotationer i tre dimensioner, grundläggande fysiska begrepp och 

fysiksimulering. 

Den slutgiltiga produkten baseras en objektorienterad modell implementerad i 

C++. Genom att generalisera de algoritmer som simulatorn använder för att 

uppdatera kropparnas tillstånd uppnåddes stor flexibilitet. 

För uppdatering av kropparnas positioner användes Eulers stegmetod 

tillsammans med Newtons andra lag. Kollisionsdetektionssystemet byggdes 

som ett utbyggbart system där användaren kan lägga till stöd för nya former på 

kropparna. I denna första version av simulatorn implementerades stöd för plan, 

sfärer, capsules och boxar. Impulser genererades i kontaktpunkterna för att 

förhindra kropparna från att överlappa varandra. Även friktion och 

restriktionsfunktioner implementerades med hjälp av impulser. 

För att optimera tidssteget infördes en avaktiveringsregel som stoppar 

simuleringen för kroppar som är i vila. På så sätt undveks en rad onödiga 

positionsuppdateringar och kollisionstester. 

Nyckelord 

Fysiksimulator, Stelkroppssystem, Fysikmotor, Kollisionsdetektion, 

Kollisionsrespons 
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1 Inledning 

Detta examensarbete utfördes som en avslutande del av min kandidatexamen i 

Datateknik vid Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Arbetet utfördes 

huvudsakligen under våren 2009 med stöd av Bengt Ekeberg, min handledare 

på JTH. Anledningen till att jag valde detta examensarbete är min fascination 

av hur hela vår värld kan beskrivas med hjälp av matematiska modeller, men 

också mitt intresse av datorspel och utvecklingen av dessa. 

1.1 Bakgrund 

Att kunna förutse framtiden med matematiska modeller tillhör mänsklighetens 

största bedrifter. Trots att vår förståelse av universum och dess lagar inte är 

fullständig kan vi med stor noggrannhet göra beräkningar för hur saker och ting 

kommer att bete sig med ett givet utgångsläge. Likaså kan man med omvända 

beräkningar ta reda på hur saker och ting var förr i tiden. Med dessa kunskaper 

kan vi, åtminstone i matematikens värld, resa i tiden. 

Fysik kan sägas vara den grundläggande vetenskapen, då alla andra 

vetenskaper kan beräknas utifrån fysikens modeller. Med en komplett 

förståelse för hur universums alla typer av partiklar beter sig bör vi kunna 

förutse hur en människa tänker (psykologi), hur naturens alla processer ser ut 

(biologi), hur alla ämnen kan reagera (kemi) o.s.v. Det enda som behövs är 

tillräckligt med beräkningskraft. 

Med den explosionsartade utvecklingen av datorers beräkningskapacitet har 

simulatorerna kunnat flytta in i varje hem. Enkla versioner av forskarnas 

simulatorer har skapats för att kunna köras på en vanlig hemdator. Dessa 

används till att exempelvis göra ett spel mer verklighetstroget. Den ökade 

beräkningskapaciteten hos datorer har hittills främst använts till att göra spelen 

grafiskt avancerade, genom att simulera de fysiska modellerna inom optiken. 

Illusionen försvinner dock så fort saker och ting börjar röra på sig, då 

animationerna är konstruerade i förväg. Detta innebär att även om animatören 

har använt en fysiksimulator när han skapade animationen av t.ex. hur en mur 

rasar samman, så ser animationen likadan ut varje gång användaren raserar 

muren. Det är här som realtidssimulatorerna kommer in. Genom att i realtid 

beräkna kropparnas rörelse i utifrån användarens påverkan ges en unik och 

verklighetstrogen upplevelse varje gång. 

Precis som inom grafiken försöker man överträffa föregående generationer 

genom att använda nya avancerade algoritmer för att öka prestandan och 

precisionen i simulatorerna. Detta har lett till att en rad algoritmer har 

utvecklats, med sina egna för- och nackdelar. Alla dessa algoritmer är väl 

beskrivna i rapporter av forskare världen över. Målet med detta arbete är att 

analysera dessa algoritmer, och med denna kunskap föreslå en generell design 

för en flexibel simulator. 
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1.2 Syfte och mål 

Det primära syftet med arbetet är att analysera de olika komponenterna i en 

fysiksimulator, för att med denna kunskap föreslå en design för en flexibel 

simulator. 

Arbetet omfattar även att implementera en fungerande simulator med denna 

design. Målet är att simulatorn ska stödja: 

 Stela kroppar vars kollisionsform definieras av enkla former såsom 

boxar, sfärer, plan o.s.v. 

 Möjlighet att beräkna och applicera krafter på kropparna. 

Kraftberäkningar för gravitation och fjädrar ska implementeras. 

 Kollisioner och kollisionsrespons mellan kropparna. 

 Möjlighet att koppla samman kroppar med olika typer av leder, t.ex. 

kulleder. 

I samtliga dessa punkter begränsas omfattningen av tidstillgången. Antalet 

former, krafter och leder som produceras beror på tidstillgång. Viktigast är att 

en design lämpad för vidareutveckling skapas. 

Simulatorn ska vara ett bibliotek som andra programmerare kan använda i sina 

applikationer för att enkelt skapa verklighetstrogna fysiksimuleringar. 

Simulatorn ska inte använda sig av några andra bibliotek utöver de 

standardbibliotek som programspråket tillhandahåller. Därmed ska den vara 

plattformsoberoende. 

Följande frågeställningar måste besvaras för att lösa ovanstående uppgift: 

 Vilket programmeringsspråk ska användas? 

 Hur ska strukturen av simulatorn se ut? 

 Hur ska man flytta kropparna genom världen? 

 Hur ska krafter såsom gummisnoddar och gravitation simuleras? 

 Hur ska man upptäcka kollisioner mellan kroppar och hur ska man sedan 

hantera dem för att uppnå ett verklighetstroget beteende? 

 Hur ska man tvinga kroppar till att följa vissa restriktioner, exempelvis 

kulleder? 

 Kan några optimeringar göras, så att fler kroppar kan simuleras på en 

gång? 

Ett av simulatorns framtida användningsområden ska vara datorspel. Till 

exempel ska man med hjälp av simulatorn enkelt kunna skriva ett eget litet 

spel, t.ex. ett bilspel där man kan krocka med omgivningen och kollidera med 

andra kroppar, t.ex. tunnor och lådor. Ett sista löst formulerat mål är att 

simulatorn inte ska vara inriktat mot en viss typ av applikation, utan vara så 

generell som möjligt. 
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1.3 Avgränsningar 

Det finns idag flera modeller inom fysiken för hur kroppars beteende och 

rörelser ska beräknas. När man gör beräkningar på små objekt på atomnivå 

gäller andra formler än när man räknar på objekt stora som planeter. Likaså 

gäller speciella villkor när man räknar på hastigheter som närmar sig ljusets 

hastighet. Höga hastigheter och extrema konfigurationer av kroppar behöver ej 

stödjas. Detta område kallas inom fysiken för klassisk mekanik. 

Simulatorn kommer att primärt vara avsedd för realtidssimuleringar. Därför 

kommer hastighet på uträkningarna gå före fysisk korrekthet där 

beräkningseffektiva estimat finns. 

1.4 Disposition 

Rapporten förutsätter att läsaren är bekant med linjär algebra och 

objektorienterad programmering. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel börjar med att kort beskriva rotationer i tre dimensioner, då dessa 

inte ingår i en kurs i linjär algebra. Därefter följer en beskrivning av de 

fysikaliska begrepp som läsaren bör känna till. Slutligen ges en introduktion till 

simulering av stela kroppar. 

1.4.2 Genomförande 

Här beskrivs arbetet med att konstruera simulatorn. Kapitlet inleds med 

motivering för val av programmeringsspråk och andra inledande val. Därefter 

presenteras implementeringen av de objekt som ska simuleras: stela kroppar, 

krafter och restriktioner. Sedan visas hur simulatorns komponenter 

organiserades och implementerades. Slutligen presenteras simulatorns 

övergripande struktur, som visar hur komponenter och simulerade objekt 

kopplas samman. Ett sista avsnitt behandlar de optimeringar som gjordes för att 

öka simulatorns prestanda. 

1.4.3 Resultat 

I denna del ges svar på de frågeställningar som ställdes i början av arbetet. 

Därefter ges en presentation av den färdiga produkten och en beskrivning av 

dess möjligheter och begränsningar. 

1.4.4 Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel görs en utvärdering av projektet. Här ges även 

reflektioner över de val och lösningar som gjordes under projektets gång. 

Slutligen ges förslag till hur simulatorn kan förbättras och utvecklas ytterligare. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Det första stora hindret som måste övervinnas för att konstruera en 

stelkroppssimulator är att lära sig de fysiska lagar och samband som gäller för 

kroppar. I detta kapitel beskrivs de viktiga begrepp som läsaren bör vara bekant 

med för att kunna följa resonemanget i genomförandet. Läsaren förutsätts vara 

bekant med linjär algebra och objektorienterad programmering. Se Bilaga 1: 

Linjär algebra för en kort repetition av matematiken och en genomgång av den 

notation som används i denna rapport. I denna rapport är alla koordinatsystem 

kartesiska högersystem om inget annat anges. 

2.1 Grunderna 

Detta avsnitt inleds med att förklara bakgrunden till de fysikberäkningar vi 

kommer studera. Därefter förklaras hur rotationer kan beskrivas i det 

tredimensionella rummet. Vidare förklaras Newtons modell och hur krafter 

påverkar kroppar i denna. Slutligen beskrivs några vanliga krafter och sätt att 

beräkna dem. 

2.1.1 Definition av stelkroppssimulering 

Denna rapport behandlar ämnet simulering av stela kroppar. En närmare 

definition av vad som menas med detta kan vara på sin plats. 

Fysiksimulatorer är ett stort område, då ämnet fysik också är det. Det område vi 

är intresserade av i denna rapport är delämnet inom fysik som kallas mekanik. 

Mekanik är läran om hur kroppar påverkar varandra och rör sig. Inom klassisk 

mekanik begränsar man sig även till hastigheter så låga att relativistiska 

beräkningar kan försummas samt kroppar så stora att kvantmekaniska effekter 

kan ignoreras. 

Den klassiska mekaniken kan i sin tur delas in i kinematik, statik och dynamik. 

Kinematik är läran om hur kroppar rör sig med givna hastigheter och 

accelerationer. Statik handlar om hur kroppar påverkar varandra i vila, d.v.s. 

beräkning av jämviktslägen etc. Dynamik är slutligen det vi huvudsakligen är 

intresserade av, d.v.s. läran om kroppars rörelser och hur de påverkas av 

krafter. 

Ett sista antagande kommer att göras för denna rapport, och det är att kropparna 

betraktas som stela. Det innebär att två punkter i en kropp alltid har samma 

avstånd, oavsett hur stora krafter som påverkar kroppen. I verkligheten finns 

ingen sådan kropp, då alla kroppar är mer eller mindre elastiska. Väldigt många 

föremål går dock att simulera med hjälp av stela kroppar, vilket vi kommer se 

senare. 
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2.1.2 Rotationer i tre dimensioner 

En kropp i två dimensioner har totalt tre frihetsgrader. Den kan förflytta sig i 

två olika riktningar och den kan rotera runt axeln som är vinkelrät mot planet 

den befinner sig i. I tre dimensioner har en kropp totalt sex frihetsgrader. Den 

får ytterligare en dimension att förflytta sig i, samt tre axlar att rotera runt i 

stället för bara en.  

Representationsmässigt innebär detta att positionen enkelt kan beskrivas som 

en tredimensionell vektor som anger koordinaten av en bestämd fast punkt i 

kroppen. Denna fasta punkt brukar i simuleringssammanhang vara kroppens 

masscentrum [1]. 

Rotationen kan beskrivas som en vektor, där riktningen anger åt vilket håll 

kroppen är vänd och dess längd är rotationen runt vektorn. Denna 

representation dras dock med ett par problem. För det första måste vektorns 

längd begränsas till ett intervall sådant att kroppen bara kan rotera inom ett 

varv, exempelvis 0 till  [1]. Den mest avgörande faktorn är dock att det inte 

finns några enkla sätt att applicera, kombinera och interpolera rotationer i 

denna representation [2]. Därför behöver vi undersöka några andra sätt att 

representera rotationer: Eulervinklar, rotationsmatriser och kvaternioner. 

2.1.2.1 Eulervinklar 

Ett vanligt intuitivt sätt att ange rotationer är att i en förutbestämd ordning 

rotera runt tre axlar. Vilka axlar man roterar runt måste vara bestämt innan. 

Inom flygindustrin brukar man se flygplanet som att det tittar nedåt x-axeln, har 

y-axeln ut med högra vingen och z-axeln nedåt [1]. På så sätt skapas ett lokalt 

högersystem. Rotationerna kallas gir-stig-roll (yaw-pitch-roll på engelska). 

Detta är bara en variant av ordningen på axlarna. I mekaniken är det vanligt att 

man först roterar runt Z-axeln, sedan X-axeln och därefter Z-axeln igen. Man 

kan rotera runt samma axel flera gånger, då axlarna roteras tillsammans med 

kroppen. Den enda regeln är att man inte kan rotera runt samma axel två gånger 

i rad, då detta bara blir som en fortsatt rotation runt samma axel [2]. 

Dessvärre lider denna representation av en del problem. Det första problemet är 

att samma rotation kan åstadkommas på flera olika sätt, genom att rotera olika 

mycket runt de olika axlarna [2]. Detta kan enkelt visualiseras genom att bilda 

ett koordinatsystem med handen och prova att rotera. Detta problem uppstår 

eftersom axlarna roterar tillsammans med kroppen, och på så sätt ändras 

förutsättningarna för de nästkommande rotationerna. 

