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Sammanfattning 
 

I examensarbetet jämförs undvikande av kollision och tidseffektivitet mellan det två 

metoderna hastighetshinder och partikelseparation i spelgenren Twin stick shooter. Arbetet 

försöker besvara frågan: Hur skiljer sig undvikandet av kollision och tidseffektiviteten mellan 

metoderna hastighetshinder och partikelseparation, i spelgenren twin stick shooter med 

flockbeteende? För att besvara frågan har en artefakt skapats. I artefakten jagar agenter en 

spelare medan agenterna undviker kollision med andra agenter, dock eftersträvar agenterna 

att kollidera med spelaren. I artefakten körs olika experiment baserat på parametrar som har 

ställts in. Varje experiment körs en bestämd tid och all data om kollisioner och exekveringstid 

för respektive metod sparas i en textfil.   Resultatet av experimenten pekar på att 

partikelseparation lämpar sig bättre för twin stick shooters.  Hastighetshinder kolliderar 

mindre men tidsberäkningen är för hög och skalar dåligt med antal agenter. Det passar inte 

twinstick shooter då det oftast är många agenter på skärmen.  Metoderna för undvikandet av 

kollision har användning till radiostyrda billar och robotar, samt simulation av folkmassa. 

 

Nyckelord: Autonoma Agenter, Styrbeteenden, undvikande av kollision 
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1 Introduktion 

 
Arbetet fokusera på tidseffektivitet och kollisionsundvikande mellan två olika metoder för 

autonoma agenter i ett spel med genren twin stick shooter. Metoderna som jämförs är 

partikelseparation och hastighetshinder. Arbetet ska försöka ge svar på frågan: Hur skiljer sig 

undvikandet av kollision och tidseffektiviteten mellan hastighetshinder och 

partikelseparations i twin stick shooter med flockbeteende?  För att besvara frågan skapas en 

artefakt där data kan samlas in för att se hur det skiljer sig åt. 

En artefakt har skapats där det går att göra systematiska experiment.  Artefakten är skapad i 

Unity och använder sig av deras 2d fysik. I artefakten är det agenter som jagar en spelare i tre 

olika miljöer, medan det samtidigt undviker statiska hinder. I artefakten går det bestämma 

testfall genom att bestämma värden på hastighet, antal agenter, och miljö.  

Agenterna rör sig i en grupp då de ska försöka undvika kollision mellan varandra. De rör sig i 

grupp med hjälp av ett flertal styrbeteenden, som var för sig är små och enkla, när de 

kombineras blir resultatet ett komplicerat beteende. De styrbeteenden agenterna använder sig 

av, är att de dras mot varandra, jagar spelaren, och försöker röra sig i samma riktning. För 

partikelseparation används dessutom ett styrbeteende där agenterna försöker undvika 

kollision med miljön. 

Med metoden partikelseparation letar agenten efter andra agenter i sin närhet, med hjälp av -

Unitys fysikmotor som gallrar bort agenter som är långt borta. Sedan får agenten en kraft i 

motsatt riktning från de andra agenterna. I artefaktens implementation får agenterna en 

större kraft desto närmare de är en annan agent. 

Metoden hastighetshinder är baserat på den officiella metoden  hrvo, där agenter uppmuntras 

att korsa varandra. I implementation hittar agenten andra agenter i sin närhet, och skapar 

hastighetshinder av dem. För varje hastighetshinder skapar agenten hastighetskandidater, 

dvs olika möjliga hastigheter, som undviker specifika hinder och sedan använder agenteten 

den kandidats hastighet som undviker mest hinder och är närmast agentens egen hastighet. 

Varje hastighetshinder representerar de hastigheter som kommer leda till kollisioner för 

agenten. Om agenten inte slutar upp i ett hastighetshinder till nästa uppdatering betyder det 

att den undviker kollision 

Miljöerna som artefakten har, har varierande mängd med hinder. Det är för att se om 

agenterna kolliderar mer med varandra, om det tar längre tid att beräkna när de försöker 

undvika kollision både med miljön och varandra. En begränsning som miljöerna har fått är att 

de endast är byggda av cirklar. Det är för att hastighetshinder skriver över hastigheten, det vill 

säga undvikande av kollisioner med miljön ignoreras. Lösningen blir att agenterna också 

skapar hastighetshinder av miljön, dock så antar hastighetshindret att alla hinder är formade 

som cirklar. 

Nyckelord: Autonoma Agenter, Styrbeteenden, undvikande av kollision 
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer genren twin stick shooter förklaras, för att ge en bättre förståelse 

hur ett spel i genren kan fungera. 

Kapitlet kommer också gå in i på autonoma agenter och styrbeteenden och hur de kan 

användas till genren. Det är för att senare förklara relevanta metoder för undvikandet av 

kollision. Det som rapporten fokuserar på är hastighetshinder och partikelseparation, men 

andra metoder kommer att nämnas. 

2.1 Twin stick shooter 

Twin stick shooters är en genre som definieras av sina kontroller. Spel i genren är oftast i 

fågelvy och använder två dedikerade spakar för att styra. En spak används för att gå i världen, 

den andra för att sikta vart spelarkaraktären ska skjuta.  Många av spelen i genren går ut på 

att vågor av fiender svärmar in på en arena och målet är döda dem utan att dö själv (Geometry 

Wars 3 2014), (Assault Android Cactus 2015), (Beat Hazard 2010).  Det är vanligt i twin stick 

shooters att det är många fiender på skärmen. Då handlar spelen om att prioritera vilka 

fiender som ska förstöras först samtidigt som de andra undviks. Under en spelomgång kan det 

vara tiotals på skärmen som kan ses på Figur 1. Det finns oftast olika sorters fiender i spelet 

som har olika beteende. Här under kommer två spel i genren beskrivas och några av deras 

fiender. 

 

Figur 1 En svärm av fiender i Geometry Wars 3 
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2.1.1 Geometry Wars 3  

 

Figur 2 En skärmbild från geometry wars 3 

I Geometry Wars 3 är spelaren en vit v formad polygon som slåss mot andra polygoner i arenor 

(Geometry wars 3 2014). Det finns många olika arenor med olika mål. De vanliga målen som 

spelet har, är antingen att spelaren ska döda alla fiender på en bana, eller nå upp till en summa 

under en tidsbegränsning (Geometry Wars 3 2014). 

Fiender som spelaren kan möta på banorna är många och varierade. En av det vanligaste 

fienderna är den blå som finns i Figur 2. Beteendet den har är att den jagar spelaren konstant. 

Den rosa i Figur 2 har liknande beteende, det som skiljer dem från det blåa är att det jagar i 

flock. De försöker vara nära varandra och vill inte sprida sig för mycket.  Den lila fienden Figur 

2 jagar inte spelaren, den går åt en bestämd riktning tills den krockar med ett hinder, då 

ändras riktningen. 
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2.1.2 Assault android Cactus 

 

Figur 3 En skärmbild från Assault Android Cactus 

I Assault Android Cactus är spelaren en android, som slåss mot andra robotar i olika sorter av 

arenor (Assault Android Cactus 2015). Målet med varje arena är att döda varje fiende på 

banan. Samtidigt har spelaren en timer som räknar ner, spelaren förlorar när den tar slut. För 

att få mer tid, måste spelaren döda fiender för att få batterier, vilket ökar timern. Fienderna 

kommer in i vågor, en ny våg kommer efter att alla i den aktiva vågen är döda. Arenan är 

avklarad när spelaren har klarat av den sista vågen av fiender. 

Det är olika sorters fiender på banorna, men det går att dela upp dem i två olika grupper. De 

som går mot spelaren och de som skjuter projektiler. Den gröna fienden i Figur 3 och 

taggbollarna går rakt mot spelaren. Det som skiljer dem åt, är att det gröna robotarna slår 

spelaren när de är nära, taggbollarna kör över spelaren.  Exempel på fiender som skjuter 

projektiler är de flygande drönarna i  Figur 3, de flyger mot spelaren och börjar skjuta när de 

kommit nära.  
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2.2 Autonoma agenter  

 

Figur 4 Lager av en autonom agent 

Autonoma agenter är en entitet som rör sig i en miljö med hjälp av olika styrbeteenden 

(Reynolds 1999).  De används för att styra ett stort antal agenter samtidigt, vilket möjliggör 

att de kan interagera med varandra. En autonom agent består av tre lager som visas i Figur 4, 

det första lagret är ett långsiktigt mål, exempelvis gå till en viss punkt i världen (Reynolds 

1999). 

 Den andra lagret är styrbeteenden, här är det olika styrbeteenden som följer olika regler, 

exempel på ett sådant styrbeteende i, twin stick shooters, är en fiende som jagar spelaren. 

Varje styrbeteende skapar en kraft med en riktning, som behövs för att en agent ska kunna 

följa styrbeteendets regler Reynolds (1999). Alla krafter som påverkar en agent summeras. Då 

krafterna kombineras kan, det skapa komplicerade beteende, exempel är ett flockbeteende, 

likt fåglar, som använde tre olika styrbeteenden (Reynolds 1987).   

