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Sammanfattning 
 

Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och 
resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara 
arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt 
hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell 
animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om 
både resultat och användning. För att testa detta skapades en artefakt (ett rymdspel) 
bestående av 3D-modeller och programmering (C# i Unity) av script, API, klasser och 
metoder. Artefakten animerar procedurellt utifrån algoritmer baserade på variabler. 
Utvärderingen av artefakten genomfördes med stöd av funktionsprotokoll, enkät och 
intervjuer. Slutsatsen är att regelbaserad procedurell animering är användbar för 
mekaniska delar utifrån synpunkter från dataspelsutvecklare och spelare. Framtida 
arbete kan bestå av en utökad undersökning med fler respondenter, tillförande av ett 
grafiskt gränssnitt, produktutveckling tillsammans med företag, skapande av fler 
verktyg och användade av AI.  

Nyckelord: animation, procedurell animering, dataspelsutveckling, 3D-modeller, Unity, 
C# 
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1 Introduktion 

Dataspel är en internationell och stor bransch som ständigt utvecklas, en utveckling som drivs 
av nya tekniska möjligheter och spelarnas krav/önskemål (Dataspelsbranschen, 2016; NE, 
2018). För att lyckas med ett spel krävs idag en bra design med både trovärdiga animationer 
och mjuka övergångar mellan de olika animationerna. Ett problem är att animering av 3D-
modeller tar mycket tid och resurser i anspråk om alla vinklar och händelser i ett spel ska 
täckas in. Det kan krävas ett flertal varianter av en animation, t.ex. hur ett vapen svingas eller 
att en karaktär ska kunna gå i olika riktningar, exempelvis framåt, sidledes, bakåt och kanske 
ytterligare kombinationer av dessa. Ett sätt att minska behovet av arbete med animering är att 
skapa en typ av automatisk  animering som sker i spelmotorn i spelets realtid och baseras på 
vad spelaren gör. Det är dock centralt att inte tappa kvalitet eftersom risken då är stor att 
spelarna tappar intresse för spelet (Hernandez, 2017). 

Genom att skapa ett verktyg för spelmotorer som sköter animeringen kan arbetsinsatsen för 
skapande av ett spels animering minskas. I detta arbete utgår jag från procedurell animation, 
vilket enligt Mahoney (1997) är användandet av animationer eller matematiska uttryck för att 
driva rörelser av objekt över tid. Procedurell animation kan delas in i tre grupper (Serra, 
Cetinaslan, Ravikumar, Orvalho & Cosker, 2018): 

1. Begränsningar eller regelbaserade, där regler sätter begränsningar för den genererade 
rörelsen (Perlin & Goldberg, 1996).  

2. Statistiska eller kunskapsbaserade, där rörelser blir inlärda från exempelrörelser 
(Kovar, Gleicher & Pighin, 2002).  

3. Beteendebaserade, där den kognitiva eller emotionella processen emuleras (van 
Kesteren, op den Akker, Poel & Nijholt, 2000).  

Av dessa grupper kräver de två första att skaparen kontrollerar parametrarna, till skillnad från 
de beteendebaserade systemen där detta inte är nödvändigt (Serra m.fl., 2018). Jag utgår från 
den första gruppens definition i mitt kommande arbete för att utveckla ett verktyg för 
animering. Jag kommer alltså att använda mig av regelbaserad procedurell animation 
(härefter RPA). Mina frågeställningar är: 

1. Hur kan ett verktyg för regelbaserad procedurell animation utformas? 
2. Hur upplever spelare det regelbaserade procedurellt animerade spelet? 
3. Hur upplever utvecklare verktyget? 

Den skapade artefakten utvärderades i tre steg. Först ett tekniskt testprotokoll som var min 
egen avstämning av artefaktens uppbyggnad i modeller och programmering. Därefter en enkät 
som riktade sig till spelare för att se om animeringskvaliteten var på en godkänd nivå. Sist en 
intervju med spelutvecklare om hur de upplevde artefaktens användande och utvecklares 
behov av den. I en triangulering kombinerades dessa tre undersökningar för att värdera den 
skapade artefakten.  

Arbetet med att skapa artefakten inleddes med en undersökning om vad andra har gjort inom 
procedurell animering. Den forskning som jag har identifierat som relevant handlar om 
närliggande områden, exempelvis Karras, Ailas, Laines, Hervas och Lehtinens (2017) studie 
där man utvecklat ett system för att animera ansiktsrörelser baserat på ljud. Därefter skapades 
ett grundspel i form av ett rymdskepp som kan flygas i rymden. Detta skapande innehöll både 
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3D-modeller och programmering. Den färdiga artefakten ger en 3D-grafiker, animerare eller 
programmerare möjlighet att enkelt koppla reglage/instrument på fritt antal rymdskepp till 
funktioner som sedan animeras när spelaren använder reglagen. Artefakten utformades i 
spelmotorn Unity med programmeringsspråket C# och består av följande sju samverkande 
delar: 

1. 3D-modell av rymdskepp med cockpit. 
2. 3D-modeller inklusive texturer av omgivningarna runt rymdskeppet. 
3. En programmerad API som kallas MachineAnimation. 
4. Rymdskeppsklassen (en egen C#-klass) som styr ett rymdskepps funktion, fysik osv.  
5. Ett script för att lösa problemet med float precision/flyttalsprecision.  
6. Snabbare än ljuseffekt. 
7. Felmeddelanden till användaren av artefakten. 
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2 Bakgrund 

Det behövs mycket resurser i form av kunskap, tid och pengar för att utveckla ett nytt dataspel, 
men det finns inga garantier för att spelet får någon större försäljningsvolym. Ett sätt att 
minimera utvecklingskostnaderna är att effektivisera de olika arbetsmomenten. Jag har 
intresserat mig för möjligheten att använda RPA som ett sätt att förenkla animeringsarbetet 
och minska arbetstiden med framtagandet av animationer. Inledningsvis ger jag en kort 
bakgrund om spel och dataspelsbranschen följt av information om grafik (avsnitt 2.1) och 
relaterad forskning (avsnitt 2.2). 

Spel handlar om något som en eller flera personer utövar utifrån ett regelverk och med 
hjälpmedel, t.ex. schack, Monopol och boule (pétanque). Människors spelande är belagt sedan 
förhistorisk tid (t.ex. senet och mehen i antikens Egypten). Dataspel definieras som ”a digital 
game with objective that brings enjoyment to the player” (Ramli, Zin, Sahari, Ismail och 
Osman, 2017, s. 184). Det första spel som blev digitalt var schack år 1958 (Alex Bernstein). 
Under 1970-talet fick t.ex. Pong (1974) och Space Invaders (1978) större spridning till 
hemmen (NE, 2018). 

Dataspelsbranschen är internationell, och trots den stora konkurrensen har svenska företag 
lyckats bra. Dataspel utvecklas även i samverkan med filmindustrin och leksaksindustrin (NE, 
2018). Spelförsäljningen i Sverige 2015 omfattade 4,3 miljarder kronor, varav 77 procent 
köptes digitalt. Svenska spel är framgångsrika på världsmarknaden – exempelvis är Minecraft 
världens mest sålda spel, 20 miljoner spelare installerar Angry Birds 2 per vecka och Candy 
Crush Saga har laddats ner mer än 500 miljoner gånger (Dataspelsbranschen, 2016). 
Spelutveckling är beroende av den tekniska utvecklingen och eftersom den är snabb innebär 
det att förutsättningarna för utvecklingen ständigt förändras (NE, 2018). Teknisk utrustning 
(t.ex. datorer, mobiltelefoner och konsoler) får bättre grafiska egenskaper (t.ex. 
skärmupplösning), ökad kapacitet (t.ex. processorer) och ökad lagringsmöjlighet 
(minneskapacitet). Varje förbättring ger nya möjligheter för en spelutvecklare, t.ex. att skapa 
bättre grafik. 

2.1 Grafik 
Den grafiska kvaliteten på dataspel har stadigt ökat sedan det första spelet skapades. Grafiken 
är inte längre begränsad till två färger eller lågupplösta skärmar, och där man tidigare fick 
bygga världar av enkla linjer kan man idag fylla en yta med material som sten, metall och jord 
som renderas på ett realistiskt sätt. Bland förbättringarna finns även rörelserna, som inte 
längre är låsta till ett fåtal lågupplösta bilder som spelas upp för att skapa en rörlig karaktär. 
Rörelserna, det vill säga animationerna, har gjort stora framsteg mot realism och har nått ett 
stadium där det går att använda rörelsefångst (motion capture) för att spela in rörelserna av 
skelettet hos en karaktär eller varelse och överföra detta till en animering (Kines, 2000). 

En bra design påverkar spelaren att fortsätta spela (Ramli m.fl., 2017). Därför kräver 
animering mycket arbete, från planering till inspelning och förfining av resultatet. Därefter 
ska animationerna implementeras till spelet. Ett problem med animationer som följer en mer 
realistisk grafisk stil är att det måste gå att växla mellan olika animationer på ett trovärdigt 
sätt när karaktärer blir tillsagda av spelaren att agera. Dessa övergångar, där ett moment leder 
till andra moment som i sin tur leder till ytterligare andra moment, kan beskrivas som ett 
flödesschema (figur 1). 
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Figur 1 Exempel på ett flödesschema i spelmotorn Unity  
(Unity Technologies, 2018) 

3D-grafikern/animeraren behöver ofta skapa variationer av samma animation, som 
exempelvis variationer av vilken vinkel en karaktär går åt, olika sätt att svinga ett vapen eller 
variationer av dialogrörelser. Att skapa flera varianter innebär mer arbetstid och ett större 
bibliotek av animationer att hålla sorterat och korrekt kopplat. Då de olika punkterna i 
animationer har bestämda platser kan det vara svårt att flytta saker i efterhand, om en spak 
exempelvis flyttas en decimeter till höger kan animationerna vara tvungna att uppdateras för 
att återspegla denna förändring. Till skillnad från detta arbetssätt sker RPA i realtid, beroende 
på hur spelaren agerar, och är helt skapad genom programmering istället för handplacering. 
Eftersom RPA initieras vid starten av spelet är systemet oberoende av positioner och 
rotationer, vilket gör att redigeringar av dessa variabler kan ske utan hänsyn till kopplingarna 
med animationer. 

Mitt arbete är att skapa en artefakt, ett system för RPA och de modeller och texturer som krävs 
för att testa det. Systemet är skapat för att vara arbetsbesparande eftersom det inte kräver 
animationer och kan användas oavsett hur modellen ser ut. 

Animationsverktyg för 3D-grafik, inbyggt i en spelmotor, kommer att skapa animationer 
genom algoritmer kopplade till grafiska 3D-modeller. Verktyget bygger på variabler som 
ändras för att påverka hur rörelsen kommer att se ut när spelet spelas, rörelsen baseras på 
algoritmer. En algoritm är ”en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger hur man 
utför en beräkning eller löser ett givet problem” som lätt kan datorbehandlas (NE, 2018). 
Dessutom skapas och används en API (application programming interface) vid namn 
MachineAnimation i artefakten som ett länkat bibliotek. Mitt verktyg följer det som John 
Lasseter på Pixar sade för trettio år sedan, även om det då gällde karaktärs personlighet: 

When character animation is successful and the audience is thoroughly 
entertained, it is because the characters and the story have become more 
important and apparent than the technique that went into the animation. 
Whether drawn by hand or computer, the success of character animation lies 
in the personality of the characters. 

Lasseter, 1987, s. 43 
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Lasseter (1987) framhåller att en animatörs första mål är att underhålla. Animationen måste 
dels ha ett tydligt innehåll som roar publiken, dels ha verktyg och kunskap för att utföra 
arbetet. Mitt verktyg kan underlätta det praktiska arbetet med skapandet, men inte ersätta det 
faktiska innehållet, det vill säga spelet och dess innehåll. 

Att få en animation att kännas korrekt kan kräva mycket arbete av animatören, då det finns 
många olika delar att ta hänsyn till. Förflyttning av vikter och en tydlig balans är 
grundläggande för att förmedla en verklighetstrogen känsla. Det finns ett antal etablerade 
regler som har som mål att förbättra kvaliteten och trovärdigheten av rörelser. De 12 
principerna av animation Disney skapade används ofta inom stiliserade animationer (Bishko, 
2007). De 12 principerna är enligt Frankandollie (2018): 

 Squash and stretch 
 Anticipation 
 Staging 
 Straight ahead action and pose to pose 
 Follow through and overlapping action 
 Slow in and slow out 
 Arcs 
 Secondary action 
 Timing 
 Exaggeration 
 Solid drawing 
 Appeal 

Principerna används till allt från de handmålade animationerna Disney skapade till moderna 
spel som inte helt följer en fotorealistisk grafik, exempelvis League of Legends (Riot Games, 
2018) som följer en mer målad grafisk stil. Vid observation av karaktärers och varelsers 
rörelser ser man att många av metoderna Bishko nämner används, exempelvis finns det 
förväntan, kurvor, sekundär rörelse och överdrivning. Det finns diskussioner om huruvida de 
12 principerna är tillräckliga, och Stanchfield (2015) har skapat en utökad lista med 28 
principer. Bishko menar att detta är ett försök av Stanchfield att inkludera den fortsatta 
utvecklingen inom animationstekniker som tagit plats sedan de 12 principerna först togs i 
bruk. Vid sökning online på Google efter ”principles of animation” är dock majoriteten av 
resultaten fokuserade kring de 12 principerna från Disney, under min sökning stötte jag på de 
28 principerna först på sida 5, vilket tyder på att detta inte är en teori som majoriteten 
använder sig av (sökning gjord 2018-02-05). 

2.2 Relaterad forskning 
Utifrån ökande grafiska krav krävs mer arbete från 3D-grafiker, animerare och 
programmerare än tidigare. Att skapa en artefakt som kan minska en del av dessa 
arbetsuppgifter är ett sätt att möta de ökande kraven. Här är procedurell animering en möjlig 
väg. Forskning om RPA som styrs av algoritmer och variabler har varit svårt att hitta. Däremot 
finns andra typer av mer eller mindre procedurella eller automatiserade animeringar 
beskrivna. 

Oavsett vilka metoder och principer som används för animationerna i ett spel är det viktigt att 
de har en tillräckligt hög kvalitet för den valda stilen. Ett exempel på vad som händer om detta 
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inte följs är spelet Mass Effect: Andromeda, vars animationer skapade en viss uppståndelse 
då spelare överlag klagade på låg kvalitet (Hernandez, 2017). Det är möjligt att denna typ av 
klagomål blir värre då spelets grafik går mot realism. Som Masahiro (1970) beskriver med sin 
beskrivning av ”Uncanny Valley” så känns det mer fel om något som ser realistiskt ut inte helt 
följer det förväntade beteendet. 

Till skillnad från de handgjorda eller inspelade rörelserna som animatörer skapar är 
procedurella animationer rörelser skapade av datorn i realtid. Dessa animationer kan 
implementeras på olika sätt, beroende på vilka resultat som önskas. Horswill (2008) beskriver 
ett exempel där ett beteendesystem kombineras med minimalistisk fysiksimulation för att 
skapa dynamiska och något verklighetstrogna animationer. Horswill menar att denna typ av 
system är en nödvändighet i de situationer där interaktiviteten är komplex nog för att göra det 
omöjligt att planera för. Systemet som beskrivs är relativt enkelt, med ett fåtal förbestämda 
typer av rörelser som kan utföras. Animationerna är därför bara procedurella inom vissa 
bestämda gränser. Procedurella animationer passar bäst till gruppbeteende, secondary 
animation och inbetweening (Ahlström, Holmqvist & Goswami, 2017). 

Det finns arbeten (t.ex. Horswill, 2008) som försöker att helt generera animationerna från 
grunden. Karras m.fl. (2017) genomförde ett arbete som omvandlar ljudfiler med dialog till 
ansiktsrörelser motsvarande det som sägs. Detta används i många spel, då handanimeringen 
av ansikten tar för lång tid att utveckla för spel med omfattande dialoger. En automatiskt 
skapad realistisk ansiktsanimering från text har tagits fram av Mendi (2014) och används för 
applikationer på mobiler. Ansiktsanimering kan underlättas genom användande av Dijkstras 
algoritm (Serra m.fl., 2018). Typen av animation där kroppen simuleras genom fysik för att 
återskapa rörelser finns även i spel som Totally Accurate Battle Simulator (Landfall Games, 
2018). Quigley, Yu, Huang, Lin och Fedkiw (2018) beskriver ett system för trädanimation som 
ger ett naturligt rörelsemönster det vill säga inte för styva eller för mjuka rörelser: ”We model 
the trunk, branches, and twigs as a series of conical frustums obtaining a piecewise linear 
approximation of curved branch” (s. 1718). Slutligen beskriver Bai, Kaufman, Liu och Popovic 
(2016) ett system som tillåter grafiker/animerare att använda både keyframes och simulation. 

Dessa exempel på animering pekar på att många arbetar med att på olika sätt hitta lösningar 
på kvalitetsnivå och tidsåtgång, det vill säga att vara mer automatiserad i utvecklingsarbetet. 
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3 Problemformulering 

Som Kines (2000) beskriver kan det krävas komplicerade arbetsflöden för att nå realism för 
en animation. Dåligt utförd grafik och animering är självmarkerande, det vill säga att en 
spelare upplever detta direkt som undermålig grafik. Det krävs således en hög lägsta nivå för 
att spelet ska accepteras, vilket exempelvis Mass Effect: Andromeda inte klarade av. Att vara 
medveten om dessa krav är viktigt för utvecklare av dataspel.  

Forskning om procedurell animation kan leda till en bättre förståelse för dess möjligheter och 
begränsningar. Procedurella animationer bygger på användande av algoritmer, och består 
alltså av algoritmiskt skapade animationer. Detta leder till snabbare arbetsflöden med minst 
likvärdig kvalitet som dagens metoder. Med denna studie som grund kan andra, företag eller 
privatpersoner, utveckla motsvarande system. 

Det finns ett antal problemområden kring animering av 3D. Det tar exempelvis längre tid att 
skapa animeringar som klarar flera olika vinklar/tal/osv. Det krävs animeringskunskap som 
inte alla 3D-grafiker har, vilket kan vara ett problem för små företag och enskilda personer. 
Det krävs en hög lägsta nivå på grafik och animering. Det kan vara kostsamt med programvara, 
speciellt för det lilla/nya företaget och privatpersoner, exempelvis kostar grafikprogrammet 
Maya cirka 21 000 kronor exklusive moms (Dustin, 2018). En möjlighet att åtgärda problemen 
är att automatisera animeringen, det vill säga att  animera procedurellt, det vill säga en 
funktion som minimerar tidsåtgång och kunskap om animering (figur 2). 

 

Figur 2 Verktyget som underlättar animeringen för en 3D-grafiker 

För att möta problemen ska jag skapa ett verktyg som möjliggör att animering av 3D-modeller 
skapas automatiskt med stöd av algoritmer med bibehållen kvalitetsnivå. Mina 
frågeställningar är: 

1. Hur kan ett verktyg för regelbaserad procedurell animation utformas? 
2. Hur upplever spelare det regelbaserade procedurellt animerade spelet? 
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3. Hur upplever utvecklare verktyget? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att samla in data för att besvara de tre frågeställningarna används tre olika metoder. 
Arbetet inleds med skapande av en artefakt, det vill säga verktyget för att animera 3D-
modeller. Som grund för arbetet ligger ett rymdskepps cockpit och därmed är det den 3D-
modellen som används för utveckling och test av verktyget. När utvecklingen av programvaran 
är klar genomförs en kontroll med hjälp av ett funktionsprotokoll. När verktyget har fått 
godkänt i denna kontroll kommer enkäter med spelare och intervjuer med spelutvecklare att 
genomföras. 