Om man å andra sidan låter koordinatsystemet vara fixerat under rotationen 

uppstår ett problem som kallas Gimballock. Detta innebär att det som startade 

som tre ömsesidigt ortogonala axlar kan få två axlar som pekar åt samma håll 

efter en rotation på 90 grader. På så sätt har man förlorat en axel att rotera runt, 

och blivit låst i framtida rotationer [1]. 
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2.1.2.2 Rotationsmatriser 

Ett vanligt sätt att representera rotationer är genom rotationsmatriser. Oavsett 

den interna representationen av rotationer i fysikberäkningarna måste de ändå 

oftast konverteras till rotationsmatriser för den grafiska presentationen. Detta 

då grafikhårdvara förväntar sig att rotationerna är i detta format. 

Rotationsmatriser har fördelen att de kan enkelt kombineras genom 

matrismultiplikation. De kan också enkelt transformera vektorer genom 

multiplicering. 

Nackdelen är att de använder sig av hela nio tal för att representera tre grader 

av frihet. Detta innebär att om en rotationsmatris utsätts för en rad 

multipliceringar kommer precisionsfel byggas upp, så att matrisen inte längre 

är en korrekt rotationsmatris. Lösningen till detta är att justera värdena i 

matrisen så att den fortfarande representerar en rotation genom 

ortonormalisering [2]. Detta är en dyr operation, som dessutom måste köras 

ofta då precisionsfelen på alla nio tal ger en kombinerad effekt. 

2.1.2.3 Kvaternioner 

Här kommer kvaternioner in i bilden. En kvaternion bygger matematiskt på en 

utbyggnad av komplexa tal [2]. En kvaternion ges av en realdel och tre 

imaginärdelar: 

 

Här är talen  reella tal, medan för  gäller följande: 

 

 

En kvaternion representeras ofta som en fyrdimensionell vektor  bestående av 

realdelen  och den imaginära vektorn : 

 

Speciellt intressant för oss är enhetskvaternioner, som precis som 

enhetsvektorer har längden 1. Längden beräknas på samma sätt som för 

vektorer med hjälp av Pythagoras sats: 
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Kvaternionen består som synes av fyra tal, vilket är ett mer än antalet 

frihetsgrader i en rotation. Normalisering måste alltså precis som för 

rotationsmatriser utföras med jämna mellanrum. Eftersom kvaternionen består 

av fyra tal i jämförelse med rotationsmatrisens nio behöver den inte 

normaliseras lika ofta [2]. Dessutom är normaliseringen av kvaternioner 

billigare än för rotationsmatriser. Eftersom rotationer följaktligen beskrivs av 

enhetskvaternioner antas alla kvaternioner i denna rapport härefter vara 

normaliserade. 

Nu till sättet vi skapar kvaternioner. En rotation med  radianer runt 

riktningsvektorn  representeras i en kvaternion på följande sätt: 

 

Multiplicering med skalär sker på samma sätt som för vektorer: 

 

För att kombinera två kvaternioner kan de multipliceras enligt följande 

definition: 

 

Resultatet av en multiplikation är kvaternionen för rotationen som bildas av att 

först utföra rotationen  och därefter . Ordningen är alltså precis som för 

matriser. Multiplikation med en vektor kan också utföras, genom att ersätta 

vektorn med en kvaternion där imaginärdelen är vektorn och realdelen är 0: 

 

Vidare kan vi skapa inversen för en enhetskvaternion genom att byta tecken på 

imaginärdelen: 

 

Med dessa redskap kan vi nu rotera en vektor  med kvaternionen  på 

följande sätt: 

 

Resultatet från denna multiplikation är för den uppmärksamme läsaren en 

kvaternion. Eftersom dess realdel är 0 kan dock resultatvektorn direkt avläsas 

från imaginärdelen. I praktiken roterar man dock sällan vektorer på detta sätt då 

den kräver många beräkningar jämfört med en vanlig matrismultiplikation. 

Därför brukar man konvertera kvaternionen till en rotationsmatris innan man 

börjar rotera vektorer [1]. En rotationsmatris skapas från en kvaternion på 

följande sätt [1]: 
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2.1.3 Newtons rörelselagar 

Då denna rapport behandlar kroppar med Newtons rörelselagar är det lämpligt 

att ge en liten repetition av vad de säger: 

1. En kropp förblir i vila eller likformig rörelse så länge den inte påverkas 

av någon yttre kraft. 

2. Accelerationen  hos en kropp som påverkas av en kraft ges av följande 

samband, där  är kroppens massa och  är kraften: 

 

3. Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade 

krafter. 

3. Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade 

krafter. 

I detta arbete kommer vi att ha stor användning av främst den andra lagen. Det 

är utifrån detta uttryck vi beräknar kropparnas nya positioner. Längre fram ska 

vi se att även rotationsaccelerationen kan beräknas utifrån ett liknande uttryck. 

2.1.4 Stela kroppar 

En kropp är en massa fördelad över en region i den dimension den befinner sig 

i. Den enklaste typen av kropp är en partikel, som har all sin massa 

koncentrerad till en punkt. Detta är en kropp av noll dimensioner, då massan 

bara beskrivs av ett enda diskret tal för positionen. Går man upp ett steg till en 

endimensionell kropp beskrivs denna som en kurva i rymden. 

Tvådimensionella kroppar är ytor, t.ex. en triangel eller en kvadrat. I denna 

rapport kommer vi att fokusera på tredimensionella kroppar. 

En tredimensionell kropps volym  kan bestämmas med hjälp av en 

trippelintegral över dess definitionsområde enligt [3]: 

 

Trippelintegraler är ett begrepp som hör hemma i flervariabelanalysen. Läsaren 

behöver inte veta hur dessa beräknas praktiskt. En trippelintegral kan ses som 

summan av de oändligt små och oändligt många lådor som täcker en volym 

multiplicerat med värdet av en funktion av flera variabler. Om funktionen bara 

är en etta blir resultatet volymen. 
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2.1.4.1 Massa och masscentrum 

En kropps massa är summan av massan av alla atomer som ingår i kroppens 

volym. Massans fördelning i kroppen beskrivas av en funktion . 

Denna funktion anger densiteten i punkten . Genom att integrera över 

kroppens volym med denna funktion fås kroppens massa [3]: 

 

Ett vanligt specialfall här är att  är en konstant och kan därmed brytas ut 

utanför integralen. Då fås den enkla formeln för kroppens massa: 

 

Om man delar upp en kropp i en mängd små massor kan dess masscentrum 

beräknas som medelvärdet av dessa massor viktade med deras positioner. 

Exempelvis kan masscentrums x-koordinat  beräknas enligt [3]: 

 

Specialfallet där  är konstant kan förenklas ytterligare och ger: 

 

Motsvarande beräkningar kan göras för koordinaterna i y- och z-led. Resultatet 

av dessa beräkningar ger masscentrum [3]. 

Dessa beräkningar gäller generellt för alla kroppar. I de fall vi använder vanliga 

geometriska figurer kan vi beräkna volymen med hjälp av redan färdiga 

uttryck. Eftersom dessa figurer ofta är symmetriska på en eller flera axlar 

brukar det inte heller vara några problem att hitta masscentrum. 

2.1.4.2 Lokala och absoluta koordinater 

I simuleringssammanhang är vi främst intresserade av två koordinatsystem: 

kroppens lokala koordinatsystem och världens koordinatsystem. Kroppens 

lokala koordinatsystem flyttas tillsammans med kroppen när den rör på sig. 

Dess origo är fixerat i kroppens masscentrum, och dess axlar roteras 

tillsammans med kroppens form. 
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Inom mekaniken talar man om inertialsystem, som är ett koordinatsystem där 

Newtons lagar gäller [2]. Ett sådant system är världens koordinatsystem, som är 

fixerat utanför kroppens koordinatsystem. Kroppens lokala koordinatsystem är 

inte ett inertialsystem, eftersom kroppen kan accelerera. En observatör i 

kroppens koordinatsystem skulle då se de andra kropparna accelerera, även om 

de inte påverkas av några yttre krafter. I resten av denna rapport anges allt i 

världens koordinatsystem om inget annat anges. 

Hur förflyttar vi oss mellan de två systemen? En kropps koordinatsystem kan 

definieras av en rotationsmatris  och en positionsvektor . Låt  vara en 

vektor till en punkt i kroppens koordinatsystem. Genom att rotera denna vektor 

med matrisen  fås motsvarande vektor i världens koordinatsystem: 

 

För att få positionen  av den punkt som  pekar på adderas även 

kroppens positionsvektor : 

 

Detta kallas att transformera vektorn  från kroppens koordinatsystem till 

världens koordinatsystem. Den omvända transformationen kan göras genom att 

utföra det omvända: 

 

Här kan man förenkla beräkningarna genom att utnyttja det faktum att en 

rotationsmatris invers är detsamma som dess transponat. 

2.1.4.3 En kropps tillstånd 

Chasles sats säger att en förflyttning av en kropp kan beskrivas av en 

förflyttning längs en linje, följt av en rotation runt en punkt på denna linje [2]. 

Detta ger oss en ledtråd till hur vi ska beräkna förflyttningar av kroppar. 

Placeras en kropps koordinatsystem så att origo ligger i dess masscentrum kan 

rörelsen av kroppens masscentrum beskrivas av ekvationen för en enkel 

partikel, d.v.s. en massa koncentrerad i en punkt. 

En kropps tillstånd kan beskrivas av positionen av dess masscentrum , dess 

rotation  (och kvaternionen ), dess linjära hastighet  och dess 

rotationshastighet . Rotationshastigheten beskrivs här som en rotationsvektor. 

För att beräkna hastigheten av en punkt  given i kroppens koordinatsystem 

kan nedanstående beräkning göras. 
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2.1.4.4 Kraft och vridmoment 

Enligt Newtons första lag kommer en kropp som inte påverkas av några krafter 

att fortsätta röra sig i samma riktning och med samma hastighet i oändlighet. 

Det enda sättet att påverka kroppens hastighet är genom att applicera en kraft 

under en tid. Accelerationen som då sker kan beräknas med hjälp av Newtons 

andra lag: 

 

 Kraften på en kropp kan ses som en funktion av tiden. 

 

Figur 1 Kraften som funktion av tiden. Från f1 till f3 utövas samma impuls men under 

kortare tid. Arean under kurvorna (integralen) är alltså samma. 

När man vill förändra en kropps hastighet på väldigt kort tid, exempelvis vid en 

kollision, blir denna funktion som en spik precis vid kollisionen. Då är man inte 

så intresserad av hur just kurvan ser ut, utan bara hur stor förändringen av 

kroppens hastighet är. Här brukar man införa begreppet impuls. Impuls är 

integralen av kraft över tid [3]. 

 

Följaktligen får impuls enheten Ns. Impuls kan också ses som en direkt 

förändring av en kropps rörelsemängd. Rörelsemängd är hastigheten 

multiplicerat med massan. Därmed kan enheten för impuls också ses som kg 

m/s. 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5

K
ra

ft
 (

N
)

Tid (s)

f1

f2

f3



Teoretisk bakgrund 

16 

När en applicerad kraft inte går på en linje genom kroppens masscentrum 

orsakar den inte bara en acceleration, utan även en rotationsacceleration [1]. 

När denna acceleration är noll säger man att man är i jämvikt. Ett vanligt 

exempel är en vippbräda med en person A som är dubbelt så tung som person 

B. Person A måste då sitta hälften så långt ut som person B för att jämvikt ska 

uppnås. Vridmomentet beror alltså dels på kraften och dess vinkel i förhållande 

till den fixerade punkten, men också avståndet till den fixerade punkten. I det 

endimensionella fallet (där kraften antas vara vinkelrät mot den fixerade 

punkten) beräknas vridmomentet enligt: 

 

Här är  vridmomentet,  avståndet till den fixerade punkten och  storleken på 

kraften. I det tredimensionella fallet blir motsvarande beräkning [3]: 

 

Eftersom vi använder oss av ett högersystem, kan vi se att vridmomentet blir en 

vektor som beror på  och  och pekar i riktningen av den axel som kroppen 

kommer att accelerera runt medsols [1]. 

 

Figur 2 En kraft (röd) orsakar ett vridmoment (grön) på cylindern. 

En applicerad kraft på en kropp har alltså två effekter, dels den linjära 

accelerationen som kan beräknas med Newtons första lag, och dels en 

rotationsacceleration. För att beräkna rotationsaccelerationen måste vi hitta ett 

sätt att applicera ett vridmoment på en kropp. 

2.1.4.5 Tröghetsmoment 

För att bestämma rotationsaccelerationen ett vridmoment åstadkommer 

används ett samband som liknar det för linjära rörelser [1]: 

 

Här är  rotationsaccelerationen i form av en skalad rotationsvektor,  

inversen av tröghetstensorn och  vridmomentet. Vad är då tröghetstensorn? 

För att förstå sig på tröghetstensorn måste man först skaffa sig en uppfattning 

av begreppet tröghetsmoment. 
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Figur 3 Tröghetsmomenten (röda) är olika stora för olika axlar genom kroppen 

(gröna). 

Tröghetsmomentet kan ses som rotationsmotsvarigheten till massa. Detta är 

alltså en kropps motstånd mot att börja rotera när ett vridmoment appliceras på 

den [1]. Tröghetsmomentet beror dels på hur massan är fördelad i kroppen, 

men även runt vilken axel kroppen ska roteras. Exempelvis är det lättare att 

rotera ett kvastskaft runt dess centrum än runt en av dess ändar. Dessutom är 

det lättare att rotera det runt den axel som är parallell med skaftet än den som är 

ortogonal mot skaftet. 

Tröghetsmoment är alltså en skalär som beräknas utifrån massans fördelning. 

Vid rotation runt en valfri linje kan tröghetsmomentet beräknas enligt: 

 

Här är  avståndet till linjen. För en full utveckling av ovanstående uttryck med 

hjälp av linjens ekvation hänvisas läsaren till [3]. I utvecklingen kan man se 

extra termer som beror på linjens avvikelse från kroppens masscentrum. Dessa 

kallas tröghetsprodukter. 

För exemplet med vippbrädan går denna linje genom den fixerade axeln. För en 

kropp som inte är begränsad i sina rörelser på något sätt (t.ex. är en dörr 

begränsad till att rotera runt sina gångjärn) kommer kroppen alltid att rotera 

runt sitt masscentrum. För att inte behöva integrera över kroppens volym varje 

gång ett vridmoment appliceras kan alltså tröghetsmomenten beräknas i förväg.  

