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Sammanfattning 
Dagens datorspel innehåller en mängd effekter som försöker ge spelaren en känsla av 
en interaktiv värld. Många av dessa effekter simuleras med hjälp av partikelsystem. 
Exempel på sådana effekter är explosioner, rök och blodfontäner. 

Tyvärr är de flesta partikelsystem byggda så att de existerar i en egen ”dimension” 
med varken uppfattning av dess omgivning eller omgivningens beskaffenhet. Detta 
resulterar i att partikelsystemen ibland kan verka, i vissa situationer, orealistiska och 
opassande. 

Detta arbete presenterar därför en metod att tillfoga realism genom att ge ett 
partikelsystem och dess partiklar möjligheten att interagera dynamisk med sin 
omvärld. Vidare visar detta arbete ett sätt att utveckla ett sådant partikelsystem som 
kan interagera med omvärlden genom att bygga ut ett vanligt partikelsystem. 

Dynamiska partikelsystem som presenteras kommer förutom interaktionen med 
omvärlden också visa ett sätt att simulera dynamiska effekter, i detta fall specialiserad 
för rök. 

Arbetet testades i en realtids applikation där partikelsystemet simulerar, med hjälp av 
de nämnda rök specifika effekter, ett rökmoln som stiger ur marken och interagerar 
med sin omvärld. Utvärderingen av resultat gav att tekniken kan anses vara användbar 
i situationer då ett dynamiskt partikelsystem ger spelet mer realism och så spelaren en 
bättre spelkänsla. 
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1  Introduktion 
På grund av den snabba evolutionen av hårdvara och därmed också framtagningen av 
nya algoritmer, tekniker, som är anpassade för denna, har dagens spelutvecklare allt 
mer möjligheter att utveckla simuleringar som tillåter att spel verkar allt mer 
realistiska.  

Ofta är dessa nya tekniker ett försök att efterlikna naturfenomen, implementerad så att 
dessa ser realistiska ut men fortfarande bibehåller realtids kababilitet. Det vill säga 
delvis hålla sig till realiteten men skala bort där visualiseringen affekteras inte för 
mycket.  

Den teknik som ofta används i dagsläget för att simulera och efterlikna naturfenomen, 
som till exempel rök, är partikelsystemet. Partikelsystemen används nästintill överallt 
där många små ting skall rör sig och därmed skapar en dynamisk enhet i spelet.  

Dessvärre ses det ofta i dagens datorspel att många av de implementerade 
partikelsystemen inte interagerar med sin omvärld och så att säga inte känner till 
något om simulationens omgivning.  

Detta leder till problemet att partiklarna inte interagerar eller att omvärlden inte kan 
agera dynamisk med partiklarna. Därför kan ett sådant partikelsystem som inte 
interagerar med sin omgivning verka falsk. Detta kan i värsta fall leda till nedsatt 
spelkänsla då simulationen inte känns realistisk. 

Rapportens syfte kommer att ge en inblick i vilka möjligheter som finns för att 
åstadkomma dessa dynamisk fenomen i realtid, att försöka analysera för och 
nackdelar dessa  tekniker innebär och visa en lösning med hjälp av ett partikelsystem. 

Detta partikelsystem som kommer att föreslås, kommer att kunna interagera fysikalisk 
med omvärlden för att öka realismen i en avsevärd grad gentemot icke dynamiska 
partikelsystem. Detta kommer att uppnås genom att partiklarna skall påverkas av 
fysiska krafter såsom kollision. För att ge partiklar möjligheten att interagerar med sin 
omvärld kommer ett rigidbody system väljas och undersöka dess egenskaper.  

Det partikelsystem som i detta arbete kommer att försökas tas fram, kommer att 
utvecklas som en påbyggnad av ett existerande partikelsystem vars föregående 
visuella resultat och funktionalitet inte skall påverkas av påbyggnaden. 

Som exempel effekt av det dynamiska partikelsystemet, kommer arbetet att använda 
sig utav rök vilken, förutom interaktiviteten med omvärlden, också kommer visa 
specifika egenskaper för rök, vilka i detta arbete kommer att vara virvelrörelser. 
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2 Bakgrund 
Problemet med de flesta partikelsystem som existerar i dagens datorspel är att dessa 
inte agerar med omvärlden och sällan uppför sig så som de vore realistiska, det vill 
säga inte uppför sig fysikalisk korrekt. Oftast svävar röken igenom föremål och 
varken påverkar eller påverkas av den simulerade värld. Detta gör att realismen sänks 
vilket i sin tur sänker spelupplevelsen.  