Val av deltagare för enkät och intervju ska kopplas till forskningsfrågorna enligt Bryman 
(2011). Det innebär att för den andra forskningsfrågan väljs spelare ut och för den tredje väljs 
dataspelsutvecklare ut. Den första frågan avser mitt eget kvalitetsarbete av artefakten så där 
sker inget urval. När det insamlade datat har bearbetats var för sig kommer de att ses 
tillsammans som en helhet. 

3.1.1 Teknisk utvärdering 
För att besvara den första forskningsfrågan kommer ett funktionsprotokoll att tas fram för att 
säkerställa utvecklingen av verktyget. Det används det därmed för att stämma av att det 
utvecklade verktyget uppfyller de krav som jag planerat att det ska klara av och att alla 
funktioner som skapats fungerar som de ska. Eftersom jag inte funnit något 
funktionsprotokoll specifikt framtaget för animation eller spelutveckling har jag istället valt 
ett funktionsprotokoll som används inom systemutveckling. Av de jag hittade valde jag ett som 
jag utgår ifrån (Prevent, 2018), som används för Utvärdering av IT-system och gränssnitt, och 
anpassar det till min artefakt. 

Funktionsprotokollet finns i appendix A. 

3.1.2 Enkät 
För att besvara den andra forskningsfrågan kommer jag att skapa en enkät som samlar in data 
som kan bearbetas kvantitativt. Enligt Østbye (2004) är en kvantitativ analys dataregistrering 
och analystekniker som beskriver innehållet av ett budskap på ett systematiskt och objektivt 
sätt, med målet att andra forskare ska kunna undersöka materialet och komma fram till 
resultat. Østbye framhåller även att materialet som undersöks bör kunna beskrivas med 
siffror. 

En enkätstudie kommer att genomföras hos spelare. Målet är att göra en första värdering om 
verktyget klarar av att hålla en hög lägsta nivå på den procedurellt skapade animeringen. För 
att göra detta frågas ett mindre antal spelare, och insamlat data analyseras med deskriptiv 
statistik eftersom det enligt Lantz (2009) är ett sätt att överskådligt och strukturerat visa de 
viktigaste värdena i datat genom t.ex. volym, medelvärde och medianvärde. 

Urval av spelare för att besvara enkäten kommer göras genom att kontakta dataspelare som 
jag känner, och som har omfattande erfarenhet av olika typer av spel. Alla uppmanas dessutom 
att skicka vidare till andra personer som de känner. 

Enkätfrågorna finns i appendix B. 
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3.1.3 Intervju 
För att besvara den tredje forskningsfrågan kommer en intervju att göras för att samla in 
kvalitativa data. I en kvalitativ undersökning är målet att få personliga synpunkter/åsikter 
snarare än generaliserbara svar (som en stor kvantitativ undersökning kan ge). Jag använder 
mig av semistrukturerad intervju, vilket innebär att ha en intervjuguide med huvudfrågor. 
Dessa kan kompletteras under intervjun med andra frågor och med delfrågor samtidigt 
somalla frågor inte behöver ställas (Bryman, 2011). Intervjuguiden kan därmed ses som ett 
ramverk som ger frihet i intervjusituationen att anpassa frågandet. 

En intervjustudie med fyra anonymiserade deltagare kommer att genomföras. Deltagarna ska 
vara dataspelsutvecklare och intervjun kommer att handla om artefakten/verktyget. För att 
svara på intervjufrågor behöver respondenten vara utvecklare med kunskap inom dataspel, 
3D-grafik eller animering. Jag har valt studenter som läser eller har läst dataspelsutveckling 
att svara på mina frågor. De förväntas ha förståelse och kunskap om området som artefakten 
används till och förväntas ge ärliga svar. Intervjuerna spelas in samtidigt som anteckningar 
görs. Anteckningar och inspelningar stäms av och kategoriseringar görs. Gjorda 
kategoriseringar sammanställs och visar de intervjuade utvecklarnas åsikter om artefakten. 

Intervjuguide finns i appendix C. 
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4 Genomförande 

Arbetsprocessen bestod av fyra arbetssteg med delmål som ledde fram till en användbar 
artefakt. Stegen var: 

1. Undersökning av artefaktområdet. 
2. Skapande av grundspel, del av artefakt. 
3. Skapande av ett programbibliotek anpassat till grundspelet. 
4. Skapande av en artefakt som är möjlig att använda. 

Steg 1 kan ses som en inledande förstudie som görs medan artefakten skapades mellan steg 2 
till steg 4. Det kan framhållas att även om stegen kan tolkas som linjära var det ett iterativt 
arbete genom olika moment. Varje arbetssteg innehöll en artefaktversion som start. Den 
testades, justeringar gjordes och en ny artefaktsversion var skapad (tabell 1). Testning och 
justering kunde göras flera gånger inom ett arbetssteg, det vill säga flera iterationer. 

Tabell 1 Iterationer i arbetet med att skapa artefakten 

Arbetssteg Version x Test Justering Version y 
1     
2     
3     
4     

 

Noterbart är att även steg 1 kan itereras utifrån det som framkommer i senare steg. Genom att 
använda denna arbetsprocess säkerställdes att artefakten i färdigt format skulle vara väl 
fungerande och uppfylla de krav som den var avsedd att klara. 

Arbetets delmål var: 

1. Förståelse för artefaktområdet och kunskap om vad som finns på marknaden. 
2. Ett fungerande grundspel med 3D-modeller. 
3. Principer som är generella samt klasser, metoder och variabler som är anpassade till 

det valda grundspelet. 
4. En artefakt som underlättar animeringen av ett rymdskepp. 

Arbetsstegen pekar ut den progression som finns inbyggd i upplägget samtidigt som de olika 
val och avväganden, t.ex. design, estetik och teknik, som återfinns i momenten återkom 
iterativt. Problem löstes allt eftersom arbetet framskred. 

4.1 Förstudie 
Som inspiration för de olika rörelserna studerades framförallt tre spel, DCS World (Eagle 
Dynamics, 2013), Elite Dangerous (Frontier Developments, 2015) och Star Citizen (Cloud 
Imperium Games, 2018). Dessa spel valdes eftersom de alla följer en realistisk grafisk stil för 
animationerna och har kameran placerad i skeppets cockpit. DCS World har en 
verklighetstrogen återgivning av stridsplan och deras cockpit. Känslan av att varje knapp och 
spak har ett syfte och går att interagera med användes som utgångspunkt för 
animationssystemet. Elite Dangerious och Star Citizen är rymdspel och kan ge en mer 
liknande upplevelse till den planerade artefakten vad gäller mängden knappar och deras 
funktioner. Effekter såsom resande snabbare än ljus var inspirerat av dessa spel, med effekter 
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som böjning av ljus och partiklar som flyger förbi spelaren beroende på hastighet. När det 
gäller inspiration till att använda RPA kom det ur att vissa rörelser, t.ex. bilfjädring, styrs av 
spelmotorns fysikmotor vilket borde kunna efterliknas i andra sammanhang. 

Sökningar genom bibliotekets söksystem, på google scholar och i Diva gjordes med begreppen 
animation, algorithmic animation, 3D animation, animate, automatic animation och 
procedural animation, sökorden användes på både svenska och engelska. Varje enskilt sökord 
gav tusentals träffar. En övergripande genomgång av cirka 50 träffar visade att endast ett fåtal 
av träffarna gällde sökorden i kombination med dataspel. Ingen av dessa träffar visade på 
något som liknade min tänkta artefakt.  

Inför skapande av artefakten, det vill säga verktyget för att regelbaserat procedurellt animera 
3D-modeller, valdes spelmotorn Unity som utvecklingsmiljö. Valet gjordes utifrån att den 
enligt min erfarenhet är enkel att programmera i (klasser, metoder, variabler och script) och 
enklare att använda. Alternativ som Unreal och Cryengine upplever jag som mer komplicerade 
att lägga in eget i. Enligt de mätningar jag har gjort är compile-tiden längre i Unreal och 
Cryengine än i Unity. C# som programmeringsspråk är enklare att använda än C++ 
(Microsoft, 2016), som Unreal använder. Cryengine har valbart språk mellan C++ och C#. 
Unity har dessutom en stor användarbas som hjälper och stödjer varandra på nätet, det vill 
säga om man har ett problem kan man dels leta efter en liknande fråga med svar, dels skicka 
in en fråga och få svar med råd och tips på hur man ska göra. 

4.2 Artefakten 
Efter inspirationen och förstudien planerades artefakten avseende 3D-modell och program. 
Den artefakt som skapats består av följande sju samverkande: 

1. 3D-modell av rymdskepp med cockpit (avsnitt 4.3, cockpit i figur 3). 3D-modelln 
skapades i programvaran Blender (Blender Foundation, 2018). Rymdskeppet är 
mindre detaljerat skapat eftersom det enbart syns i vissa animeringslägen. Cockpiten 
är detaljrikt skapad men utan att ta med allt som skulle kunnat vara med. Se appendix 
D. 

2. 3D-modeller inklusive texturer av omgivningarna runt rymdskeppet (avsnitt 4.3). Se 
appendix E. 

3. En API som kallas MachineAnimation (avsnitt 4.3), det vill säga en grupp av C#-
klasser. Se appendix F. 

4. Rymdskeppsklassen (avsnitt 4.4) som är en egen C#-klass som styr ett rymdskepps 
funktion, fysik osv. Viktigt att notera är att detta gäller för alla rymdskepp, inte ett 
enskilt. Klassen anropar API:n MachineAnimation för att göra animationen möjlig. Se 
appendix G. 

5. Ett script (TransformDouble) för att lösa problemet med float precision (avsnitt 4.6). 
Se appendix H. 

6. Snabbare än ljuseffekt (avsnitt 4.3) genom en modell med textur, shader (GPU-kod) 
och C#-kod i rymdskeppsklassen. Se appendix I. 

7. Felmeddelanden (avsnitt 4.4) kopplade till initieringen (steg 1 av 2). Se appendix J. 

4.3 3D-modell 
Artefakten är ett verktyg för att automatiskt animera 3D-modeller. Principen är att en 3D-
grafiker skapar en 3D-modell som består av ett antal modeller med specifika namn, som sedan 
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vid initieringen av spelet kopplas till klasser och variabler med hjälp av API:n 
MachineAnimation. När detta är gjort är modellen användbar i spelet, och kommer att 
animeras dynamiskt utan ytterligare inställningar. Artefakten skapades på ett sådant sätt att 
många 3D-modeller i spelet kan använda samma klasser, metoder och variabler, det vill säga 
att trots att olika rymdskepp ser olika ut fungerar systemet på alla variationer utan extra 
arbete. Artefakten planerades att följa ganska realistiska animationer och att ha kameran 
placerad i skeppets cockpit, framförallt så att spelaren kan se alla spakar och mätare röra sig 
beroende på vad spelaren gör. 

För att testa olika animeringar av 3D-modeller skapades en plattform. Först skapades ett 
rymdskepp med en cockpit (figur 3) som sedan fick fungerande funktioner programmerade 
såsom förflyttning, rotation och snabbare än ljusresande, såväl som möjligheten att sätta 
destinationer och automatiskt vinkla sig mot dem. I spelmotorn är detta en egen klass för 
rymdskepp som hanterar funktioner som inte är animerade. 

 

Figur 3 Modellen av rymdskeppets cockpit 

Cockpit består av instrument till vänster, i mitten och till höger, gasreglage som spak till 
vänster, fotpedaler för vänster- respektive högersväng av rymdskeppet samt en joystick i 
mitten vid sätet. Till detta finns knappar under instrumenten till vänster och till höger om 
mittinstrumenten. Under modelleringen kan alla instrument och reglagepositionsändras utan 
att omprogrammering eller omanimering behöver göras, till skillnad från ett handanimerat 
spel. Det går att bygga flera rymdskepp utan att programmera om, det vill säga en 
animeringsgrupp (av varje reglage och instrument för sig) per spel istället för en 
animeringsgrupp per rymdskepp. 
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Grundspelets design baseras på egna upplevelser av rymdspel, filmer och böcker. Praktiskt 
har jag undersökt hur en lämplig testmiljö av artefakten kan se ut, t.ex. använd joysticken och 
rymdskeppet reagerar, men modellerna behöver inte innehålla alla detaljer för att visa 
samband mellan åtgärd och effekt.  

Det uppstod inga problem med 3D-modeller och animering för mig,  utvecklingen fungerade 
som planerat. Det beror troligen dels på att jag hade en tydlig bild av vad jag ville uppnå, dels 
på att jag har skapat modeller (tecknat mycket från låg ålder), 3D-modellerat i cirka sex år och 
animerat sedan mellanstadiet. Hade jag haft mindre erfarenhet hade jag kanske fått problem 
med exempelvis felaktiga centerpunkter för modellerna och felaktiga grundvärden för 
position, rotation och storlek. För animeringen är det möjligt att en oerfaren utvecklare hade 
skapat för hårda animationer, det vill säga en rörelse som inte saktar ner utan går direkt till 
sin slutposition och sedan abrupt stannar till. 

4.4 Klasser, metoder och variabler 
Artefakten innehåller en stor mängd föremål, reglage och instrument som skulle animeras, 
och för att göra det både enkelt att återanvända logik och att hålla delarna sorterade delades 
artefakten in i olika klasser och metoder enligt C#-standard (spelmotorn Unity:s 
programspråk). Klasser och metoder samlas i API:n MachineAnimation, där en eller flera 
variabler tillför värden. Praktiskt läggs variabler i rymdskeppsklassen och används när något 
ska hända i spelet. I princip fungerar artefakten genom en skapad rymdskeppsklass med två 
delar: först initiering (void Start) och sedan uppdatering (void Update). När en spelare 
använder spelet är det MachineAnimation som ger animationen i realtid (se 
programbiblioteket i appendix D). 

Det första som skapades var en klass som kallas för NonRotatingChild, vilket krävdes när 
pedalerna blev introducerade till animationssystemet. Eftersom pedalerna sitter fast med 
varandra på en roterande plattform roteras pedalerna med plattformen (enligt Unitys 
Transform), vilket skapade vinklar som pilotens fötter inte skulle kunna följa. 
NonRotatingChild löste detta genom att vid start spara de olika värdena i förhållande till 
plattformen och sedan flytta upp arvet av transformationsdatan ett steg i hierarkin (enligt 
Unitys Transform), så att pedalerna endast följde skeppets rörelse men inte plattformens. 
Efter att andra animationer var färdiga anropades NonRotatingChild, som konverterar den 
lokala platsen under plattformen till den världsposition som i detta fall pedalerna borde 
befinna sig på och flyttar sig dit. Effekten blir att pedalerna följer plattformen som de ska och 
ser ut att sitta fast, men de roterar inte utan behåller sin vinkel rakt mot piloten. Plattformen 
anropas genom att använda metoden RotatePlatform, som med linjär interpolering roterar ett 
objekt mot ett visst värde, i detta fall spelarens inmatning av skeppets Y-rotation. Samma 
metod används för att mjukt rotera skeppets joystick. 

För att underlätta arbetet skapades bland annat klassen RotatingTransform, som framförallt 
används för mätare. Denna klass skapar en kopia av rotationen som objektet har i början, så 
att objektets rotation kan återställas vid behov. Detta gör det möjligt att använda mätare som 
är installerade vid olika vinklar utan att orsaka problem vid långvarig simulation, för att 
undvika felaktigheter som kan orsaka visuella skillnader. Utan denna implementation skulle 
mätare kunna rotera in i väggen. Ett exempel på hur mätaren anropas via kod syns i figur 4 
(objekt.metod(variabler);), där en motors kraft sänds till mätaren som sköter animeringen 
utifrån givna data. 
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Figur 4 Programkod i uppdateringen, där motorns värde överförs till 
animationssystemet för mätaren 

För att förenkla hanteringen av motorer skapades klassen ShipEngine, som kontrollerar en 
motor, bränsle och mätarna kopplade till denna. I figur 5 visas ett exempel på hur två motorer 
skapas utifrån en namnsökning, där de båda mätarna söks upp via namn (objekt = ny 
API.klass(variabler);). Detta system implementerades för att underlätta prototyparbete, då 
modeller ofta flyttar runt och hierarkin i modellen regelbundet byts. Att slippa manuellt välja 
vilken modell som är kopplad till vad snabbar upp implementeringsprocessen då modellen 
endast behöver få ett korrekt namn vid modelleringsfasen, vilket även gör att detta system är 
kompatibelt med vilken annan modell som helst om den har rätt namngivning. 

 

Figur 5 Programkod i initiering, där två motorer skapas 

Metoder skapades för att underlätta rotationen av olika föremål utan speciella moduler, som 
metoden RotatePlatform. Ett annat exempel är metoden RotateSwitch, som tar in ett föremål 
och ett värde för om föremålet, t.ex. en strömbrytare, är på eller av. Föremålet animeras sedan 
automatiskt mot den korrekta positionen på ett mjukt sätt utan extra arbete. 

De variabler som används i artefakten är av fyra sorter. 

1. Referensvariabel till modellen (kopplas till RAM-minnet), t.ex. joystickmodellen, som 
ska animeras. 

2. Nuvarande animationsvärde, t.ex. joystickens läge. 
3. Målvärde för animationen, t.ex. joystickens slutvärde. 
4. Hastighetsvariabel för animeringen. 

Hastighetsvariabeln kan vara fast eller inställningsbar i en klass i spelmotorn. Om den är fast 
innebär det t.ex. att en varvmätare ligger så nära visningstillfället på skärmen som möjligt. 
Om hastighetsvariabeln är inställningsbar görs det när klassen skapas. MachineAnimation 
skapar förflyttningen från nuvärde till målvärde med hjälp av de två variablernas värden 
genom linjär interpolation med deltatid (tid/bildruta) gånger hastighet. Det görs oberoende 
av uppdateringsfrekvens i spelmotorn. 

Variabler lagras enligt C#-standard som en del av en klass. Användaren av artefakten (3D-
grafiker, animerare eller programmerare) sätter referens- och eventuellt hastighetsvariabel-
värden vid initieringen (steg 1 av 2), figur 5 visar referensvariabler för två motorer (gul text 
inom parantes). Uppdatering (steg 2 av 2) görs genom att användaren lägger in målvärde för 
animeringen, figur 4 visar detta i orange text inom parantes. Det kan krävas att användaren 
kan nog mycket om C# för att lägga in koderna på rätt plats (rätt plats i rätt klass). 

Artefakten är byggd för att det ska kunna tillföras fler klasser, metoder och variabler för att 
kunna lösa specialfall, t.ex. olika mängd av rörliga delar, och samband som inte är direkt 
logiska, t.ex. att kombinera tändande av innebelysning med utfällande av landningsställ. 
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Det uppstod inga problem med skapandet av klasser, metoder och variabler. Det beror på att 
jag dels var trygg i förvissningen om vad jag skulle göra, dels planerade detta tydligt för mig, 
och dels har använt C# i fyra år, Java i fem år, har programmeringskunskap och 
matematikkunskap (vektorer). Hade jag haft mindre kunskap och erfarenhet kunde jag ha fått 
en del problem, framförallt med den objektorienterade programmeringen. Det vanligaste 
problemet jag ser när ovana programmerare skriver kod för C# är att de skriver samma sak 
flera gånger istället för att skapa ytterligare klasser och metoder som underlättar arbetet. Det 
allvarligaste problemet för C# i Unity är när programmeraren anropar sökfunktioner konstant 
i uppdateringsloopen, så som GetComponent<>() eller liknande istället för att spara värdet 
till en variabel vid programmets start. 