Tröghetsmomenten runt principaxlarna för en kropp beräknas enligt: 
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Genom att spara dessa i diagonalen av en matris skapas tröghetstensorn. En 

kropps tröghetstensor (eller massmatris) är därmed rotationsmotsvarigheten till 

massa. Den fullständiga matrisen ser ut enligt på följande vis: 

 

De andra elementen än tröghetsmomenten i matrisen kallas tröghetsprodukter. 

Genom att välja ett lämpligt koordinatsystem kan man se till att 

tröghetsprodukterna blir 0 och man får en diagonal matris med endast 

tröghetsmomenten. Det går även åstadkomma detta genom att diagonalisera 

matrisen och på så sätt hitta ett lämpligt koordinatsystem [3]. För att spara 

utrymme i en implementering kan man alltså lagra tröghetstensorn med endast 

tre tal, tröghetsmomenten. Några vanliga tröghetsmoment hittas i Bilaga 2: 

Tröghetsmoment för några vanliga geometriska former. 

Dessa utgår alltså från ett visst koordinatsystem. Om man vill beräkna 

tröghetsmomentet runt en axel som inte går genom masscentrum kan man 

använda sig av parallellaxelteoremet. Detta säger att tröghetsmomentet för en 

kropp runt en given axel kan beräknas genom att förskjuta tröghetsmomentet 

enligt: 

 

Här är  det sökta tröghetsmomentet,  det kända tröghetsmomentet runt 

masscentrum,  kroppens massa och  avståndet från masscentrum. För att 

beräkna tröghetstensorn för en kropp som består av flera figurer vars 

tröghetsmoment man känner kan man helt enkelt addera matriserna [3]. På så 

sätt kan vi med hjälp av de färdiga tröghetsmomenten konstruera avancerade 

kroppar. 

2.1.5 Några vanliga krafter 

Utrustade med formler för att hantera krafter och vridmoment applicerade på 

valfria punkter på en kropp kan vi nu studera hur krafterna uppkommer. I detta 

avsnitt beskrivs några av de vanligaste krafterna och hur de beräknas. 

2.1.5.1 Gravitation 

En kropps massa är inte bara ett motstånd till kraft, utan orsakar även en kraft, 

gravitationskraften [1]. I enklare fall beräknas denna på en kropp enligt: 
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I denna formel är  gravitationskraften som påverkar kroppen med massan 

.   är tyngdaccelerationen, alltså den acceleration jordens gravitation orsakar 

på kroppar vid jordytan. Denna vektor pekar mot jordens mitt och har en längd 

på ungefär 9,82. Detta är en förenkling som endast gjorts för att förenkla 

vanliga beräkningar vid jordens yta. Det riktiga uttrycket ser ut som följer [1]: 

 

Där  är kraften på kropp 2,  är gravitationskonstanten,  är 

kropparnas massor och  är vektorn från kropp 1 till kropp 2. Kraften är 

dubbelriktad, så samma kraft påverkar kropp 1 men i motsatt riktning, d.v.s. 

mot kropp 2. 

2.1.5.2 Fjädrar 

Ett vanligt redskap i fysikaliska experiment är fjädern. När en fjäder inte 

påverkas av några krafter antar den en vilolängd . Fixeras ena änden av 

fjädern är det experimentellt bevisat att för små utslag  från vilolängden 

utövar fjädern en kraft  proportionell och motriktad utslaget enligt 

Hookes lag: 

 

Konstanten  kallas fjäderkonstanten och är stor för stela fjädrar. En liknande 

formel kan användas för gummiband, men då appliceras kraften bara då 

längden är större än vilolängden. I båda dessa fall bör noteras att för stora 

utslag deformeras fjädern eller gummibandet permanent, så att formeln inte 

längre gäller [1]. 

2.1.5.3 Friktion 

När man skjuter en låda över ett golv med en kraft uppstår en kraft som 

motverkar den påskjutande kraften. Denna kraft kallas friktionskraft, och den är 

alltid parallell med de ytor som är i kontakt. Friktionskraften beror på 

normalkraften , d.v.s. den kraft som pressar samman lådan och golvet. Den 

kan också bero på riktningen av rörelsen mellan ytorna. Detta fenomen kallas 

anisotropisk friktion, och tas inte upp i denna rapport. Vi behandlar bara 

isotropisk friktion, där kraften är lika stor oavsett riktning på rörelsen mellan 

ytorna. 
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I denna modell beror inte friktionen på hur stor kontaktytan är. Friktionen beror 

däremot på en friktionskoefficient . Denna koefficient beror på vilka två 

material som är i kontakt. Eftersom hela konceptet med friktion är en 

förenkling av verkligheten finns det inget matematiskt sätt att bestämma 

koefficienten. En lista över friktionskoefficienter hittas i Bilaga 3: 

Friktionskoefficienter för några vanliga materialkombinationer. Där kan vi se 

att två olika koefficienter anges: en för statisk och en för kinetisk friktion. 

Vilken som ska väljas beror på om ytorna rör sig ut med varandra eller är stilla. 

Vi börjar med det statiska fallet, där kropparnas relativa hastighet utmed 

kontaktytan är noll. 

Statisk friktion orsakar en kraft som motverkar att kropparna börjar röra på sig 

[2]. Därmed är den statiska friktionskraften lika stor som den delen av den 

påskjutande kraften som verkar längs kontaktytan. Den maximala storleken på 

denna kraft kan beräknas enligt: 

 

Så fort den påverkande kraften överstiger detta börjar kropparna röra på sig. Då 

börjar den kinetiska friktionen verka. Denna kraft är oberoende av hastigheten, 

och kan beräknas på följande sätt [2]: 

 

Riktningen på denna kraft är motriktad den relativa hastigheten. Som vi kan se 

på friktionskoefficienterna är den kinetiska friktionen mindre, vilket är logiskt 

eftersom annars skulle alltid den dynamiska friktionen verka. 

2.2 Simulering 

Med hjälp av de lagar och samband som presenterades i föregående kapitel kan 

nu en simulator konstrueras. I detta kapitel går vi igenom de tekniker som tagits 

fram för att representera och simulera kroppar i en dator. Dessa tekniker ska vi 

sedan strukturera i en simulator i genomförandet. 

2.2.1 Mjuka och stela kroppar 

Det finns två huvudsakliga sätt att simulera kroppar [1]. I så kallade 

partikelsystem simuleras kroppar som en mängd partiklar sammankopplade 

med fjädrar. Genom att partiklarna påverkar varandra genom fjädrarna blir 

kropparna deformerbara. När kroppar kolliderar trycks fjädrarna ihop, för att 

sedan skjuta ifrån varandra. På så sätt är kropparna elastiska precis som i 

verkligheten. Eftersom endast partiklar simuleras behövs inga 

rotationsberäkningar, då kropparna roterar av att partiklarna de består av 

förflyttar sig. Detta kommer dock till ett pris, då antalet partiklar snabbt ökar 

när antalet kroppar i simulationen ökar [1]. 
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Figur 4 Vänster: Partiklar sammankopplade med fjädrar i ett partikelsystem. Blå pilar 

visar hastigheter. Höger: Motsvarande kropp i ett stelkroppssystem. 

De flesta objekt i verkligheten är så pass stela att deformationen vid en 

kollision inte hinner uppfattas av det mänskliga ögat. Detta kan utnyttjas i en 

fysiksimulator genom att inte tillåta kropparna att deformeras, d.v.s. göra dem 

stela. I denna rapport ska vi fokusera på stela kroppar. 

2.2.2 Simulatorns uppbyggnad 

I denna rapport antas en simulator vara en del av ett interaktivt datorprogram 

som i realtid presenterar den simulerade världens tillstånd för användaren. 

Innan programmet startar måste simulatorn matas med information om de 

kroppar och krafter den ska simulera. Detta omfattar massor, kropparnas 

former, startpositioner, fjäderkonstanter o.s.v. 

När programmet sedan körs säger det till simuleringen att uppdatera sig med 

jämna mellanrum. I uppdateringsanropet anger programmet hur lång tid  som 

har förflutet sedan förra uppdateringen. Med denna information uppdateras 

kropparnas tillstånd med hjälp av diverse fysikberäkningar. Detta kallas för ett 

tidssteg. Programmet kan sedan använda kropparnas nya tillstånd för att rita 

upp dem på skärmen. 

Hur tidssteget ser ut beror på vilken typ av simulator som används [4]. 

Gemensamt för alla typer av tidssteg är att de oftast består av följande delar: 

 Kraftberäkning 

 Hastighets- och positionsuppdatering 

 Kollisionsdetektion 

 Kollisionsrespons och restriktioner 
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2.2.3 Kraftberäkning 

Kraftberäkningsstegets uppgift är att beräkna de krafter och vridmoment som 

verkar på kropparna. Förutom krafter såsom gravitation och fjädrar kan även 

applikationen ha kontrollkrafter för att låta användaren påverka kropparnas 

rörelser. 

Eftersom effekten av alla krafter kan summeras till en sammanlagd kraft på 

kroppens masscentrum och ett sammanlagt vridmoment, blir resultatet från 

kraftberäkningarna endast dessa [4]. Friktionskraften och normalkraften från en 

kollision beräknas inte av kraftberäkningssteget, då dessa krafter bara uppstår 

när kropparna är i kontakt. Effekterna av dessa krafter sköts istället i 

kollisionsresponssteget. 

2.2.4 Hastighets- och positionsberäkning 

Detta steg står för att uppdatera kropparnas hastigheter och positioner med 

avseende på de krafter som applicerats under tidssteget. Detta görs med hjälp 

av numerisk integrering, som är ett sätt att approximera en kurvas utseende när 

man inte vet hur funktionen ser ut [1]. I vårt fall förändras funktionen hela tiden 

då krafterna som påverkar kroppen förändras. Därför kan inget strikt 

funktionssamband tecknas. Med hjälp av Newtons andra lag beräknas 

accelerationen  utifrån de krafter som verkar på kroppen. Med en 

integreringsmetod beräknas sedan kropparnas nya position. I en del 

implementeringar delas detta steg upp i hastighetsberäkning och 

positionsberäkning då tidssteget kan kräva detta [2]. 

I detta kapitel beskrivs de vanligaste integreringsmetoderna. I beskrivningarna 

nedan används endast en dimension för att förenkla. I vårt fall behöver vi 

fortfarande bara integrera över en variabel (tiden), så ekvationerna gäller även 

för våra beräkningar på vektorer. 

Den vanligaste och enklaste integreringsmetoden är Eulers stegmetod, som 

bygger på följande ekvation: 

 

Här beräknas den linjära approximationen av  utifrån funktionens 

första derivata. Med ett litet steg  blir precisionen bättre, men fler steg måste 

göras för att nå den önskade punkten i . Detta är alltså en Taylorserie med de 

första två termerna. Taylorserien kan expanderas ytterligare med termen för 

andraderivatan men då denna blir försumbart liten med ett litet steg utelämnas 

den ofta [1]. 
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Figur 5 Jämförelse mellan Eulers stegmetod, mittpunktsmetoden och Runge-Kutta av 

4:e ordningen för h=1. I detta exempel används , alltså är lösningen . 

I vårt fall är det alltså den nya positionen  av en kropp som beräknas 

utifrån föregående position, nuvarande hastighet och tidssteget. Eulers 

stegmetod har fördelarna att den är enkel, och den kan delas upp i 

hastighetsberäkning och positionsberäkning [2]. Däremot kan den leda till stora 

kumulativa fel [3], och därför har många andra integreringsmetoder börjat 

användas i simuleringssammanhang. 

Eulers stegmetod är en metod av första ordningen, då den endast använder sig 

av ett steg för att beräkna nästa värde. En vanlig stegmetod av andra ordningen 

är mittpunktsmetoden, som beräknar steget utifrån derivatan efter halva steget 

[3]: 

 

En annan populär mer avancerad variant av Eulers stegmetod heter Runge-

Kuttametoden. Den är en integreringsmetod av högre ordning, då den beräknar 

flera derivator över steget och beräknar en viktad förändring utifrån dessa. Den 

vanligaste varianten av Runge-Kuttametoden är den av fjärde ordningen: 
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Som vi kan se beräknas derivatan fyra gånger i denna variant. Detta är både 

algoritmens styrka och svaghet, då det visserligen ger ett bättre resultat men 

blir dyrare beräkningsmässigt [1]. 

Slutligen finns en hastighetslös integreringsmetod som heter Verlet-metoden. 

Denna metod är populär i simuleringar på molekylnivå i forskningsarbete [1]. 

Metoden går ut på att man sparar föregående position istället för hastighet, och 

beräknar sedan nästa värde utifrån de två tidigare positionerna och 

accelerationen. Den är känd för att vara stabil och är även populär i 

partikelsimuleringar för spel [7]. Det finns flera varianter av denna metod, men 

den ursprungliga ser ut som följer: 

 

Denna integreringsmetod bygger på att tidssteget är konstant, då hastigheten 

sparas i form av förändringen mellan två steg. 

2.2.5 Kollisionsdetektion 

Att upptäcka kollisioner mellan kroppar i rörelse är ett mycket omfattande 

område, varför detta steg i många fall är en separat del av en fysiksimulator 

som kan hanteras av externa bibliotek [1]. 

2.2.5.1 Kollisionsinformation 

Detta stegs uppgift är inte bara att beräkna vilka par av kroppar som kolliderar, 

utan även i vilken eller vilka punkter, hur djupt kropparna penetrerar i varje 

punkt och kollisionsnormalen. Kollisionsnormalen är den vektor som pekar 

ortogonalt från den andra kroppens yta mot den första kroppen enligt standard 

[1]. 

 

Figur 6 Kollisionsdata som måste beräknas: Kollisionsvektorn r, kollisionsnormalen n 

och penetrationsdjupet d. Även referenser till de två kropparna A och B måste sparas. 
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Eftersom kollisionsdetektion av naturen är en O(N
2
) funktion (alla par av 

kroppar måste kontrolleras) delar man ofta upp denna funktion i två steg [5]. 