Ergo, skulle ett partikelsystem uppföra sig någorlunda realistisk och interagera med 
sin omgivning, skulle det automatisk medföra en stor höjning av spelrealismen och 
därmed också av spelupplevelsen.  

Då många spel simulerar sin fysik med rigida kroppar och dessa bestämmer hur saker 
och ting rör sig, är det praktisk att använda samma metod för att integrera 
partikelsystemet i fysikvärlden, det vill säga att partikelsystem faktisk skall existera i 
spelvärlden som ett fysiskt objekt och inte bara som ett renderingsobjekt.  

Då också rigida kroppar är byggda för att simulera påverkningar av krafter innebär 
detta också att det är lätt att påverka systemet med effekt specifika egenskaper, det 
vill säga i detta arbetets fall, rök specifika egenskaper som virveleffekter och 
stigningskrafter, som kan enkelt införas i system för att öka realismen ännu mer. 

2.1.1 Partikelsystem 

Fördelen med partikelsystem är att dessa är, om de är väl implementerade, väldigt 
flexibla och väldigt billiga vad gäller tid och pengar, då en grafiker inte måste skapa 
en specifik animation för varje olikt rökmoln, utan bara kan ändra i vissa parametrar 
och därmed ändra dess utseende och beteende.  

Reeves (1983) beskrev redan 1983 en metod om hur man med hjälp av partiklar kan 
simulera olika dynamiska beteenden av objekt som inte bibehåller sin form (artikeln 
skrevs efter special effekterna var klara för för filmen star trek 2). Sedan dess har 
grundidén inte förändrats. 
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Figur 1: En partikeleffekt som simulerar eld. 

 

Partikelsystem är en mängd punktmassor som bildar en större enhet med vilka man 
kan simulera till exempel eld, rök och moln. Dessa punktmassor följer oftast samma 
princip som beskrivs i Reeves (1983). 

1. Nya partiklar genereras in i systemet 

2. Varje partikel blir tilldelad sina individuella attribut 

3. Varje partikel som har levt längre än sin tilldelade livstid, förstörs 

4. De kvarstående partiklar förflyttas enligt sina förflyttnings egenskaper 

5. En avbildning av de kvarstående partiklar renderas 

 

Steg 4 kan hållas simpel eller byggas ut till ett mer avancerat tillvägagångasätt. Det 
räcker till exempel med att beräkna om positionen genom en given hastighet. Dock 
kan detta steg, om man så vill, byggas ut till väldig avancerade system, som till 
exempel virvelrörelser beskriven i Sims (1990) eller andra uppförande som till 
exempel mekanik. Detta ger, som Reeves (1983) säger, möjligheten att utnyttja 
modeller som redan är framtagna inom olika vetenskapliga grenar och översätta dessa 
modeller med hjälp av partikelsystem.  

Det är också numera möjligt att beräkna steg 4 med hjälp av shaders för att öka 
prestanda avsevärd, vilket beskrivs i Latta (2004). En annan fördel med simuleringen 
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på GPUn, vilket höjer prestandan, är att flaskhalsen, Bussen,  mellan CPUn och 
GPUn elimineras och därmed ökar hastigheten i vilken renderingen, det vill säga steg 
5, kan utföras.  

2.1.2 Dynamiska Partikelsystem 

 

Figur 2: En partikeleffekt som visar röd rök, från World in Conflict.  
DirectX 10 är inte aktiverad. 

Med de nämnda prestanda ökningarna i introduktions delen, vad gäller räknekraft och 
ny teknik av dagens datorer, så är det numera möjligt att inkludera en ny dimension 
realism i partikelsystemen, vilken inte har varit möjligt tidigare i realtid. Det är 
numera möjligt att partikelsystemen interagerar med omvärlden, det vill säga 
partiklarna påverkas av andra föremål.  

Figur 3 visar spelet World in Conflict (September 2007) som är ett av de första spelen 
som använder sig utav DirectX 10 och dess inbyggda geomitrieshaders för att 
simulera effekter, dessa partiklar som interagerar med omvärlden kallar Massive 
Entertainment Soft Particles.  