För att både underlätta min egen utveckling av MachineAnimation och för att göra det lättare 
för eventuella användare att arbeta med den, implementerades ett antal felmeddelanden i 
koden. Ett exempel på detta är skapandet av en NonRotatingChild, som har två olika 
varningsmeddelanden: en varning om objektet som ska anropas inte kan hittas, och en 
varning ifall objektet inte är fäst i något. Om ett fel inträffar visas denna varning en gång, och 
klassens funktioner slutar fungera tills problemet är åtgärdat. 

4.5 Regelbaserad procedurell animation 
Grundspelet och klasser, metoder och variabler kopplas ihop genom anrop av klass/metod när 
ett behov finns (se screenfilm inlämnad i Scio). Animeringssystemet fungerar genom att 
spelet, i detta fall grundspelets cockpit (figur 3 ovan), har ett behov av att koppla ett 
reglage/instrument till klasser, metoder och variabler. Detta sker genom ett namnanrop som 
kopplar en funktion till 3D-modellen varefter ett reglage/instrument är klart för användning. 

Det integrerade animationsprogrammet skapades i spelmotorn Unity. Denna programvara 
skapar animationer för mekaniska delar på ett rymdskepp, exempelvis landningsställ, rörelser 
av raketmotorer och klaffar. På rymdskepets insida kan dessa animationer appliceras på 
knappar, spakar och lampor (figur 6). Fördelen med att fokusera på mekaniska animationer 
för detta projekt är att dessa rörelser ofta kan förenklas ner till en axel av rotation: en spak 
kan roteras fram eller bak, klaffar upp eller ner och landningsstället roterar efter endast en 
axel. Även hydrauliska komponenter roterar oftast efter en axel, men de kan även röra sig fram 
och tillbaka. Denna typ av rörelse är fortfarande enkel att arbeta med algoritmiskt, då det 
innebär att endast ett värde behöver beräknas till skillnad från exempelvis rörelsen av en arm 
som kräver mer komplexa beräkningar. 

 

Figur 6 Från åtgärd till effekt 

Programmet bestå av två delar. Den första delen är initiering av komponenterna och deras 
kontroller. För att ytterligare påskynda processen för spelutvecklaren är detta en automatisk 
process som sker beroende på namnen på de olika modellerna (reglage och instrument). Om 
en modell exempelvis heter ”joystick” kommer en kontroll som hanterar rörelsen av spelarens 

Påverkar 
reglage

Artefakt
Verktyg

Effekt inne

Effekt ute



 XVI

inmatning att skapas. När alla kontroller är skapade kommer del två att startas, vilket är 
animeringen av kontrollerna. Algoritmerna för detta tar in olika variabler som exempelvis 
skalärprodukten mellan hastighet och skeppets framåtvektor, spelarens inmatning för 
rotation, motorernas effekt och elförsörjning för att skapa rörelsen av en vinges klaffar. Målet 
är att involvera många olika variabler för att skapa små rörelser och vibrationer som resultat 
av spelets händelser. 

Även denna del av arbetet gick bra, troligen mest beroende på att jag har använt Unity i cirka 
fyra år och kan den ganska bra. Det gjorde också arbetet mer lättplanerat, då jag visste vad 
som var möjligt och hur jag skulle göra. Det i sin tur innebar att plan och utfall stämde bra 
överens. Det är klart att en person som inte har motsvarande erfarenhet skulle kunna få 
problem med att förstå API och C#. Dessutom krävs animationskunskap, vilket jag har nämnt 
tidigare. C#:s objektorientering kan vara svår att utnyttja helt ut för en oerfaren person. Likaså 
krävs kunskap om reglage, mätare och rymdskepp för att kunna skapa ett sådant här verktyg. 
Det finns många saker som kan vara ett problem om man inte har kunskap och erfarenhet. 
Jag kan konstatera att de tusentals timmar som jag suttit vid datorn och skapat nu ger 
utdelning. 

4.6 Progression 
Skapande av grundspelet, det vill säga 3D-modell av rymdskeppets cockpit, gick bra som jag 
har beskrivit ovan, det fanns inspiration från andra rymskepp. Ett problem som uppstod vid 
testningen av detta rymdskepp var att precisionen av koordinatsystemet inte var tillräckligt 
hög, till den grad att de olika punkterna i modellen började skaka. Detta beror på att 
spelmotorn som används, Unity, använder sig av variabeltypen float för att definiera vektorer, 
vilket leder till problem när stora värden används. En float har 7 siffrors precision (Microsoft, 
2015a), vilket räcker i vanliga spel. Men eftersom rymdspel tillåter otroligt stora avstånd 
används de 7 siffrorna upp innan de kan användas som decimaler. Om spelaren befinner sig 
tio meter åt höger i världen har spelaren exempelvis fem siffror att använda till decimaler, 
vilket tillåter små rörelser utan märkvärdiga problem. Om spelaren istället befinner sig sex 
miljoner meter åt höger finns det endast en siffra kvar för decimaler, vilket leder till att små 
rörelser inte längre är möjliga utan punkterna hamnar på närmaste decimeter. Detta leder till 
att modellerna skakar kraftigt då alla modellens olika punkter blir avrundade till i detta fall 
närmaste decimetern. För att lösa detta problem utvecklade jag ett nytt koordinatsystem, 
byggt på doubles istället för floats. Dessa är byggda likadant som floats, men använder istället 
15 till 16 siffror (Microsoft, 2015b). Detta tillåter miljontals meters förflyttning utan att förlora 
precision för små rörelser. Men det går inte att implementera en direkt konversion av värdena 
då floats är inbyggda i själva motorn och inte går att ändra på. Detta löstes genom att ha en 
vektor som noterar spelarens position och sedan förskjuter världen med motsvarande avstånd, 
vilket i slutändan innebär att spelaren alltid kommer att befinna sig exakt i mitten av världen 
medan andra rymdskepp och planeter rör sig istället för spelaren. Modellerna visas då upp 
korrekt utan vibrationer, och de andra modellernas världsposition beräknas utifrån det 
korrekta double-baserade koordinatsystemet. 
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5 Utvärdering 

Utvärderingen har bestått av tre delar: ett funktionsprotokoll, en enkät till spelare och fyra 
intervjuer av dataspelsutvecklare. Dessa tre delar presenteras var och en för sig (avsnitt 5.1), 
analyseras som helhet (avsnitt 5.2) och dras slutsatser av var för sig samt att till sist summeras 
till en slutsats för de tre tillsammans i en triangulering (avsnitt 5.3). 

5.1 Presentation av de tre undersökningarna 
De tre undersökningarna vänder sig till olika respondenter. Funktionsprotokollet vänder sig 
till skaparen av artefakten (det vill säga mig själv), enkäten vänder sig till spelare och intervjun 
vänder sig till utvecklare. 

5.1.1 Funktionsprotokoll 
Jag har använt Prevents (2018) funktionsprotokoll för utvärdering av IT-system och 
gränssnitt som består av 46 frågor samt kompletterat det med 7 egna frågor. 
Funktionsprotokollet använde jag för att stämma av att den skapade artefakten uppfyllde 
tänkta krav på funktionalitet.  Eftersom 25 av Prevents frågor besvarats med svarsalternativet 
”Ej relevant” ger det totalt 28 frågor som besvarats angående artefaktens utveckling och 
funktion. De frågeområden som kontrollerats framgår av tabell 2. Desto fler ja-svar, desto 
bättre är det utvecklade IT-systemet.  

Tabell 2 Funktionsprotokoll 

Frågeområde Ja Nej Ej 
relevant 

Systemets status 4 0 2 
Användarkontroll och navigation 4 0 2 
Helhet och överblick 0 0 2 
Överensstämmelse med utvecklarens förväntningar 2 1 2 
Minimalistisk design 0 0 7 
Enkelhet i interaktion 3 0 1 
Minneskapacitet och återkoppling 1 1 3 
Minimera felhandlingar 2 0 3 
Åtgärda larm 8 0 0 
Flexibilitet och effektivitet 2 0 0 
Hjälp och dokumentation 0 0 3 

 

5.1.2 Enkät spelare 
Enkäten (enkätfrågor i appendix B) var utlagd ett dygn, från 2018-08-08 till 2018-08-09. 
Antal inkomna svar blev 10 stycken. Av respondenterna var 2 stycken under 20 år, 6 stycken 
20–29 år och 2 stycken 30–39 år. Det var 8 män och 2 kvinnor. 8 bodde i Sverige och 1 i Norge, 
1 uppgav inte sitt land. Respondenterna gillade spel av typen RPG, roguelike, simulators, 
shooters, RTS, platforming, stelth, space games, MOBA, puzzle och horror. Flest, 4 stycken, 
uppgav RPG och roguelike. Respondenterna har dels betygsatt animeringen i den visade 
videon på en skala 1–5 (från riktigt dåligt till mycket bra), dels jämfört den med andra 
rymdspel (från mycket sämre till mycket bättre). Enkätsvaren framgår av tabell 3. 
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Tabell 3 Enkätsvar 

Värde 1 2 3 4 5 Medel-
värde 

Median-
värde 

Animeringen 0 0 5 4 1 3,6 3,5 
Jämfört andra rymdspel * 0 0 6 3 0 3,3 3 

*Bortfall av ett svar på sista frågan därav nio värderingar där. Medelvärde räknat på antal lämnade svar, 
det vill säga 10 respektive 9 svar. 

Värderingen av screenfilmen av den regelbaserade procedurellt animerade rymdflygningen 
gav drygt 3 i betyg på en femgradig skala med 1 som lägst. Det är ett betyg som ger godkänt till 
kvaliteteten på animeringen. 5 respektive 6 respondenter svarade med att ge betyg 3 vilket 
stärker värderingen. Noterbart är att ingen ger 1 eller 2 som betyg och att en ger 5 på första 
frågan. 

5.1.3 Intervju utvecklare 
Intervjun av utvecklare (intervjuguide i appendix C) genomfördes under perioden 2018-08-01 
till 2018-08-08 och omfattade fyra dataspelutvecklare som gått sin utbildning på Högskolan i 
Skövde. Deras erfarenhet är varierande inom olika områden (tabell 4). 

Tabell 4 Erfarenhet (fråga 1–3) 

 Erfarenhet 
 3D-modellering 

(fråga 1) 
Programmering 
(fråga 2) 

Animering 
(fråga 3) 

Person A Utbildnings-
inriktning 

Grundläggande 
erfarenhet 

Grundläggande 
erfarenhet 

Person B Lång erfarenhet Grundläggande 
erfarenhet 

Animerat en del 

Person C Lite erfarenhet Lite mer 
erfarenhet 

Lite 2D-anima-
tionserfarenhet 

Person D Lite erfarenhet Lite mer 
erfarenhet 

Lite 2D-anima-
tionserfarenhet 

 

Med mindre erfarenhet/kunskap är de fyra ett bra exempel på målgruppen som kan använda 
den utvecklade artefakten. Med sin erfarehets- och kunskapsnivå kan de använda artefakten 
för att minska utvecklingstid och därmed kostnader. Deras åsikter om verktyget/artefaktens 
innehåll och animationerna (tabell 5) var relativt samstämmiga. 

Tabell 5 Åsikter om artefakten (fråga 4 och 6) 

 Åsikter 
 Verktygets 

innehåll 
(fråga 4) 

Animeringen 
som skapats 
(fråga 6) 

Person A Smidigt Ser bra ut 
Person B Smidigt Bra 
Person C Smidigt och lätt Ser bra ut 
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Person D Funkar för 
mekanik 

Som förväntat 

 

Respondenternas synpunkter på behovet av denna typ av artefakt, den egna viljan att använda 
den samt hur de ser på framtiden för denna typ av verktyg (tabell 6) visade på samstämmighet. 

Tabell 6 Synpunkter på artefakten 

 Synpunkter 
 Behov  

(fråga 5) 
Vilja använda 
(fråga 7) 

Framtiden 
(fråga 8) 

Person A Stort För mekaniska 
delar 

Bör vara 
användbart för 
mekaniska 
delar 

Person B Störst inom spel 
med många 
inställningar 

Ja efter att ha 
lärt sig mer 

Borde finnas 
hos företag för 
mekaniska 
delar 

Person C Störst inom spel 
med många 
inställningar. 
Det ger större 
frihet. 

Ja Vet inte 

Person D Se bra ut i VR Ja Som utvecklar-
verktyg och för 
indieutvecklare 

 

Efter denna sammanfattning av respondenternas svar presenteras var och ens sammanfattade 
svar nedan. 

Respondent A ansåg att verktyget verkar smidigt att använda, och eftersom animering är 
väldigt tidsödande ansåg respondenten att det finns ett stort behov av RPA. Kvaliteteten ser 
bra ut, och respondenten skulle gärna använda det för att animera mekaniska saker, men är 
kritisk mot användandet på mer organiska modeller. Även för framtiden finns en osäkerhet 
kring organiska animationer, men för mekaniska delar bör detta vara mycket användbart. 

Respondent B ansåg att verktyget är smidigt i förhållande till vad det gör, det vill säga att 
det fungerar bra för mekanisk animation. Men respondenten tvekade på användningen inom 
animationer för människor. En simpel grafikstil skulle kunna göra att det fungerar bättre med 
RPA för människofigurer. Behovet av RPA är störst inom spel som har många inställningar 
och förändringar som spelaren kan göra, exempelvis om spelaren kan bygga sin egen cockpit 
och flyttar runt en massa saker. Kvaliteten på animationerna är bra, men respondenten 
saknade en människofigur i cockpiten och tror att händer på kontrollerna hade tagit 
animationerna till en ny nivå. Då animationerna visades med tangentbord och mus trodde 
respondenten att det skulle se bättre ut med en joystick istället för att få mjukare styrning. 
Respondenten skulle vilja använda verktyget då det sparar tid och fungerar bra, men vill lära 
sig mer för att kunna använda det till fullo och för att kunna implementera egna saker. 
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Respondenten ansåg att verktyget redan borde finnas hos något spelföretag, och ansåg att 
kvaliteten kommer att bli bättre med tiden, framförallt mer och mer realistisk för organisk 
animation. För det mekaniska var det bra nog redan nu. 

Respondent C ansåg att verktyget var smidigt, framförallt då saker inte behöver animeras 
separat utan fungerar direkt, vilket gör det lättare att ändra saker när det behövs utan att oroa 
sig över problem med animationerna. RPA kan användas för spel som har många 
inställningsmöjligheter. Respondenten tyckte även att verktyget var användbart då det ger 
mer frihet. Animationerna skapade av verktyget såg bra ut, det stod inte ut varken som bättre 
eller sämre än något annat utan gjorde det det skulle på ett kompetent sätt. Respondenten 
skulle använda verktyget, såg ingen nackdel med det, visste inte hur framtiden ser ut, men 
ansåg att verktyget redan borde finnas. 

Respondent D anspg att verktyget bör fungera bra för mekanisk rörelse, men var tveksam 
gällande människofigurers rörelser. Det skulle kunna fungera för olika varelser i spel som är 
algoritmiskt skapade, som No Mans Sky. Människor löper risk för uncanny valley. 
Animationerna betedde sig som förväntat, stod inte ut som extra bra eller dåliga. 
Respondenten framhöll att animationen  troligtvis skulle se väldigt bra ut i VR och skulle 
använda verktyget. Respontenten ansåg att RPA kan användas mer som ett utvecklarverktyg, 
där en grund skapas som kan användas direkt, samt att verktyget kanske är mer användbart 
för indiespel då det ger en lägre inträdesbarriär för högre kvalitet av animationer. 

5.2 Analys av undersökningarna 
Lasseter (1987) påpekade att mottagaren av en animation ska uppleva sig bli underhållen. Det 
kräver att grafiknivån håller en hög nivå så att spelarna inte tappar intresset för spelet som i 
fallet med Mass Effect: Andromeda (Hernandez, 2017). Disney har skapat en standard, som 
framhålls som etablerade regler, bestående av 12 principer (Bishko, 2007; Frankandollie, 
2018), vilket handlar om hur en spelare upplever ett spels animation och vad utveklare ska 
göra för att ge denna upplevelse. Min artefakt är ett sätt att med bibehållen kvalitet på 
animeringar minska tiden och kostnaderna för att animera ett spel. Med en algoritmisk 
styrning av t.ex. reglage och instrument skapas animeringen i realtid baserat på spelarens 
användande av reglagen. De intervjuade dataspelsutvecklarna ansåg att min skapade artefakt 
klarade av att utföra sin uppgift. Spelarnas värdering av screenfilmen är godkänt med lite 
plusvärde med medel om 3,6 respektive 3,3 och median på 3,5 respektive 3 (se tabell 3). 

Procedurella animationer kan implementeras på olika sätt, exempelvis genom att kombinera 
ett beteendesystem med minimalistisk fysiksimulation (Horswill, 2008). Det är också frågan 
om var det passar bäst, det kan t.ex. vara gruppbeteende, secondary animation och 
inbetweening (Ahlström m.fl., 2017). Hänsyn behöver även tas till förväntat beteende för att 
upplevelsen ska bli den rätta (Masahiro, 1970). Olika algoritmer kan passa till olika 
animeringar, t.ex. passar Dijkstras till ansiktsanimering (Serra m.fl., 2018). För min artefakt 
är det den fysiska mekaniska animationen som utförs, vilket är enklare att hantera i algoritmer 
än t.ex. mänskliga rörelser. Men de rörelser som skapas måste trots detta hålla en hög grafisk 
nivå så att spelarens upplevelse blir positiv samtidigt som det ska vara tids- och 
kostnadsbesparande. De intervjuade dataspelsutvecklarna ansåg att artefakten uppfyllde 
detta och att de själva skulle kunna använda artefakten i sin dataspelsutveckling. 

Ser man på min artefakt i ljuset av andra procedurella animeringar är det en skillnad i att de 
handlar om ansiktsrörelser kopplade till det som karaktären pratar om (Karras m.fl., 2017; 
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Serra m.fl., 2017) eller om hur rörelser kan bli naturliga, t.ex. en gren i vinden (Quigley m.fl., 
2018). Det är enklare att procedurellt animera mekaniska rörelser, t.ex. ett rymskepps färd i 
rymden som min artefakt gör. Detta påpekas av flera av de intervjuade dataspelsutvecklarna. 
Med den begränsningen fyller artefakten en funktion för att minska utvecklingstid och -
kostnad. 

5.3 Slutsatser av undersökningarna 
Slutsatser dras av de tre undersökningarna var för sig samt summerat till en helhet nedan.  

5.3.1 Funktionsprotokoll 
Funktionen som artefakten ger, det vill säga RPA, underlättar för grafiker, animatörer och 
programmerare vid utveckling av dataspel. Funktionsprotokollet gav mig som utvecklare en 
möjlighet att säkerställa kvaliteten på artefakten, trots att det valda protokollet inte är 
anpassat för denna typ av artefakt (vilket framgår av appendix A). Speciellt viktigt under 
framtagningen av artefakten och användandet av protokollet var att följa C#-standarden, men 
även utformandet av felmeddelanden som användaren får om något avviker från artefaktens 
uppbyggnad. Artefakten som tagits fram håller som IT-system enligt protokollet. Den följer 
C#-standard. 

5.3.2 Enkät spelare 
Respondenterna är i stort sett eniga om ett godkänt, det vill säga betyg 3 på en femgradig skala. 
Majoriteten hade angett betyg 3 och några betyg 4 eller 5. Det var ingen som underkände 
animeringen med betyg 1 eller 2. 