Den slutliga kraften, som består av kombinationen av faktorerna i de två första lagren, skickas 

sedan till det sista lagret förflyttnings lagret.Förflyttningslagret används för att flytta och styra 

agenten. I twin stick shooter styr förflyttningslagret fiendens rörelser.  Det sista lagret kan 

jämföras med att det är ett fordon, som styrbeteenden kör. Den kan ha begränsningar i hur 

mycket den kan svänga och en max hastighet (Reynolds 1999). 

2.3 Styrningsbeteende  

Det finns många olika sorters styrbeteenden, som kan användas för att få olika sorters 

beteende. De kan användas för att påverka agenter individuellt, som att gå till en viss punkt, 

eller gemensamt, exempelvis för att agenterna ska röra sig i en flock i en flock. Beteenden som 

brukar finnas, är att fiender jagar spelaren, att de inte klumpar ihop sig och att de inte 

kolliderar med varandra. 

Mål 

Styrbeteende 

Förflyttning  
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Det finns två metoder som kan användas av agenter för att känna av andra agenter, vilket 

möjliggör interaktion. Antingen känner en agent av alla agenterna på planen (Reynolds 1987), 

eller tar agenten hänsyn till de som är tillräckligt nära den (Reynolds 1999). I det här projektet 

kommer agenterna ta hänsyn till hela flocken. 

Det styrbeteenden som nämns i det här kapitlet ingår i metoden partikeldynamik, då 

agenterna behandlas som partiklar (Kapadia och Badler 2013). 

Här under kommer relevanta styrbeteenden nämnas som är användbara i en twin stick 

shooter. 

2.3.1 Separation 

Målen är att förhindra kollision mellan agenter, och att det inte ska klumpa ihop sig för 

mycket. Det görs genom att en agent hämtar information om avstånd till de andra agenterna. 

Om de är för nära varandra får agenten en kraft, med motsatt riktning från den andra agentens 

position som i Figur 5 Reynolds (1999). Desto närmare de är varandra, desto större blir 

kraften.  

Exempel på det finns i Figur 1 där det blåa diamanterna jagar spelaren. Det är nära varandra 

men separationen hindrar fienderna från att bli en klump. 

 

 

 

Figur 5 Separation 

2.3.2  Sammanhållning 

Målet är att agenter ska vara samlade och inte sprida ut sig för mycket. Det uppnås genom att 

agenterna får en kraft mot flockens medelposition Reynolds (1999)Figur 6. I twin stick 

shooters kan det användas till att fienderna kommer närmare varandra, vilket passar fiender 

som attackerar i flock.  

 

 

Resulterande Kraft 



 
7 

 

 

 

Figur 6 Sammanhållning 

2.3.3 Inriktning 

Målet är att agenterna ska försöka åka mot samma riktning. Det görs genom att agenterna får 

en kraft som är medelhastigheten av alla agenter Figur 7. Det är användbart i en twin stick 

shooter om en svärm av fiender som jagar spelaren. 
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Figur 7 Inriktning 

 

2.3.4 Jaga 

Målet är att jaga ett objekt i rörelse, som spelaren i en twin stick shooter. Det görs genom att 

agenterna försöker att förutspå var spelaren kommer vara i framtiden. Spelarens framtida 

position fås fram med hjälp av hastigheten och riktningen den har den fås fram genom att 

hastighets vektorn multipliceras med tiden. Resultatet adderas sedan på spelaren position, för 

att få den framtida positionen. En kraft adderas sedan på agenterna som jagar, mot den 

framtida positionen Figur 8.  Den framtida positionen kommer dock att ändra sig, om spelaren 

går åt en annan riktning.   
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Figur 8 Jaga 

  

Nutid Framtid 
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2.4 Hastighetshinder 

Hastighetshinder, VO, är en metod som används för att undvika kollision med objekt som rör 

sig. Metoden går ut att använda hastigheter som hinder (Berg 2008), den används för att 

förutspå kollisioner inom en snar framtid. 

För beräkna framtida kollisioner skapas en kon. Konens area består av alla hastigheter från en 

agent som kommer att leda till kollision med en annan. Konens spets placeras på agents 

position plus den andra agentens hastighet. Om agentens hastighet är i hastighetshindrets 

area, kommer det att bli en kollision i en snar framtid. För att undvika kollisionen väljer 

agenten i varje uppdatering en hastighet som inte finns i hastighetsarean som i Figur 9(Berg 

2008).  

 

 

Figur 9 Hastighetshinder 

 

Det finns ett flertal olika versioner av hastighetshinder. I RVO:s version, placeras spetsen av 

hastighetshindret på medelvärdet av de två agenternas hastighet (Berg 2008). Det är för att 

motverka oönskade svängningar av agenter, vilket sker om två agenter försöker att kollidera 

med varandra, eftersom den vanliga metoden kan det leda till att det växlar mellan två 

hastigheter. Exempel kan ses i Figur 10. Det finns då nyare metoder som bygger på RVO 

metoden, exempel är HRVO och Orca. 

Blå Agent 

hastighet 

Röd Agent 

Hastighet 

Nya hastigheten för 

Blå Agent 

Hastighetshinder 
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Figur 10 Exempel på RVO 

Orca-metoden skapar halvplan av hastighetshindren. Halvplanen representerar de 

hastigheter som agenten kan ta utan att den det blir kollision (Berg m.fl 2011). Agenten väljer 

då en av det hastigheterna som kräver minst ändring av den nuvarande hastigheten. 

 

Figur 11 Hrvo hastighetshinder hinder 

Hastighetshindret som används i projektet är av slaget HRVO. Det som är specifikt med Hrvo 

metoden är att det kombinerar RVO och VO för att skapa ett hastighetshinder Figur 11(Snape 

m.fl 2011).  De kombineras genom att sidan mot en agent blir VO och den andra sidan blir 

RVO. Det är för att uppmuntra agenten att stanna på sin sida av hastighetshindret. 

Blå Agent 

hastighet 

Röd Agent 

Hastighet 

Nya hastigheten för 

Blå Agent 

Hastighetshinder 

Medelvärdet Av 

röd och blå agents 

hastighet 

Blå agent 

hastighet 

Röd agent 

Hastighet 

Nya hastigheten för 

Blå agent 

RVO 
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2.5 Olika metoder av kollisionsundvikande 

Det finns ett flertal olika sorters av kollisionsundvikande som kan användas, men det går att 

dela upp dem i två sorters kategorier, globala och lokala (Treuille m.fl. 2006). 

Globalt kollisionsundvikande har information om den statiska miljön i spelvärlden. Den 

används för att planera ut en effektiv väg utan kollision med hjälp av pathfinding (Treuille m.fl 

2006).  Det är inte tidseffektivt att planera vägen med dynamiska objekt, vägen måste planeras 

på nytt varje gång något i världen uppdateras. Det då den planerade väggen kanske inte är 

relevant längre, då något kan vara i vägen. Därför används lokalt kollisionsundvikande för 

objekt som rör sig eller statiska objekt som agenten har missat planeringsstadiet (Treuille m.fl. 

2006).  

Lokalt kollisionsundvikande observerar agenter i deras närhet, för att se och undvika kollision 

med dynamiska hinder som andra autonoma agenter (Treuille m.fl. 2006).  Metoder som 

används för lokal kollision är partikelseparation (Reynolds 1999), och hastighetshinder som 

RVO (Berg 2008) vilket har nämnts tidigare. Det finns fler metoder som används som 

dynamic window, där agenten skannar av den area där den kan befinna sig efter nästa 

uppdatering, för att se om den kommer att krocka (Fox m.fl. 1997).  

Det finns också metoder där globalt och lokalt kollisionsundvikande kombineras (Treuille 

m.fl. 2006), där behandlas agenterna som partiklar, och varje agent har en area framför sig 

som de andra vill undvika (Golas m.fl. 2014). 

Rapporten kommer att fokusera på hastighetshinder, eftersom det är en populär metod som 

används mycket, och partikelseparation då den är tidseffektiv och därför passande till spel. 

Globalt kollisionundvikande är inte relevant i twin stick shooter, då fienderna inte brukar ha 

ett statiska mål. Antingen vill de bara röra sig mot en riktning eller mot spelaren (Assault 

Android Cactus 2015), (Geometry Wars 3 2014). Om de vill röra sig mot spelaren, måste de 

räkna ut en ny väg varje gång spelaren flyttar på sig, vilket inte är tidseffektivt.  
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3 Problemformulering  

Problemformuleringen har delats upp i tre delar, problem, metod och reflektion av 

undersökningsmetod. Problem tar upp vad problemet handlar om och problemformuleringen. 

Metoden går in på hur frågeställningen besvaras, hur arbetet ska utvärderas och varför 

metoden valdes. Reflektion av undersökningsmetod går igenom olika metoder. 