Det första steget är ett sorts grovt filter som filtrerar bort de kroppspar som är 

långt ifrån att kollidera. Detta steg kan åstadkommas med hjälp av bounding 

volumes och spatiella strukturer. Det andra steget är att göra ett noggrannare 

test där kollisionsinformationen genereras om kropparna verkligen kolliderar. 

2.2.5.2 Bounding volumes 

En bounding volume är en enkel form, t.ex. sfär eller axelorienterad box, som 

fullständigt täcker en kropps mer detaljrika geometri [5]. Genom att först 

kontrollera om kropparnas bounding volumes överlappar varandra kan man 

undvika det mer exakta testet där kropparnas exakta former används. Vilken 

form en bounding volume ska ha beror på applikationen, då alla typer har sina 

fördelar.  

Sfären är billig beräkningsmässigt då den är enkel att generera och dess radie är 

konstant även när kroppen roterar [5]. Att kontrollera om två sfärer överlappar 

är också billigt, då det bara är att kontrollera om avståndet mellan sfärernas 

centrum är mindre än summan av radierna. 

I många applikationer är det vanligt att kropparna är av lådliknande form, och 

då är sfärer onödigt stora jämfört med axelorienterade boxar. Axelorienterade 

boxar har också ett enkelt test, som bara går ut på att kontrollera om 

överlappning sker på alla tre axlarna. Däremot måste boxens storlek beräknas 

om varje gång kroppen roterar, vilket kan bli dyrt för avancerade former [5]. 

 

Figur 7 De två vanligaste typerna för bounding volumes, axelorienterad box och sfär. 

Det finns fler typer av bounding volumes, bland annat orienterade boxar. 

Orienterade boxar är dyrare beräkningsmässigt men har ofta en ännu bättre 

passform så att fler noggranna tester undviks [5]. 

Införandet av bounding volumes eliminerar inte algoritmens O(N
2
)-komplexitet 

utan reducerar bara antalet noggranna tester. I simuleringar med ett stort antal 

kroppar använder man därför ofta även någon form av spatiell 

sorteringsstruktur. Några exempel på sådana strukturer är Binary Space 

Partitioning-träd (BSP-träd), octrees och uniform grids [5]. Genom att utnyttja 

dessa strukturer kan man undvika bounding volume-testet för kroppar som 

ligger långt ifrån varandra. 
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2.2.5.3 Binary Space Partitioning-träd 

Ett BSP-träd bygger på principen att rekursivt dela upp världen i två delar. 

Varje nod innehåller ett plan och två pekare, en till noden framför planet och en 

till noden bakom planet [5]. 

Algoritmen som bygger BSP-trädet och bestämmer hur planen ska placeras är 

beräkningsmässigt dyr då den kan prova flera plan innan den bestämmer sig, 

och de element som överlappar planet måste delas. Därför är BSP-träd bäst 

lämpat för att testa kropparna mot en statisk miljö vars BSP-träd kan genereras 

i förväg [5]. 

 

Figur 8 Konstruktion av ett BSP-träd. 

2.2.5.4 Octrees 

Octrees bygger på en princip liknande BSP-träd. Istället för att dela upp världen 

i två delar i varje nod delas den upp i åtta delar. Här delas världen alltid upp i 

lika stora delar. En tvådimensionell variant av octree kallad quadtree, där en 

tvådimensionell yta rekursivt delas upp i fyra delar. Denna typ är populär för 

simulationer av utomhusmiljöer, där det är sällsynt att många kroppar hamnar 

ovanpå varandra och därmed i samma ruta [1]. 

 

Figur 9 Ett quadtree till vänster och ett octree till höger. 
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2.2.5.5 Uniform grids 

Då BSP-träd och octrees har en sökalgoritm av storlek O(N log(N)) har man 

sökt efter strukturer där sökningen kan ske på konstant tid. En sådan struktur är 

uniform grids, som bygger på att ha en direkt koppling mellan en kropps 

position och dess spatiella strukturnod i minnet. Alla celler i rutnätet innehåller 

pekare till de kroppar som överlappar noden. Med hjälp av denna information 

kan sedan många kollisionstester undvikas. 

2.2.5.6 Kroppens kollisionsgeometri 

De kroppspar som eventuellt kan vara i kontakt enligt de första grova testerna 

går vidare till de noggranna testerna. Här beräknas kollisionsinformationen som 

kollisionsresponsen behöver. 

Det vanligaste sättet att representera en tredimensionell form i en dator är 

triangelsamlingen. Det är en lista av hörnpunkter och en lista av index. 

Indexlistan består av ett antal grupper om tre index som definierar en triangel. 

Genom att ha ett högt antal trianglar kan man skapa former som uppfattas som 

runda av det mänskliga ögat. Att testa alla trianglar i ena kroppen mot alla 

trianglar i den andra kroppen är en dyr operation [5], varför man har sökt sätt 

att optimera detta. Ett sätt är att ha en separat förenklad triangelsamling för 

kollisionsdetektionen, då detta inte ger någon synlig skillnad för betraktaren. I 

testerna använder man sig även av bounding volumes och spatiella strukturer 

av trianglarna för att undvika noggrannare tester. 

I verkligheten har många objekt formen av geometriska figurer, exempelvis 

lådor, sfärer, cylindrar, koner, plan o.s.v. Om man vet att ett objekt har en form 

som liknar en låda tjänar man på att representera kroppen som en låda istället 

för en triangelsamling vars trianglar bildar lådans form. Därmed är dessa enkla 

former intressanta att implementera tester för. Mer avancerade former kan 

sedan byggas genom att kombinera flera enkla geometriska figurer för samma 

kropp. Detta kan åstadkommas genom att i kroppens koordinatsystem ange 

formernas lokala positioner och rotationer, och vid kollisionsdetektion 

transformera formerna till världens koordinatsystem. 

 

Figur 10 En triangelsamlings kollisionsform approximerad med tre boxar och en sfär. 
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2.2.5.7 Separerande axelteoremet 

Ett populärt och effektivt sätt att upptäcka kollisioner mellan två konvexa 

objekt är separerande axelteoremet [5]. Detta säger att om det finns en axel 

sådan att objektens projektioner på axeln inte överlappar, så överlappar inte 

heller objekten. Teoretiskt sett finns det ett oändligt antal axlar att testa. Genom 

att veta formen på de två objekten kan man dock begränsa sig till ett visst antal 

axlar. Exempelvis kan ett test mellan två boxar begränsas till 15 axlar: de tre 

orienteringsaxlarna för varje box (totalt 6 stycken), samt kryssprodukterna 

mellan varje kombination av axlar mellan boxarna (totalt 9 stycken) [5]. 

 

Figur 11 Separerande axel teoremet. Boxarna överlappar längs axel a, men inte längs 

axel b. Därmed överlappar de inte. 

Eftersom det räcker med att objekten inte överlappar på en axel för att de inte 

ska överlappa överhuvudtaget, kan hela testet avbrytas när en sådan axel hittas. 

Hittas ingen sådan axel, överlappar kropparna längs alla axlar och därmed 

överlappar de. 

2.2.6 Kollisionsrespons och restriktioner 

En stel kropp har inte full rörelsefrihet, den är begränsad på en rad sätt. Den 

mest grundläggande restriktionen är att den inte får röra sig så att dess form 

överlappar en annan kropps form. Det finns andra typer av restriktioner, 

exempelvis kan två kroppar vara sammankopplade med ett gångjärn. Då är 

kropparnas rörelser begränsade så att de alltid sitter ihop där gångjärnet är, men 

också så att de bara kan rotera runt gångjärnets axel. 

Kollisioner är speciella typer av restriktioner, då de endast formuleras som att 

kropparna inte får överlappa varandra [2]. Utöver detta ska de vid elastiska 

kollisioner se till att kropparna studsar från varandra. 
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Alla dessa restriktioner kan samlas under begreppet generella restriktioner. 

Även om det är möjligt att göra en generell restriktionshanterare brukar man i 

en praktisk implementering dela upp denna i kollisionsrespons- och 

restriktionshanterare [2]. För kroppar som inte kolliderar och studsar mot 

varandra utan ligger på varandra i vila brukar även en hanterare för vilande 

kontakter implementeras. Dess ansvar är att se till att kropparna inte 

överlappar, men inte studsar ifrån varandra. 

En restriktionshanterares uppgift är alltså att göra något så att restriktionerna 

upprätthålls. Hur restriktionerna ska upprätthållas finns det många lösningar på. 

Det som är gemensamt för alla dessa metoder är att de har kropparnas 

egenskaper att arbeta med, vilket är position och rotation, hastighet och 

rotationshastighet, samt kraft och vridmoment [2]. 

2.2.6.1 Kraftbaserade restriktionshanterare 

Genom att påverka en kropp med en kraft under en tid skapar man en 

acceleration. Denna kraft kan riktas på så sätt att accelerationen hos kroppen 

blir sådan att en restriktion upprätthålls. För kollisionsrespons kan denna metod 

ses som att en fjäder placeras i varje kollisionspunkt mellan kropparna. 

Vanligast är att man använder Hookes lag för fjädrarna. För att inte kropparna 

ska överlappa varandra måste fjädern ha en hög fjäderkonstant och kraften blir 

därför stor under en kort tid. Studier har visat att detta kan leda till instabilitet i 

simuleringen [6]. 

2.2.6.2 Impulsbaserade restriktionshanterare 

När en stor kraft appliceras under en kort tid, vilket är fallet för kraftbaserade 

restriktionshanterare, kan effekten av detta ses som en impuls. Impulsbaserade 

restriktionshanterare fungerar alltså genom att applicera en impuls i varje 

kollisionspunkt. Skillnaden mellan denna metod och den kraftbaserade är att 

med en impuls förändras kroppens hastighet direkt, medan för en kraft måste 

ett tidssteg genomgås för att någon förändring ska ske. 

När en impuls appliceras i en punkt på en kropp orsakar den en acceleration av 

både linjär hastighet och rotationshastighet. Därför måste effekterna av båda 

dessa tas med i beräkningen av storleken på impulsen. Härledningen av 

uttrycket för kollisionsimpulsen är långt och komplicerat, varför denna 

utlämnas här. Den intresserade läsaren kan finna den i [3]. Vi nöjer oss med att 

ge det färdiga uttrycket för storleken på impulsen längs kollisionsnormalen: 
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Här är  elasticiteten, en konstant mellan 0 och 1 som anger hur stor del av 

kropparnas ursprungliga hastigheter som bevaras. Vidare är  hastigheten 

av kollisionspunkten i respektive kropp,  kollisionsnormalen,  

kropparnas massor,  kropparnas tröghetsmoment och  

kollisionspunktens koordinater relativt kropparnas positioner. Vid beräkningen 

av den önskade relativa hastigheten efter impulsen kan en extra term läggas till 

för att separera kroppar som överlappar. På ett liknande sätt beräknas en 

friktionsimpuls, som istället för hastigheten längs kollisionsnormalen använder 

den relativa hastigheten längs ytorna. Även denna beräkning går att finna i [3]. 

2.2.6.3 Positionsbaserade restriktionshanterare 

Den sista och troligen mest intuitiva metoden bygger på att förändra kropparnas 

positioner. För kollisionshantering innebär detta att kropparna helt enkelt 

flyttas från varandra längs kollisionsnormalen så att de inte överlappar varandra 

längre. Vid nästa tidssteg kommer dock hastigheten fortfarande vara så att 

kropparna rör sig mot varandra. Detta innebär att kroppar i kontakt kan bygga 

upp stora hastigheter med numeriska precisionsproblem som följd. Slutsatsen 

är att denna metod bara kan användas i kombination med någon annan metod 

som förändrar hastigheten [2]. Då fungerar denna metod som en felkorrigerare. 

Det finns dock ett undantag, då denna metod med framgång kan användas 

tillsammans med Verlets integreringsmetod [7]. Eftersom Verlet-integrering 

endast bygger på kropparnas positioner behöver ingen extra kollisionsrespons 

utföras så länge kollisionerna inte ska vara elastiska. 

2.2.7 Tidssteg 

Efter denna korta introduktion till de olika stegen i ett tidssteg är det dags att 

titta på de typer av tidssteg som finns i litteraturen. Tidssteget är den modul 

som användaren av simulatorn anropar med en önskad tidsskillnad . I 

realtidsapplikationer är denna  lika stor som den tid som förflutet sedan den 

senaste uppdateringen. 

Tidsstegets uppgift är sedan att kalla på de olika stegen på ett sådant sätt att en 

uppdatering av den simulerade världens tillstånd sker. Här ges några exempel 

på vanliga typer av tidssteg. 

2.2.7.1 Explicit tidssteg 

Det troligen enklaste tidssteget är det explicita tidssteget [2]. Här utförs de 

olika stegen i följande ordning: 

1. Kollisionsdetektion 

2. Kollisionsrespons 

3. Generell restriktionshantering 

4. Uppdatera hastigheter och positioner 
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Först upptäcks kollisioner, alltså punkter där kropparna överlappar. En 

kollisionsrespons som kompenserar för penetrationsdjup utförs, och därefter 

hanteras generella restriktioner. Slutligen uppdateras kropparnas positioner 

med avseende på applicerade krafter och nuvarande hastighet. 

2.2.7.2 Implicit tidssteg 

I det explicita tidssteget tillåts kroppar att överlappa, vilket inte fungerar med 

exempelvis impulsbaserad kollisionsrespons. Med ett implicit tidssteg förutsägs 

kollisioner innan de inträffar, och kollisionsrespons kan därför utföras innan 

kollisionen har skett [2]. Såhär ser ett implicit tidssteg ut: 

1. Uppdatera positioner 

2. Kollisionsdetektion 

3. Återställ positioner 

4. Kollisionsrespons 

5. Generell restriktionshantering 

6. Uppdatera hastigheter och positioner 

Som vi kan se är den enda skillnaden här är att till kollisionsdetektionen 

används ett beräknat framtida tillstånd av kropparna. 