5.3.3 Intervju utvecklare 
De intervjuade utvecklarna ansåg sig själva ha ganska liten erfarenhet då de inte har arbetat 
yrkesmässigt som dataspelsutvecklare. Deras erfarenhetsnivå påverkar deras svar om 
artefakten. Respondenterna är överens om att artefakten fungerar för mekaniska delar, vilket 
den är byggd för att klara. Några framhåller tveksamhet om den skulle fungera för människor 
utan att tappa kvalitet. De är överens om att den procedurellt skapade animeringen är ok, det 
vill säga inte sämre än vad som kan accepteras. De anser även att artefakten borde ha en 
marknad och då främst för spel med många inställningar. De är också intresserade av att 
använda artefakten när de själva utvecklar spel.  

5.3.4 Helheten 
Utifrån de tre undersökningarna kan slutsatsen dras att artefakten är användbar för 
mekaniska delar där den ger en godkänd animering med minskade arbetsinsatser för 3D-
grafiker, animerare och programmerare. Ett rimligt antagande är att det borde finnas en 
framtid för denna typ av verktyg. 
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6 Avslutande diskussion 

Den avslutande diskussionen inleds med en sammanfattning (avsnitt 6.1), en diskussion om 
problemet och resultatet (avsnitt 6.2) och mina tankar om framtida arbete (avsnitt 6.3). 

6.1 Sammanfattning 
Jag inledde med tre frågeställningar som riktade sig till olika målgrupper och därmed krävde 
olika undersökningar inom området procedurellt animerad dataspelsutveckling. Artefakten är 
skapad i spelmotorn Unity som använder programmeringsspråket C#. Artefakten riktar sig 
till 3D-grafiker, animerare och programmerare som kan använda den för att minska 
utvecklingstid och utvecklingskostnader genom att artefakten minskar behovet av animering 
och programmeringen som styr animationer. 

Den första forskningsfrågan gällde hur ett verktyg för RPA kunde utformas. En självvärdering 
gjordes genom ett funktionsprotokoll vars syfte var att säkerställa att de krav och mål jag hade 
på artefakten uppfylldes. En brist med detta är att det var jag själv som besvarade protokollet, 
vilket kan ses som partiskt. En annan brist är att ett flertal av frågorna i funktionsprotokollet 
inte passade till dataspelsutveckling och därmed inte min artefakt. En fördel är att jag fick 
möjligheten att stämma av min utveckling mot ett funktionsprotokoll som används i IT-
branschen. En annan fördel är att med användandet av funktionsprotokollet kunde brister 
under utvecklingen upptäckas och åtgärdas. Ett kort svar på frågeställningen är att det går att 
utforma ett verktyg för RPA genom att använda spelmotorn Unitys möjligheter att lägga in 
egna lösningar och att följa C#-standard. Genom att skapa generella metoder som styrs med 
variabler samlade i klasser går det att skapa en regelbaserad procedurell animering i realtid. 
Detaljer framgår av appendix C–J där alla programkoder och 3D-modeller finns 
dokumenterade. 

Den andra forskningsfrågan gällde hur spelare upplevde det regelbaserade procedurellt 
animerade spelet. För att besvara frågan genomfördes en enkät som utgick från en screenfilm 
av en rymdflygning. Ett kort svar på frågeställningen är att animeringen är ok. Majoriteten av 
respondenterna (fem respektive sex av tio spelare) angav värde 3 på en femgradig skala 
gällande hur de upplevde animeringen. Ingen gav lägre betyg, en gav 5 och övriga gav 4. 

Den tredje forskningsfrågan gällde hur dataspelsutvecklare upplevde artefakten som verktyg 
och hur dess regelbaserade procedurella animering blev. För att besvara frågan genomfördes 
intervjuer med fyra dataspelsutvecklare. Alla fyra är utbildade dataspelsutvecklare, men 
saknar yrkeserfarenhet. Utvecklare med mindre erfarenhet kan uppfatta artefakten mer 
positivt och underlättande vid animering. Därmed kan deras svar vara missvisande för hur 
andra i dataspelsbranschen skulle värdera artefakten. Ett kort svar på frågeställningen är att 
dataspelsutvecklarna ansåg att artefakten är möjlig att använda som ett verktyg för animering. 
De var också nöjda med den animering som skapades, och de såg en möjlighet att själva 
använda verktyget.  

Sett till en helhet av de tre frågeställningarna uppfyller den skapade artefakten för RPA de 
grundläggande krav som ställs på den i form av funktion och effekt. Den är användbar för 
dataspelsutveckling i spelmotorn Unity med programspråket C#. Den skulle kunna fylla en 
funktion för indieutuvecklare som har begränsade resurser till sitt förfogande. 
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6.2 Diskussion 
Att utveckla dataspel är en omfattade process som kräver stora personella insatser och därmed 
tar lång tid och drar stora kostnader. Man kan säga att det är en stor investering som görs. Det 
är dessutom svårt att i förväg veta om det blir en försäljningsframgång. På det sättet är det 
jämförbart med arbete som artist, konstnär eller författare. Att ha fått framgång med ett spel 
är ingen garanti för att nå framgång med nästa spel (eller sång, eller tavla, eller bok). 
Dataspelsbranschen är internationell med förhållandevis stora svenska framgångar (NE, 
2018; Dataspelsbranschen, 2016). Det är nu 60 år sedan det första dataspelet kom ut på 
marknaden, ett schackspel skapat av Alex Bernstein 1958. Spel har däremot följt människorna 
genom historien. Den tekniska utvecklingen ger hela tiden nya möjligheter för dataspels-
utvecklarna i form av ökade grafiska egenskaper, kapacitet och lagringsmöjligheter. Sett till 
den grafiska delen krävs hög kvalitet för att lyckas hos spelarna (Kines, 2000; Ramli m.fl., 
2017; Lasseter, 1987; Bishko, 2007; Frankandollie, 2018; Stanchfield, 2015). De företag som 
utvecklar dataspel beskriver inte hur eller om de arbetar med RPA, vilket är förståeligt 
eftersom det är ett konkurrensmedel och därmed troligen en affärshemlighet. Det finns en del 
akademiskt skrivet om procedurell animering men det berör mest människor eller natur och 
hur dessas rörelser ska se verkliga ut (Karras m.fl., 2017; Mendi, 2014; Serra m.fl., 2018; 
Quigley m.fl., 2018). Man kan säga att dataspelutveckling inte sker på en isolerad ö utan i 
ständig påverkan av händelser och företeelser i omvärlden. 

Vid den första frågeställningen är det jag själv som använt protokollet som avstämning, vilket 
i sig ger en lägre trovärdighet. Vid undersökningen av den artefakt som jag har skapat var det 
få enkätbesvarare (forskningsfråga 2) och få intervjuade (forskningsfråga 3) som deltog. Det 
gör att trovärdigheten är lägre än om antalet varit högre och att slutsatserna inte är 
generaliserbara. Det som framkommit gäller enbart för dessa få personer och under de 
försutsättningar som gällde vid enkätbesvarandet och intervjuerna. Men resultaten är 
samstämmiga och speglar tre olika typer av avsändare (skaparen av artefakten, spelare och 
dataspelsutvecklare) genom en triangulering. Det är positivt för trovärdigheten. För att få en 
högre trovärdighet behöver större undersökningar genomföras, vilket gäller både spelare och 
dataspelsutvecklare. Det går att se det genomförda som en pilotstudie, det vill säga ett första 
test av artefakten, som har utfallit positivt. 

När det gäller etiska aspekter (det vill säga uppfattingar om moral) är det viktigt att komma 
ihåg att dataspel har ett stort inflytande på användarna. Vi kan i media uppmärksamma att 
spelandet kan ta över personers hela liv, på samma sätt som spel om pengar eller droger kan 
göra, det vill säga skapa ett beroende. Spel som innehåller dödande, sexualitet eller mänskliga 
rättigheter är områden som värderas olika i olika kulturer, det kan vara positivt eller negativt. 
Dessa få exempel pekar på att den etiska uppfattningen om spel eller spelbransch är beroende 
av ett samhälles kultur. När det kommer till hur mitt arbete ställer sig till de etiska 
perspektiven har jag skapat ett neutralt verktyg för animering. Verktyget speglar inte dödande 
eller dylikt. Däremot kan spel utvecklade med stöd av verktyget göra det. Ett verktyg vars mål 
är att ersätta arbete gjort av människor kan leda till färre anställda, och det kan ses som 
omoraliskt. Då skulle mitt verktyg vara negativt. Men om man ser det som en möjlighet för 
företag att ha råd att utveckla nya spel och därmed ha fler anställda, kan mitt verktyg ses som 
positivt. 

Kan det finnas någon samhällelig nytta av mitt arbete med att skapa en artefakt som kan 
användas för att minska utvecklingstid/-kostnad? Sett som en bransch sysselsätter 
dataspelsföretag många människor i Sverige (och i världen). Det ger samhällsnytta både vad 
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gäller sysselsättning och skatteintäkter (både från företag och arbetare). Samtidigt finns det 
en kringmarknad som också skapar sysselsättning och omsättning i butiker som säljer t.ex. 
datorutrustning. Det finns också en samhällsnytta av serious games som används vid 
undervisning på t.ex. skolor, museer och arbetsplatser. Att stödja lärande är till nytta både för 
individen och för landet. Min artefakt kan stödja vilken spelutveckling som helst i den valda 
miljön (Unity och C#) och den kan därmed vara en liten del av en samhällsnytta. 

6.3 Framtida arbete 
Det finns flera möjligheter till framtida arbete. En första åtgärd skulle kunna vara att 
genomföra större utvärderingar både med spelutvecklare och spelare för att om möjligt få 
generaliserbara svarsvärden. 

På kort sikt skulle ett grafiskt gränsnitt som minskar behovet av C#-kunskap kunna skapas. 
Detta skulle kunna byggas så att det skapas listor med val av modellnamn i text och typ av 
animation i en rullgardinsmeny. Det skulle också göra min artefakt till en produkt som skulle 
kunna säljas till dataspelsutvecklare. 

Dataspelsbranschen har stora produktionskostnader och det är troligt att åtgärder som kan 
rationalisera (egentligen minska kostnader) ses som positiva. Denna typ av verktyg, som min 
artefakt är exempel på, kan bidra till branschens utveckling. En väg för min artefakt kan vara 
en samverkan med ett lämpligt företag för att vidareutveckla och använda verktyget. 

Det skulle även vara möjligt att ta fram fler verktyg som kan effektivisera dataspelsutveckling 
och därmed underlätta för företag att skapa dataspel. 

Det pratas idag mycket om AI (artificiell intelligens) och att den kommer att ta över många 
arbetsuppgifter. Det är troligt att detta också kommer att gälla dataspelsutveckling. Om AI 
kommer att skapa spelen automatiskt eller om den ingår som verktyg i vissa delar, t.ex. 
animering, återstår att se – båda vägarna är möjliga. En möjlighet kan vara att undersöka om 
min artefakt kan kompletteras med AI och på så sätt skapa ett framtidsverktyg. Det skulle 
kräva mycket arbete och dessutom kunskap som jag i dagsläget inte har, men kan skaffa mig. 

Games rule my world! 
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Appendix A -  Funktionsprotokoll 

IT-systemet är den skapade artefakten. Användaren är den person som animerar (3D-
deignern, animatör eller programmerare). Röd text är egna konstruerande frågor om 
funktioner. 

Fråga Svar Kommentar 
Ja Nej Ej 

relevant 
Systemets status 
Håller IT-systemet användaren 
informerad om vad som pågår 
och hur lång tid det är kvar 
innan saker blivit utförda? 

  X Användandet är i realtid och 
exekveras direkt, dvs inga 
väntetider att markera. 

Är det tydligt indikerat vilket 
läge ett system befinner sig i, 
om det finns flera olika sådana? 

  X  

Följs C#-standarden? X    
Fungerar alla skapade klasser? X   Har testats efter varje del och 

som helhet 
Fungerar alla skapade 
metoder? 

X   -”- 

Fungerar alla använda 
variabler? 

X   -”- 

Användarkontroll och navigation 
Förstår alltid användaren vad 
som händer i systemet? 

X   Kräver kunskap om funktioner 
t.ex. en joystick. 

Vet alltid användaren hur man 
kommer till önskad plats eller 
funktion i systemet och är det 
enkelt att ta sig dit? 

X   Kräver C#-kunskaper 

Finns det tydligt markerade 
nödutgångar (till startmeny) 
för att lämna oönskade tillstånd 
utan att behöva stega sig 
tillbaka genom alla tidigare 
steg? 

  X Kräver C#-kunskaper. 
Ej menystyrt (kanske en 
framtida möjlighet). 

Är instruktioner för hur 
produkten ska hanteras synliga, 
enkla att hitta och förstå? 

  X Finns ingen (kanske en 
framtida möjlighet). 

Är det nog enkelt att använda 
verktyget för en icke 
animeringskunnig? 

X    

Fungerar det att flytta 
reglage/instrument i cockpit 
utan att funktion störs? 

X    

Helhet och överblick 
Kan användaren alltid se all 
information som behövs för en 
arbetsuppgift samtidigt? 

  X Beror på script environment 

Kan användaren alltid 
överblicka all den information 
som behövs för att kunna 
bedöma och tolka ett ärende? 

  X C#-kunskap krävs. IDE 
(program för kod-skrivning) 
styr detta. 

Överensstämmelse med utvecklarens förväntningar 
Är gränssnittet i 
överensstämmelse med 
användarens förväntningar? 

  X Gränssnittet avses i detta fall 
IDE. 
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Tar gränssnittets design hänsyn 
till användarnas kognitiva 
förmågor och arbetsbelastning? 

  X -”- 

Talar IT-systemet användarens 
språk, med ord, fraser och 
begrepp som är välkända för 
användaren? 

X   Metodnamn osv. 

Behöver användaren fundera 
över om ord, situationer eller 
handlingar betyder samma sak 
vid olika tillfällen? 

 X   

Fungerar animeringen av spelet 
som det var tänkt? 

X    

Minimalistisk design 
Är den viktigaste 
informationen tydligt 
presenterad och framhävd i 
gränssnittet? 

  X IDE styr detta och inget som 
artefakten påverkar. 

Innehåller skärmbilder 
information som är irrelevant 
eller sällan används? 

  X IDE 

Visas information som stör 
användarens uppmärksamhet 
kring nödvändig information? 

  X IDE 

Används färger på rätt sätt i 
gränssnittet, d.v.s. att färg 
endast används för att 
förstärka viss viktig 
information? 

  X IDE 

Har användare med nedsatt 
färgseende beaktats i 
gränssnittsdesignen (t.ex. för 
rött / grönt)? 

  X IDE 

Är information som ska läsas 
som text visad med hög 
kontrast? 

  X IDE 

Ger gränssnittet som helhet 
ett välordnat, balanserat och 
harmoniskt intryck? 

  X IDE 

Enkelhet i interaktionen 
Är behovet av manuell 
inmatning minimerat (eftersom 
det är kognitivt ansträngande 
och tar tid)? 

X    

Kan alla arbetsuppgifter 
genomföras med ett minimerat 
antal moment, ”klick” etc? 

X   2 moment 

Finns stöd för kortkommandon 
och genvägar? 

  X IDE 

Finns stöd för ett effektivt 
arbetsflöde i interaktionen, 
utan onödiga hopp vid 
genomförande av en uppgift? 

X    

Minneskapacitet och återkoppling 
Behöver användaren komma 
ihåg information från tidigare 
skärmbilder när man arbetar 
med en annan del? 

 X  Allt på samma ställe 

Är informationen konstant i sin 
utformning och konsekvent 

  X IDE 



 XXX 

placerad på samma ställe för 
alla skärmbilder? 
Ger gränssnittet tydliga 
ledtrådar om hur aktiviteter ska 
utföras och hur man går 
vidare? 

  X IDE 

Ger gränssnittet återkoppling 
på genomförda kommandon 
och handlingar? 

  X IDE 

Innebär interaktionen med 
systemet ett smidigt och logiskt 
arbetsflöde? 

X    

Minimera felhandlingar 
Är designen genomtänkt så att 
den strävar efter att minimera 
användningsproblem och 
riskerna för användningsfel? 

X    

Är systemet förlåtande så att 
användaren kan göra fel utan 
att det får allvarliga 
konsekvenser? 

X   Felkoppling ger felfunktion 
och felmeddelande 

Kan användarna ångra sig och 
backa om de skulle komma på 
att de gjort fel? 

  X IDE 

Går det att spara och lämna 
systemet till ett senare tillfälle 
utan att det redan skapade och 
kanske ofullständiga innehållet 
försvinner? 

  X IDE 

Uttrycks felmeddelanden med 
ett enkelt språk (ej i koder) och 
så att användaren inser vad 
som är en lämplig åtgärd? 

  X Finns i spelmotorn Unity och 
dess programspråk C# 

Åtgärda larm 
Är larmen minimerade och 
relevanta? (Undvik falsklarm 
och larm med lågt nyttovärde.) 

X   Egna meddelanden som 
förklarar vad som inte 
fungerar och var det händer. 
IDE 

Är larmen unika? (Flera olika 
larm ska inte larma för samma 
sak.) 

X   -”- 

Kommer larmet i rätt tid? (Inte 
för länge innan en respons 
krävs och inte för sent så man 
inte hinner agera.) 

X   -”- 

Är larmen prioriterade? 
(Larmets allvarlighetsgrad ska 
visas så man kan prioritera 
insatser för åtgärd.) 

X   -”- 

Är larmen förståeliga? (Larmet 
ska ha ett tydligt och 
lättförståeligt meddelande.) 

X   -”- 

Är larmen fokuserande? 
(Larmet ska rikta 
uppmärksamheten mot var 
problemet är.) 

X   -”- 

Är larmen diagnostiserande? 
(Larmet ska hjälpa till att 
identifiera det problem som har 
inträffat.) 

X   -”- 
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Är larmen rådgivande? (Larmet 
ska tala om vilka åtgärder som 
bör utföras.) 

X   -”- 

Flexibilitet och effektivitet 
Kan användare tillåtas att 
skräddarsy egna lösningar för 
ofta förekommande handlingar 
och uppgifter? 

X    

Kan systemet anpassas så att 
det kan tillgodose både 
oerfarna, sällananvändare, 
erfarna och expertanvändare? 

X    

Hjälp och dokumentation 
Tillhandahålls nödvändig hjälp 
och dokumentation? 

  X Finns ej (kanske en framtida 
möjlighet) 

Är dokumentationen enkel att 
hitta och söka i? 

  X  

Är dokumentationen fokuserad 
på användarens uppgifter, 
listar den konkreta steg som 
ska utföras och är den inte för 
omfattande? 

  X  
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Appendix B -  Enkätfrågor spelare 

1. Ålder/Age? (–19, 20–19, 30–39, 40–) 

2. Kön/Gender? (man, woman) 

3. Bor i land/Country? 

4. Gillar typ av spel/Favorite types of games? 

 

5. Betygsätt animeringen i visad video/Rate the animations shown in the video. 

 Riktigt dåligt 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Mycket bra 

6. Om du jämför med andra rymdspel/Rate the animations compared to other space games. 
If you have no experience with space games, you do not have to answer. 

 Mycket sämre 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Mycket bättre 
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Appendix C -  Intervjuguide spelutvecklare 

1. Hur omfattande 3D-modelleringserfarenhet har du? 

2. Hur omfattande programmeringserfarenhet har du? 

3. Hur omfattande animeringserfarenhet har du? 

 

4. Vad anser du om verktygets innehåll? 

5. Vad anser du om behovet av maskinanimering? 

6. Vad anser du om animeringen som skapas av verktyget? 

7. Skulle du själv vilja använda verktyget? Motivera svar. 

8. Vad anser du om framtiden för denna typ av verktyg? 

9. Något mer som du vill lägga till? 
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Appendix D -  3D-modell rymdskepp 

Olika vinklar på rymdskeppet och cockpit. 