3.1 Problem 

Målet med examensarbetet var att se, hur valet mellan hastighetshinder och 

partikelseparation påverkar tidseffektiviteten samt hur mycket det kolliderar.  

Med tidseffektivitet menas det hur lång tid det tar att köra algoritmerna för hastighetshinder 

och partikelseparations. Det är eftersom twin shooters kan det vara tiotals, upp till 100 fiender 

som jagar en i en flock samtidigt (Assault Android Cactus 2015), (Geometry Wars 3 2013). Då 

är det viktigt att det inte tar för lång tid att beräkna hur varje agent ska undvika kollision. Om 

det tar för lång tid kommer konsekvenserna att leda till mindre skärmuppdateringar. 

När agenterna rör sig i flock, är det viktigt att agenterna inte kolliderar med varandra. I många 

av spelen finns det fiender som springer mot spelaren (Geometry Wars 3 2014). Det är då inte 

önskvärt att det ska kollidera i varandra, då det känns onaturligt och kan bryta spelarens 

inlevelse. Frågeställningen är: Hur skiljer sig undvikandet av kollision och tidseffektiviteten 

mellan hastighetshinder och partikelseparations i twin stick shooter med flockbeteende? 

Rapporten försöker ge svar på om hastighetshinder går att använda till twin stick shooter, det 

kan ge fördelar med att agenter, på väg att krocka, svänger tidigare än de skulle göra med 

partikelseparation.  Min Hypotes var att partikelseparation kommer att ha en bättre prestanda 

och kommer skala bättre, hastighetshinder kommer ta längre tid att beräkna, men kommer 

att kollidera mindre.  Det eftersom hastighetshinder kommer att ta mer beräkningar, då det 

tar i beräkning vad som kommer att hända i framtiden medan partikeldynamik separation ser 

endast i nuet.  

Arbetet använder sig av stora grupper med agenter, som jagar spelaren för att se hur de olika 

metoderna hanterar detta. Liknande spel är till exempel twin stick shooters som (Assault 

Android Cactus 2015), (Geometry Wars 3 2014) och (Beat Hazard 2010). För att besvara 

frågan, har en artefakt skapats, i den finns möjligheten att skapa ett antal systematiska 

experiment som hjälper att besvara frågan. Där är det möjligt att använda agenter som 

använder sig av antingen partikelseparation eller hastighetshinder.  

Det användas två mått för att bedöma förmågan hos det två olika metoderna. Det som mätts 

är tidseffektiviteten och undvikandet av kollision. Tidseffektivitet mäter tidseffektiviteten hos 

de olika metoderna. Skalbarheten mätts också genom att se hur tidseffektiviteten skalar med 

antalet agenter. 

Undvikandet av kollision mätts i hur mycket agenterna krockar med varandra. Artefakten 

försöker svara på frågan genom systematiska experiment, som ska användas för att analysera 

och utvärdera de olika metoderna. Experimenten har olika arenor för att se om det skiljer sig 

med tidseffektivitet och undvikande av kollision.  De olika scenariona består av öppna 

utrymmen och trånga områden. Det är eftersom arenor kan ha trånga områden som i  Figur 

12 (Assault Android Cactus 2015).    
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Figur 12 En flock med fiender går igenom ett trångt område för att nå spelaren 

3.1.1 Delmål 

Det första delmålet är att implementera det viktigaste delarna i artefakten. Det är det minsta 

som behövs för att kunna bedöma tidseffektiviteten och undvikandet av kollision med de olika 

metoderna. Det är de olika styrbeteende som används i programmet, speciellt 

hastighetshinder och partikelseparation. Förflytningslagret har implementerats då det måste 

finnas något som styrbeteendena ska kunna styra över. Det har varit viktigast att få det att 

fungera först, annars finns det inget som går att bedöma. Agenterna har behövt andra 

styrbeteenden för att röra på sig, exempelvis för att jaga, de styrs av metoden partikeldynamik 

(Reynolds 1987). Artefaktens agenter kommer likna det från Geometry Wars 3 (2014) 

eftersom det behandlar agenterna mer som partiklar.  

Styrbeteendena har programmerats för en 2d miljö, det är eftersom en extra dimension inte 

skulle ändra implementationen såvida inte Agenterna kommer att flyga, vilket skulle öka 

komplexiteten på projektet men inte ändra på bedömningen.  

Det andra delmålet var att vikta styrbeteendena på Agenterna. Det är att bestämma hur 

mycket de olika styrbeteenden påverkar agenten (Reynolds 1999). Det är viktigt och kan ta 

lång tid och behövs för att ge ett önskvärt beteende. Det finns inte ett klart svar på vad som är 

det perfekta vikterna, de måste komma fram genom tester. Men det behövs, annars kommer 

det leda till felaktiga beteenden, tex att sammanhållning kombinerat med inriktning blir 

starkare än att undvika kollision, det skulle leda till att det blir mer kollisioner. Det kommer 

bli svårts att ge en rättvis bedömning om det är fel viktat. 

Det tredje delmålet var att sedan skapa miljöer för att kunna testa undvikandet av kollision på 

separation och Hastighetshinder  
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3.2 Metod 

Metoden som används för undersökningen är systematiska experiment. Tre olika testmiljöer 

används, en helt öppet som i Figur 13.  Den andra öppen med några hinder likt Figur 14, den 

tredje hinder som Figur 15. 

 

Figur 13 Arena med öppen Miljö 

 

Figur 14 En arena med hinder 
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Figur 15 En arena med flertal hinder 

På varje testmiljö finns en möjlighet att välja vilken metod som ska användas för att undvika 

kollision.    

I början av varje testmiljö finns möjligheten att välja antalet agenter som används i ett 

experiment, vilket kommer att göra det snabbare att göra experiment med skalbarhet.  Antalet 

agenter som kommer kunna väljas är 20, 40 och 200, det är för att antalet agenter per våg kan 

variera på twin stick shooter och det är inte vanligt att spelen överskrider 100 agenter för kan 

vara svårt att tyda vad som händer på skärmen.   

Under en spelomgång, samlas data in på detta följande sätt. Tidseffektiviteten kommer att 

mätas med standardavvikelser enligt en lådagram. Det som kommer att mätas är det högsta 

värdet, lägsta värdet, mitt medianen, övre nedre kvartiler. Det kommer att ge en bild av hur 

mycket tidseffektiviteten kan variera. Värdena togs fram genom att använda en stopwatch 

klass, som mäter hur lång tid metoden tar på en bilduppdatering. 

Undvikande av kollision mätts genom att se hur mycket det krockar med varandra. Det görs 

genom att ett tal ökas varje gång det blir en kollision. Medelkollisionen räknas sedan ut genom 

att dividera antal kollisioner med tiden som har gått sedan spelet har startat. 

Experimentmiljöerna används för att se om agenterna krockar oftare med varandra och med 

banan eller inte, genom att ha öppna och arenor och arenor med hinder. 

För att kunna bedöma resultaten, måste det olika metoderna köra på alla testmiljöerna ett 

flertal gånger med olika antal agenter för skalbarhet och ett medelvärde. 
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3.3 Reflektion av undersökningsmetod 

Systematiska experiment har använts eftersom det är en vanlig metod som används inom 

ämnet.  I forskning av undvikandet av kollision brukar det göras en simulation med testmiljö. 

Där testas hur mycket kollision det blir och hur tidseffektiv den är (Berg 2008, Golas 2014).  

Varje metod kommer att köras på varje bana som nämndes tidigare i delen. 

 Anledningen att algoritmanalys inte räcker, det teoretiska kanske inte helt representerar 

verkligheten. En av anledningarna är det så kallade minnesblockaden. Det är att processorer 

har blivit snabbare, men ram har inte hunnit utvecklas i samma takt (Boncz 2008). Det gör 

att det blir en fördröjning då processorn vill hämta data ifrån ram.  För att bekämpa detta har 

processorn små Caches där det lagrar för att spara tid. Men de räcker inte till, om algoritmer 

som programmet, kör behöver mycket minne, då behöver den hämta från ram-minnet. 

Problemet med algoritmanalys är att det antar att ram och processor är lika snabba. 

Testfallstudie kan vara ett bra komplement till det systematiska experimentet. Eftersom det 

som kommer att mätas endast beskriver hur bra metoderna presterar och kolliderar och inte 

hur det upplevs. Hur det upplevs är en viktig del, då spelaren kanske inte tycker om den 

effektivaste metoden, då den inte beter sig naturligt. Det bästa skulle vara att köra en fallstudie 

med systematiska experiment. Dock är det ont om tid för att hinna att både göra en fallstudie 

och systematiska experiment. 
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4 Genomförande  

Det här kapitlet handlar om genomförandet och resultatet av artefakten. Det kommer att 

förklaras hur själva artefakten blev i Applikation. Design förklarar hur artefakten har 

designats och skapats. Agenter går igenom hur agenterna fungerar. Partikelseparation går in 

på hur partikelseparationen är implementerad. Hastighetshinder går igenom hur det är 

implementerad i artefakten. Miljöer går igenom det olika nivåer som artefakten har för 

experimenten. Pilottest går igenom pillottestet, hur det gick och fel som uppstod. 