2.2.7.3 Andra typer av tidssteg 

Ovanstående tidssteg är bara ett par enkla exempel för att ge en bild av vad ett 

tidssteg gör. I praktiken är inte det ena tidssteget likt det andra, då varje 

implementering är beroende av hur de olika stegen är uppbyggda. Exempelvis 

bygger en del metoder på att hitta precis den tidpunkt  då nästa kollision 

inträffar genom ett avancerat kollisionsdetektionssystem [6]. Därefter genereras 

endast kollisionsrespons för den kollisionen, och simuleringen fortsätter tills 

nästa kollision inträffar. 
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3 Genomförande 

I detta kapitel presenteras hur designen och implementeringen av simulatorn 

gick till. Först ges en kort motivering av valet av programmeringsspråk. 

Därefter visas hur ett generellt matematikbibliotek utvecklades för att 

underlätta de matematiska beräkningarna i simulatorn. Sedan presenteras den 

övergripande strukturen av simulatorn och dess komponenter. I de följande 

kapitlen beskrivs först de objekt som ska simuleras, och därefter de 

komponenter som används av simulatorn för att simulera objekten. Ett 

avslutande avsnitt behandlar de optimeringar som gjorts för att öka simulatorns 

prestanda. 

I detta kapitel förekommer en del UML-diagram som visar hur strukturen 

byggdes upp. Dessa visar endast de viktigaste attributen och operationerna för 

klasserna, då diagrammen annars skulle bli oöverskådliga. 

3.1 Val av programmeringsspråk 

Den viktigaste faktorn i valet av programmeringsspråk var flexibilitet. Språket 

måste vara fullständigt plattformsoberoende och kunna användas av så många 

andra programmerare som möjligt. Då de flesta speltillverkare använder sig av 

C++ och de största fysikmotorerna är skrivna i C eller C++ [8] föll valet på 

C++. Språket ger en relativt bra kontroll över minnet och kan därmed ge god 

prestanda [1]. 

C++ är ett objektorienterat programmeringsspråk, vilket kommer att användas i 

designen av simulatorn. Inkapsling är ett kraftfullt verktyg för att skapa 

implementeringsmässigt flexibla system, men kostar i prestanda. Då hög 

prestanda är viktig för en fysiksimulator gjordes det övergripande valet att hålla 

antalet lager mellan komponenterna till ett minimum. 

3.2 Matematikbiblioteket 

C++ har ett standardbibliotek för de vanliga matematiska funktionerna. Det 

första som behövde göras var att bygga ut detta bibliotek med stöd för linjär 

algebra. Detta bibliotek kan byggas ut vid behov av mer avancerad matematik. 
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Figur 12 Matematikbibliotekets struktur. Precisionen på Real bestäms av användaren. 

3.2.1 Skalärer och vanliga funktioner 

Det första valet i konstruktionen av matematikbiblioteket var hur vanliga 

skalärer skulle lagras. C++ har två typer för behandling av flyttal, float och 

double, där double ger större precision genom att sparas på 8 byte jämfört 

med 4 byte för float. Avvägningen blir därmed mellan precision och 

prestanda. Många bibliotek på marknaden erbjuder användaren själv att välja 

vilken precision som ska användas [8], så denna väg valdes även här. 

Precisionen i simulatorn kan alltså ändras vid kompilering med hjälp av 

typedef. Skalärer fick namnet Real. På liknande sätt skapades även 

mappningar till standardfunktionerna i C++ matematikbibliotek. 

3.2.2 Vektorer 

För vektorer skapades en enkel klass med de vanliga räknesätten. För att öka 

återanvändbarheten av klassen övervägdes om en generell klass med valfritt 

antal element skulle skapas. En simulator av tredimensionella kroppar använder 

vektorer av längd tre, men vissa tekniker kan tänkas behöva kortare eller längre 

vektorer. En generell vektorklass skulle kunna stödja valfritt antal element. 

Medan denna lösning ger en stor flexibilitet och ökar återanvändbarheten har 

den ett par nackdelar: 

 Kryssprodukten, som är unik för tredimensionella vektorer, skulle 

behöva implementeras separat. 

 Vid varje operation mellan två vektorer skulle tester som kontrollerar så 

att vektorerna är av samma längd behöva implementeras. Detta skulle 

innebära ett extra jämförande test för varje vektorberäkning, vilket bör 

ge en nackdel ur prestandasynpunkt. Speciellt då vektorn är en klass 

som används flitigt i fysikberäkningar. 
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 Det finns inga operationer mellan vektorer av olika storlek (förutom mellan 

vektorer av valfri längd och vektorer av längd 1, d.v.s. skalärer). Därför kan 

framtida klasser för vektorer av andra längder implementeras separat, utan att 

ta hänsyn till de andra vektorklasserna. Med dessa argument gjordes valet att 

begränsa vektorerna till tre element. 

3.2.3 Matriser 

Konstruktionen av matrisklassen drabbas av samma frågeställningar som 

vektorklassen. Med samma argumentation som i vektorklassen skapades 

matrisklassen med den statiska storleken 3x3. Denna storlek valdes då det är 

storleken för både rotationsmatriser och tröghetstensorer. I en del applikationer 

inom fysik och grafik har man valt att även implementera 4x4-matriser, då 

dessa kan representera både en rotation och en translation (förflyttning). Då 

translationen endast upptar de tre första elementen i den fjärde kolumnen ger 

detta ett minneslöseri på fyra element (den sista raden). För att vara 

matematiskt korrekt måste då även vektorerna vara fyra element långa. Då 

detta i praktiken innebär att man sparar ett par rader kod till bekostnad av tiden 

det tar att skriva en hel klass gjordes bedömningen att en 3x3-matrisklass 

räckte. 

3.2.4 Kvaternioner 

Konstruktionen av klassen för kvaternioner kantades inte av några större 

implementeringsproblem. Utöver de vanliga räknesätten gjordes även 

funktioner för att konvertera kvaternioner till rotationsmatriser. 

3.3 Simulatorns struktur 

Själva hjärtat av simulatorn och det huvudsakliga interfacet för användaren är 

klassen World. Denna sammanfogar alla simuleringsobjekt och 

simulatorkomponenter enligt nedanstående diagram. 



Genomförande 

35 

 

Figur 13 Simulatorns hjärta, World-klassen, och dess relation till alla 

simuleringsobjekt (till vänster) och komponenter (till höger). 

Här kan vi se att världen innehåller en lista över nuvarande kroppar, krafter, 

restriktioner och kollisioner. Vidare har den kopplingar till ett tidssteg, en 

integrerare, ett kollisionssystem och en restriktionshanterare. Detta är de 

komponenter världen använder för att uppdatera de simulerade objekten. I de 

följande avsnitten beskrivs strukturen av dessa klasser. 

3.4 Simuleringsobjekt 

I detta avsnitt presenteras de tre typer av objekt som används av simulatorn för 

att representera en världs tillstånd: stela kroppar, krafter och restriktioner. 

Utseendet hos dessa beror inte på valet av algoritmer, och kan därmed 

implementeras utan någon form av större generalisering. 

3.4.1 Stela kroppar 

Varje kropp som ska simuleras representeras av ett RigidBody-objekt. En kropp 

definieras av dess massa, tröghetstensor, position, rotation, hastighet, 

rotationshastighet och form. 

Massa och tröghetstensor är statiska egenskaper hos kroppen, och det förutsätts 

att dessa inte ändras så ofta under simuleringens gång. Massan sparas som en 

skalär och tröghetstensorn som en 3x3-matris. Eftersom inverserna av dessa 

används vid beräkningen av accelerationen i Newtons andra lag sparas 

inverserna av dessa i kroppen. På så sätt undviks en division för massan och en 

inversberäkning för tröghetstensorn varje gång en kraft appliceras på en kropp. 

Dessutom sparas en transformerad version av den inverterade tröghetstensorn 

för att inte behöva beräkna denna i världens koordinatsystem varje gång den 

ska användas. 
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Position och rotation definierar kroppens nuvarande läge. Positionen sparas 

som en vektor och rotationen som en kvaternion. För att snabba upp 

transformering till och från kroppens koordinatsystem sparas även rotationen 

som en matris. Denna uppdateras så fort kvaternionen förändras, tillsammans 

med tröghetstensor och kroppens former. 

Hastighet och rotationshastighet är derivatorna av positionen och rotationen. 

Båda dessa sparas som vektorer. Vektorn som representerar 

rotationshastigheten behöver inte begränsas till en längd mellan 0 och  

eftersom kroppen kan rotera med mer än ett varv per sekund. 

Den totala accelerationen av en kropp beräknas som summan av de 

accelerationer krafterna utför på den. För att inte behöva beräkna 

accelerationen med hjälp av Newtons andra lag varje gång en kraft appliceras 

på kroppen summeras den samlade kraften och vridmomentet i ackumulatorer. 

När integreringen sedan körs beräknas accelerationen i både hastighet och 

rotation på dessa ackumulerade värden. 

 

Figur 14 Diagram över klassen RigidBody och dess former. 

-sleepingEnabled : bool

-timeLeftBeforeSleep : Real

-sleeping : bool

-position : Vector3

-quaternion : Quaternion

-velocity : Vector3

-rotation : Vector3

-inverseMass : Real

-inverseInertiaTensor : Matrix3

-forceAccumulator : Vector3

-torqueAccumulator : Vector3

RigidBody

Primitive

*

-normal : Vector3

-d : Real

Plane

-position : Vector3

-radius : Real

Sphere

-radius : Real

Capsule

-position : Vector3

-orientation : Matrix3

-halfSize : Vector3

Box

-origin : Vector3

-direction : Vector3

-length : Real

Segment

1

-origin : Vector3

-direction : Vector3

Line

-origin : Vector3

-direction : Vector3

Ray

1

boundingSphere



Genomförande 

37 

En kropp har även en form. I simulatorn definieras en kropps form av en lista 

av enkla former. En Primitive representerar en sådan enkel geometrisk form, 

placerad i kroppens rymd. Hur dessa hänger ihop kan ses i Figur 14. För att få 

dess position i världsrymden måste den alltså transformeras med position och 

rotation från RigidBody. Exempel på former är sfärer, boxar, cylindrar o.s.v. 

Nedan ges en beskrivning av hur dessa former implementerades för vår 

simulator. 

3.4.1.1 Sphere 

Många av sfärens egenskaper är välkända även för den som inte är så insatt i 

matematiken. Sphere-klassen definierade sfären med en punkt och en radie. 

Sfären är sedan alla de punkter vars avstånd till punkten är mindre än radien. 

 

Figur 15 Sfären definieras av en positionsvektor p och radien r. 

3.4.1.2 Capsule 

En capsule är en sfärsvept volym. Detta är en klass av former som i grunden 

bygger på enkla geometriska figurer, men sedan sveps av en sfär så att de får 

runda former. Den enklaste sfärsvepta figuren är sfären, som är en punkt svept 

av en sfär. En capsule är ett linjesegment svept av en sfär. Den kan också ses 

som en cylinder med halva sfärer i båda ändarna. Klassen Capsule definierar 

formen genom ett linjesegment och en radie. Linjesegmentet definieras i sin tur 

av en startpunkt, en riktningsvektor och en längd. En punkt på linjesegmentet 

fås då, för en parameter , genom formeln: 

 

Här är  linjens startpunkt,  enhetsvektorn som anger linjens riktning och  

linjens längd. På så sätt kan en capsule ses som alla punkter vars avstånd till 

linjesegmentet är mindre än radien. 
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Figur 16 En capsule definieras av positionsvektorn p, riktningsvektorn d, längden l 

och radien r. 

3.4.1.3 Plane 

Plane-klassen representerar inte strikt matematiskt ett plan, utan en halvrymd. 

Planet delar rymden i två delar, en som ligger framför och en som ligger bakom 

planet. En halvrymd är det oändligt stora område som upptar halva rymden. 

Denna klass är främst tänkt att användas med statiska geometrier, då det inte 

finns kroppar som är oändligt stora. Både dess volym och area är oändligt stora. 

Den är dock enkel att implementera, och är därför intressant i dessa 

sammanhang. Ett plan kan definieras av dess normal och en punkt i planet. 

Normalen är en enhetsvektor som pekar åt framsidan av planet. I Plane-klassen 

definieras planet med hjälp av planets ekvation: 

 

Här är  planets normal,  en valfri punkt i planet och  en konstant. Denna 

konstant skiftar planet från origo. Genom att byta ut likhetstecknet mot en 

olikhet fås en halvrymd, som denna klass representerar. 

3.4.1.4 Box 

Klassen som representerar en box är den mest komplicerade formen som ingår i 

simulatorn. En box, eller rätblock som är dess matematiska namn på svenska, 

utgörs av de punkter som ligger mellan de sex plan som utgör sidorna. I Box-

klassen definieras boxen av positionen av dess mittpunkt, halva längden av de 

tre sidorna, samt en rotationsmatris. 
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Figur 17 Boxen beskrivs med hjälp av dess positionsvektor p, rotationsmatris R samt 

storleksvektorn s som innehåller halva längden av alla sidor. Rent geometriskt kan 

storleksvektorn ses som vektorn mellan boxens mittpunkt och ett hörn. 

3.4.2 Krafter 

Det finns två sätt att påverka en kropps hastighet. Antingen appliceras en kraft 

under en viss tid på kroppen, vilket orsakar en acceleration, eller appliceras en 

impuls som direkt förändrar hastigheten. Force står för det tidigare. Ett Force-

objekt är något som för varje simuleringssteg lägger på en kraft på en eller flera 

kroppar. Detta skulle användaren själv kunna göra manuellt genom att själv 

applicera krafter på kropparna innan varje tidssteg. 

 

Figur 18 Klassen Force och dess barn. Gravity har ingen koppling till RigidBody då 

den verkar på alla kroppar. 