 

Cockpit 

 

Joystick 
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Förarsäte 

 

Rymdskepp 
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Appendix E -  3D-modell omgivning 

Planetrendering (syns ej i enkäten) finns för den som laddar ned spelet. 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using System.Linq; 
using DoublePrecision; 
 

[ExecuteInEditMode] 
public class PlanetRenderer : GLMarker { 
 
    public static List<PlanetRenderer> planets = new List<PlanetRenderer>(); 
    public static PlanetRenderer closestPlanet; 
    public static Double3 closestPlanetDelta{get{ 
            if(closestPlanet != null) return closestPlanet.deltaMovement; 
            else return new Double3(); 
        } 
    } 
 
    public static void CalculateClosestPlanet(){ 
        float closestDistance = float.MaxValue; 
        closestPlanet = null; 
        foreach(PlanetRenderer planet in planets){ 
            float dist = Vector3.Distance(Camera.main.transform.position, 
planet.transform.position); 
            if(dist < closestDistance){ 
                closestDistance = dist; 
                closestPlanet = planet; 
            } 
        } 
    } 
 
    Material atmosphereMaterial; 
    Material planetMaterial; 
    SphereCollider collider; 
    OrbitalObject orbitalObject; 
    public TransformDouble doublePrecision; 
    public Double3 deltaMovement{get{ 
            if(orbitalObject.delta != null) return orbitalObject.delta; 
            else                            return new Double3(); 
        } 
    } 
 
    [Header("Planet stats")] 
    public float planetRadius = 10000f; 
    public Mesh planetLod0; 
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    public Mesh planetLod1; 
    public Mesh planetLod2; 
 
    #if UNITY_EDITOR 
    [Range(0,2)]public int debugLod = 0; 
    #endif 
 
    [Header("Asteroid ring stats")] 
    public Material asteroidFieldMaterial; 
    [Range(3f, 20f)] public float asteroidFieldRadius = 10f; 
    [Range(15f, 40f)] public float maxKilometersToSpawn = 15f; 
    public Mesh asteroidModel; 
    public Material asteroidMaterial; 
    public float asteroidSize = 1f; 
 
    private bool _useAsteroids; 
    private float _asteroidTotalSpawnCheckRadius; 
    private float _localMinRadius, _localCenterRadius, _localMaxRadius; 
    private float _halfSize; 
    List<GameObject> asteroids = new List<GameObject>(); 
    List<SpawnArea> spawnAreas = new List<SpawnArea>(); 
    MeshTransformRenderer asteroidRenderer; 
 
    private float normalizedDist; 
    private float heightDistance; 
    private float normalizedFullDistance; 
 
    protected override void OnStart (){ 
        #if UNITY_EDITOR 
        if(!UnityEditor.EditorApplication.isPlaying){ 
            return; 
        } 
        #endif 
 
        planets.Add(this); 
        doublePrecision = gameObject.AddComponent<TransformDouble>(); 
        collider = gameObject.AddComponent<SphereCollider>(); 
        collider.radius = planetRadius; 
 
        atmosphereMaterial = new 
Material(Shader.Find("Custom/PlanetAtmosphere")); 
        planetMaterial = new Material(Shader.Find("Custom/Planet3D")); 
 
        if(_useAsteroids = asteroidFieldMaterial != null){ 
            asteroidRenderer = 
gameObject.AddComponent<MeshTransformRenderer>(); 
            asteroidRenderer.mesh = asteroidModel; 
            asteroidRenderer.material = asteroidMaterial; 
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            asteroidFieldMaterial = new Material(asteroidFieldMaterial); 
            Quad(50f,   0f); 
            Quad(25f,   60f); 
            Quad(0f,    120f); 
            Quad(-25f,  180f); 
            Quad(-50f, 240f); 
 
            _asteroidTotalSpawnCheckRadius = planetRadius * 
asteroidFieldRadius; 
            _halfSize = asteroidFieldMaterial.GetFloat("_Smoothing"); 
            _localMaxRadius = (asteroidFieldRadius*0.5f); 
            _localMinRadius = _localMaxRadius * (1f-_halfSize*2f); 
            _localCenterRadius = (_localMinRadius + _localMaxRadius)*0.5f; 
            _halfSize *= asteroidFieldRadius; 
        } 
 
        //COLORS AND TEXTURES 

        int planetType = Random.Range(0, 5); 
        switch(planetType){ 
        case 0:     //ICE 
            SetAtmosphere( 
                new Color(1f, 1f, 1f, Range(0f, 1f)), 
                Range(0f,0.8f) 
            ); 
            break; 
        case 1:     //LAVA 
            SetAtmosphere( 
                new Color(1f, Range(0.1f,0.7f), 0f, Range(0.3f, 0.9f)), 
                Range(0.5f,0.8f) 
            ); 
            break; 
        case 2:     //WATER 
            SetAtmosphere( 
                new Color(0f, Range(0.5f,0.8f), 1f, Range(0.6f, 0.9f)), 
                Range(0.5f,0.8f) 
            ); 
            break; 
        case 3:     //ROCK 
            SetAtmosphere( 
                new Color(1f, Range(0.3f, 0.5f), 0f, Range(0f, 0.3f)), 
                Range(0f,0.5f) 
            ); 
            break; 
        case 4:     //GRASS 
            SetAtmosphere( 
                new Color(0f, 1f, 0.2f, Range(0.6f, 0.9f)), 
                Range(0.3f,0.7f) 
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            ); 
            break; 
 
        } 
 
        TransformDouble test = new 
GameObject("Gott").AddComponent<TransformDouble>(); 
        test.mode = TransformDouble.PositionMode.Static; 
 
        transform.localScale = Vector3.one * (float)(Random.Range(0.1f, 5f) * 
NumberUtility.earthRadius); 
        orbitalObject = new OrbitalObject(doublePrecision, Sun.doublePrecision, 
Random.Range(0.1f, 5f) * NumberUtility.astronomicalUnit * 0.01, 
Random.Range(1000f, 9900f), Random.value); 
 
    } 
 
    float Range(float a, float b){ 

        return Random.Range(a,b); 
    } 
 

    void SetAtmosphere(Color color, float rim){ 
        planetMaterial.SetColor(        "_ColorAtmosphere", color); 
        atmosphereMaterial.SetColor(    "_ColorAtmosphere", color); 
        atmosphereMaterial.SetFloat(    "_AtmosphereRim", rim); 
    } 
 
    protected override void PostOnDestroy (){ 

        planets.Remove(this); 
    } 
 

    void Update () { 
        #if UNITY_EDITOR 
        if(!UnityEditor.EditorApplication.isPlaying){ 
            Mesh mesh; 
            if(debugLod <= 0)       mesh = planetLod0; 
            else if(debugLod == 1)  mesh = planetLod1; 
            else                    mesh = planetLod2; 
 
            if(mesh != null){ 
                Matrix4x4 matrix = Matrix4x4.TRS(transform.position, 
Quaternion.identity, Vector3.one * planetRadius); 
                Graphics.DrawMesh(mesh, matrix, planetMaterial, 
gameObject.layer); 
            } 
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            return; 
        } 
        #endif 
 
        collider.radius = planetRadius; 
 
        if(_useAsteroids){ 
            if(CameraWithinDistance(transform.position, 
_asteroidTotalSpawnCheckRadius)){ 
                Vector3 relativeCameraPosition = 
transform.InverseTransformPoint(Camera.main.transform.position); 
                Vector2 relativeFlatCameraPosition = new 
Vector2(relativeCameraPosition.x, relativeCameraPosition.z)/ planetRadius; 
 
                normalizedFullDistance = relativeFlatCameraPosition.magnitude; 
                normalizedDist = 
CalculateNormalizedDistFromFullDistance(normalizedFullDistance); 
                heightDistance = Mathf.Abs(Camera.main.transform.position.y - 
transform.position.y); 
                normalizedFullDistance /= asteroidFieldRadius; 
 
                if(heightDistance <= 
maxKilometersToSpawn*1000f     &&      normalizedDist > 0.0f){ 
                    UpdateCurrentAsteroids(relativeFlatCameraPosition); 
                } else { 
                    ClearAll(); 
                } 
            } else { 
                ClearAll(); 
            } 
        } 
    } 
 
    void FixedUpdate(){ 
        #if UNITY_EDITOR 
        if(!UnityEditor.EditorApplication.isPlaying){ 
            return; 
        } 
        #endif 
        orbitalObject.FixedUpdate(); 
    } 
 
    void LateUpdate(){ 
        #if UNITY_EDITOR 
        if(!UnityEditor.EditorApplication.isPlaying){ 
            return; 
        } 
        #endif 
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        Vector4 v = new Vector4(); 
        v.x = transform.position.x; 
        v.y = transform.position.y; 
        v.z = transform.position.z; 
        v.w = -0.6f; 
        asteroidFieldMaterial.SetVector("_WorldPosition", v); 
 

        Matrix4x4 matrix = Matrix4x4.TRS(transform.position, 
Quaternion.identity, Vector3.one * planetRadius); 
        Mesh mesh; 
        float distance = Vector3.Distance(transform.position, 
Camera.main.transform.position) / planetRadius; 
        if(distance < 40f)          mesh = planetLod0; 
        else if(distance < 100f)    mesh = planetLod1; 
        else if(distance < 1000f)   mesh = planetLod2; 
        else return;    //Cull 
 
        Graphics.DrawMesh(mesh, matrix, planetMaterial,     gameObject.layer); 
        Graphics.DrawMesh(mesh, matrix, atmosphereMaterial, gameObject.layer); 
    } 
 

    #if UNITY_EDITOR 
    void OnDrawGizmos(){ 
        Gizmos.color = Color.clear; 
        Gizmos.DrawSphere(transform.position, planetRadius); 
    } 
    #endif 
 

    float CalculateNormalizedDist(Vector2 localPosition){ 
        return 
CalculateNormalizedDistFromFullDistance(localPosition.magnitude); 
    } 
    float CalculateNormalizedDist(Vector3 localPosition){ 
        return CalculateNormalizedDistFromFullDistance(new 
Vector2(localPosition.x, localPosition.z).magnitude); 
    } 
    float CalculateNormalizedDistFromFullDistance(float fullDistance){ 
        float normalizedDist = 1f-Mathf.Clamp01((Mathf.Abs(fullDistance - 
_localCenterRadius) / _halfSize)*2f); 
        return normalizedDist; 
    } 
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    const float idGenerationSize = 5000f; 
    int singleID; 
    Vector2 asteroidSpawnCenter; 
 
    void UpdateCurrentAsteroids(Vector2 relativePosition){ 
        //Remove asteroids that are out of range 
        for(int i = 0; i < asteroids.Count; i++){ 
            if(asteroids[i] == null){ 
                asteroids.RemoveAt(i); 
                i--; 
            } else { 
                if(!CameraWithinDistance(asteroids[i].transform.position, 
maxKilometersToSpawn*1000f)){ 
                    asteroidRenderer.Remove(asteroids[i].transform); 
                    Destroy(asteroids[i]); 
                    asteroids.RemoveAt(i); 
                    i--; 
                } 
            } 
        } 
 
        GenerateAsteroids(relativePosition); 
    } 
 
    int GenerateID(Vector2 relativePosition){ 

        relativePosition = RoundPosition(relativePosition); 
        int id1 = Mathf.RoundToInt(relativePosition.x); 
        int id2 = Mathf.RoundToInt(relativePosition.y); 
        return GenerateID(id1, id2); 
    } 
 
    int GenerateID(int x, int y){ 
        return ((long)CreateRandom(x) + (long)CreateRandom(y)).GetHashCode(); 
    } 
 
    Vector2 RoundPosition(Vector2 position){ 
        position *= (1f/idGenerationSize) * planetRadius; 
        return position; 
    } 
    Vector2 UnRoundPosition(Vector2 position){ 
        position /= (1f/idGenerationSize) * planetRadius; 
        return position; 
    } 
 
    //--- G E N E R A T E    A S T E R O I D S ---\\ 
    const int asteroidAreaCount = 6; 
    void GenerateAsteroids(Vector2 relativePosition){ 
        int id = GenerateID(relativePosition); 
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        if(id != singleID){ 
            singleID = id; 
 
            foreach(SpawnArea area in spawnAreas)    
                area.removeAfterGeneration = true; 
 

            relativePosition = RoundPosition(relativePosition); 
            int relativeX = Mathf.FloorToInt(relativePosition.x); 
            int relativeY = Mathf.FloorToInt(relativePosition.y); 
 
            for(int x = -asteroidAreaCount; x <= asteroidAreaCount; x++){ 
                for(int y = -asteroidAreaCount; y <= asteroidAreaCount; y++){ 
                    AddArea(relativeX+x, relativeY+y, 0.3f); 
                } 
            } 
 
            for(int i = 0; i < spawnAreas.Count; i++){ 
                if(spawnAreas[i].removeAfterGeneration){ 
                    spawnAreas[i].RemoveChildGameObjects(); 
                    spawnAreas.RemoveAt(i); 
                    i--; 
                } 
            } 
 
            StopCoroutine("SpawnAsteroids"); 
            StartCoroutine("SpawnAsteroids"); 
        } 
    } 
 

    void AddArea(int x, int y, float size){ 
        int id = GenerateID(x,y); 
 
        foreach(SpawnArea existingArea in spawnAreas){ 
            if(existingArea.id == id){ 
                existingArea.removeAfterGeneration = false; 
                return; 
            } 
        } 
 
        Vector2 position = UnRoundPosition(new Vector2(x,y)); 
        float distance = Mathf.Pow(CalculateNormalizedDist(position), 2f); 
        spawnAreas.Add(new SpawnArea(id, position, size, distance)); 
    } 
 
    int spawnCounter; 

    IEnumerator SpawnAsteroids(){ 
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        foreach(SpawnArea area in spawnAreas){ 
            for(int i = 0; i < area.spawnPositions.Count; i++){ 
                if(!area.spawnPositions[i].spawnedModel){ 
                    if(CameraWithinDistance(transform.TransformPoint(area.spaw
nPositions[i].position), maxKilometersToSpawn*1000f)){ 
                        Random.InitState(area.spawnPositions[i].seed); 
                        //GameObject g = Instantiate(asteroidModel); 
                        GameObject g = new GameObject(""); 
                        g.transform.parent = transform; 
                        g.transform.localPosition = 
area.spawnPositions[i].position * planetRadius; 
                        g.transform.rotation = Random.rotation; 
                        g.transform.localScale *= asteroidSize; 
                        MeshCollider coll = g.AddComponent<MeshCollider>(); 
                        coll.sharedMesh = asteroidModel; 
                        coll.convex = true; 
 
                        asteroids.Add(g); 
                        asteroidRenderer.Add(g.transform); 
                        area.spawnPositions[i].spawnedModel = g; 
 
                        spawnCounter ++; 
                        if(spawnCounter >= 50){ 
                            spawnCounter = 0; 
                            yield return null; 
                        } 
                    } 
                } 
            }  
        } 
    } 
 
 
    bool CameraWithinDistance(Vector3 position, float maxDistance){ 

        return Vector3.Distance(position, Camera.main.transform.position) <= 
maxDistance; 
    } 
 

    int CreateRandom(int seed){ 
        Random.InitState(seed); 
        return Random.Range(int.MinValue, int.MaxValue); 
    } 
 

    void ClearAll(){ 
        foreach(GameObject g in asteroids){ 
            Destroy(g); 
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        } 
    } 
 

    GameObject Quad(float position, float rotation){ 
        GameObject g = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Quad); 
        DestroyImmediate(g.GetComponent<Collider>()); 
        g.transform.parent = transform; 
        g.transform.localPosition = new Vector3(0f, position/planetRadius, 0f); 
        g.transform.localScale = Vector3.one * asteroidFieldRadius * 
planetRadius; 
        g.transform.localEulerAngles = new Vector3(90f, rotation, 0f); 
        g.GetComponent<MeshRenderer>().sharedMaterial = asteroidFieldMaterial; 
        return g; 
    } 
 
 

    class SpawnArea{ 
        public int id; 
        public Vector2 position; 
        public bool removeAfterGeneration = false; 
 
        public List<SpawnPosition> spawnPositions = new List<SpawnPosition>(); 
 
        public void RemoveChildGameObjects(){ 
            foreach(SpawnPosition position in spawnPositions){ 
                if(position.spawnedModel){ 
                    Destroy(position.spawnedModel); 
                } 
            } 
 
        } 
 
        public SpawnArea(int id, Vector2 position, float size, float density){ 
            this.id = id; 
            this.position = position; 
 
            Random.InitState(id); 
            int c = Mathf.RoundToInt(Random.Range(5f*density, 20f*density)); 
            for(int i = 0; i < c; i++){ 
                spawnPositions.Add(new SpawnPosition(position, size)); 
            } 
        } 
    } 
 
    class SpawnPosition{ 
        public int seed; 
        public Vector3 position; 
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        public GameObject spawnedModel; 
 
        public SpawnPosition(Vector2 centerPosition, float size){ 
            seed = Random.Range(int.MinValue, int.MaxValue); 
            Random.InitState(seed); 
            position = new Vector3(Random.Range(-1f,1f), 0f, Random.Range(-
1f,1f)) * size; 
            position.y = Random.Range(-1f,1f)*size*0.02f; 
            position.x += centerPosition.x; 
            position.z += centerPosition.y; 
        } 
    } 
} 
 
 

Solklassen: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Sun : MonoBehaviour { 
    public Color color = Color.white; 
    public float solarRadius = 1f; 
    GameObject sunQuad; 
    Material sunQuadMat; 
 
    public static TransformDouble doublePrecision; 
    public GameObject flare; 
    public float flareSizeMultiplier = 1e7f; 
 
    Transform moving1; 
    public AnimationCurve flareAmount = AnimationCurve.Linear(0f, 0.5f, 1f, 
1f); 
    public AnimationCurve flareSize = AnimationCurve.Linear(0f, 0.5f, 1f, 1f); 
    public AnimationCurve flareHeight = AnimationCurve.Linear(0f, 1f, 1f,1f); 
 
    List<Transform> flares = new List<Transform>(); 
 
    // Use this for initialization 
    void Awake () { 
        doublePrecision = gameObject.AddComponent<TransformDouble>(); 
        doublePrecision.mode = TransformDouble.PositionMode.Static; 
 
        sunQuad = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Quad); 
        sunQuad.transform.parent = transform; 
        sunQuad.transform.Reset(); 
        DestroyImmediate(sunQuad.GetComponent<Collider>()); 
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        sunQuad.GetComponent<MeshRenderer>().material = sunQuadMat = new 
Material(Shader.Find("Unlit/SunQuad")); 
        sunQuadMat.color = color; 
 

        if(flare){ 
            flare = Instantiate(flare, transform); 
            flare.transform.localScale = Vector3.one * flareSizeMultiplier; 
 
            moving1 = flare.transform.FindChildWithStarting("Moving1"); 
 
            for(int i = 0; i < 50; i++){ 
                float n = (float)i / 50f; 
                float amount = (n*20f) % 1f; 
                if(flareAmount.Evaluate(n) >= amount){ 
                    Transform t = Instantiate(moving1.gameObject, 
moving1.parent).transform; 
                    t.localRotation = moving1.localRotation; 
                    t.localScale = moving1.localScale; 
                    t.localScale *= flareSize.Evaluate(n); 
                    t.localScale = new Vector3(t.localScale.x, t.localScale.y 
* flareHeight.Evaluate(n), t.localScale.z); 
                    flares.Add(t); 
                } 
            } 
 
            moving1.gameObject.SetActive(false); 
        } 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    float flareHidden = 0f; 
    void LateUpdate () { 
        Vector4 v = new Vector4(); 
        v.x = transform.position.x; 
        v.y = transform.position.y; 
        v.z = transform.position.z; 
        //v.w = radius 
 