Det råder också ingen brist på tecken som stärker att simuleringen av fysik i datorspel 
väger stor vikt allt mer inom datorspelsutveckling, då till exempel Nvidia och Intel,  
två stora jättarna i datorbranschen, har köpt upp företagen Aegia respektive Havoc, 
vilka är specialiserade företag inom fysiksimulation.  
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Figur 3: En partikeleffekt i World of Conflict med DirectX 10 aktiverad.  
Notera hur röken svävar runt byggnaden och inte igenom. 

2.1.3 Vätskor och dess egenskaper 

I flera hundra år har uppförandet och egenskaperna vätskor undersökts. Hur dessa 
beter sig har nu i de sista årtiondet kunnat sammanfattas med diverse formler.   

Virveluppförande av olika sorts partiklar, vilket i mängder formar gasar och vätskor, 
är dock fortfarande ett område i vilket mycket forskning sker. Upphov har 
forskningen av turbulenta system inom astrofysiken, väderforskning och uppförande 
av olika vätskor i förbränningsmotor. Den mest avvägande faktor i dessa simulationer 
var beräkningarnas korrekthet.  

Från dessa olika forskningsområden, kommer också de flesta modeller som används 
idag inom datorgrafiken för att simulera turbulenta vätskor och gaser. Då dessa mer 
har kravet på prestanda och trovärdighet, gällande utseende, i simulation än realistiska 
och precisa resultat så har de formler som har tagits fram, inom de ovan nämnda 
forskningsgrenarna, modellerats om så att de är mer anpassad för datorgrafiken. Ergo, 
man lägger inom datorgrafiken mera värde på snabba och snygga resultat och godtar  
avskärningar i fyskaliska korrektheten. 

För att vätskor ska se trovärdiga ut krävs det att virvelrörelser existerar i vätskan som 
låter vätskan verka levande. Dessa kallas virvelrörelser kallas på engelska voritcitys. 
För att uppnå dessa trovärdiga fluid simuleringar används olika ansatser.  

 

 

Figur 4: Virvelrörelse skapad av ett förbipasserande flygplan, för att framhäva fenomenet har 
färgat rök används. NASA-LaRC(1992)
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Foster och Metaxas (1996) var en av de första som använde sig av Naviar-Stoke 
formeln, som är en enhetlig formel för beskrivning av strömningar av vätskor och 
vilken namngavs efter dess uppfinnare Claude Louis Marie Henri Navier och George 
Gabriel Stokes, ihop med ett gallersystem för beräkning av hastighets vektorfält för 
att simulera vätskor i datorgrafik. De flesta lösningar av fluid simulationer utvecklar 
resultatet av detta arbete vidare.  

Fördelen med galler(eng. grid) baserade system är att dessa lätt kan applicera Navier-
Stoke formeln på dessa, nackdelen är att, som McGuire (2006) och Pollitt (2006) 

säger, att gallerbaserade system har sina begränsningar för realtidssimulationer då 
vätskor, som till exempel rök, skall simuleras inom större areal där det små 
galleravstånd behövs. 

De nämnda modeller är väldigt exakta men är  fortfarande inte tillräckligt snabba för 
att kunna simuleras i realtid. Ett annat sätt att simulera vätskor på ett sett som är 
mindre realistiskt men som inte kräver dessa tunga beräkningar, är med hjälp av 
partiklar, beskrivna i Selle(2005) och McGuire(2006). 

2.1.4 Simulering av kroppar i en fysikalisk värld 

För att simulera kroppar i en fyskalisk värld används oftast rigidkroppar. En 
rigidkropp används för att simulera hur objekt beter sig realistisk då dessa interagerar 
i en fysisksimulation där de påverkas av krafter eller impulser. Påverkas 
rigidakroppen av en kraft eller en impuls så förändras dess tillstånd vilket beror på ett 
antal faktorer. Dessa är rigida kroppens position, hastighet och massa (som 
sammanfattas som begreppet rörelsemängd), rotationen av rigida kroppen bestäms av 
rotationshastigheten och dess konstanta inerta som i sin tur bestäms av 
viktfördelningen och formen av kroppen. Kroppens massa och dess inerta antas vara 
konstant då man förutsätter att en rigid kropp inte är deformerbar. 