Klassen Force underlättar dock detta genom att agera som ett interface för ett 

par vanliga krafter. Strukturen för dessa ges i Figur 18. Nedan ges detaljerna 

för de krafter som implementerades. 
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3.4.2.1 Gravity 

Gravitationskraften verkar på alla kroppar. Eftersom accelerationen som 

gravitationen orsakar är lika stor på alla kroppar (-9,82 m/s
2
) skulle 

beräkningarna för denna kraft kunna förenklas betydligt. Istället för att beräkna 

gravitationskraften enligt nedan skulle accelerationen kunna adderas direkt vid 

integreringen. 

 

För att bevara flexibiliteten användes dock ovanstående formel. På så sätt 

förutsätter man inte att någon gravitation existerar och man kan konstruera 

icke-homogena gravitationsfält med intressanta resultat som följd. 

3.4.2.2 Spring 

Eftersom beteendet hos en fjäder och ett gummiband är likartade slogs dessa 

ihop till en enda klass med flexibelt beteende. En fjäder har två ändar som var 

och en kan kopplas till kroppar. Antingen är båda ändarna kopplade till kroppar 

eller så är ena änden kopplad till en fixerad punkt i världen och den andra till 

en kropp. När en ände är kopplad till en kropp ges ändens koordinater i 

kroppens lokala koordinatsystem. På så sätt sitter änden fixerad i en fast punkt 

på kroppen. Slutligen definieras en fjäder av dess vilolängd och fjäderkonstant 

enligt Hookes lag. Nedan ses koden för Springs implementering av funktionen 

Apply. 

void Spring::Apply(Real duration, std::vector<RigidBody*>& bodies) 

{ 

    pointAWorld = pointA; 

    pointBWorld = pointB; 

 

    // Calculate the two ends in world space 

    if (bodyA != NULL) 

        pointAWorld = bodyA->GetPointInWorldSpace(pointA); 

    if (bodyB != NULL) 

        pointBWorld = bodyB->GetPointInWorldSpace(pointB); 

 

    // Calculate the vector of the spring 

    Vector force = pointAWorld - pointBWorld; 

 

    // Calculate the magnitude of the force 

    Real magnitude = force.Length() - restLength; 

 

    if (bungee && magnitude < 0.0) 

        return; 

    else 

        magnitude = abs(magnitude); 

 

    magnitude *= springConstant; 

 

    // Calculate the final force and apply it 

    force.Normalize(); 

    force *= magnitude; 

 

    if (bodyA != NULL) 

        bodyA->ApplyForceAtWorldPoint(-force, pointAWorld); 
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    if (bodyB != NULL) 

        bodyB->ApplyForceAtWorldPoint(force, pointBWorld); 

} 

Som vi ser i koden bestämmer en flagga om fjädern ska bete sig som en fjäder 

eller ett gummiband (bungee). Det enda som skiljer ett gummiband från en 

fjäder är att ingen kraft appliceras om avståndet mellan ändarna är kortare än 

vilolängden. 

3.4.2.3 ConstantForce 

För att kunna testa simulatorn implementerades även en enkel konstant kraft. 

Denna kraft appliceras hela tiden på samma kropp, samma punkt och med 

samma storlek. Användaren kan även välja om kraften ska betraktas som i 

lokala eller absoluta koordinater. Till exempel skulle en raketmotor alltid 

applicera en kraft uppåt sett från raketens perspektiv, medan vinden alltid pekar 

åt samma håll oavsett hur raketen är roterad. Då bör raketmotorns kraft 

appliceras i lokala koordinater och vinden i absoluta koordinater. 

 

Figur 19 Vinden påverkar raketen åt samma håll oavsett raketens riktning. 

3.4.3 Restriktioner 

Constraint är den typen av entitet som direkt begränsar en eller flera kroppar 

från att röra sig på ett visst sätt. I teoriavsnittet nämndes att det finns flera sätt 

att lösa restriktioner, varför denna klass blir beroende av utseendet av 

restriktionshanteraren. I denna implementering löses restriktioner med hjälp av 

impulser. Vid utveckling av en ny restriktionshanterare måste alltså denna klass 

och dess barn eventuellt utökas. Exempelvis måste alla restriktionsklasser 

utökas med algoritmer för positionskorrigering om en positionsbaserad 

restriktionshanterare ska användas. Nedan ses strukturen för restriktionerna. 
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Figur 20 Vid rapportens framläggning var endast en restriktion implementerad. 

3.4.3.1 BallSocket 

En kulled representeras av ett BallSocket-objekt. En kulled definieras av vilka 

två kroppar den kopplar ihop, punkterna i dessa kroppar som ska sitta ihop, 

samt ett maximalt tillåtet avstånd. Det senare anger hur långt punkterna får vara 

från varandra innan en korrektionsimpuls appliceras. Genom att välja ett stort 

tillåtet avstånd kan en stum kabel simuleras. 

3.5 Simulatorns komponenter 

En simulator använder sig av en del algoritmer för att uppdatera världens 

tillstånd. I detta avsnitt presenteras hur dessa algoritmer generaliserades, så att 

implementeringen av en algoritm i simulatorn kan bytas ut på ett enkelt sätt. 

3.5.1 Integreringskomponenten 

Då det finns en rad sätt att uppdatera en kropps position och hastighet, behövs 

en generell lösning för detta. Klassen Integrator är basklassen för de olika typer 

av integreringsmetoder som kan komma att användas i simulatorn. I simulatorn 

implementerades endast Eulers stegmetod, men fler metoder kan enkelt 

implementeras och användas med detta system. 

 

Figur 21 Integreringskomponenten generaliserades. I simulatorn implementerades 

endast Eulers stegmetod. 
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3.5.1.1 EulerIntegrator 

För vårt tidssteg behöver vi dela upp integreringen i två steg, som vi kommer se 

i avsnittet Tidssteget. Först ska hastigheten uppdateras med avseende på 

krafterna, och därefter ska positionen uppdateras. I många integreringsmetoder 

är dessa steg sammanbundna i en enda formel, men med Eulers stegmetod går 

det att separera dem. 

Uppdateringen av hastigheten går enkelt ut på att lägga till accelerationen 

multiplicerat med tiden till den nuvarande hastigheten. 

 

 

På motsvarande sätt uppdateras positionen och rotationen enligt följande 

formel: 

 

 

3.5.2 Kollisionssystemet 

Kollisionssystemets uppgift är att upptäcka vilka kroppar som kolliderar och 

generera kollisionsinformationen för dessa par av kroppar. Det enklaste sättet 

att upptäcka kollisioner mellan kroppar är att testa alla kroppar mot alla andra 

kroppar. Denna algoritm kan dock optimeras på en rad olika sätt, bland annat 

med hjälp av spatiella datastrukturer. I simulatorn gjordes basklassen 

CollisionSystem för att ge ett interface till en sådan algoritm. Till en början 

implementerades ett system med den enkla typen av algoritm som testar alla 

mot alla. Den enda optimering denna gör är att kontrollera om kropparnas 

bounding volumes överlappar innan den utför den noggranna 

kollisionsdetektionen. Klassen för denna enkla kollisionsdetektor kallades 

CollisionSystemBruteForce. 

Eftersom alla noggranna kollisionsdetektionsalgoritmer är olika beroende på 

vilka två typer av former som ska testas behövdes ett system för att hantera 

dessa algoritmer. För att snabbt kunna identifiera vilken typ av form ett 

formobjekt har lades ett nummer till i basklassen Primitive. Med hjälp av detta 

kan sedan rätt algoritm väljas ut. 
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Figur 22 Kollisionssystemets struktur. Genom att placera kollisionsalgoritmerna i en 

sorterad lista kan rätt algoritm väljas ut på ett smidigt sätt. 

Kollisionsdetektionsalgoritmerna baserades på klassen CollisionAlgorithm och 

sparades som objekt i en lista i CollisionSystem-klassen. Varje objekt har sedan 

sin egen version av kollisionsdetektionsfunktionen, anpassad efter de typer av 

former det behandlar. Genom att arrangera objekten i en sorterad lista kunde 

rätt algoritm hittas på ett enkelt sätt. Nedan ses den bit kod som väljer ut rätt 

algoritm. 

CollisionDetector* CollisionSystem::GetCollisionDetector(unsigned int  

    primType1, unsigned int primType2) const 

{ 

    if (primType1 >= collisionDetectors.size()) 

        return 0; 

    if (primType2 >= collisionDetectors[primType1].size()) 

        return 0; 

    return collisionDetectors[primType1][primType2]; 

} 

Funktioner så att användare själva kan byta ut eller implementera egna former 

och algoritmer lades också till. För simulatorn implementerades algoritmer för 

de former som implementerats. 

3.5.2.1 Plan och sfär 

Att upptäcka kollisioner mellan ett plan och en sfär är en beräkningsmässigt 

billig operation. Avståndet mellan sfärens position och planet fås med hjälp av 

planets ekvation enligt nedan. 

 

Om detta avstånd är kortare än sfärens radie har vi en kollisionspunkt. Denna 

beräknas genom att förflytta sig från sfärens mittpunkt till dess rand längs 

planets inverterade normal. 
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3.5.2.2 Plan och capsule 

Då en capsule endast kan ha två kollisionspunkter mot ett plan, kan en capsule 

behandlas som två sfärer. Kollisionsdetektionsalgoritmen mellan ett plan och 

en capsule är därför precis som den mellan ett plan och en sfär, men här 

används sfärerna i capsulens ändar istället. 

3.5.2.3 Plan och box 

På grund av planets enkla form är kollisionsdetektion mellan ett plan och en 

box relativt billig. Här kan maximalt fyra kollisionspunkter fås. Boxens alla 

hörnpunkter beräknas i världskoordinater. Därefter kontrolleras om dessa 

punkter ligger framför eller bakom planet. De punkter som ligger bakom planet 

läggs till som kollisionspunkter. 

3.5.2.4 Sfär och sfär 

På grund av sfärens enkla form används den ofta som bounding volume till 

komplexa geometrier [5]. En kollision existerar om avståndet mellan sfärerna 

är kortare än summan av deras radier. Då kvadratroten är en dyr operation [1] 

kan denna undvikas genom att jämföra det kvadrerade avståndet med de 

kvadrerade radierna. Är detta villkor uppfyllt kan kollisionspunkten bestämmas 

med hjälp av vektorn mellan sfärernas centrum. Nedan ses pseudokoden för 

denna algoritm. 

Vector delta = sphere1.position - sphere2.position; 

Real distSq = delta.LengthSquared(); 

Real radSum = sphere1.radius + sphere2.radius; 

 

if (distSq < radSum * radSum) 

{ 

    Real dist = sqrt(distSq); 

    Real depth = radSum - dist; 

 

    delta *= (Real)1 / dist; 

 

    Vector collisionPos = sphere2.position + delta * (sphere2.radius 

- 0.5 * depth); 

 

} 

3.5.2.5 Sfär och capsule 

Algoritmen för kollisionsdetektion mellan en sfär och en capsule bygger på det 

faktum att båda är sfärsvepta volymer. Först bestäms den närmaste punkten till 

sfären på linjesegmentet. Detta görs genom att projicera sfärens centrum på 

linjen och därefter begränsa dess position till det intervall som utgör segmentet. 

När detta är gjort kan algoritmen fortsätta och betrakta båda formerna som 

sfärer, där capsulens centrum är denna beräknade närmaste punkt. 
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3.5.2.6 Sfär och box 

Det första steget i algoritmen för kollisionsdetektion mellan en sfär och en box 

är att bestämma punkten i boxen som ligger närmast sfärens centrum. Detta gör 

man genom att projicera sfärens position på boxen. Först måste sfärens centrum 

transformeras till boxens koordinatsystem. Därefter kan positionen begränsas 

till de intervall som definieras av boxens sidlängder. 

Efter detta har problemet återigen reducerats till att jämföra avståndet mellan 

två punkter och sfärens radie. Är detta mindre än sfärens radie kan en 

kollisionspunkt bestämmas genom att använda vektorn mellan sfärens centrum 

och den närmsta beräknade punkten på boxen. 

3.5.2.7 Capsule och capsule 

Kollisionsdetektionsalgoritmen mellan två capsules kan ge en kollisionspunkt. 

Precis som i många andra kollisionsdetektionsalgoritmer blir det första 

problemet att bestämma de närmaste punkterna mellan de två formerna. Det 

minsta avståndet mellan två linjesegment är en komplicerad beräkning. Det 

första steget är att konstruera ett plan med hjälp av de två linjernas riktningar 

och en position i ena linjen. Om riktningarna pekar åt samma håll är linjerna 

parallella och en valfri punkt på linjerna kan väljas. Annars kan den närmaste 

punkten bestämmas genom att projicera en vektor mellan linjerna på planets 

normal. Med en närmaste punkt bestämd kan punkten på den andra linjen 

bestämmas genom projektion. 

När de närmaste punkterna på linjerna är bestämda kan dessa begränsas till de 

linjesegment som utgör capsulernas centrum. Därefter är problemet åter att 

jämföra avståndet mellan dessa punkter och radierna. Kollisionspunkten 

bestäms sedan på samma sätt som mellan två sfärer. 

3.5.2.8 Capsule och box 

Testet mellan en capsule och en box är ett komplicerat test. Likt de andra 

testerna måste en närmsta punkt bestämmas mellan capsulens linjesegment och 

boxen. Dessa närmsta punkter används sedan i kollisionspunktsberäkningen. 

Att beräkna den närmsta punkten mellan ett linjesegment och en box är ett 

komplext problem då det är ett problem med fyra variabler, en parameter för 

linjesegmentet och tre för boxen. Lösningen är att genom tester bestämma 

vilken av boxen sex sidor linjen är närmast. Därefter bestäms det minsta 

avståndet mellan linjen och sidan. Den exakta algoritmen är mycket omfattande 

varför läsaren hänvisas till [5] för den kompletta lösningen. 