        Shader.SetGlobalVector("_Sun", v); 
 
        //Update farclip fix 

        Vector3 dir = (transform.position - Camera.main.transform.position); 
        float distance = dir.magnitude; 
        dir /= distance; 
        float target = GraphicsManager.worldCamera.farClipPlane * 0.9f; 
        bool outOfBounds = distance >= target; 
        float normalizedDiff =  Mathf.Clamp01(target/distance); 
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        Vector3 outOfBoundsPos = Camera.main.transform.position + dir * target; 
 
        //FLARE UPDATE 

        if(flare != null) 
        { 
            flare.transform.localScale = Vector3.one * flareSizeMultiplier; 
            if(outOfBounds){ 
                flare.transform.position = outOfBoundsPos; 
                flare.transform.localScale *= normalizedDiff; 
            } else { 
                flare.transform.localPosition = Vector3.zero; 
            } 
 
            flare.transform.rotation = Camera.main.transform.rotation; 
            Vector3 flareLocal = 
Camera.main.WorldToViewportPoint(transform.position); 
            flareLocal.x = flareLocal.x*2f-1f; 
            flareLocal.y = flareLocal.y*2f-1f; 
 
            Vector2 flareDirFlat = new Vector2(flareLocal.x, flareLocal.y)*2f; 
            Vector3 flareDir = Camera.main.transform.TransformVector(-
flareDirFlat) * Vector3.Distance(Camera.main.transform.position, 
transform.position)*1.5f; 
 
            float converter = 1f/(float)flares.Count; 
            for(int i = 0; i < flares.Count; i++){ 
                float n = (float)i * converter; 
 
                flares[i].position = transform.position + flareDir * n; 
 
            } 
             
 

            //Update hidden 
            float hidden = 0f; 
            int total = 0; 
            for(int layer = 0; layer < 4; layer++){ 
                float multiplier = (float)layer * 0.9f; 
                for(int angle = 0; angle < 360; angle += 30){ 
                    total ++; 
                    if(CastToSelf(Mathf.Sin(angle)*multiplier, 
Mathf.Cos(angle)*multiplier)){ 
                        hidden += 1f; 
                    } 
                } 
            } 
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            flareHidden = Mathf.Lerp(flareHidden, hidden / (float)total, 
Time.deltaTime*10f); 
            hidden = Mathf.Clamp01(1f - flareDirFlat.magnitude*0.125f + 0.5f); 
            Shader.SetGlobalFloat("_FadeSunFlare", (1f-
Mathf.Clamp01(Mathf.Pow(flareHidden, 2f))) * hidden); 
        } 
 
        //Update sunquad 

        sunQuad.transform.forward = dir; 
        sunQuad.transform.localScale = Vector3.one * solarRadius * 1e8f; 
        if(outOfBounds){ 
            sunQuad.transform.position = outOfBoundsPos; 
            sunQuad.transform.localScale *= normalizedDiff; 
        } else { 
            sunQuad.transform.localPosition = Vector3.zero; 
        } 
    } 
 
 
    bool CastToSelf(float shiftX, float shiftY){ 

        Vector3 pos = Camera.main.transform.position; 
        Vector3 dir = Quaternion.Euler(shiftX, shiftY, 0f) * 
(transform.position - pos).normalized; 
         
        bool checkBackfaces = Physics.queriesHitBackfaces; 
        Physics.queriesHitBackfaces = false; 
 
        RaycastHit hit = new RaycastHit(); 
        bool value = Physics.Raycast(pos, dir, out hit); 
        if(value){ 
            Sun sun = hit.collider.gameObject.GetComponentInParent<Sun>(); 
            value = sun == null; 
        } 
 

        Physics.queriesHitBackfaces = checkBackfaces; 
        return value; 
    } 
} 
 
 

Shader för solklassen: 

Shader "Unlit/SunQuad" 
{ 
    Properties 
    { 
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        _Color ("Color", color) = (1,1,1,1) 
    } 
    SubShader 
    { 
        Tags { "RenderType"="Transparent" "Queue"="Transparent"} 
        LOD 100 
        ZWrite Off 
        Blend SrcAlpha OneMinusSrcAlpha  
 
        Pass 
        { 
            CGPROGRAM 
            #pragma vertex vert 
            #pragma fragment frag 
             
            #include "UnityCG.cginc" 
 
            struct appdata 
            { 
                float4 vertex : POSITION; 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
            }; 
 
            struct v2f 
            { 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
                float4 vertex : SV_POSITION; 
            }; 
 
            v2f vert (appdata v) 
            { 
                v2f o; 
                o.vertex = UnityObjectToClipPos(v.vertex); 
                o.uv = v.uv; 
                return o; 
            } 
 
            fixed4 _Color; 
            fixed4 frag (v2f i) : SV_Target 
            { 
                half dist = 1.0-saturate(distance(i.uv, 0.5)*2.0); 
                half ball = pow(smoothstep(0.85,0.95, dist), 5.0); 
                half glow = pow(dist, 2.0) + pow(dist, 4.0) + pow(dist, 6.0) + 
pow(dist, 10.0); 
 
                fixed4 col = _Color; 
                col.rgb = lerp(col.rgb, 1.0, pow(smoothstep(0.7, 1, dist), 
3.0)) * (1.0 + ball*20.0); 
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                col.a = saturate(ball + glow*0.25); 
                return col; 
            } 
            ENDCG 
        } 
    } 
} 
 
 

Shader för planeter: 

Shader "Custom/Planet3D" { 
    Properties { 
        _Color ("Rim", Color) = (1,1,1,1) 
        _ColorAtmosphere ("Atmosphere", Color) = (1,1,1,1) 
        _MainTex ("Albedo (RGB)", 2D) = "white" {} 
    } 
    SubShader { 
        Tags { "RenderType"="Opaque" } 
        LOD 100 
         
        CGPROGRAM 
        #pragma surface surf StandardSpecular vertex:vert addshadow 
        #pragma target 3.0 
 
        sampler2D _MainTex; 
 
        struct Input { 
            float2 uv_MainTex; 
            float3 worldNormal; 
            float3 worldPos; 
            float3 localPos; 
            float3 viewDir; 
        }; 
 
        void vert (inout appdata_full v, out Input o) { 
            UNITY_INITIALIZE_OUTPUT(Input,o); 
            o.localPos = v.vertex.xyz; 
        } 
 
        float Curve(float x, float t){ 
            return 1.0 / pow(2.8, t / x); 
        } 
 
        fixed4 _Color, _ColorAtmosphere; 
 
        UNITY_INSTANCING_BUFFER_START(Props) 
        UNITY_INSTANCING_BUFFER_END(Props) 
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        float4 _Sun; 
 
        void surf (Input IN, inout SurfaceOutputStandardSpecular o) { 
            half rim = 1.0-saturate(dot (normalize(IN.viewDir), o.Normal)); 
            half halfRim = rim * 0.7 + 0.5; 
 
            half3 localPosition = normalize(IN.localPos); 
 
            float3 mask = abs(localPosition); 
            mask = pow(smoothstep(0.35, 0.9, mask), 1.5); 
 
            fixed4 col =        tex2D (_MainTex, localPosition.xy); 
            col = lerp(col,     tex2D (_MainTex, localPosition.xz), mask.y); 
            col = lerp(col,     tex2D (_MainTex, localPosition.yz), mask.x); 
 
            float light = 1.0-smoothstep(0.9, 1.5, distance(IN.worldNormal, 
normalize(  _Sun.xyz - IN.worldPos  ))); 
            float lightRim = smoothstep(0.8, 0.3, light) * light * halfRim; 
 
            o.Emission = col * light 
                +   _Color.rgb * lightRim 
                +   _ColorAtmosphere.rgb * light*halfRim; 
 
            o.Albedo = 0.0; 
            o.Specular = 0.0; 
            o.Smoothness = 0.0; 
            o.Alpha = 1.0; 
        } 
        ENDCG 
    } 
    FallBack "Diffuse" 
} 
 
 

Shader för planetatmosfär: 

Shader "Custom/PlanetAtmosphere" { 
    Properties { 
        _Color ("Rim", Color) = (1,1,1,1) 
        _ColorAtmosphere ("Atmosphere", Color) = (1,1,1,1) 
        _MainTex ("Albedo (RGB)", 2D) = "white" {} 
        _AtmosphereBackLight ("Atmosphere Back Light", range(0, 1)) = 0.1 
        _AtmosphereRim ("Atmosphere Rim", range(0, 1)) = 0.1 
    } 
    SubShader { 
        Tags { "RenderType"="Transparent" "Queue"="Transparent"} 
        LOD 100 



 LIII 

         
        CGPROGRAM 
        #pragma surface surf StandardSpecular vertex:vert alpha:fade 
        #pragma target 3.0 
 
        sampler2D _MainTex; 
 
        struct Input { 
            float2 uv_MainTex; 
            float3 worldNormal; 
            float3 worldPos; 
            float3 localPos; 
            float3 viewDir; 
        }; 
 
        void vert (inout appdata_full v, out Input o) { 
            UNITY_INITIALIZE_OUTPUT(Input,o); 
            v.vertex.xyz += v.normal.xyz * 0.03; 
            o.localPos = v.vertex.xyz; 
        } 
 
        float Curve(float x, float t){ 
            return 1.0 / pow(2.8, t / x); 
        } 
 
        fixed4 _Color, _ColorAtmosphere; 
 
        UNITY_INSTANCING_BUFFER_START(Props) 
        UNITY_INSTANCING_BUFFER_END(Props) 
 
        float4 _Sun; 
 
        half _AtmosphereBackLight,_AtmosphereRim; 
 
        void surf (Input IN, inout SurfaceOutputStandardSpecular o) { 
            half rim = 1.0-saturate(dot (normalize(IN.viewDir), o.Normal)); 
            half halfRim = rim * 0.7 + 0.5; 
 
            float3 mask = abs(IN.localPos); 
            mask = pow(smoothstep(0.35, 0.9, mask), 1.5); 
 

            float light = 1.0-smoothstep(0.9, 1.5 + _AtmosphereBackLight, 
distance(IN.worldNormal, normalize(   _Sun.xyz - IN.worldPos  ))); 
            float lightRim = smoothstep(0.8, 0.3, light) * light * halfRim; 
 
            o.Emission = 0 
                +   _Color.rgb * lightRim 
                +   _ColorAtmosphere.rgb * light; 
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            o.Albedo = 0.0; 
            o.Specular = 0.0; 
            o.Smoothness = 0.0; 
            o.Alpha = lerp(rim, 1.0, _AtmosphereRim) * pow(smoothstep(0.99, 
0.7, rim), 1.0) * _ColorAtmosphere.a; 
        } 
        ENDCG 
    } 
    FallBack "Diffuse" 
} 
 
 

Shader för natthimmel: 

Detta är hur det egentligen ser ut, en boll som ligger vid kameran (de vita linjerna visa 
kanterna av vad kameran ser, och den börjar mitt i bollen. Bollen renderas bakom annan 
geometri, så det ser ut som att den är långt bort. 
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Shader "Unlit/SkyboxUnlit" 
{ 
    Properties 
    { 
        _MainTex ("Texture", 2D) = "white" {} 
    } 
    SubShader 
    { 
        Tags {"Queue"="Background" } 
        LOD 100 
        ZWrite Off 
        Cull Back 
 
        Pass 
        { 
            CGPROGRAM 
            #pragma vertex vert 
            #pragma fragment frag 
             
            #include "UnityCG.cginc" 
 
            struct appdata 
            { 
                float4 vertex : POSITION; 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
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            }; 
 
            struct v2f 
            { 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
                float4 vertex : SV_POSITION; 
                float3 worldPosition : TEXCOORD1; 
            }; 
 
            sampler2D _MainTex; 
            float4 _MainTex_ST; 
             
            v2f vert (appdata v) 
            { 
                v2f o; 
                float4x4 modelMatrix = unity_ObjectToWorld; 
                o.worldPosition = v.vertex.xyz; 
 
                o.vertex = UnityObjectToClipPos(v.vertex); 
                o.uv = TRANSFORM_TEX(v.uv, _MainTex); 
                return o; 
            } 
             
            fixed4 frag (v2f i) : SV_Target 
            { 
                fixed3 t = abs(i.worldPosition.xyz); 
 
                if((t.x > t.y && t.x > t.z) > 0.5)          return 
tex2D(_MainTex, i.worldPosition.yz); 
                else if((t.y > t.x && t.y > t.z) > 0.5)     return 
tex2D(_MainTex, i.worldPosition.xz); 
                else                                        return 
tex2D(_MainTex, i.worldPosition.xy); 
            } 
            ENDCG 
        } 
    } 
} 
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Appendix F -  API 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
namespace MachineAnimation{ 
    public static class Methods { 
         
        public static void RotateSwitch(Transform t, bool active, float angle 
= 30f){ 
            if(TransformIsNull(t, "RotateSwitch()")) return; 
            if(active)  RotateTo(t, angle*0.5f,     0f, 0f, 40f); 
            else        RotateTo(t, angle*-0.5f,    0f, 0f, 40f); 
        } 
 

        public static void RotateTo(Transform transform, float x, float y, 
float z, float t){ 
            if(TransformIsNull(transform, "RotateTo()")) return; 
            RotateTo(transform, new Vector3(x,y,z), t); 
        } 
 
        public static void RotateTo(Transform transform, Vector3 rot, float 
t){ 
            if(TransformIsNull(transform, "RotateTo()")) return; 
            transform.localRotation = Quaternion.Lerp(transform.localRotation, 
Quaternion.Euler(rot), Time.fixedDeltaTime*t); 
        } 
 

        public static void RotateTransform(Transform t, float x, float y, 
float z, float scale){ 
            if(TransformIsNull(t, "RotateTransform()")) return; 
            RotateTransform(t, new Vector3(x,y,z), scale); 
        } 
 
        public static void RotateTransform(Transform t, Vector3 rot, float 
scale){ 
            if(TransformIsNull(t, "RotateTransform()")) return; 
            Quaternion oldRotation = t.localRotation; 
            rot.x = Mathf.Clamp(rot.x, -1f, 1f); 
            rot.y = Mathf.Clamp(rot.y, -1f, 1f); 
            rot.z = Mathf.Clamp(rot.z, -1f, 1f); 
            t.localEulerAngles = rot * scale; 
            t.localRotation = Quaternion.Lerp(oldRotation, t.localRotation, 
Time.fixedDeltaTime * 30f); 
        } 
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        static bool TransformIsNull(Transform t, string methodName){ 
            if(t == null){ 
                Debug.LogWarning(methodName + " was called, but the Transform 
was null.\n"); 
                return true; 
            } 
            return false; 
        } 
    } 
} 
 

Klassen NonRotatingChild: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
namespace MachineAnimation{ 
    public class NonRotatingChild{ 
        public Transform transform; 
        public Transform parent; 
        Vector3 position; 
 
        public NonRotatingChild(Transform source){ 
            if(source != null){ 
                transform = source; 
                parent = transform.parent; 
                if(parent != null){ 
                    position = transform.localPosition; 
                    transform.parent = parent.parent; 
                } else Debug.LogWarning("Could not fully create a 
NonRotatingChild for " + source.name + ", it has no parent.\n"); 
            } else Debug.LogWarning("Could not create a NonRotatingChild, 
input was null.\n"); 
        } 
 
        public void Update(){ 
            if(parent != null){ 
                transform.position = parent.TransformPoint(position); 
            } 
        } 
    } 
} 
 
 

Klassen RotatingTransform: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
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using UnityEngine; 
 

namespace MachineAnimation{ 
    public class RotatingTransform{ 
        public Transform transform; 
        public float scale; 
        Quaternion startRotation; 
        Vector3 lastRot; 
 
        public RotatingTransform(Transform t, float scale){ 
            transform = t; 
            this.scale = scale; 
            if(t != null) startRotation = t.localRotation; 
            else Debug.LogWarning("Could not create a RotatingTransform, input 
was null.\n"); 
            lastRot = Vector3.zero; 
        } 
 
        public void Rotate(float x, float y, float z){ 
             
            float t = Time.fixedDeltaTime * 10f; 
            lastRot.x = Mathf.Lerp(lastRot.x, Clamp(x), t); 
            lastRot.y = Mathf.Lerp(lastRot.y, Clamp(y), t); 
            lastRot.z = Mathf.Lerp(lastRot.z, Clamp(z), t); 
 
            if(transform != null){ 
                transform.localRotation = startRotation; 
                transform.Rotate(lastRot * scale, Space.Self); 
            } 
        } 
 
        static float Clamp(float x){ 
            if(x > 1f) return 1f; 
            else if(x < -1f) return -1f; 
            return x; 
        } 
    } 
} 
 

Klassen ShipEngine: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
namespace MachineAnimation{ 
    public class ShipEngine{ 
        private ShipData data; 
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        public float fuel; 
        public float thrust; 
        public float heat; 
 
        MachineAnimation.RotatingTransform engineGauge; 
        MachineAnimation.RotatingTransform fuelGauge; 
 
        public ShipEngine(ShipData data, Transform ship, string engineGauge, 
string fuelGauge){ 
            this.data = data; 
 
            fuel = data.fuelTankInLiters; 
            heat = 0f; 
            thrust = 0f; 
 
            this.engineGauge = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(ship.FindChildWithStarting(engineGauge), 
140f); 
            this.fuelGauge = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(ship.FindChildWithStarting(fuelGauge), 
140f); 
        } 
 
        public void Update(float thrustTarget, bool overdrive){ 

            float possibleForce = 0f; 
            float scaling = data.fuelConsumptionInLitersPerSecond * 
Time.fixedDeltaTime; 
 
            if(fuel > 0f){ 
                float diff = Mathf.Abs(thrustTarget) * scaling; 
                float finalDiff = diff; 
                if(overdrive){ 
                    finalDiff = Time.fixedDeltaTime + finalDiff*9f; 
                } 
 
                if(finalDiff > fuel){ 
                    possibleForce = fuel; 
                    fuel = 0f; 
                } 
                else { 
                    fuel -= finalDiff; 
                    possibleForce = diff; 
                } 
 
                possibleForce /= scaling; 
            } 



 LXI

 
            if(thrust < possibleForce)  thrust = Mathf.Min(thrust + 
Time.fixedDeltaTime, possibleForce); 

            else                        thrust = Mathf.Max(thrust - 
Time.fixedDeltaTime*2f, possibleForce); 
 
            thrust = Mathf.Lerp(thrust, possibleForce, Time.fixedDeltaTime * 
5f); 
            heat = Mathf.Max(0f, heat + (-0.1f + thrust) * 
Time.fixedDeltaTime); 
            heat = Mathf.Lerp(heat, 0f, Time.fixedDeltaTime*0.02f); 
 
            engineGauge.Rotate(0f,0f, thrust*-2f+1f); 
            fuelGauge.Rotate(0f,0f, (fuel / (float)data.fuelTankInLiters)*-
2f+1f); 
        } 
    } 
} 
 