4.1 Applikationen 

Artefakten är ett program där agenter jagar en spelare som kan ses i Figur 16. När agenterna 

jagar försöker det samtidigt undvika kollision mellan varandra med hjälp av 

partikelseparation eller hastighetshinder. Uträkningstiden av hastighetshinder och 

partikelseparation samlas in i varje uppdatering. När spelomgången är klar skapas lådagram 

av uträkningstiden som sedan skrivs till en textfil. Mer information som skrivs till textfilen är 

antal kollisioner, i vilken hastighet spelet uppdateras, hur länge spelsessionen var och hur 

många agenter det var.  

Det finns tre olika miljöer som det kan göras experiment i. Det som skiljer dem åt är deras 

densitet av hinder. 

Systematiska experiment kan göras med hjälp av experimenthandler, där kan det gå att ställa 

in vilka banor som ska köras, speltid, hur många agenter det ska vara och om det ska använda 

hastighetshinder eller partikelseparation. När inställningar är färdiga kör det igenom alla 

parametrar med alla antal agenter.  Värdena bestäms i editorn, i scenen Experiment. Det är 

eftersom Unity tillåter värden att ändras i editorn, utan att kompilera om koden. 

 

Figur 16 Spelaren blir jagad av agenter 
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4.2 Design 

Artefakten är skapad i spelmotorn Unity 3D med språket c#. Unity 3D är skapad för att enkelt 

kunna producera spel (Unity 2019a). Anledningen till att Unity valdes, är att de på projektet 

har arbetat med motorn innan. Spelmotorn tar också hand om renderingen och fysiken. Det 

gör att mer tid kan läggas på att implementera styrbeteenden och hastighetshinder. Motorn 

har också en editor där entiteter kan placeras i världen, vilket underlättar att skapa och ändra 

miljöerna till artefakten. Den största anledningen är dock att det går att ändra värden på par 

i editorn. Det gör det möjligt att ändra på styrbeteendens vikter utan att kompilera om koden 

och det kan göras när programmet körs.   Det gör det enklare att få bra värden på parametrar 

då resultatet kan ses av i realtid, och det sparar tid. 

En nackdel med Unity är att källkoden inte är tillgänglig för allmänheten (Unity 2018). Det 

betyder att det inte går att få fram information på hur allting i motorn fungerar. Motorn kan 

ha buggar som inte går att lösa då problemet ligger i källkoden. 

Ett val som har fått göras är om entity component system skulle användas. Det är ett 

dataorienterat ramverk som är skapad för unity. Det skulle vara en fördel till projektet då det 

gör att ett stort antal av entiteter blir effektivare.  Det kommer dock inte att användas till i 

projektet. Det är eftersom det är under utveckling.  Det är då förmodligen inte och har mindre 

dokumentation vilket skulle försvåra utvecklingen av prototypen om problem uppstår. Det 

saknar delar i motorn som input, rendering och fysik (Unity 2019b).  

Utvecklingsmiljön som används för att programmera är microsoft visual studio 

2017(microsoft 2017).  Anledningen till att den valdes var eftersom de som arbetade på 

artefakten har haft tidigare erfarenhet med utvecklingsmiljön och att det har bra 

felsökningsverktyg som breakpoint, där det går att stanna exekveringen av kod för att se varje 

operation i steg.  Utvecklingsmiljön som används i visual studio 2017 är för språket C#.  

Ett flertal klasser används i projektet, det mesta av dem är scripts. Det läggs på en entitet som 

använder dem för beteenden, tex att röra på sig osv. Det används också hjälpklasser som 

används för att lagra data som i klasserna Candidates och velocity obstacle. 
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4.3 Agenter 

I den här delen förklaras vad som finns i det olika styrbeteende lagerna (Reynolds 1999).  Det 

tre lagren har nämnts tidigare i 2.2 och kan ses Figur 17 . 

 

Figur 17 En bild som visar i vilka lager komponenterna är i 

4.3.1 Mål 

Agenternas långsiktiga mål är att döda spelaren. För att uppnå sitt långsiktiga mål rör det sig 

mot spelaren med hjälp av två styrbeteenden, jaga och söka. Jaga har nämnts tidigare i 2.3.4, 

det som skiljer söka från att jaga är att det istället går direkt mot spelaren istället för den 

framtida positionen. Det behövs växlas mellan det två styrbeteendena när agenterna kommer 

tillräckligt nära, annars kommer agenterna försöka gå framför spelaren istället för direkt till. 

4.3.2 Styrbeteende  

Varje styrbeteende läggs på entiteten Gamehandler som har klassen Agenthandler. 

Agenthandler uppgift är att skapa och ha en samling av alla agenter. Alla styrbeteenden 

hämtar samlingen av agenter från Agenthandler för att applicera deras styrbeteenden på dem. 

Det styrbeteenden som agenterna använder är alla det som nämndes tidigare i kapitel 2.3. 

Partikelseparationen befinner sig i det här lagret då det är ett styrbeteende. 

Ett viktigt styrbeteende är hur agenterna ska undvika statiska hinder. För den här artefakten 

användes en unitys strålkastare för att undvika hinder.  Agenten skickar ut strålar, det strålen 

träffar först skickar den information om. Det är information som objektet den träffade och 

normalen vid träffen. 

Mål 

Styrbeteende 

Förflyttning  

Jaga 

Sök 

Partikelseparation 

Sammanhållning 

Inriktning  

Undvikandet av kollision 

Hastighetshinder 

Rigidbody 

Agent 



 
21 

För att undvika hinder skickar agenten ut strålar. Om en av agentens strålar träffar ett hinder 

skapas en kollisionspunkt, som har information om punkten där strålen träffade. Agenten får 

en kraft där riktningen är normalen från kollisionspunkten. 

I den första metoden som användes, skickade agenten ut fem strålkastare. Problem som 

uppstod i resultatet blev att den fortsatte att gå tillbaka mot objektet då strålkastaren inte 

längre rörde hindret, och att det inte träffade kontinuerligt. Det blev bättre då en 

cirkelkastning användes istället. Det som skiljer strålkastning och cirkelkastning är att en 

cirkel skjuts ut i cirkelkastning istället. Det gör att strålen blir tjockare jämfört med en vanlig 

strålkastning. Det tar mindre prestanda än den föra metoden, då agenten måste använda flera 

strålar för att det ska fungera.   

 

Figur 18 Agent gör tre strålkastningar för att se om det finns hinder framför sig 
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Figur 19 Agenten gör en cirkelkastning för att se om det finns hinder framför sig 

4.3.3 Förflyttning  

Förflyttningslagret består av Agent scriptet, hastighetshinder och en komponent som 

agententiteten har på sig som heter rigidbody. Rigidbody tar hand om att röra spelaren efter 

de krafter de får av styrbeteenden och tar hand om fysik som kollision. Agenten tar hand om 

att skicka krafterna till rigidbody, rotera agenten, begränsa hastigheten och att ändra 

hastigheten på rigidbody om agenten använder sig av hastighetshinder. 

4.4 Partikelseparation  

När agenterna ska undvika varandra med partikelseparation görs det i två steg. Hitta 

närliggande agenter, skapa en kraft ifrån agenterna. Den första metoden för att hitta nära 

agenter, var att jämföra alla agenter med varandra för att se om det var tillräckligt nära. 

Lösningen hade tidseffektiviteten O (n²) då alla agenterna jämfördes med varandra. Metoden 

bytes sedan till att använda sig av Unitys fysik. Det som görs är att programmet känner av om 

agenterna kolliderar med en cirkel ifrån spelarens position. Om en agent kolliderar med den 

betyder det att det ska ha en separationskraft mellan varandra. Det sparar prestanda då unitys 

kollisionssystem gallrar ut agenter som är för långt bort. Exempel kan ses i Figur 20.  

Det går inte att säga exakt hur gallringen av agenterna fungerar eftersom motorns källkod inte 

är tillgänglig för allmänheten (Unity 2018).  Det som dock har kommit fram är att det 

använder sig av ett open sourcebibliotek som heter box2d för att hantera 2d fysiken (Unity 

2013). I Box2d gallrar det bort med hjälp av ett dynamiskt AABB träd Catton, E (2013, s 25). 

Det är dock inte säkert att Unity använder samma metod då det kan ha modifierat för att passa 

deras motor bättre. 

Det finns flera metoder att räkna ut kraftens styrka. Ett sätt är att ge samma värden på kraften. 

Problemet är att kraften lätt kan bli för svag då det andra krafterna blir större sammanlagt. 

Om det är för högt kommer det inte att våga röra området, det kommer at bli som en solid 

vägg.  
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Metoden det här projektet använder är att kraften räknas ut med formeln  

Kraften = riktningen ifrån agenten * 1/ (aktuella Distansen/ Maxdistansen)2  

Det ledder till att krafterna blir större då det är närmare varandra. Problemet är att krafterna 

kan bli för höga, det kan leda till att det åker fram och tillbaka när det är många agenter.  För 

att motverka detta har agenterna en maxhastighet. Det gör att det undvikandet av kollision får 

en prioritet. Krafterna kan bli större än många av det andra krafterna. 