3.5.2.9 Box och box 

Denna och box mot plan är de två kollisionsdetektionsalgoritmer som inte 

bygger på att jämföra avstånd med en radie, då ingen av dessa former har en 

radie. Istället för att hitta en närmaste punkt i de två formerna beräknas istället 

intersektionspunkterna, d.v.s. de punkter där formerna överlappar. 
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Det finns sex typer av kollisionspunkter mellan två boxar; hörn mot hörn, hörn 

mot kant, hörn mot yta, kant mot kant, kant mot yta samt yta mot yta. Hörn mot 

hörn är så pass ovanligt att detta fall kan ignoreras. Om det skulle uppstå skulle 

det ändå hanteras av de andra typerna. Samma sak gäller för hörn mot kant. 

Kant mot yta kan ersättas av två hörn mot yta eller två kant mot kant. Samma 

sak gäller för yta mot yta. Slutsatsen är att vi behöver hantera två fall: hörn mot 

yta och kant mot kant. 

 

Figur 23 Det sex kollisionstyperna mellan två boxar. 

Genom att använda separerande axelteoremet kan det snabbt avgöras om 

boxarna överlappar. Vid beräkningen av överlappningen sparas även hur stor 

överlappningen är. Den axel där överlappningen är som minst väljs ut som 

kollisionsnormal. 

Slutligen måste kollisionspunkterna bestämmas. Dessa bestäms genom att 

beräkna de punkter där ena boxens kanter skär den andra boxens sidoytor och 

tvärtom. 

3.5.3 Restriktionshanteraren 

En restriktionshanterare kan ses som en svart låda, vars indata är ett antal 

kroppar och de restriktioner som agerar på dessa. Dess mål är att påverka 

kropparna så att de inte längre bryter mot restriktionernas regler och/eller 

kommer göra det. Detta kan göras genom att justera kropparnas positioner, 

förändra deras hastigheter, applicera krafter på dem, eller en kombination av 

dessa. En restriktionshanterare ska kunna hantera kollisioner, kroppar som vilar 

på varandra och andra restriktioner, exempelvis kulleder. 
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Figur 24 Restriktionshanteraren generaliserades med basklassen ConstraintSolver. 

I vår implementering löser vi restriktioner genom att iterativt generera impulser 

på kropparna, så att deras hastigheter förändras. Denna restriktionshanterare 

fick namnet ImpulseSolver. 

3.5.3.1 ImpulseSolver 

Vår restriktionshanterare är relativt enkel, då den hanterar alla restriktioner på 

samma sätt. Vid kollisionsrespons genereras impulser utifrån 

kollisionsinformationen från kollisionsdetektorn. Vilande kontakter hanteras på 

liknande sätt, men här sätts elasticiteten till 0 alla kollisioner. De generella 

restriktionerna såsom kulleder genererar sina egna impulser. 

Impulserna genereras och appliceras tills både kollisioner och generella 

restriktioner är uppnådda, eller upp till ett max antal iterationer. Antalet 

iterationer för de olika stegen kan ställas in i hanteraren. 

3.5.4 Tidssteget 

När simulatorn ombeds att gå ett tidssteg, utförs en algoritm som anropar de 

olika komponenterna. Denna algoritm kan se olika ut beroende på vilken 

lösning som används. I vårt fall använder vi oss av en speciell sorts tidssteg, 

som delar upp kollisionshantering och hantering av vilande kontakter. 

 

Figur 25 Tidsteget generaliserades, då det finns flera sätt att ordna anropen till 

simulatorns komponenter. 
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3.5.4.1 CollisionContactSeparatedTimeStep 

Vårt tidssteg har ett speciellt utseende, som är speciellt framtaget för att kunna 

hantera både kroppar i vila och kroppar som kolliderar på ett stabilt sätt [9]. För 

att få en klar bild av dess tillvägagångssätt följer vi en låda i vila och en boll 

som är på väg att studsa genom ett fullt tidssteg. 

1. Beräkna nya krafter och vridmoment och applicera dem på 

kropparna. 
Här beräknas kraftpåverkan på de två kropparna. I detta exempel har vi 

bara gravitationskraften. 

2. Uppdatera kropparnas hastigheter och positioner. 

Nu körs en full integrering, vilket innebär att kropparnas hastighet 

uppdateras utifrån vår kraft, samt att positionerna uppdateras. För lådan 

innebär detta att den ramlar igenom golvet med en liten bit på grund av 

gravitationskraften. Samma sak händer med bollen. 

3. Beräkna kollisioner och spara informationen i en lista. 

Nu körs kollisionsdetektionen. Som väntat kommer den upptäcka 

kollisionerna mellan lådan och marken respektive bollen och marken. 

4. Återställ kropparnas hastigheter och positioner. 

Nu återställs kropparnas tillstånd till positionen och hastigheten de hade 

i början av tidssteget. De är alltså inte längre i kollision med marken. 

Med stegen 2 till 4 har vi alltså förutsett vilka kollisioner som skulle ske. 

Lådans hastighet är återigen 0 och bollen rör sig med dess ursprungliga 

fallande hastighet nedåt mot marken. 

5. Generera impulser från restriktioner och kollisioner. 

Nu är det dags att korrigera kropparnas hastigheter för de kollisioner 

som inträffat. Impulsen beräknas utifrån kroppens relativa hastighet 

längs kollisionsnormalen. För lådan innebär detta att den inte får någon 

impuls genererad, då den ligger stilla. Bollen däremot får en rejäl impuls 

som gör att den inte bara stannar, utan också rör sig uppåt. Hur stor del 

av bollens ursprungliga hastighet som bevaras i den uppåtgående 

rörelsen bestäms av elasticiteten. 

6. Uppdatera kropparnas hastigheter utifrån krafterna beräknade i 1. 

Nu beräknas endast kropparnas hastigheter utifrån krafterna igen. Lådan 

har återigen en liten hastighet nedåt mot marken, och bollens 

uppåtgående rörelse dämpas något av gravitationen. 

7. Generera impulser från restriktioner och kollisioner, men betrakta 

kollisionerna som oelastiska. 

Återigen genereras impulser på kropparna. Denna gång har lådan en 

hastighet nedåt mot marken, så en impuls appliceras på lådan. Denna 

gång ses dock kollisionen som oelastisk, vilket innebär att impulsen är 

precis så stor att lådan inte fortsätter falla. Bollen har redan en hastighet 

uppåt, så den får ingen ytterligare impuls. Sammantaget kan detta steg 

ses som kontakthantering, medan steg 5 kan ses som kollisionshantering. 
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Figur 26 De åtta stegen som genomförs varje tidssteg. Slutresultatet är en låda 

som ligger still och bollen har vänt uppåt. 

8. Uppdatera kropparnas positioner. 

Slutligen uppdaterar vi kropparnas positioner. Eftersom lådans hastighet 

åter är 0 ligger den stilla på marken. Bollen rör sig dock uppåt på grund 

av dess elastiska kollision. 

Som vi ser fungerar denna lösning bra för våra kroppar i exemplet. Denna 

metod får dock problem när flera kroppar staplas på varandra. Genom att lösa 

den understa kroppens kollision med marken kan kollisionen med kroppen 

ovanpå få en negativ relativ hastighet. På så sätt börjar högen av kroppar 

vibrera och små överlappningar mellan kropparna sker. Överlappningarna 

måste lösas genom att införa större impulser. Detta ger ännu större hastigheter i 

vår hög, som egentligen ska ligga still. Vid stora högar exploderar kropparna åt 

alla håll med extrema hastigheter. 

En vanlig lösning till detta är att iterera över kollisionerna flera gånger vid 

kollisions- och kontakthanteringen, vilket vi gör med vår sekventiella 

restriktionshanterare. På detta sätt jämnas impulserna och hastigheterna ut 

innan positionsuppdateringen görs. Ju fler kroppar som staplas på varandra, 

desto fler iterationer behövs. Därför är detta ingen hållbar lösning för extrema 

konfigurationer, såsom höga staplar av kroppar. Detta är ett känt problem för 

kollisionshantering med impulser [6]. 
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3.6 Optimering 

Slutmålet med simulatorn är att den ska kunna användas i realtidsapplikationer, 

exempelvis spel. I dessa läggs vanligen mycket av beräkningskraften på 

grafikberäkningar, artificiell intelligens, spellogik etc. Därför är det viktigt att 

fysiksimulatorn inte kräver mycket beräkningskraft för sitt tidssteg. Ett 

populärt sätt att minska antalet beräkningar är att avaktivera simuleringen för 

de kroppar som är i vila [1]. 

Detta brukar också kallas att kropparna sover. Kroppar som sover behöver inte 

betraktas i kraftberäkningen (för konstanta krafter, t.ex. gravitation) samt 

hastighets- och positionsuppdateringen eftersom de ändå inte rör sig. Likaså 

kan de kroppspar där båda kropparna sover ignoreras vid 

kollisionsdetektionssteget [2]. 

För att tillåta sovande kroppar utökades tidssteget med ytterligare två 

funktioner. Den första funktionen utvärderar vilka kroppar som bör somna, och 

körs efter att kropparnas nya hastigheter har beräknats med hjälp av 

kontaktimpulserna. Villkoret för att en kropp ska somna sattes till att dess 

hastighet och rotationshastighet ska vara under ett visst gränsvärde. Ett problem 

uppstod med denna teknik, då kroppar som kastas upp i luften kan stanna precis 

när de är som högst. Detta beror på att deras hastighet precis då är noll. 

Lösningen till detta var att hastigheten måste ha varit under gränsvärdet i en 

viss tid, exempelvis en sekund. 

Den andra funktionen körs precis efter att en iteration av kollisions- eller 

kontakthantering har körts. Denna kontrollerar vilka kroppar som bör väckas 

genom att kontrollera kropparnas hastigheter mot ovan nämnda gränsvärde. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de slutsatser och den produkt som arbetet gav. 

4.1 Frågeställningar 

I början av projektet ställdes en rad frågeställningar upp för att konkretisera de 

problem som behövde lösas för att konstruera simulatorn. Svaren på frågorna 

hittas till stor del i genomförandet, då denna rapport baseras på en praktisk 

implementering. I denna sektion ges korta sammanfattningar på frågorna. 

4.1.1 Vilket programmeringsspråk ska användas? 

Svaret på denna fråga blev att följa standarden. Eftersom de allra flesta 

fysiksimulatorer är skrivna i C++ och för att simulatorn ska vara så flexibelt 

och plattformsoberoende som möjligt valdes detta språk. 

4.1.2 Hur ska strukturen av simulatorn se ut? 

Då en fysiksimulering bygger på en modell av verkligheten var det ett lämpligt 

val att använda en objektorienterad modell till strukturen. Utöver detta 

identifierades och generaliserades de typer av algoritmer som används av 

världen för att uppdatera kropparnas tillstånd. Den övergripande strukturen 

hittas i Figur 13 på sidan 35. 

4.1.3 Hur ska man flytta kropparna genom världen? 

Teorin ger många sätt att uppdatera en kropps position i form av en rad 

integreringsmetoder. En del metoder ger högre precision till bekostnad av 

dyrare beräkningar. Andra metoder lämpar sig mer för vissa tillämpningar. 

För simulatorn valdes Eulers stegmetod, då den valda typen av tidssteg krävde 

att integreringen ska kunna delas upp i hastighets- och positionsberäkning. 

Denna integreringsmetod är relativt oprecis, men testkörning visar att den ger 

ett verklighetstroget beteende vilket var ett av målen. 

4.1.4 Hur ska krafter såsom gummiband och gravitation simuleras? 

Krafterna och vridmomenten som appliceras på en kropp sparas i 

ackumulatorer. Vid integreringen används sedan dessa till att beräkna kroppens 

acceleration med hjälp av Newtons andra lag. En kraft lever på så sätt bara 

under ett tidssteg, och måste appliceras innan varje integreringssteg. Klassen 

Force implementerades för att underlätta detta för användaren. 

Ett par kända typer av krafter implementerades för att underlätta för 

användaren. Användaren kan sedan själv implementera egna krafter, 

exempelvis luftmotstånd, flytkraft, magneter o.s.v. 
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4.1.5 Hur ska man upptäcka kollisioner mellan objekt och hur ska man 
sedan hantera dem för att uppnå ett verklighetstroget beteende? 

Svaret på denna fråga kan delas upp i två delar, kollisionsdetektion och 

kollisionsrespons. Att upptäcka kollisioner mellan två former är en rent 

geometrisk fråga. Hur kollisioner upptäcks beror på kropparnas form. Oavsett 

form måste algoritmen ge en eller flera kollisionspunkter, en kollisionsnormal 

som pekar mot första kroppen och penetrationsdjup. Med hjälp av denna 

information genereras sedan kollisionsresponsen. 

I simulatorn har klassen RigidBody en lista av Primitive-objekt, som beskriver 

dess utseende. Ett par vanliga geometriska former och deras 

kollisionsdetektionsalgoritmer implementerades. Utöver detta kan användaren 

själv skapa egna former och algoritmer. 

Genom tiderna har ett antal sätt att behandla kollisioner använts. För denna 

simulator valdes impulsmetoden, som går ut på att generera impulser i 

kollisionspunkterna så att kropparna inte längre rör sig mot varandra. På ett 

liknande sätt genererades också en friktionsimpuls för varje kollisionspunkt. 

Genom att använda ett speciellt tidssteg kunde både kroppar i vila och rörelse 

hanteras på ett lämpligt sätt. För att lösa problemet med flera kroppar staplade 

på varandra itererades kollisions- och kontakthanteringen ett par gånger varje 

tidssteg, för att på så sätt jämna ut impulserna. Genom att generalisera detta 

steg kan det enkelt bytas ut mot någon annan metod. 

4.1.6 Hur ska man tvinga kroppar till att följa vissa restriktioner, 
exempelvis kulleder? 

Då restriktionen ett gångjärn utgör för exempelvis en dörr baseras på 

kollisioner mellan dörren och gångjärnet, kan restriktioner behandlas på samma 

sätt som kollisioner. Vid en kollision genereras en impuls sådan att kropparna 

för sig ifrån varandra. Ska exempelvis en kulled simuleras genereras en impuls 

sådan att kropparna rör sig mot varandra istället. 

I simulatorn skapades klassen Constraint för att representera restriktioner. Ett 

par vanliga restriktioner implementerades, men precis som i fallet för krafter 

kan användaren själv utöka simulatorn med egna restriktioner. 