 

Figur 5: Två rigida kroppar interagerar och ändrar därmed deras linjära och rotations 
hastighet. 
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Påverkas rigidakroppen av en kraft så beräknas de variabla tillstånd med hjälp av 
integrering enligt följande formler som är tagna ur Baraff (1997): 

 

Derivatan av sträckan betecknad )(ts′  ovan under ett tidsintervall är hastigheten i 
samma intervall.  

)()( tvts =′  

Rörelsemängden vilken, redan har nämnts tidigare, är den konstanta massan 
m multiplicerad med den variabla hastigheten v  under ett tidsintervall t . 

)()( tmvtp =  

Då man deriverar rörelsemängden erhåller man massan multiplicerad med 

accelerationen a  under ett tidsintervall, vilket i sin tur är samma som kraften F  
under samma tidsintervall. 

)()()()( tFtmatvmtp ==′=′  

För att bestämma kroppens orientation kan man försiggå två olika beräknings vägar. 

En metod är att beräkna orientering med hjälp av en matris. Där R är orienteringen 

under ett tidsintervall och dess derivata är R  multiplicerad med ω , där ω  är vinkel 
hastigheten. 

ω*)()( tRtR =′  

Ett annat sätt att beräkna vinkeln är med hjälp av kavternioner. Detta tillvägagångssätt 

har mindre redundant information vilket leder till mindre avrundningsfel. )(tq′  vilket 
är derivatan av orienteringskvaternionen är då halva orienateringskvaternion 

multiplicerad med vinkelhastigheten ω . 

ω*)(
2

1
)( tqtq =′  

För att få fram vinkelhastigheten ω  så utgår man från rörelsemängdsmomentet L  
vilket egentligen är tröghetsmomentet multiplicerad med vinkelhastigheten. Se Baraff 
(1997) för beräkningen av inerta och masscentrum se Baraff (1997). 

)(*)( tItL ω=  

Derivatan av rörelsemängdsmomentet är vridmomentet vilken uppstår då en kraft 
påverkar en rigidkropp som inte verkar vid masscentrumet och därmed skapar rotation 
av rigidakroppen. 

)()( ttL τ=′  

Derivatan av orienteringskvaternionen betecknad )(tq′  är halva av 

orienteringskvaternionen betecknad )(tq  multiplicerad med vinkelhastighet betecknad 
ω . Här avses kvaternionmultiplikation mellan orienteringskvaternionen och 
vinkelhastighet som kvaternion med 0 som real del i enlighet med (Baraff, 1997), 
även beräkning av vinkelhastighet återfinns i denna artikel.  

 

Orientering kan även representeras med ortogonala matriser då betecknat )(tR . 
Derivatan av denna matris definieras då som multiplikation mellan matrisen och 
vinkelhastigheten. 
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)()( ttL τ=′  

Derivatan av rörelsemängdsmomentet )(tL′  är vridmomentet )(tτ  som uppstår då en 
kraft, som inte går genom kroppens masscentrum, verkar på stelkroppen. 
Masscentrum kan beräknas enligt formel i (Baraff, 1997). 

Då dessa formler är givna kan man nu genom integrerings metoder beräkna de olika 
tillstånd rigidakroppen har. Detta sker med hjälp av approximations formler. En 
approximationsformel estimerar ett värde vid en viss tidpunkt. Detta har som följd att 
fel uppträder vid resultatet. Beroende av approximationsformeln och storleken så är 
kalkylerings felet större eller mindre. 

Eulers approximationsformel, Baraff (1997), är en rätt så primitiv men dock enkel 
användbar approximationsformel. Denna approximationsmetod arbetar med första 
ordnings derivator och ser ut så här: 

ttststts ∆×′+=∆+ )()()(  

Denna kan alltså beräkna tillståndet )(ts  vid tidpunkten t . Differentialekvationerna 
som fås fram är av första grad som man kan se ovan. Som redan sagt, en väldig 
primitiv och används främst vid simplare simuleringar.  

 

2.2 Relaterade arbeten 

Många arbeten har behandlat simulering av gaser och av dessa finns det en del 
ansatser där vätskor modelleras med hjälp av partikelsystem.  

Redan Sims (1995) föreslog olika diverse metoder för en mer realistisk simulering av 
partikel moln. Han visade också hur man simpelt kunde simulera primitiva 
virvelrörelser. 