 

Figur 20 Agenten kollar endast med det som kolliderat med den lila cirkeln, de 
gröna, de röda har gallrats bort 
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4.5 Hastighetshinder  

Agenterna hämtar i första steget alla närliggande hinder, det görs genom att använda samma 

teknik i 4.4. Det kollas om hinder kolliderar med en cirkel från agenters position. Sedan 

används hindren för att beräkna den nya hastigheten.  Exempel på hur hastighetshinder 

fungerar kan ses i 2.5. 

I den här artefakten är implementationen baserad på det officiella HRVO biblioteket i c++ 

(Snape, J 2016).  Metoden innebär att hastighetshinder skapas av alla hinder en agent har i 

närheten. Hastighetshindret består av tre delar, positionen på spetsen och två vector2 som 

beskriver riktningen på en sidorna av spetsen.  När Hastighetshindret skapas beräknas först 

vinkeln till hindret till agenten, det används för att bestämma vilken riktning hindret ska ha. 

Sedan beräknas vilken vinkelspetsen ska ha, det görs genom att göra ARC sinus på hindrets 

radie adderat med agentens radie delat på längden mellan dem (Snape, J 2016). Vinkeln på 

sidorna sätts sedan genom att addera vinkeln på spetsen med vinkeln mot hindret. Efter 

vinkeln på sidorna har fått sina värden tilldelade kollas det om den första agenten är till höger 

eller vänster om hindret. Spetsen på hastighetshindret förflyttas sedan för att bli en HRVO 

(Snape, J 2016).  

Efter att alla hastighetshinder har skapats, skapas det kandidater för varje hastighetshinder. 

Det är förslag på hastigheter som undviker hastighetshindret. Det sorteras sedan efter hur 

nära det är agentens önskvärda hastighet. Det är hastigheten som agenten vill ha, det är 

hastigheten den fick av styrbeteendena. Hur nära det är fås fram genom att distansen hämtas 

mellan den önskvärda hastigheten och kandidaten.  

Sedan jämförs kandidaterna i listan med alla hastighetshinder. Då båda är sorterade, blir det 

att kandidaterna som är närmast den önskvärda hastigheten jämförs med alla 

hastighetshinder, närmast till längst bort. Om kandidaten inte är i ett hastighetshinder, 

används hastigheten. Den har då fått hastigheten som är närmast den agenten vill ha som 

undviker alla hinder. Om den är i ett hinder, sparas det hur många den har undvikit på rad 

och hoppar till nästa. Om alla kandidater är i ett hastighetshinder väljs den som hade undvikit 

mest på rad. Det är eftersom den då har undvikit flest hastighetshinder som är nära agenten. 

Vilket betyder att den undviker det största hoten till kollision. 

Pseudo steg 

• För varje granne  

o Skapa ett Hrvo Hastighetshinder 

• För varje hastighetshinder  

o Skapa kandidater till det aktuella hastighetshindret 

• För varje kandidat från närmast den önskvärda hastigheten till längst bort 

o För varje hastighetshinder från närmast till längst bort 

▪ Kolla om kandidatens hastighet är i hastighetshindret 

▪ Om det är i ett hastighetshinder och den har kommit längst sätt den till slutliga 

kandidaten och fortsätt 

o om den inte är i ett hastighetshinder? Returnera kandidatens hastighet: fortsätt. 

• Returnera kandidaten som har undvikit mest hinder 
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Ett problem var att agenterna växlade snabbt mellan olika hastighet vid varje uppdatering.  

Anledningen var att då agenterna hade fått en ny hastighet och position beräknades en ny 

hastighet av hastighetshindren. För att lösa det sattes en timer när HRVO gick igång, då 

använde agenten hastigheten under det tidsintervallet och hoppade sedan tillbaka till att 

använda krafter. Det ledde till att agenterna följde krafterna mer och kollisionerna minskade. 

Nackdelen blev att det fick en mer robotlik känsla, då agenterna hoppade direkt till 

hastigheten som undviker hinder.  

 

Figur 21 Agenter med HRVO undviker varandra och statiska hinder 

Ett annat problem har varit att undvika kollision med statiska objekt, eftersom det har 

hanterats av ett styrbeteende, problemet är då att kraften ignoreras då agenten är på väg att 

kollidera med en annan agent. För att lösa problemet skapades ett interface IObstacle. Den 

har funktioner för allt som HRVO behöver veta för att skapa ett hinder. Det gör att agenter 

och hinder kan ärva ifrån interfacet men det behandlas likadant i HRVO.  Problem som uppstår 

är att det bara kan undvika runda objekt, det är eftersom HRVO antar att alla hinder är 

cirkelformade, det vet inte hur den ska hantera andra former.   

 

4.6 Miljöer 

Artefakten har tre olika miljöer som experimentet kan göras på. Det som skiljer miljöerna åt 

är antalet hinder och hur det har placerats ut. Det är för att se hur mycket antalet kollisioner 

och beräkningen av algoritmen kommer att öka då det samtidigt försöker undvika varandra 

och hinder.   
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 I Figur 22 kan första miljön ses, den har inga hinder förutom vägarna som avgränsar banan. 

Miljö 2 kan ses i Figur 23, den har ett stort hinder som agenterna måste undvika. Miljö 3 består 

av många små hinder som är nära varandra, det blir som ett sorts stresstest då agenterna 

måste tränga sig in mellan hindren vilket ökar risken för kollision och att det kommer närmare 

varandra. 

En begränsning av miljöerna är att det endast är gjorda av cirklar. Det är eftersom 

hastighetshinder kan endast undvika hinder som är cirkelformade.   Det har dock inte hindrat 

skapandet bannor likt det i metodbeskrivningen. Det är eftersom väggar och hinder kan 

skapas av flera cirkelhinder som i Figur 24.  Nackdelen är dock att vägarna i miljöerna tar mer 

prestanda än om det skulle vara byggt av rektanglar. Det är eftersom väggarna består av flera 

cirklar.  När agenten är nära en vägg och använder hastighetshinder, skapas det mer 

hastighetshinder då den behandlar varje cirkel separat. Det tar också mer tid att rendera då 

varje cirkel måste ritas ut separat. 

 

 

Figur 22 Miljö 1 

 

Figur 23 Miljö 2 
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Figur 24 Miljö 3 
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4.7 Spelaren 

Spelaren i artefakten skjuter inte fiender utan försöker bara fly från dem. Anledningen är att 

det är bättre att ha samma antal fiender under en spelomgång då data kan variera för mycket 

på grund av att antalet agenter minskar. Testet innehåller redan ett antal variationer med 

olika antal agenter. 

Spelaren flyr från agenterna med hjälp av styrbeteendet fly, det är att spelaren försöker fly 

från alla agenter i dess närhet. Det görs genom att den använder Unitys fysik för att se om 

agenter är inom en cirkel från spelarens position. Om det är fallet får spelaren en kraft med 

motsatt riktning från agenten.  Spelaren kan dock bli tagen av agenterna då det finns en chans 

att den blir omringad. Om agenten dör kommer den att återupplivas på en ny position på 

måfå, för att agenterna ska fortsätta att jaga. 

 

4.8 Testfall 

Testfallsdata som samlas in av spelets gamehandler. Den samlar på all information som ska 

användas till experimenten. Det är hur länge spelomgång har körts, antal kollisioner, bana, 

om den använder hastighetshinder eller partikelseparation och beräkningstiden för 

undvikandet av kollision varje uppdatering och lådagram.  

Beräkningstiden hämtas med hjälp av en tidtagarklass. Den startar varje gång innan 

algoritmen för undvikandet körs och stoppas direkt efter att den är färdig. Tiden som 

tidtagaren fick placeras sedan i en lista som gamehandler har.   

Antalet kollisioner samlas in genom att agenter meddelar gamehandler att öka en siffra med 

ett varje gång det blir kollision mellan agenter.  

När spelomgång är över sorteras samlingen av tidsberäkningarna för att kunna skapa 

lådagram. Sedan sparas all data som Gamehandler har samlat in på en textfil som en 

jsonstring. 

Experimenthandler är en klass som bestämmer vilka testfall som ska köras. Den bestämmer 

vilka agenter som ska användas, vilka miljö och antalet agenter. Den bestämmer också 

hastigheten på spelet. Det gör det möjligt att få mer data under en kortare tid. Den går enkelt 

att ställa in och gör det möjligt att göra experimenten fortare. Inställningarna ställs in i scenen 

experiment. När scenen sedan körs gör experiment handler experimenten automatiskt. 