Klassen ShipWing: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
namespace MachineAnimation{ 
    public class ShipWing{ 
        MachineAnimation.RotatingTransform flaps, topFlaps; 
        float invert = 1f; 
 
        public ShipWing(Transform ship, string flaps, string topFlaps, bool 
invert){ 
            this.flaps      = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(ship.FindChildWithStarting(flaps),         
45f); 
            this.topFlaps   = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(ship.FindChildWithStarting(topFlaps),  15f)
; 
            if(invert) this.invert = -1f; 
        } 
 
        public void Update(float x, float z){ 
            float t = x + z * invert; 
            flaps.Rotate(t, 0f, 0f); 
            topFlaps.Rotate(Mathf.Pow(Mathf.Max(0f, t), 2f), 0f, 0f); 
        } 
    } 
} 
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Appendix G -  Rymdskeppsklassen 

Klassen som styr skeppets fysik och som anropar animationerna: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using DoublePrecision; 
 

public class Ship : MonoBehaviour { 
 
    // V A R I A B L E S 
    public ShipData data; 
    public static Ship player; 
    public static GLMarker playerMarkerTarget{ 
        get{ 
            if(player != null) return player.overdriveMarkerTarget; 
            else return null; 
        } set { 
            if(player != null) player.overdriveMarkerTarget = value; 
        } 
    } 
    static Quaternion smoothCameraRotation = Quaternion.identity; 
    static byte cameraMode = 0; 
    public bool isPlayer = false; 
    TransformDouble doublePrecision; 
 
    Collider collider; 
    Rigidbody body; 
    float dotSmooth = 0f; 
    Vector3 targetDir; 
    Vector3 targetRot; 
 
    bool overdrive = false; 
    float overdriveSpoolWait = 0f; 
    float overdriveSpool = 0f; 
    float postOverdriveDrag = 0f; 
    float postOverdriveLock = 0f; 
    public GLMarker overdriveMarkerTarget; 
    bool alignToMarker = false; 
    float distanceToMarkerSlowdown; 
    Material engineMat; 
    float enginePower; 
    AI ai; 
 
    Material markerDistanceBar; 
    Material postOverdriveLockBar; 
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    Material alignToMarkerLight; 
    List<Light> alignToMarkerLightGroup = new List<Light>(); 
    Material markerLocked; 
    Material postOverdriveLockLight; 
 
    static Transform a_joystick; 
    static Transform a_pedals; 
    static MachineAnimation.NonRotatingChild a_subPedal1, a_subPedal2; 
    static Transform a_throttle; 
    static Transform a_overdrive; 
    static Transform a_aligntotarget; 
    static Transform a_locktarget; 
    static Transform a_unlocktarget; 
    static Transform a_horizonline; 
    static Transform a_aligngauge; 
    static MachineAnimation.RotatingTransform a_gauge_warp; 
    static MachineAnimation.RotatingTransform a_gauge_spoolwait; 
    static MachineAnimation.RotatingTransform a_gauge_angletotarget; 
    static MachineAnimation.RotatingTransform a_gauge_velocity; 
 
    static MachineAnimation.ShipWing leftWing; 
    static MachineAnimation.ShipWing rightWing; 
 
    MachineAnimation.ShipEngine rightEngine, leftEngine; 
 

    public static bool isLockingTarget; 
    float markerAlignedT; 
 
    public Vector3 velocity{get{ 
            if(body != null) return body.velocity; 
            else return transform.forward*0.000001f; 
        } 
    } 
 
 

    // S T A R T 

    void Start () { 
        HydraulicUtility.CreateFromChildren(gameObject); 
        body = gameObject.AddComponent<Rigidbody>(); 
        body.useGravity = false; 
        body.mass = 1000f; 
        body.centerOfMass = Vector3.zero; 
        body.collisionDetectionMode = 
CollisionDetectionMode.ContinuousDynamic; 
        body.drag = 0.3f; 
        body.angularDrag = 3f; 
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        doublePrecision = gameObject.AddComponent<TransformDouble>(); 
        doublePrecision.center = isPlayer; 
        doublePrecision.mode = TransformDouble.PositionMode.Dynamic; 
 
        engineMat = FindMaterial(Shader.Find("Unlit/Engine")); 
        ai = new AI(0.2f, this); 
 
        markerDistanceBar       = 
transform.GetMaterialFromChild("MarkerDistanceBar"); 
        postOverdriveLockBar    = 
transform.GetMaterialFromChild("PostOverdriveLockBar"); 
 
        alignToMarkerLight      = 
transform.GetMaterialFromChild("AlignToMarker"); 
        markerLocked            = 
transform.GetMaterialFromChild("MarkerLocked"); 
        postOverdriveLockLight  = 
transform.GetMaterialFromChild("PostOverdriveLockLight"); 
 

        rightEngine = new MachineAnimation.ShipEngine(data, 
transform,"A_Gauge_EngineRight", "A_Gauge_RightFuel"); 
        leftEngine = new MachineAnimation.ShipEngine(data, transform, 
"A_Gauge_EngineLeft", "A_Gauge_LeftFuel"); 
 
        Debug.LogWarning("SET LAYER DISABLED\n"); 
        SetLayer(); 
 

        Transform[] alignToMarkerLightTransforms = 
transform.FindChildrenWithStarting("AlignmentLight"); 
        foreach(Transform l in alignToMarkerLightTransforms){ 
            Light light = l.GetComponent<Light>(); 
            if(light != null) alignToMarkerLightGroup.Add(light); 
        } 
    } 
     
    // P H Y S I C S   U P D A T E 
    void FixedUpdate () { 
        UpdateIsPlayer(); 
 
        rightEngine.Update(targetDir.z, overdrive); 
        leftEngine.Update(targetDir.z, overdrive); 
 
        enginePower = Mathf.Lerp(enginePower, Mathf.Abs(targetDir.z), 
Time.fixedDeltaTime*10f); 
        Vector3 force = targetDir; 
        targetDir = transform.TransformVector(targetDir).normalized; 
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        //--- O V E R D R I V E ---\\ 
        if(overdrive && postOverdriveLock <= 0f){   //OVerdriving 
            if(overdriveSpoolWait < data.overdriveSpoolWait){ 
                overdriveSpoolWait += Time.fixedDeltaTime; 
                overdriveSpool = Mathf.Lerp(overdriveSpool, 0f, 
Time.fixedDeltaTime * 10f); 
            } else { 
                overdriveSpoolWait = data.overdriveSpoolWait; 
                overdriveSpool = Mathf.Lerp(overdriveSpool, 1f, 
Time.fixedDeltaTime * (1f/data.overdriveSpoolTime)); 
            } 
                 
 
        } else {    //Not overdriving 
            if(overdriveSpoolWait >= 0.99f){ 
                CameraMovement.ShakeImpact(MathUtility.Curve(body.velocity.mag
nitude, 10000f)); 
                body.velocity *= 0.1f; 
                postOverdriveDrag = 1f; 
                overdriveSpoolWait = 0.5f; 
                postOverdriveLock = 1f; 
            } 
            overdriveSpoolWait  = Mathf.Lerp(overdriveSpoolWait, 0f, 
Time.fixedDeltaTime * 40f); 
            overdriveSpool      = Mathf.Lerp(overdriveSpool, 0f, 
Time.fixedDeltaTime * 10f); 
        } 
 
        postOverdriveLock -= Time.deltaTime*0.25f; 
        float overdriveLerp = Mathf.Clamp01(overdriveSpoolWait + 
overdriveSpool*5f); 
        if(postOverdriveLock <= 0.75f){ 
            force = Vector3.Lerp( 
                force,  
                new Vector3(0f,0f, Mathf.Clamp(force.z, 0.05f, 1f)),  
                overdriveLerp 
            ); 
        } else { 
            force = Vector3.zero; 
        } 
 
        markerAlignedT = 0f; 
        float distanceToMarker = 1f; 
        if(overdriveMarkerTarget != null){ 
            Vector3 dir = (overdriveMarkerTarget.transform.position - 
transform.position).normalized; 
            float dist = Vector3.Distance(dir, transform.forward)*0.5f; 
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            markerAlignedT = 1f-dist; 
            float t = 1f; 
 
            if(overdriveLerp > 0f){ 
                 
                if(alignToMarker){ 
                    transform.LookAtSmooth(overdriveMarkerTarget.transform.pos
ition, transform.up, markerAlignedT*markerAlignedT * Time.fixedDeltaTime * 3f 
* overdriveLerp); 
                } 
 
                t = MathUtility.Smoothstep(0.1f, 0.7f, markerAlignedT); 
                dist = Vector3.Distance(transform.position, 
overdriveMarkerTarget.transform.position); 
                dist = Mathf.Max(0f, dist - 1000f); 
                float v = body.velocity.magnitude*4f; 
                t = Mathf.Clamp01(dist/v); 
                force.z = Mathf.Lerp(force.z, force.z * t, overdriveLerp); 
                distanceToMarker = t; 
            } 
 

            distanceToMarkerSlowdown = Mathf.Lerp(distanceToMarkerSlowdown, t, 
Time.deltaTime*5f); 
        } else { 
            distanceToMarkerSlowdown = Mathf.Lerp(distanceToMarkerSlowdown, 
1f, Time.deltaTime*5f); 
        } 
 
        SetBarValue(markerDistanceBar, distanceToMarker); 
        SetBarValue(postOverdriveLockBar, 1f-
Mathf.Clamp01(postOverdriveLock)); 
 
        // ALIGN LIGHT 
        bool alignValue = alignToMarker && playerMarkerTarget != null; 
        SetLightValue(alignToMarkerLight, alignValue); 
        foreach(Light light in alignToMarkerLightGroup){ 
            light.intensity = Mathf.Lerp(light.intensity, alignValue.ToFloat() 
* 4f, Time.deltaTime*5f); 
        } 
 
        SetLightValue(markerLocked, overdriveMarkerTarget != null); 
        SetLightValue(postOverdriveLockLight, postOverdriveLock <= 0.75f); 
 
        postOverdriveDrag   = Mathf.Lerp(postOverdriveDrag, 0f, 
Time.fixedDeltaTime * 1f); 
        body.drag = 0.3f + postOverdriveDrag*5f + overdriveLerp; 
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        ImageEffectStack.warp = 
(overdriveSpoolWait/data.overdriveSpoolWait)*0.1f +  
Mathf.Pow(overdriveSpool,0.5f)*0.9f; 
        force *= 1f + overdriveSpool * data.overdriveMultiplier; 
 
 

        body.AddRelativeForce(force * Time.fixedDeltaTime * 
data.speed,     ForceMode.VelocityChange); 
        body.AddRelativeTorque(targetRot * Time.fixedDeltaTime * 
100f,      ForceMode.VelocityChange); 
 
 

        float dot = 1f-Vector3.Distance(body.velocity.normalized, 
targetDir)*0.5f; 
        dotSmooth = Mathf.Lerp(dotSmooth, dot, Time.fixedDeltaTime*10f); 
        body.velocity = Vector3.Lerp( 
            body.velocity,  
            targetDir*body.velocity.magnitude,  
            Time.fixedDeltaTime*5f*dotSmooth*dotSmooth 
        ); 
 
 

        if(engineMat != null) engineMat.SetFloat("_Power", enginePower + 
overdriveSpool + overdriveSpoolWait*0.5f); 
        else Debug.Log("asddasas"); 
        if(isPlayer) UpdateCamera(); 
 
        double distanceToPlanet = 
(PlanetRenderer.closestPlanet.doublePrecision.position - 
doublePrecision.getCurrentPosition).magnitude; 
 
        distanceToPlanet -= PlanetRenderer.closestPlanet.planetRadius*15.0; 
        distanceToPlanet /= PlanetRenderer.closestPlanet.planetRadius*150.0; 
        if(distanceToPlanet > 1.0) distanceToPlanet = 1.0; 
        else if(distanceToPlanet < 0.0) distanceToPlanet = 0.0; 
        distanceToPlanet = 1.0 - distanceToPlanet; 
 
        transform.position += (PlanetRenderer.closestPlanetDelta * 
distanceToPlanet).to32; 
    } 
 

    Material FindMaterial(Shader shader){ 
        MeshRenderer[] rends = 
gameObject.GetComponentsInChildren<MeshRenderer>(); 
        foreach(MeshRenderer rend in rends){ 
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            for(int i = 0; i < rend.sharedMaterials.Length; i++){ 
                if(rend.sharedMaterials[i].shader == shader){ 
                    rend.materials[i] = new Material(rend.materials[i]); 
                    return rend.materials[i]; 
                } 
            } 
        } 
 

        return null; 
    } 
 

    void SetBarValue(Material mat, float value){ 
        LerpMaterialPercentage(mat, value); 
    } 
 
    void SetLightValue(Material mat, bool value){ 
        LerpMaterialPercentage(mat, value.ToFloat()); 
    } 
    void LerpMaterialPercentage(Material mat, float target){ 
        if(mat.HasProperty("_Percentage")){ 
            float f = mat.GetFloat("_Percentage"); 
            f = Mathf.Lerp(f, target, Time.deltaTime * 10f); 
            mat.SetFloat("_Percentage", f); 
 
        } 
    } 
 

    void UpdateCamera(){ 
        if(cameraMode < 2){ 
            smoothCameraRotation = Quaternion.Slerp(smoothCameraRotation, 
transform.rotation, Time.fixedDeltaTime*15f); 
            Camera.main.transform.rotation = smoothCameraRotation; 
            float d = 
Mathf.Clamp01(Mathf.Pow(Vector3.Distance(transform.forward, 
Camera.main.transform.forward), 2f)); 
            Camera.main.transform.rotation *= 
Quaternion.Lerp(Quaternion.identity, 
Quaternion.FromToRotation(Camera.main.transform.forward, transform.forward), 
d); 
         
            if(Camera.main.transform.parent != transform) 
Camera.main.transform.parent = transform; 
            if(cameraMode == 0) Camera.main.transform.localPosition = 
data.cameraPosition; 
            else if(cameraMode == 1) Camera.main.transform.localPosition = 
data.cameraDebugPosition1; 
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        } 
    } 
 
    void UpdateIsPlayer(){ 
        if(isPlayer){ 
            if(player != this){ 
                if(player != null){ 
                    if(player != this)   
                        player.isPlayer = false; 
                } 
                player = this; 
 
                //Get animation parts 
                a_joystick              = 
transform.FindChildWithStarting("A_Joystick"); 
                a_pedals                = 
transform.FindChildWithStarting("A_Pedals"); 
                a_subPedal1             = new 
MachineAnimation.NonRotatingChild(transform.FindChildWithStarting("A_SubPedal1
")); 
                a_subPedal2             = new 
MachineAnimation.NonRotatingChild(transform.FindChildWithStarting("A_SubPedal2
")); 
                a_throttle              = 
transform.FindChildWithStarting("A_Throttle"); 
                a_overdrive             = 
transform.FindChildWithStarting("A_Overdrive"); 
                a_aligntotarget         = 
transform.FindChildWithStarting("A_AlignToTarget"); 
                a_locktarget            = 
transform.FindChildWithStarting("A_LockTarget"); 
                a_unlocktarget          = 
transform.FindChildWithStarting("A_UnlockTarget"); 
                a_horizonline           = 
transform.FindChildWithStarting("A_HorizonLine"); 
                a_aligngauge            = 
transform.FindChildWithStarting("A_Gauge_VelocityAlignment"); 
                a_gauge_warp            = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(transform.FindChildWithStarting("A_Gauge_Wa
rp"), 140f); 
                a_gauge_spoolwait       = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(transform.FindChildWithStarting("A_Gauge_Sp
oolWait"), 140f); 
                a_gauge_angletotarget   = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(transform.FindChildWithStarting("A_Gauge_An
gleToTarget"), 140f); 
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                a_gauge_velocity        = new 
MachineAnimation.RotatingTransform(transform.FindChildWithStarting("A_Gauge_Ve
locity"), 140f); 
             
                leftWing    = new MachineAnimation.ShipWing(transform, 
"A_Flaps_Left", "A_TopFlaps_Left", false); 
                rightWing   = new MachineAnimation.ShipWing(transform, 
"A_Flaps_Right", "A_TopFlaps_Right", true); 
            } 
 

            isLockingTarget = Input.GetKey(KeyCode.F); 
 
            targetDir = InputManager.GetMovement(); 
 
            targetRot = Vector3.Lerp(targetRot, InputManager.GetRotation(), 
Time.fixedDeltaTime*30f); 
 
            alignToMarker = InputManager.GetAlignToMarker().ToBool(); 
            bool unlockTarget = InputManager.UnlockTarget(); 
            if(unlockTarget) overdriveMarkerTarget = null; 
 
            overdrive = Input.GetKey(KeyCode.LeftShift); 
 

            MachineAnimation.Methods.RotateTransform(a_joystick, new 
Vector3(targetRot.x, 0f, targetRot.z), 60f); 
            MachineAnimation.Methods.RotateTransform(a_pedals, new Vector3(0f, 
targetRot.y, 0f), 40f); 
            a_subPedal1.Update(); 
            a_subPedal2.Update(); 
            a_throttle.transform.localEulerAngles = new Vector3(targetDir.z * 
30f, 0f, 0f); 
            MachineAnimation.Methods.RotateTo(a_overdrive, new 
Vector3(overdrive.ToFloat() * 15f + 
(overdriveSpoolWait>(data.overdriveSpoolWait*0.95f)).ToFloat()*15f, 0f, 0f), 
30f); 
            MachineAnimation.Methods.RotateSwitch(a_aligntotarget, 
alignToMarker); 
            MachineAnimation.Methods.RotateSwitch(a_locktarget, 
isLockingTarget); 
            MachineAnimation.Methods.RotateSwitch(a_unlocktarget, 
unlockTarget); 
            a_horizonline.transform.rotation = Quaternion.identity; 
            MachineAnimation.Methods.RotateTransform(a_aligngauge, 0f,0f, 1f - 
(dotSmooth*2f), 140f); 
            a_gauge_warp.Rotate(0f, 0f, (overdriveSpool*-2f+1f)); 
            a_gauge_spoolwait.Rotate(0f, 0f, 
((overdriveSpoolWait/data.overdriveSpoolWait)*-2f+1f)); 
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            a_gauge_angletotarget.Rotate(0f, 0f, Mathf.Pow(markerAlignedT, 
4f)*-2f + 1f); 
            a_gauge_velocity.Rotate(0f,0f, Mathf.Clamp(body.velocity.magnitude 
* -0.005f + 1f, -1f, 1f)); 
 
            leftWing.Update(    -targetRot.x, targetRot.z); 
            rightWing.Update(   -targetRot.x, targetRot.z); 
 
            if(Input.GetKeyDown(KeyCode.F1)) cameraMode = 0; 
            if(Input.GetKeyDown(KeyCode.F2)) cameraMode = 1; 
            if(Input.GetKeyDown(KeyCode.F3)) cameraMode = 2; 
            if(Input.GetKeyDown(KeyCode.F4)) cameraMode = 3; 
 
        } else { 
            ai.Update(Time.fixedDeltaTime); 
            targetDir = ai.outputMove; 
            targetRot = ai.outputRotate; 
            alignToMarker = true; 
        } 
    } 
 

    void OnGUI(){ 
        if(!isPlayer) return; 
 
        if(playerMarkerTarget != null){ 
            GUI.Box( 
                new Rect(0f,0f,100f,70f),  
                "" + Vector3.Distance(playerMarkerTarget.transform.position, 
transform.position) 
            ); 
        } 
    } 
 
    private void SetLayer(){ 

        int layer = 8; 
        if(!isPlayer) layer = 0; 
 