Selle (2005), Gamito (1995) använder sig utav en hybrid mellan partiklar och 
gallersystem. I dessa lösningar transporteras partiklarna över ett underliggande galler. 
Partiklarnas ansvar är att frakta virvelrörelse genom volymen och gallrets uppgift är 
då att lösa beräkningen av strömningen. Gamito (1995) beskriver förloppet av 
algoritmen så: 

 

1. Interpolera partiklarnas virvelrörelse till gallret 

2. Beräkna numerisk gallret för att få fram strömfunktionen 

3. Beräkna hastighets fältet för gallret med hjälp av strömfunktionen 

4. Beräkna partiklarnas hastighet med hjälp av interpolering från gallret 

5. Transportera partiklarna 

 

McGuirre (2006) föreslår ett system där partiklarna modelleras som rigida kroppar 
vilket direkt medför att dessa, genom en rigidbody simulator i detta fall ODE,  jobbar 
ihop med OPCODE.  

Shi (2005) arbete som handlar om kontrollerbara rörelser av lätta naturliknande objekt 
i ett gas liknande medium. Tekniken som presenteras i detta arbete för att simulera 
vätskeförhållandet kallas Smooth particle hydrodynamics där en mängd partiklar 
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simulerar en vätska där attributen som densitet och tryck interpoleras emellan 
partiklarna inom ett viss begränsad område. Shi (2005) beskriver algoritmen: 

1. Uppdatera partiklarnas densitet 

2. Uppdatera partiklarnas tryck med hjälp utav ekvation för tillstånd (beskrivning 
av hur tryck, densitet och temperatur interagerar i den vätskan som skall 
simuleras) 

3. while (tiden < tids_slut) 

a. för alla partiklar 

i. Kalkylera accelerationen med faktorn av tryck gradienten 

ii. Beräkna skillnaden i förändring av termala energin 

b. för alla partiklar 

i. Uppdatera dess position 

ii. Uppdatera dess hastighet 

iii. Uppdatera dess termala energin 

iv. Uppdatera partikelns densitet 

v. Uppdatera partikelns tryck 

4. Beräkna det nya tidsteget 
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3 Problem 
Detta arbete handlar om att utveckla ett partikelsystem som kan interagera med sin 
omvärld. Som utgång för partikelsystemets form kommer rök användas då detta är en 
bra grund för experiment. Systemet som kommer att försökas tas fram skall då likna 
rök i dess naturliga form vilket dock inte innebär helt fysikaliskt korrekt då realtids 
kapabilitet skall vara givet.  

Dessutom skall detta system som kommer att utveckla, kunna använda sig av det 
redan befintliga partikelsystemet och lägga till sina egenskaper i detta utan att förstöra 
det redan artistiskt och fria system som RadonLabs-partikelsystemet tillhandhåller. 
Detta ger då möjligheten att bibehålla arbetssättet som företaget använt sig av och 
utan extra omarbetning av de existerande partikelsystem kunna använda sig av det nya 
system som kommer tas fram i detta arbete. 

3.1 Delmål 1: Utveckling 

Att partiklar agerar dynamisk efter rök egenskaper så krävs flera delar som interagerar 
med varandra, vilka sedan sammansätter slutresultatet. För det första krävs att 
partiklarna modelleras så att de kan interagera med sin omvärld. För det andra krävs 
ett system som låter partiklarna verka som rök uppför sig inklusive virvelrörelser. 

Målen kan sammanfattas så: 

1. Hitta/bygga ut ett system av den redan givna miljön som simulerar varje 
partikel så att den kan interagera med sin omvärld. Det befintliga 
partikelsystems funktionalitet skall bibehållas, det vill säga det partikelsystem 
skall utbyggas skall vara nedåt kompatibel.  

2. Hitta ett system som simulerar partiklarna så att dessa liknar rök med effekter 
som till exempel virvelrörelser som adderar realism men låter prestandan inte 
lida för mycket. 