 

4.9 Pilottest 

Ett pilottest har genomförts för att se om det var något som behövde ändras eller fixas inför 

det riktiga testet. I pilotestet kördes 6 experiment, två gånger per miljö för att testa båda 

metoderna på miljöerna. Antalet agenter under testningen var konstant hundra, för det är 

högsta antalet som kommer att göras i testet och att det är störst chans att agenterna beter sig 
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felaktigt då det är fler. Varje experiment var två och en halv minutlång, men spellogiken kördes 

fyra gånger fortare. Det betyder att data representerar en omgång på tio minuter var.  

I pilotestet fann bara ett fel, det var att spelaren på ett oförklarligt sätt lyckades komma ur 

arenan som kan ses i Figur 25. Det ledde till att agenterna var nära det högra hörnet under 

hela sessionen. Felet är förmodligen relaterat till att spelaren får en ny position på måfå när 

det krockar med en agent.  Felet är förmodligen att den fick för höga värden när den skulle få 

den nya positionen.   

Ett problem som upptäcktes senare var att agenterna fastnade i hörn när det undvek genom 

styrbeteenden. Det var eftersom agenterna bara såg det framför sig när det försökte svänga, 

normalen pekade till det andra hörnet vilket gjorde att spelaren och att det bara vände mellan 

de olika hörnen istället för att röra på sig. Det ändrades eftersom det annars skulle ge felaktiga 

data under experimenten. Den ändrades till att agenten skannar efter hinder och får en kraft 

beroende hur när det är. Det fungerar i det här fallet då endast är bygd av cirklar. 

 

Figur 25 Spelaren som är utanför spelplanen (Den vita fyrkanten) 

Datainsamlingen verkade också korrekt då det skriv ut värden för lådagram.  
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5 Utvärdering 

I den här delen kommer undersökningen presenteras, resultaten analyseras och slutsatser 

dras. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen gjordes det 54 experiment med olika kombinationer. Varje experiment var 

en unik kombination av parametrarna som är, det två metoderna hastighetshinder, vo och 

partikelseparation, ps, tre hastigheter 1,2, 10, tre, miljöer, och tre antal agenter 20,40 200. 

Alla det möjliga kombinationerna kördes 5 minuter var med timescale 4 i unity. Data som 

kommer ut blir då som om varje experiment hade körts i 20 minuter då timescale 4 gör att 

simulationen kör fyra gånger snabbare.  

Resultaten av alla experiment kan ses i Appendix A - . 

5.2 Analys 

I analysdelen presenteras resultaten av experimenten i två delar. En för kollisioner och en för 

tidsberäkning. 

5.2.1 Tidseffektivitet Medelvärde och banor 

Resultateten visar att hastighetshinder presterar sämre än partikelseparation. I alla 

experimenten med samma parametrar, tar hastighetshinder alltid längre tid att beräkna som 

kan ses i Appendix A - . Det kan ses tydligt på lådagramet i figur  Figur 26 där medelvärden av 

alla fallen jämförs.  Det går också kan få ut av Appendix A -  är att partikelseparation kräver 

markant mindre beräkningstid och variationsbredd. Dock har båda dåliga värsta fall men 

hastighetshinder har alltid det största Appendix A - .    

 

 

Figur 26 Låda gram av medelvärde av fallen  

Banorna verkar inte heller ha någon stor påverkan på hur det presteras som kan ses i Figur 
27 och Appendix A - . Det eftersom både hastighetshinder och partikelseparation 
koncentrerar sig mest på att undvika kollision med varandra och inte med miljön. Dock 
undviker hastighetshinder statiska hinder, och gör hastighetshinder av dem. Det kan ha 
gjort resultaten lite mindre trovärdiga eftersom hastighetshinder kanske skulle ha presterat 
markant bättre när det inte undviker statiska hinder.  En intressant sak är att som kan ses i 
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Figur 27 är att hastighetshinder tar lite längre tid att beräkna i miljö ett. Det är förmodligen 
att agenterna separeras mer i det miljöerna då det undviker statiska hinder. 

 

 

 

Figur 27 Diagram på hur tidsberäkningen varierar mellan banor 

5.2.2 Tidseffektivitet Population  

Det kan ses i Appendix A - att partikelseparation skalar bättre med populationen jämfört med 

hastighetshinder, exempel kan ses i Figur 28. Partikelseparation ökar nästan linjärt, men 

kraftigt.  

Det som är intressant är att det skiljer sig stort med resultaten från ett annat experiment med 

metoden (Snape, J 2011). I artikelns resultat presterar HRVO metoden som används markant 

mindre som kan ses i Appendix A - .  Det kan finnas flera faktorer till det, implementation på 

artefakten kan vara mindre optimerad än deras implementation. Det kan också vara att 

agenterna har större mellanrum mellan uppdateringar av hastighetshinder. I artefakten körs 

det varje Unity fysikuppdatering vilket är 50 gånger per sekund i unity eller 0,02 sekunder 

mellanrum. I det officiella HRVO biblioteket som finns på github körs det varje fjärdedels 

sekund i deras exempel (Snape 2016). Det kör också andra sorters tester. I artikeln gör det ett 

test genom att det försöker korsa varandra medan det rörs sig i en cirkel. I artefakten rör sig 

agenterna i en flock.  Det pratar dock inte om värsta fall eller kvartiler, deras resultat kan ha 

en stor variation. De parallelliserar arbetet med att varje agent har en egen process där det 

räknar ut sin egen hastighet. Det har gjort det i andra artiklar med hastighetshinder som 

ORCA (Berg m.fl 2011).  I artefakten är det inte parallelliserat vilket kan ha en stor påverkan 

på tidsberäkningen.  
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Figur 28 Hur tidsberäkningen medianen i ms ökar med antal agenter på bana 1 
med hastigheten 2  

5.2.3 Tidseffektivitet Hastighet 

Hastigheten verkar inte påverka prestandan mycket Appendix A - . Det finns dock ett 
undantagsfall som kan ses i figur Figur 29. Det värsta fallet för partikelseparation kan ses 
på första experimentet i Figur 29.  Den är nästan lika stor som hastighetshindret. Det 
betyder att partikelseparation kan få ett dåligt värsta fall men det är sällsynt. Dock tar det 
lite mindre tidsberäkning i hastighet 2 i Figur 29. Det är förmodligen att det är närmare 
varandra i hastighet ett för det tar längre tid att separeras. I hastighet 10 tar det förmodligen 
längre tid då hastighetshindren blir större vilket leder till att det tar längre tid att hitta 
kandidater. 

 

 

Figur 29 Tidsberäkning i banan 2 med 200 agenter 
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5.2.4 Kollisioner 

Resultatet av kollisioner är intressant. När hastigheten är 1 och antal agenter är 20 och 40, 

kolliderar det ungefär lika mycket Appendix A - . Det är nog för att krafterna på 

partikelseparationen är starka och räckvidden stor. Det gör att agenterna kan förhindra 

kollision i god förväg.  

Men när hastigheten börjar öka, börjar partikelseparation kollidera mycket mer än 

hastighetshinder Appendix A - , exempel kan ses i figur Figur 30. Det verkar som 

partikelsaparation skalar åt n2 medan hastighetshinder ökar mer åt linjärt.  

 

 

Figur 30 Antal kollisioner på bana 3 med 200 population 

Ett annat intressant resultat är att i de fallen där agenterna har högst hastighet och antal, 
kolliderar det mindre i det två andra banorna än den första Appendix A -  Figur 31. Det är 
nog för att de splittrar upp sig medan de försöker undvika hinder. Det blir då färre agenter 
som en agent behöver undvika, vilket leder till att kollisionerna minskar. 

 

 

Figur 31 Antal kollisioner mellan nivåer 
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Kollisionerna ökar också med antal agenter Appendix A -, exempel kan ses i Figur 33. Där 
ökar hastighetshinder nästan linjärt medan kollisioner ökar stadigt för partikelseparation 
när antal agenter ökar. 

 

 

Figur 32 Antal kollisioner på bana 3 med hastighet 2 och varierande population  

 

  

5.3 Slutsatser 

Slutsatsen som kan dra av mina resultat, är att det inte är en stor skillnad, vad gäller kollisioner 

vid låga hastigheter.  Dock presterar alltid partikelseparation bättre och har mindre variation 

på tidsberäkning än hastighetshinder. Hastighetshinder kolliderar dock markant mindre än 

partikelseparation då antalet agenter och hastigheten ökar. 

I tidsberäkning tar hastighetshinder alltid markant mer tid att beräkna än partikelseparation.   

När antalet agenter ökar, blir tidsberäkningen på hastighetshinder hög medan 

partikelseparation fortfarande tar lite tid att beräkna.  Det är också algoritmerna som det tar 

längre tid att beräkna, det eftersom de använder samma metod för att hitta närliggande 

agenter. 

Slutsatsen som fås av resultaten är att partikelseparation lämpar sig bättre till twin stick 

shooter, eftersom det i tv spel är viktigt att beräkningstiden inte är för lång och oförutsägbar. 