4.1.7 Kan några optimeringar göras, så att fler kroppar kan simuleras 
på en gång? 

För att minska antalet beräkningar infördes en avaktiveringsfunktion för 

kropparna. Genom att kontinuerligt kontrollera vilka kroppar som är i vila, kan 

en rad steg i tidssteget hoppas över för dessa kroppar. Villkoret för att en kropp 

ska somna sattes till att dess hastighet och rotationshastighet ska vara under ett 

visst gränsvärde under en viss tid. 
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4.2 Den färdiga produkten 

Simulatorn som producerades under arbetets gång fick namnet MyPhysics. 

Parallellt med utvecklingen av simulatorn skapades även en applikation för att 

testa simulatorns funktioner. Här ges några bilder från denna applikation som 

visar hur simulatorn kan användas. 

 

Figur 27 Ett par kroppar (blå) vilar på den statiska geometrin (grå). 

Figur 27 visar ett par kroppar (blå) som ligger på en statisk geometri. Både den 

statiska geometrin och kroppen uppe till vänster består av flera kombinerade 

former. Dessa är användbara för att skapa mer komplexa former. 

 

Figur 28 Ett par trasdockor simulerade med hjälp av restriktioner. 

Krafter och restriktioner kan användas för att skapa mer intressanta 

konfigurationer. En populär teknik som används i många spel idag är så kallade 

trasdockor. Dessa simuleras genom att koppla ihop flera kroppar med hjälp av 

restriktioner. I Figur 28 har ett par enkla trasdockor skapats genom att koppla 

samman sex individuella kroppar (huvud, kropp, två armar och två ben) med 

BallSocket-restriktioner. Trasdockan uppe i luften har kastats upp med hjälp av 

en ConstantForce kontrollerad av användaren. 

Ett kort exempel på hur man skriver en applikation med simulatorn hittas i 

Bilaga 4: Exempel på användning av simulatorn. 
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5 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel utvärderas den design och implementering som gjorts av 

simulatorn. Därefter ges några förslag till hur simulatorn kan förbättras 

ytterligare. 

5.1 Utvärdering 

Har målen uppnåtts? Det övergripande målet var att med kunskap om dagens 

tekniker göra en design som tillåter stor flexibilitet med avseende på vilka 

algoritmer som används för att uppdatera kropparnas tillstånd. 

Den nuvarande designen av modellen för stela kroppar stödjer en rad typer av 

integreringsmetoder, kollisionssystem, restriktionshanterare och tidssteg. Det 

finns egentligen bara ett sätt att applicera krafter på, och detta sätt stöds av 

modellen. 

Genom att generalisera integreringsmetoden är simulatorn flexibel i val av sätt 

att uppdatera kropparnas hastigheter och positioner. Likaså är 

kollisionssystemet generaliserat så att flera spatiella datastrukturer och 

tillhörande algoritmer kan implementeras. 

Restriktioner kan appliceras på en rad sätt, och i vår implementering används 

impulsmetoden. Varje ny metod som implementeras i framtiden kräver att varje 

restriktionstyp utökas, och för närvarande stödjer restriktionerna alltså bara 

impulsmetoden. Med lite arbete kan följaktligen fler metoder implementeras. 

5.2 Förslag till fortsatt utveckling 

Alla fysiksimulatorer har sina starka och svaga sidor, likaså den som 

utvecklades i detta examensarbete. Här ges några förslag till förbättringar av 

den version som var aktuell vid denna rapports utgivning. 

 Rent strukturellt sett skulle fler komponenttyper kunna läggas till. I 

nuläget är till exempel avaktiveringsfunktionen en del av klassen 

RigidBody. Denna skulle kunna vara en egen komponent. 

 Implementera stöd för mjuka kroppar. Detta kräver troligen en viss 

utbyggnad av strukturen, då den i nuläget är gjord för stela kroppar. 

 Implementera fler krafter, restriktioner och kollisionsformer för att ge 

användaren fler verktyg att arbeta med. Implementera fler sorters 

restriktionshanterare, kollisionssystem och tidssteg för att öka 

simulatorns flexibilitet. 

 Prestandan kan ökas genom att utnyttja de speciella vektorinstruktioner 

som finns på dagens processorer, samt att organisera data sekventiellt i 

minnet så att beräkningar på stora mängder data går snabbare.
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8.1 Bilaga 1: Linjär algebra 

För att förstå sig på matematiken i denna rapport behöver läsaren vara bekant 

med enkel linjär algebra. En kort genomgång av begreppen och rapportens 

notation ges här. 

8.1.1 Koordinatsystem 

En punkts position i valfritt koordinatsystem kan definieras av en ortsvektor . 

I en dimension har vektorn bara ett tal, vanligtvis använder man  för att 

beteckna en sådan position. I två dimensioner består ortsvektorn av två tal och 

skrivs . I denna rapport är vi intresserade av beräkningar i tre 

dimensioner, och representerar alltså våra positioner med tre tal . 

I ett vanligt kartesiskt koordinatsystem beräknas punktens position som den 

linjära kombinationen av tre inbördes vinkelräta enhetsvektorer enligt: 

 

Det är denna typ av koordinatsystem som används i denna rapport. Mer 

specifikt används ett högersystem, vilket innebär att den tredje enhetsvektorn 

pekar till vänster om de två första. En enkel visualisering av detta fås genom att 

hålla upp höger hand framför sig med handflatan mot sig. Tummen pekar utåt 

höger och representerar x-axeln, pekfingret pekar uppåt och representerar y-

axeln, och långfingret pekar mot ansiktet och är z-axeln. 

 

Figur 29 Ett kartesiskt högersystem. 

Andra koordinatsystem beräknar den slutgiltiga vektorn enligt andra formler 

och har sina fördelar och nackdelar. Ett exempel är sfäriska koordinater, där 

varje punkt bestäms av två vinklar (för riktning på vektorn) och avståndet till 

origo (vektorns längd). 

8.1.2 Notation för vektorer 

Vektorer har en rad räknesätt som kort visas i denna del. Först definierar vi 

längden av en vektor som: 
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Då längden av en vektor är 1 kallas den enhetsvektor, och noteras på följande 

sätt: 

 

Vidare skriver vi vektoraddition: 

 

Subtraktion utförs på motsvarande sätt och har liknande notation. 

Multiplikation med en skalär utförs på det intuitiva sättet: 

 

Division med skalär sker på motsvarande sätt. Skalärprodukten följer följande 

notation: 

 

Här är  vinkeln mellan vektorerna. Om ena vektorn är en enhetsvektor kan 

man alltså beräkna längden av projektionen av den andra vektorn på 

enhetsvektorn. Om båda vektorerna är enhetsvektorer kan man på ett liknande 

sätt få vinkeln mellan dem. Kryssprodukten noterar vi på följande vis: 

 

Resultatet från kryssprodukten är en vektor vars riktning är vinkelrät (enligt 

högerhandsregeln) mot planet de två vektorerna spänner upp. Längden av 

vektorn är det parallellogram vektorerna skapar. 

8.1.3 Notation för matriser 

Vektorer kan ses som 3x1-matriser, alltså som en kolumn. En matris kan precis 

som en vektor ha oändligt antal dimensioner, men vi är specifikt intresserade av 

de med storleken 3x3 då dessa kan representera rotationer. En 3x3-matris 

tecknas enligt: 

 

Matrisaddition, matrissubtraktion, skalärmultiplikation och division sker på 

samma sätt som för vektorer. Multiplikation med en vektor sker enligt: 
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Vid multiplikation av två matriser fås en ny matris vars element ges enligt: 

 

Storleken av  ges av antalet rader i  och antalet kolumner i . Antalet 

kolumner i matris  måste vara lika stort som antalet rader i matris . I vårt fall 

får vi alltid 3x3-matriser. 

För att lösa ekvationen 

 

behövs inversen av , som är sådan att 

 

 Inversen av en matris ges enligt: 

 

 kallas determinanten och beräknas enligt: 

 

Är determinanten 0 får vi en division med noll. Detta innebär att ingen lösning 

finns för ekvationen. 
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8.2 Bilaga 2: Tröghetsmoment för några vanliga 

geometriska former 

Form    

Sfär (solid) 

 
   

Sfär (ihålig) 

 
   

Box (solid) 

 

 

 

 

   

Cylinder (solid) 

 

 

   

Kon (solid) 

 

 

   

Tabell 1 Tröghetsmomenten för några vanliga geometriska former. 
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8.3 Bilaga 3: Friktionskoefficienter för några vanliga 

materialkombinationer 

Material Statisk friktion Kinetisk friktion 

Trä mot betong 0,5 0,4 

Trä mot is 0,2 0,1 

Glas mot is 0,1 0,03 

Glas mot glas 0,95 0,4 

Metall mot metall 0,6 0,4 

Gummi mot betong 1,0 0,8 

Blöt gummi mot betong 0,7 0,5 

Däck mot betong 1,5 1,0 

Tabell 2 Friktionskoefficienter för några vanliga material [1]. 
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8.4 Bilaga 4: Exempel på användning av simulatorn 

Ett av målen som formulerades i början av arbetet var att simulatorn ska vara 

lätt att använda. Detta innebär att interfacet till den programmerare som vill 

använda det ska vara lätt att förstå för även en som inte är insatt. Här ges ett 

kort exempel på hur interfacet mot användaren ser ut. 

Det första användaren måste göra är att koppla sitt projekt till simulatorn 

genom att länka till MyPhysics.lib, samt inkludera en header-fil enligt nedan. 

#include <MyPhysics/MyPhysics.h> 

Hela simulatorn ligger i ett eget namespace, MyPhysics. För att förenkla kan vi 

definiera att vi vill använda detta namespace. 

using namespace MyPhysics; 

Hur resten av koden ser ut beror helt och hållet på vilken typ av program som 

ska skrivas. För att kunna använda simulatorn måste en instans av World-

klassen skapas och behållas under programmets körning. 

World* world = new World(); 

Härnäst bör en kropp för den statiska världen skapas. Vi vill skapa ett plan som 

våra kroppar kan ligga på, så vi kallar den ground. 

RigidBody* ground = world->CreateRigidBody(); 

Nu kan vi lägga till ett valfritt antal geometriska figurer till denna kropp. I vårt 

fall nöjer vi oss med ett plan i XY-planet. 

ground->AddPrimitive(Plane(Vector(0, 1, 0), Vector::Zero)); 

Eftersom planet inte ska röra på sig måste vi säga detta till dess kropp. 

ground->SetMovable(false); 

Nästa steg blir att skapa en kropp som kan röra på sig. Här väljer vi att skapa en 

sfär med radien 1. 

RigidBody* sphere = world->CreateRigidBody(); 

sphere->AddPrimitive(Sphere(Vector::Zero, 1)); 

Därefter sätter vi kroppens massa till 4 kg och en startposition till 5 meter upp i 

Y-led. 

sphere->SetMass(4); 

sphere->SetPosition(Vector(0, 5, 0)); 

Slutligen måste vi ställa in rätt tröghetstensor för kroppen. Eftersom RigidBody 

har en funktion som automatiskt beräknar denna utifrån dess former är detta en 

relativt smärtfri process. 

sphere->SetInertiaTensorFromShape(); 

Nu är vi nästan klara för att börja simulera. För att simuleringen ska vara 

intressant bör vi dock lägga till några krafter och restriktioner. Vi börjar med 

gravitationskraften. 

world->CreateForce(Gravity(Vector(0, -9.82, 0))); 
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På motsvarande sätt kan ett gummiband skapas. Här skapar vi ett gummiband 

fixerat mellan den fasta koordinaten (-2, 6, 0) och punkten (0, 1, 0) på sfären. 

Vidare ger vi gummibandet fjäderkonstanten 100 N/m och vilolängden 1 m. 

world-> CreateForce(Spring(0, Vector(0, 6, 0), 

                           sphere, Vector(0, 1, 0), 

                           100, 1, true)); 

Även restriktioner såsom gångjärn kan skapas på ett liknande sätt. Här fixerar 

vi punkten (0, 1, 1) på kroppen till koordinaten (2, 6, 0) med hjälp av en kulled. 

Den sista parametern anger tillåten avvikelse mellan dessa punkter. Genom att 

sätta ett högt värde kan en kabel simuleras. 

world-> CreateConstraint(BallSocket(0, Vector(2, 6, 0), sphere, 

                                    Vector(0, 1, 1), 0.01)); 

Nu kan vi börja simulera världen. Detta görs med hjälp av en loop som 

uppdaterar världen och därefter visar resultatet. 

while (!quit) 

{ 

    double elapsedTime = GetElapsedTime(); 

    world->Update(elapsedTime); 

    RenderWorld(); 

} 

Hur programmet tar reda på hur lång tid som förflutit mellan varje uppdatering 

eller hur det presenterar världen är upp till programmet. Ett par funktioner kan 

dock vara till hjälp när världen ska presenteras. För att ta reda på en kropps 

position kan GetPosition() och GetOrientation() vara till hjälp. 

Vector spherePosition = sphere->GetPosition(); 

Matrix3 sphereOrientation = sphere->GetOrientation(); 

Ofta vill man använda dessa till att utföra en transform i en API för grafik. Det 

vanligaste formatet för en transform är en 4x4-matris i form av en 16 tal lång 

vektor. För att förenkla för användaren tillhandahåller RigidBody en sådan 

funktion. 

double transform[16]; 

sphere->GetTransform(transform); 

Här är bara de mest grundläggande funktionerna som simulatorn 

tillhandahåller. Det finns fler funktioner för att både förändra dess beteende och 

att hämta resultatet från simuleringen. En fullständig referens över simulatorns 

funktioner hittas i dokumentationen, som genererades med hjälp av 

dokumentationsverktyget Doxygen. 

När användaren bestämt sig för att sluta köra simuleringen och avsluta 

programmet måste simuleringen tas bort. Detta görs enkelt genom att ta bort 

världen. 

delete world; 

Eftersom världen äger alla kroppar, krafter och restriktioner frigör den även 

dessa när den själv frigörs från minnet. 