3. Utveckla ett system där systemet ur punkt 1 och systemet ur punkt 2 
samverkar och ger slutresultatet 

3.2 Delmål 2: Utvärdering 

Utvärderingens uppgift är att klargöra om arbetets slutresultat är användbar i realtids 
applikationer eller inte. Detta kommer att genomföras med prestanda och visuella test. 
Testernas mål är att testa om: 

1. Systemet som har utvecklas liknar utseende mässigt ett rökmoln  

2. Systemet som har utvecklas kan simulera ett rökmoln i realtid på en dator med 
standard prestanda. 
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4 Metod 

4.1 Metod för Delmål 1: Utveckling 

Projektets förlopp skedde enligt en simpel variant av Spiralprocessmodellen. Det 
betyder att under tidens förlopp så skedde det återkommande analys, design och 
implementerings faser tills den slutgiltiga produkten hade tagits fram.  

Denna process modell valdes då motorn åt vilken partikelsystemet byggdes (Nebula 
3) var fortfarande i ett tidigt stadium av utvecklingen och därför väldig lätt anfallbar 
för förändringar. Därför kunde i början bara små prototyper utvecklas för att se hur 
integreringen med resten av de delsystem som var under uppbyggnad fungerade. 
Varje iterations utdata skulle då innebära en kravspecifikation, en design och en 
implementerad och testad prototyp. 

 

Figur 6: En illustration av spiralprocessmodellen. Boehm(1988) 

4.2 Metod för Delmål 2: Utvärdering 

Metoden för att utvärdera slutresultatet av projektet, kommer att ske via att testa 
mätdata med avseende på prestanda. Det vill säga mätning av frames per sekund i 
simulationen med olika emissions attributer.  

Visuella resultatet kommer att bestämmas om hur röken uppför sig och hur denna 
interagerar med sin omvärld. Dessutom kommer det granskas om hur realistisk denna 
kan verka som till exempel tjocklek och densitet, utan att tappa för mycket 
prestandan. Om projektet har misslyckads eller inte kommer då att bestämmas om 
resultatet täcker målen beskrivna i 3.2. 

Systemets prestanda kommer testas på två olika system där: 

Testdator ett innehåller dessa komponenter: 

• Grafikkort: PCI-Express Nvidia Geforce 6800 GT 

• Processor: Intel Pentium Dual Core 3 Ghz 
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• 2 GB DDR Ram 

• Windows XP Service Pack 2 

 

Testdator två innehåller dessa komponenter: 

• Grafikkort: PCI-Express Nvidia Geforce 7900 GS  

• Processor: Intel Pentium Dual Core 3 Ghz  

• 2 GB DDR Ram 

• Windows XP Service Pack 2 

 

Testdator två kommer att representera ett lite kraftfullare system medan testdator ett 
mera representerar ett vanlig standard system som används i dag läget.  

På det sättet ska testas hur pass användbart det utvecklade systemet kommer vara nu 
och i en närmare framtid. 

 

5 Resultat 

5.1 Resultat för Delmål 1: Utveckling 

Hela projektet bestod av tre iterationer där varje iteration byggde på föregående 
iteration och den då utvecklade prototypen. 

5.1.1 Analys fasen 

• Första analys fasen, i projektets spiralprocess, påbörjades med att analysera 
det partikelsystem som redan befann sig i Nebula 2. Efter att dessa analyser 
var gjorda, skrevs första kravspecifikation, som bestod till största delen av 
krav som skulle styra exporteringen av det gamla partikel system över till 
Nebula 3. 

• Andra analys fasen bestod av att analysera mera noggrant vilka krav som 
gällde för utbyggnaden av partikelsystemet som skulle interagera med 
omvärlden. 

• Tredje analys fasen bestod av små nedskärningar på grund av tidsbrist. 
Anledningen var att Nebula 3 motorn hade ändrats i väsentliga delar vilket 
ledde till nedskärningar av den föregående kravspecifikationen. 

5.1.2 Design fasen 

• Den första design fasen, utgick från den givna erfarenheten med det gamla 
partikelsystemet och de kraven från analys fas ett. Som det redan har sagts 
tidigare skulle utseendet och användningen inte påverkas av de utbyggen som 
skulle ske, vilket var en stor drivande faktor i många beslut som togs i första 
design fasen. Resultatet blev en design som innefattande ett fullt exporterat 
partikelsystem från Nebula 3 till Nebula 21. 

                                                
1  Tillgänglig på Internet http://www.radonlabs.de/nebula.html 
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• Andra fasen bestod av att designa de olika subsystemen så att fysiska 
integreringar av partiklarna skulle kunna ske.  I denna fas valdes det att 
partiklarna skulle mappas som rigida kroppar då Nebula 3 arkitekturen var 
väldigt lämpad för det och en fluid approach skulle innebära en för stor 
avvikelse från grund partikelsystemet vilket, enligt 3.1, skulle innebära att ett 
av målen skulle vara svårt eller omöjligt att nås. 