I ett spel är det bäst att uppnå en hög uppdateringsfrekvens på 60 eller högre per sekund. Med 

hastighetshinder kan det vara svårt att uppnå det i twinstick shooter som assault android 

cactus (2015) då det är många fiender.  Där kan det vara svårt att hinna beräkna 

hastighetshinder samtidigt som allt ska 3d renderas och projektiler ska uppdateras och det är 

ett högt antal agenter. Det har också dåliga värsta fall vilket skulle kunna leda till att spelet 

börjar hacka till eller får en låg skärmuppdateringsfrekvens. Där passar partikelseparation 

bättre då beräkningstiden ökar mindre med antal agenter, vilket gör att man hinner med att 

ha med mer saker under uppdateringen. 

Det finns dock en möjlighet att resultatet av hastighetshinder kan förbättras då 

tidsberäkningen är mindre i en forskningsartikel (Snape m.fl 2011). Om det skulle gå att 

0

200

400

600

0 100 200 300

K
o

ll
is

io
n

er

Population

Agenter på miljö tre med hastighet 
två

VO  40-42

Ps 49-51



 
35 

optimera så att det tar mindre tid med hjälp av parallellisering, passar det bättre än, 

partikelseparation då det undviker kollisioner markant bättre.  

En sak som talar emot detta, är att hastighetshinder är mer robotlika och känns mer hackiga 

eftersom hastigheten ändras direkt. I partikelseparation svänger det mer mjukt vilket känns 

bättre. Det finns nog en möjlighet att få det att kännas bättre då det har använts i simulation 

av folkmassa (Golas m.fl. 2014). 

Annars passar hastighetshinder sig bra till andra spel där det är få agenter, och det rör sig 

snabbt. Det skulle tex kunna vara ett twin stick shooter där det är få, snabba fiender som 

spelaren slåss mot.  Annars skulle ett skräckspel passa, där ett dussin monster jagar spelaren, 

då blir beräkningstiden inte stor och de undviker varandra bättre än vad som skulle göras med 

partikelseparation.  
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6 Avslutande diskussion 

I kapitlet sammanfattas hela arbetet, resultaten av experimenten och möjlig framtida arbeten 

diskuteras. 

6.1 Sammanfattning 

Målet med examensarbetet var att besvara frågan: Hur skiljer sig undvikandet av kollision och 

tidseffektiviteten mellan hastighetshinder och partikelseparations i twin stick shooter med 

flockbeteende? Det var för att få veta vilken av de två som är mest lämpligast till en twin stick 

shooter.  För att besvara frågan bestämdes metoden systematiska experiment för att se hur de 

kör på riktig hårdvara.  

En artefakt skapades sedan i Unity där det kunde skapas experimentfall. Det som kunde 

bestämmas i experimentfallet var miljö, hastighet, om partikelseparation eller 

hastighetshinder ska användas och antal agenter. I artefakten jagar agenterna en spelare 

medan de försöker undvika kollision med varandra och miljön.  Medan ett fall körs, samlas 

data in och skrivs till en textfil. Tre olika miljöer skapades med varierade antal hinder för att 

se hur agenterna reagerad vid stress. Hrvo metoden användes som hastighetshinder och 

vanlig partikelseparation användes. 

Det gjordes 54 experiment, där varje fall var en kombination av de olika parametrarna. 

Parametrarna som skickades in var antal 20,40 200, hastighet, 1, 2, 10, tre miljöer och ett val 

mellan det två metoderna. Varje experiment kördes 5 minuter med fyrdubblad hastighet.  

Resultaten av experimenten pekar på att hastighetshinder undviker kollision bättre än 

partikelseparation vid höga antal och hastigheter. Dock varierar tidsberäkningen mycket för 

hastighetshinder och tidsberäkningen blir hög. Partikelseparation kolliderar mer när det är 

många agenter och höga hastigheter, men det tar markant mindre tid att beräkna, har mindre 

variationsbredd.   

Resultaten av experimenten pekar på att partikelseparation passar bättre till twin stick 

shooter. Även om hastighetshinder är bättre på att undvika kollision tar det för lång tid att 

beräkna med ett stort antal agenter och tidsberäkningen kan variera mycket. Det passar inte 

till twin stick shooter då det brukar vara många fiender.    

6.2 Diskussion  

En sak som minskar trovärdigheten på experimenten är att varje fall endast kördes en gång.  

Det eftersom det är en stor möjlighet att det inte blir exakt samma resultat om man kör flera 

gånger. Varje fall kördes i fem minuter var, med fyrdubblad hastighet. Värden blir mer exakta 

då det kör längre, det finns också data som är gemensam och pekar på samma sak. När det är 

samma fall på partikelseparation och hastighetshinder tar alltid hastighetshinder längre tid 

att beräkna.  

Det mina experiment pekar åt är att det är lämpligare att använda sig av hastighetshinder än 

partikelseparation i verkligheten då det kolliderar mindre.  Det tar också förmodligen mindre 

prestanda då hastighetshindren kan parallelliseras, då varje robot endast beräknar sin egen 

hastighet för att undvika kollision (Snape m.fl 2011) .  
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I forskning om autonoma robotar används hastighetshinder (Berg m.fl 2011). Det är viktigare 

att undvika kollisioner än i ett spel, exempelvis skulle en kollision med en människa kunna få 

fatala följder. I tv spel är det värsta som kunde ha hänt att det separeras från varandra eller 

förstör spelupplevelsen. 

En bra sak med autonoma robotar är att det kan hjälpa till att underlätta arbete för människor. 

De används för tillfället med lagerarbeten (Edgren 2019), människor slipper tunga arbeten, 

och arbetsgivaren sparar in lön. Ett problem med automatiseringen är att   folk kommer att 

förlora sina jobb när de blir ersatta av robotar. I Finland är det beräknat att över en tredjedel 

av befolkningen kommer att förlora jobb på grund av automatiseringen (Pajarinen, 2014). Om 

undvikande av kollision blir bättre, kan det leda till att fler folk kommer att förlora sina jobb. 

Det kan ha mer robotar på arbetsplatsen då de kan undvika kollision med större antal robotar.   

En robot kan göra jobbet effektivt, och har ingen lön.  

Hastighetshinder kan också användas i simulation av folkmassa (Golas m.fl. 2014). Där är 

prestandan inte viktig, utan mer hur bra det efterliknar verkligheten.  Det passar bättre då 

människor kan svänga för att undvika en kollision i framtiden. Den användning simulation av 

folkmassa har, i riktiga världen, är att simulera hur folk skulle reagera vid utrymning av en 

byggnad (Yuan m.fl 2011) . Det är bra då det går att se vart det blir flaskhalsar i byggnader så 

att det finns ställen där färre personer fastnar. Datasimulation kan dock användas till   andra 

saker, det skulle kunna gå att planera hur människor skulle kunna dödas så effektivt som 

möjligt då det går att kan simulera vart folk flyr. Väger det goda över det onda som fås av data?  

Resultatet stämmer inte helt inte överens med resultatet från annan forskning gällande 

tidsberäkningen. När det är 200 agenter på artefaktens experiment, tar det runt 15 ms 

sekunder i medianen att beräkna hastighetshinder för alla agenter Appendix A - . Det tar dock 

ungefär 2,5 ms i en annat experiment med metoden (Snape, J 2011). Dock skiljer sig min 

artefakt från deras genom att deras hastighetshinder är parallella processer. Varje agent i 

Snapes experiment, har en egen process för att skapa hastighetshinder och beräkna nya 

hastigheter. Det finns också fler skillnader som kan påverka resultaten, som har nämnts i 5.2.1.  

När det är 200 agenter i miljön, kolliderar de runt 0,93 gånger per sekund, när de har hastighet 

av 0.5 enheter och robotens radie är 0,17 (Snape, j 2011). I artefakten är det 0,015 kollisioner 

per sekund då hastigheten är 2 enheter per sekund och agentradien är 0,08, i en miljö utan 

hinder, som kan ses i experiment 6 Appendix A - .  Det verkar peka åt att det undviker kollision 

bättre i artefakten, det finns dock många olika faktorer som kan ha påverkat skillnaden i 

resultat. Det mest självklara är att agenterna har olika hastighet och radie i experimenten. 

Det mitt resultat pekar åt, är att när hastighetshinder körs endast på en process blir det en 

lång beräkningstid jämfört med parallella processer. Dock kan det vara svårt att vara säker på 

resultaten på grund av Unitys källkod inte är tillgänglig för allmänheten (Unity 2018). Då 

källkoden inte är tillgänglig går det inte att avgöra om Unity får hastighetshinder att prestera 

sämre än vad det annars skulle göra. Det gäller speciellt när Unitys fysik används för att hitta 

närliggande agenter. Det kan också vara något annat i Unitys fysikmotor som kan göra 

beräkningstiden längre än vad den annars skulle vara. 
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6.3 Framtida arbete 

Om det skulle finnas mer tid till arbetet skulle det ha varit bra att mäta hur folk upplever 

partikelseparation och hastighetshinder i spel. Det är eftersom i spel är det inte bara viktigt 

hur lite tidsberäkning det är eller hur mycket kollision det undviker. Det är viktigt att det känns 

naturligt, för om det beter sig konstigt för att undvika kollisionen får spelaren en sämre 

upplevelse. Det skulle också vara värt att mäta vad som anses var mest människolikt, då det 

kanske kan användas till olika sorter av fiender. En metod kanske passar bättre till 

människoliknande, medan en annan passar bättre till flygande farkoster. 