        Transform[] children = 
gameObject.GetComponentsInChildren<Transform>(); 
        foreach(Transform t in children){ 
            if(t.gameObject){ 
                t.gameObject.layer = layer; 
            } 
        } 
    } 
} 
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Skeppsdata innehåller variabler för kameraposition, motorhastighet osv. Har även en 
funktion för att skapa skeppet genom kod. 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
[CreateAssetMenu(fileName = "Ship_", menuName = "Data/Ship", order = 1)] 
public class ShipData : ScriptableObject { 
    public GameObject model; 
    [Range(30f, 1000f)] public float speed = 50f; 
 
    [Header("Overdrive")] 
    [Range(1000f, 90000f)] public float overdriveMultiplier = 150000f; 
    [Range(0f, 10f)] public float overdriveSpoolWait = 1f; 
    [Range(1f, 20f)] public float overdriveSpoolTime = 5f; 
 
    [Header("Other")] 
    public Vector3 cameraPosition; 
    public Vector3 cameraDebugPosition1; 
 
    [Header("Oil")] 
    [Range(2, 50)] public int oilReserveInLiters = 5; 
 
    [Header("Fuel")] 
    [Range(50, 1000)] public int fuelTankInLiters = 100; 
    [Range(0f, 1f)] public float fuelConsumptionInLitersPerSecond = 0.05f; 
 
 

    Transform shipFolder; 
    public Ship Spawn(bool isPlayer, Vector3 position, Quaternion rotation){ 
        if(shipFolder == null) shipFolder = new GameObject("Ships").transform; 
 
        Ship ship = GameObject.Instantiate(model).AddComponent<Ship>(); 
        ship.transform.parent = shipFolder; 
        ship.transform.position = position; 
        ship.transform.rotation = rotation; 
        ship.isPlayer = isPlayer; 
        ship.data = this; 
        return ship; 
    } 
} 
 

ShipGL de små gröna linjerna som visar vart närmsta objekt i rymden ligger. Tror inte att detta 
syns i någon bild än, men syns om de laddar ner spelet. 

using System.Collections; 
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using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ShipGL : GLRender { 
    static Rect clipRect = new Rect(-0.1f,-0.1f,1.1f,1.1f); 
 
    protected override void PaintContent (){ 
        float maxSize = Mathf.Min(Screen.width, Screen.height); 
        float size = maxSize*2f; 
        maxSize *= 0.5f; 
 

        GLMarker closestMarker = null; 
        float closestMarkerDistance = float.MaxValue; 
        Vector2 closestMarkerPosition = new Vector2(0.5f,0.5f); 
 
        foreach(GLMarker marker in GLMarker.allMarkers){ 
            if(marker != null){ 
                Vector3 relativePosition; 
 

                if(PaintMarker(marker, maxSize, 1f, out relativePosition)){ 
 

                    float distanceToCenter = Vector2.Distance(new 
Vector2(0.5f,0.5f), relativePosition); 
                    if(distanceToCenter < closestMarkerDistance){ 
                        closestMarker = marker; 
                        closestMarkerDistance = distanceToCenter; 
                        closestMarkerPosition = relativePosition; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        if(closestMarker != null){ 
            SetColor(new Color(0f,1f,0f, 0.5f)); 
            PaintLine(new Vector2(0.5f,0.5f),  closestMarkerPosition); 
 

            if(Ship.isLockingTarget){ 
                Ship.playerMarkerTarget = closestMarker; 
            } 
        } 
 

        if(Ship.playerMarkerTarget != null){ 
            Vector3 point; 
            if(PaintMarker(Ship.playerMarkerTarget, maxSize, 2f, out point)){ 
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                PaintLine(new Vector2(0.5f,0.5f), point); 
            } 
        } 
    } 
 
 

    bool PaintMarker(GLMarker marker, float maxSize, float scale, out Vector3 
relativePosition){ 
        relativePosition = Vector3.zero; 
        if(marker != null){ 
            relativePosition = 
Camera.main.WorldToViewport64(marker.transform.position); 
 
            if(relativePosition.z > 0f  && 
clipRect.Contains(relativePosition)){ 
                PaintMarker(marker, relativePosition, maxSize*4f, maxSize, 
scale); 
                return true; 
            } 
        } 
        return false; 
    } 
 
    void PaintMarker(GLMarker marker, Vector2 relativePosition, float size, 
float maxSize, float scale){ 
        float distance = Vector3.Distance(transform.position, 
marker.transform.position); 
        float t = MathUtility.Curve(distance, 100000f*Mathf.Pow(marker.getSize, 
4f)); 
        float t2 = 1f-MathUtility.Curve(distance, 2e9f); 
 
        float finalSize =  ClampSize(size*(1f-t) * marker.getSize); 
 

        Color color = marker.getColor; 
        color.a *= (Random.value*0.5f+0.5f) * MathUtility.Smoothstep(0.8f, 
0.9f, t2); 
        color.a *= 1f-MathUtility.Smoothstep(0.5f, 1f, finalSize/maxSize); 
        SetColor(color); 
 
        finalSize *= scale; 
 
        switch(marker.getType){ 
        case GLMarker.MarkerType.Rect:       
            PaintWireRect(relativePosition, finalSize);  
            break; 
        case GLMarker.MarkerType.Hexagon:        
            PaintWireHexagon(relativePosition, finalSize*0.5f);  
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            break; 
        case GLMarker.MarkerType.Circle:     
            PaintWireCircle(relativePosition, finalSize*0.5f, 20);   
            break; 
        case GLMarker.MarkerType.DoubleLineHorizontal:       
            PaintDoubleLineHorizontal(relativePosition, finalSize);  
            break; 
        case GLMarker.MarkerType.DoubleLineVertical:         
            PaintDoubleLineVertical(relativePosition, finalSize);    
            break; 
        } 
    } 
 

    static float ClampSize(float size){ 
        return Mathf.Max(6f, size); 
    } 
 
 

    static float FrustumHeight(float distance){ 
        return 2f * distance * Mathf.Tan(Camera.main.fieldOfView *0.5f * 
Mathf.Deg2Rad); 
    } 
    static float FrustumWidth(float height){ 
        return height * Camera.main.aspect; 
    } 
    static Vector2 FrustumSize(float distance){ 
        Vector2 size = new Vector2(); 
        size.y = FrustumHeight(distance); 
        size.x = FrustumWidth(size.y); 
        return size; 
    } 
} 
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Appendix H -  TransformDouble 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using DoublePrecision; 
 
public class TransformDouble : MonoBehaviour { 
    public enum PositionMode{ 
        Static, 
        Dynamic 
    } 
         
    public static Vector3 currentLocalCenterPosition = new Vector3(); 
    public static Double3 centerPosition = new Double3(); 
    public static Double3 centerDelta = new Double3(); 
    public static Vector3 centerDelta32 = new Vector3(); 
 
    public Double3 position = new Double3(); 
    public Double3 getCurrentPosition{get{ 
            if(mode == PositionMode.Static) return new Double3(position); 
            else return LocalToWorld(transform.position); 
        } 
    } 
 
    public bool center = false; 
    public PositionMode mode = PositionMode.Static; 
 
    public static Double3 LocalToWorld(Vector3 local){  return LocalToWorld(new 
Double3(local));    } 
    public static Double3 LocalToWorld(Double3 local){ 
        return local + centerPosition; 
    } 
 
    public static Vector3 WorldToLocal32(Double3 world){ 
        return WorldToLocal(world).to32; 
    } 
    public static Double3 WorldToLocal(Double3 world){ 
        return world - centerPosition; 
    } 
 

    // Use this for initialization 
    void Start () { 
        position = centerPosition + new Double3(transform.position); 
        TransformDoubleHandler.Add(this); 
    } 
 



 LXXVII

    void OnDestroy(){ 
        TransformDoubleHandler.Remove(this); 
    } 
     
 

    public void UpdateAsOther(){ 
        switch(mode){ 
        case PositionMode.Dynamic:       
            transform.position -= centerDelta32; 
            break; 
        case PositionMode.Static:        
            transform.position = WorldToLocal32(position); 
            break; 
        } 
    } 
 

    public void UpdateAsCenter(){ 
        centerDelta = new Double3(transform.position); 
        centerPosition += centerDelta; 
        centerDelta32 = centerDelta.to32; 
 
        transform.position = Vector3.zero; 
        position = centerPosition; 
    } 
 

    public void CenterFrameUpdate(){ 
        currentLocalCenterPosition = transform.position; 
    } 
} 
 

Hanteraren av TransformDouble är till för att alla saker uppdateras och allmänt hanteras i rätt 
ordning utan fel finns detta skript. 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
namespace DoublePrecision{ 
    public class TransformDoubleHandler : MonoBehaviour { 
        static TransformDouble target; 
        static TransformDoubleHandler s; 
        static List<TransformDouble> list = new List<TransformDouble>(); 
        static List<DoublePrecisionBase> extraClassesList = new 
List<DoublePrecisionBase>(); 
 
        void Update () { 
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            if(target != null){ 
                target.CenterFrameUpdate(); 
 
                float dist = target.transform.position.magnitude; 
                if(dist > 900f){ 
                    MoveWorld(); 
                } 
            } 
        } 
 
        void MoveWorld(){ 
            target.UpdateAsCenter(); 
            foreach(TransformDouble d in list){ 
                d.UpdateAsOther(); 
            } 
 
            foreach(DoublePrecisionBase line in extraClassesList){ 
                line.Shift(); 
            } 
        } 
 

        static void SetTarget(TransformDouble target){ 
            if(TransformDoubleHandler.target == target) return; 
            if(TransformDoubleHandler.target != null) NullTarget(); 
 
            TransformDoubleHandler.target = target; 
        } 
        static void NullTarget(){ 
            if(target != null){ 
                target.center = false; 
                Add(target); 
                target = null; 
            } 
        } 
 

        public static void Add(TransformDouble d){ 
            CheckStatic(); 
            if(d.center) SetTarget(d); 
            else list.Add(d); 
        } 
 
        public static void Remove(TransformDouble d){ 
            list.Remove(d); 
        } 
 
        public static void Add(DoublePrecisionBase line){ 
            CheckStatic(); 
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            extraClassesList.Add(line); 
        } 
 
        public static void Remove(DoublePrecisionBase line){ 
            extraClassesList.Remove(line); 
        } 
 

        static void CheckStatic(){ 
            if(s == null){ 
                s = new 
GameObject("TransformDoubleHandler").AddComponent<TransformDoubleHandler>(); 
            } 
        } 
    } 
} 
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Appendix I -  Snabbare än ljuset-effekt 

Snabbare än ljuset-effekt ligger på en cylinder i skeppets riktning, och förskjuter en textur så 
att det ser ut som att modellen rör på sig. Texturen dras även ut beroende på hastighet, vilket 
ger den det långa suddiga utseendet man förväntar sig vid hög hastighet.  

 

 

 

 

Shader "Unlit/WarpEffect" 
{ 
    Properties 
    { 
        _MainTex ("Texture", 2D) = "white" {} 
        _Color ("Color", color) = (1,1,1,1) 
        _Stretch ("Stretch", range(0.01, 1.0)) = 0.1 
    } 
    SubShader 
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    { 
        Tags { "RenderType"="Transparent" "Queue"="Transparent"} 
        LOD 100 
        ZWrite Off 
        Cull off 
        Blend OneMinusDstColor One  
 
        Pass 
        { 
            CGPROGRAM 
            #pragma vertex vert 
            #pragma fragment frag 
             
            #include "UnityCG.cginc" 
 
            struct appdata 
            { 
                float4 vertex : POSITION; 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
            }; 
 
            struct v2f 
            { 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
                float4 vertex : SV_POSITION; 
            }; 
 
            sampler2D _MainTex; 
            float4 _MainTex_ST; 
             
            v2f vert (appdata v) 
            { 
                v2f o; 
                o.vertex = UnityObjectToClipPos(v.vertex); 
                o.uv = TRANSFORM_TEX(v.uv, _MainTex); 
                return o; 
            } 
 
            half _Stretch, _Warp; 
            fixed4 _Color; 
            float _WarpTime, _WarpSpeed; 
            fixed4 frag (v2f i) : SV_Target 
            { 
                if(_Warp <= 0.01) { 
                    clip(-1); 
                    return 0.0; 
                } 
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                fixed4 col = tex2D(_MainTex, float2(i.uv.x, i.uv.y*_Stretch) + 
float2(-_WarpTime+0.3, _WarpTime+0.5)); 
                col += tex2D(_MainTex, float2(i.uv.x, i.uv.y*_Stretch*0.5) + 
float2(_WarpTime, _WarpTime*0.4)); 
                col += tex2D(_MainTex, float2(-i.uv.x*2, i.uv.y*_Stretch*2+0.3) 
+ float2(_WarpTime, _WarpTime*0.5)*1.5); 
                col += tex2D(_MainTex, float2(i.uv.x*2+0.4, -(1.0-
i.uv.y)*_Stretch*5) + float2(-_WarpTime, _WarpTime) * 2.0); 
 
                col = pow(col, 1.5); 
 
                half fade = 1.0-saturate(pow(smoothstep(0.02*_WarpSpeed, 1, 
abs(0.5 - i.uv.y)*2.0), _Color.a)); 
 
                col *= fade; 
                col = pow(col.r*(3+pow(fade, 4)*20)*pow(_Warp*_WarpSpeed,0.5), 
2.0) * _Color * 5.0; 
                return col; 
            } 
            ENDCG 
        } 
    } 
} 
 
 

Bildbehandlingseffekter är det som gör att bilden dras ut och förvrids vid snabbare än ljus 
effekten. Först kommer kontroll-skriptet för effekten, och sedan shadern. 

 

Kontroller: 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ImageEffectStack : MonoBehaviour { 
    public GameObject tunnel; 
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    public Material warpTunnel; 
    public Texture noise; 
    Material mat; 
    public static float warp = 0f; 
    static float warpTime = 0f; 
    static float warpSpeed = 0f; 
 

    void Start () { 
        mat = new Material(Shader.Find("Hidden/ImageEffectStack")); 
        mat.SetTexture("_Noise", noise); 
        tunnel = Instantiate(tunnel, transform); 
        tunnel.GetComponent<MeshRenderer>().material = warpTunnel; 
        tunnel.transform.Reset(); 
        tunnel.transform.localScale = new Vector3(5f,5f,50f); 
 
        Camera camera = gameObject.GetComponent<Camera>(); 
    } 
 
    void LateUpdate(){ 
        GraphicsManager.fovMultiplier = 1f + warp*0.1f; 
        if(Ship.player != null){ 
            tunnel.transform.rotation = 
Quaternion.Slerp(Ship.player.transform.rotation, transform.rotation, 0.5f); 
        } 
 
        if(Ship.player != null){ 
            warpSpeed = Mathf.Lerp( 
                warpSpeed,  
                MathUtility.Curve(Ship.player.velocity.magnitude, 90000f), 
                Time.deltaTime*10f 
            ); 
        } else warpSpeed = 0f; 
 
        warpTime += Time.deltaTime * (warpSpeed*0.9f + 0.1f) * 0.25f; 
        Shader.SetGlobalFloat("_WarpTime", warpTime); 
        Shader.SetGlobalFloat("_WarpSpeed", warpSpeed); 
 
    } 
 
    void OnRenderImage(RenderTexture src, RenderTexture dest) { 
        Shader.SetGlobalFloat("_PixelX", 1f / Screen.width); 
        Shader.SetGlobalFloat("_PixelY", 1f / Screen.height); 
        Shader.SetGlobalFloat("_Warp", warp); 
        Graphics.Blit(src, dest, mat); 
    } 
} 
 



 LXXXIV

Shader: 

Shader "Hidden/ImageEffectStack" 
{ 
    Properties 
    { 
        _MainTex ("Texture", 2D) = "white" {} 
        _Noise ("Noise", 2D) = "white" {} 
    } 
    SubShader 
    { 
        // No culling or depth 
        Cull Off ZWrite Off ZTest Always 
 
        Pass 
        { 
            CGPROGRAM 
            #pragma vertex vert 
            #pragma fragment frag 
             
            #include "UnityCG.cginc" 
 
            struct appdata 
            { 
                float4 vertex : POSITION; 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
            }; 
 
            struct v2f 
            { 
                float2 uv : TEXCOORD0; 
                float4 vertex : SV_POSITION; 
            }; 
 
            v2f vert (appdata v) 
            { 
                v2f o; 
                o.vertex = UnityObjectToClipPos(v.vertex); 
                o.uv = v.uv; 
                return o; 
            } 
 
 

            float3 ACESFilm( float3 x ) 
            { 
                float a = 2.51f; 
                float b = 0.03f; 
                float c = 2.43f; 
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                float d = 0.59f; 
                float e = 0.14f; 
                return saturate((x*(a*x+b))/(x*(c*x+d)+e)); 
            } 
 
             

            sampler2D _MainTex,_Noise; 
            float _PixelX, _PixelY; 
            half _Warp, _WarpSpeed; 
            fixed4 frag (v2f i) : SV_Target 
            { 
                float2 uv = i.uv * 2.0 - 1.0; 
                half2 dir = normalize(uv); 
                half dist = length(uv); 
                half2 pixelUV = half2(_PixelX, _PixelY); 
 
                half noise = tex2D(_Noise, i.uv+_Time.y + dir).r; 
                noise = max(noise, tex2D(_Noise, i.uv-_Time.y*0.8+dir*0.8).g); 
                noise += tex2D(_Noise, i.uv + float2(_Time.y, -_Time.y) * 0.1 
+ dir * 0.5).b; 
                noise += tex2D(_Noise, i.uv - float2(_Time.y, -_Time.y) * 0.3 
+ dir * 0.2).a; 
                noise *= lerp(0.333333, 1.0, smoothstep(0.5, 1.5, dist)); 
                noise = saturate(pow(noise*1.5, noise*4.0 + (1.0-_Warp)*8)); 
 

                //Effected area 
                half effectedArea = smoothstep(0.05,0.9, dist) * 
saturate(pow(distance(i.uv, float2(0.5, 0.1))*1.5, 2.0)); 
                noise = pow(noise, 1.0 + ((1.0-
effectedArea)*5.0))*effectedArea; 
 

                dir *= _Warp * effectedArea * dist*dist * 0.7;  // * (0.5 + 
noise) 
                dir *= 0.8 + noise*0.5 * dist*dist; 
 
                half2 finalUV = i.uv - (dir*0.6*(0.5+_WarpSpeed*0.5)); 
         
                fixed4 col = tex2D(_MainTex, saturate(finalUV)); 
                if(_Warp > 0.01){ 
                    dir *= length(col.rgb)*2; 
                    col.b   += tex2D(_MainTex, saturate(finalUV + 
dir*4*pixelUV)).b; 
                    col.g   += tex2D(_MainTex, saturate(finalUV + 
dir*8*pixelUV)).g; 
                    col.r   += tex2D(_MainTex, saturate(finalUV + 
dir*16*pixelUV)).r; 
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                    col *= 0.5; 
                } 
                col.rgb = saturate(ACESFilm(pow(col.rgb, 1.4))); 
                return col; 
            } 
            ENDCG 
        } 
    } 
} 
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Appendix J -  Felmeddelanden 

Felmeddelandena är inbyggda i MachineAnimation API:n (appendix F). Det innebär att 
koderna nedan är samma som finns i API:n. 

NonRotatingChild 

                } else Debug.LogWarning("Could not fully create a 
NonRotatingChild for " + source.name + ", it has no parent.\n"); 
            } else Debug.LogWarning("Could not create a NonRotatingChild, 
input was null.\n"); 
 

RotatingTransform 

else Debug.LogWarning("Could not create a RotatingTransform, input was 
null.\n"); 
 

Methods 

Debug.LogWarning(methodName + " was called, but the Transform was null.\n"); 
 