• Tredje fasen bestod av design då Nebula 3 motorn hade ändrats i väsentliga 
delar (till exempel införande av trådning mellan logik och renderingen) vilket 
hade som följd, att designen av partikelsystemet som den hade tagits fram i 
design fas 2, inte längre var hållbar. 

5.1.3 Utvecklingsmiljön 

Verktygen som användes för utvecklingen av projektet var Microsoft Visual Studio 
C++ 2005 Proffesional Editon SP1 och Maya 7.0.  

För utritning och logik användes Nebula 3 motorn, vilken utvecklas av RadonLabs 
Gmbh i Berlin. Nebula 3 är till stor del en opensource motor som utvecklas som en 
vidareutveckling av Nebula 2. De enda delar som inte är opensource är Wii respektive 
X-Box 360 kopplad kod. Pc kompileringen av Nebula 3 använder, liksom Nebula 2, 
DirectX 9.0 för rendering och input. Nebula 2 har och används i många större projekt, 
bland annat det släppta Projekt Nomads och Drakensang som kommer att släppas 
andra kvartalet 2008.  

Nebula 3 är uppdelat i två delar, ena delen består av själva motorn andra delen kallas 
Mangalore som är en samling av verktyg för Maya, vilka används för att skapa 
egentliga spelinnehållet. 

Själva utvecklingen av Nebula 3 påbörjades i första kvartalet 2007 och är ännu inte 
avslutad på långa vägar vilket redan har nämnts tidigare. 

5.1.4 Implementerings fasen 

Då Nebula 3 arkitekturen redan hade ett implementerad rigidbodysystem och 
tillgängliga tiden för implementation var väldigt litet för detta arbete, då det krävdes 
en hel del förberednings arbete, som till exempel in-arbetning i motorns struktur, 
valdes det att använda detta fysiksystem redan i fas 2 under utvecklingsprocessen. 
Detta innebar att partikelsystemet använder sig utav detta rigidbodysystemet för 
implementeringen av den fysiska partikeldynamiken. Rigidbody-subsystemet som 
Nebula 3 innehåller är i botten ODE2. Det Nebula3´s fysiksystem gör är wrappa ODE 
systemet och tillhandhålla olika gränssnitt för snabb användning av fysiksystemet. 
Dessutom använder fysiksystemet i Nebula 3 sig utav OPCODE för 
kollisionsdetektion av rigida kroppar med omvärlden. 

Slutgiltig implementeringen utav projektet blev en fullt fungerande prototyp. Denna 
prototyp kan hantera ett klassik uppförande av partiklarna och ett uppförande där 
partiklarna kan agera med sin omvärld.  

Då slutgiltiga prototypen skilde sig i väsentliga delar från den första prototypen, 
kommer, i denna rapport, de två förgående implementeringsfaser behandlas i liten 
grad och bara där de är väsentliga för det slutgiltiga resultatet. 

 

                                                
2  Tillgänglig på Internet http://www.ode.org 
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Indata till partikelsystemet: 

Nebula 3 arkitekturen bygger på scenobjekt som är sammansatt som en trähierarki där 
en nod beskriver ett scenobjekt. Ett scenobjekt är den minsta enheten Nebula 3 kan 
hantera, vilken sedan då de skapats och laddats i motorn utgör en spelentitet. En 
sammansättning av flera spelentiteter kan också göras för att underlätta level 
skapande, denna sammansättning kallas då spelobjekt. 

 

Figur 7: Ett urklipp av hur en scennod (det scenobjekten består av) ser ut innan den omvandlas 
till binär data. 

Varje nod i ett scenobjekt har olika parametrar som styr uppförande av just den 
noden. Dessa parametrar manipuleras direkt via Maya med hjälp av de redan nämnda 
Maya Toolkit Mangalore.  
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Figur 8: Partikeleditorn, som är en del av Mangalore toolkitet, med vars hjälp attributen för 
partikelsystemet ändras. 