En annan sak som jag skulle vilja göra är att göra samma fall på experimenten mer än en gång. 

Det eftersom datan blir mer exakt. Det blir svårt att säga med hundra procent att det är en 

skillnad hur banorna påverka kollisionen då varje fall görs en gång. För att antalet kollisioner 

skulle kunna variera om det körs fler gånger. 

En annan sak skulle vara att prova på ORCA metoden från RVO2 biblioteket, det är en populär 

metod till hastighetshinder och det skulle vara intressant att se om den presterar bättre än 

HRVO metoden som används. Det verkar har också ha använts i spelet Warhammer 40,00: 

Space Marine (2011), (Berg, J m.fl 2016). 

Det skulle också vara bra att se om det gick att ändra hur stor area det två metoderna kunde 

se runt. På experimentet användes bara en radie på arean där de letade efter andra agenter. 

Det är förmodligen en stor chans att kollisionerna skulle minska mycket om det hade en större 

area.  

Om det skulle göras ett spel som bygger på forskningen, skulle det nog passa att göra ett 

twinstick shooter, där ett litet antal fiender undviker dynamiska hinder. Det skulle exempel 

kunna använda till real time strategispel som warcraft 3(Blizzard, 2002). Där styr man stora 

grupper som rör sig i flock. Där kan det vara behändigt att de försöker undvika kollision med 

varandra, precis som riktiga människor försöker.  

Om det skulle finnas mer resurser till arbetet skulle det vara bra att implementera 

experimentet i ett kommersiellt spel, där spelarna får möjligheten att delta i experimentet. Det 

skulle vara bra för att se hur metoderna fungerar. Det skulle också vara bra att göra en 

fallstudie i det stora spelet, då det kan ge en stor spelarbas. Det skulle också gå att se hur 

mycket tidsberäkningen skiljer sig mellan olika hårdvaror. Det skulle också vara ett bra sätt 

att mäta hur spelaren upplever det olika beteendena och det finns en chans att det skulle bli 

mycket data. 

En annan sak som borde göras i framtida arbeten, är att göra en implementation som inte är 

skapad i Unity, för att se om det hade påverkan på resultaten. Det är svårt att säga om det 

fanns något som hindrade snabbare tidsberäkning eller som gick att optimera då Unitys 

källkod inte är tillgänglig (Unity, 2018). Om den nya artefaktens skulle göras utanför Unity 

skulle möjligheten finnas att optimera den mer, då man har större kontroll att bestämma hur 

allting ska fungera, vilket ger möjligheten att anpassa det bättre till hastighetshinder och 

partikelseparation, vilket skulle kunna ge ett bättre resultat.  
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Appendix A -  Resultat av experiment 

I Metod 1 = Hastighetshinder 0 = partikelseparation 
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2 

0.47

7 

0.56
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1.60
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17.47
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13.61
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16.0

01 

19.31

55 

87.53

5 

4 1 1 20 2 1 0.36

64 

0.63

35 

0.70

9 

0.8 12.62 

5 1 1 40 2 4 1.09

5 

1.546 1.703 1.891 16.68

6 

6 1 1 200 2 19 11.90

3 

14.2

99 

15.65

5 

18.4

69 

67.92

7 

7 1 1 20 10 71 0.29

0 

0.58

2 

0.83

3 

1.50

2 

14.25

5 

8 1 1 40 10 238 0.69

6 

1.419 2.171 3.78

9 

22.29

7 

9 1 1 200 10 7438 7.22

8 

14.74

2 

22.3

79 

29.1

33 

72.09

3 

10 0 1 20 1 8 0.04

1 

0.05

8 

0.06

3 

0.06

8 

5.999 

11 0 1 40 1 11 0.08

6 

0.12

6 

0.13

4 

0.14

45 

7.397 

12 0 1 200 1 53 0.58

4 

0.85

9 

0.95

81 

1.05

2 

8.145 

13 0 1 20 2 4 0.03

7 

0.05

2 

0.05

70 

0.06

4 

6.213 

14 0 1 40 2 11 0.08

4 

0.113 0.12

4 

0.141 6.00

2 



 

 
II 

15 0 1 200 2 94 0.53

6 

0.81

8 

0.93

2 

1.04

8 

9.746 

16 0 1 20 10 1500 0.03

5 

0.04

7 

0.05

2 

0.06

8 

7.210 

17 0 1 40 10 4646 0.07

1 

0.09

1 

0.110 0.14

45 

0.64

41 

18 0 1 200 10 52608 0.52

3 

0.79

0 

0.96

7 

1.24

6 

10.91

8 

19 1 2 20 1 10 0.24

0 

0.41

7 

0.56

0 

0.77

3 

13.37

3 

20 1 2 40 1 10 0.51

8 

1.124 1.476 2.20

0 

20.21

8 

21 1 2 200 1 29 13.67

9 

19.51

9 

24.9

05 

30.7

46 

74.50

4 

22 1 2 20 2 0 0.32

7 

0.62

0 

0.70

3 

0.80

1 

9.311 

23 1 2 40 2 1 1.08

2 

1.54

0 

1.69

8 

1.89

3 

15.14

1 

24 1 2 200 2 65 8.27

4 

14.3

82 

16.8

05 

20.4

79 

74.62

1 

25 1 2 20 10 14 0.29

3 

0.58

6 

0.82

8 

1.47

0 

18.90

9 

26 1 2 40 10 108 0.80

4 

1.42

3 

2.20

8 

3.791 22.12

0 

27 1 2 200 10 4147 9.31

9 

17.73

7 

22.9

86 

28.1

27 

69.37

4 

28 0 2 20 1 3 0.03

7 

0.04

7 

0.05

4 

0.06

1 

6.907 

29 0 2 40 1 5 0.07

6 

0.10

7 

0.121 0.13

7 

8.160 

30 0 2 200 1 72 0.62

1 

0.79

0 

0.84

6 

0.91

3 

52.07

8 

31 0 2 20 2 2 0.03

7 

0.05

1 

0.05

5 

0.06

2 

6.48

6 



 

 
III 

32 0 2 40 2 27 0.07

7 

0.110 0.12

0 

0.13

8 

7.753 

33 0 2 200 2 221 0.57

0 

0.80

3 

0.85

6 

0.93

6 

9.107 

34 0 2 20 10 1074 0.03

6 

0.04

7 

0.05

2 

0.05

8 

6.49

8 

35 0 2 40 10 3206 0.07

6 

0.10

2 

0.111 0.12

4 

7.477 

36 0 2 200 10 34771 0.60

4 

0.77

6 

0.83

1 

0.89

9 

9.938 

37 1 3 20 1 0 0.36

4 

0.60

9 

0.69

3 

0.80

3 

10.43

7 

38 1 3 40 1 2 1.06

3 

1.547 1.718 1.913 17.81

0 

39 1 3 200 1 35 12.3

62 

15.8

62 

17.87

9 

22.5

91 

68.0

28 

40 1 3 20 2 5 0.33

6 

0.59

1 

0.67

8 

0.78

1 

13.14

4 

41 1 3 40 2 8 0.97

1 

1.513 1.68

4 

1.88

7 

14.25

6 

42 1 3 200 2 27 12.18

5 

14.54

0 

15.56

32 

18.4

53 

79.32

8 

43 1 3 20 10 15 0.30

2 

0.59

1 

0.84

4 

1.44

8 

16.40

4 

44 1 3 40 10 140 0.71

3 

1.391 2.107 3.45

7 

55.03

5 

45 1 3 200 10 5630 9.20

7 

17.65

5 

22.31

3 

26.8

03 

103.0

60 

46 0 3 20 1 0 0.03

8 

0.05

21 

0.05

6 

0.06

0 

7.077 

47 0 3 40 1 3 0.08

5 

0.111 0.118 0.12

4 

7.169 

48 0 3 200 1 73 0.65

3 

0.76

3 

0.80

2 

0.87

0 

11.52

1 



 

 
IV 

49 0 3 20 2 5 0.03

8 

0.05

2 

0.05

6 

0.06

3 

5.941 

50 0 3 40 2 47 0.08

1 

0.111 0.12

0 

0.13

3 

7.555 

51 0 3 200 2 551 0.64

1 

0.77

5 

0.81

7 

0.87

1 

11.21

9 

52 0 3 20 10 779 0.03

67 

0.04

7 

0.05

13 

0.05

6 

6.770 

53 0 3 40 10 2742 0.08

2 

0.10

2 

0.10

8 

0.117 7.327 

54 0 3 200 10 32095 0.60

4 

0.77

7 

0.83

2 

0.90

4 

13.18

1 

 

 

 