 

Indatan som man ser är en mängd olika attribut om hur emissionen av partiklar kan 
ske, som till exempel en frekvenskurva, livstid, storleks manipulationskurva. Förutom 
dessa innehåller en partikel scennod också ett attribut som säger vilken sorts 
controllerklass denna skall använda.
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Particle controllers: 

 

Figur 9: En grov avbildning av partikelsystemets controller/entitet struktur. 

Då ett av målen var att bibehålla funktionaliteten av det gamla partikelsystemet valdes 
det att dela upp partikelsystem i olika controllers där varje controller har ett eget 
uppförande. Detta medför också en ökad utbyggbarhet för senare tillfällen.  

Det gamla partikelsystemet från Nebula 2 byggdes om så att de skulle fungera med 
Nebula 3 motorns färdigheter, denna controller kallades DefaultParticleController. 
Den andra controller-klassen som hanterar dynamiska partiklar kallades 
PhyscParitcleController. 

Physic controller: 

PhysicParticleControllerns uppgift är att hantera och uppdatera de dynamiska 
partiklarna med hjälp av Nebula3´s fysiksystem. PhysicPartiklarna är sparade i en 
stack vars storlek är det antal maximala partiklar denna controller kan hantera 
(beräknas via emissionshastighet * partikelns maximala livstid). Detta ökar 
prestandan avsevärd då partiklarna, vilka är i grund och botten ODE rigidbodys och 
kollisionmeshar, inte behöver skapas om då dessa förstörs och en ny sådan måste 
skapas då en ny partikel utsöndras. Dessutom så är kollisionen mellan partiklar 
avstängd för att öka prestandan.  

PhysicParticleController innehåller förutom de dynamiska partiklarna också 
möjligheten att lägga till ”uppföranden”, så kallade Behaviors. En 
PhysicParticleController kan innehålla flera behaviors. Dessa behaviors kan 
manipulera en partikel med krafter för att uppnå önskade fyskaliska effekter för just 
denna controller och dess partiklar. 
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// update times 

this->particles[particleIndex].lifeTime += stepTime; 

        float relParticleAge =  

this->particles[particleIndex].lifeTime *  

this->particles[particleIndex].oneDivMaxLifeTime; 

if ((relParticleAge >= 0.0f) && (relParticleAge < 1.0f)) 

   { 

             

     this->PhysicParticleToRenderParticle(particleIndex); 

     // update with the set of behaviors 

     IndexT u; 

for(u = 0; u < this->particleBehaviors.Size(); u++) 

            { 

              this->particleBehaviors[u]->Calculate( 

this->physicParticles[particleIndex]); 

            } 

   } 

Som man ser i koden ovan, som är ett urklipp av PhysicParticleController klassens 
update funktion, så anropas alla calculate-metoder av de behaviors som controllern 
innehåller.  

Som in parameter tar Behavior-klassens calculate-metod en PhysicParticle, vilken 
sedan respektive calculate-metod manipulerar med hjälp av impulser eller tillfogning 
av krafter och därmed uppnår olika sorts effekter. 

Behaviors: 

För projektet skapades två Behaviors för att uppnå det önskade resultatet.  

En simpel Drift behavior som kan tillfoga en viss förbestämd kraft till en partikels 
rigidbody. I detta arbete tillfogar denna, för att simulera stigningen av rök, en konstant 
kraft till partikelns rigidbody, vilken är större än gravitationskraften och motriktad 
gravitationsriktningen.   

Den andra behaviorn byggdes för att simulera ett mera rök/fluid specifik fenomen. 
Därför fick denna också namnet SmokeBehavior. Fenomenet denna simulerar är så 
kallade virvelrörelser (eng. Vorticies), vilka har redan behandlats tidigare i denna 
rapport. 

Vorticities är i grunden ett väldigt komplext fenomen vilket beskriver cirkulationen 
eller rotationen i en fluid, i detta fall luften. Virvelrörelse implementerades på ett 
väldigt simpelt men fortfarande rätt effektiv sätt, vilket gynnade prestanda och gav 
trots allt bra visuella resultat. 
 

class Vortex : public Core::RefCounted 

{ 

DeclareClass(Vortex); 

public: 

    /// constructor 

    Vortex(); 

    /// destructor 

    ~Vortex(); 

    /// set the vortexes position 

    void SetPosition(const Math::float4& pos); 

    /// set the vortexes stenght 

    void SetStrength(float str); 

    /// set the vortexes rotation axis 

    void SetRotationAxis(const Math::vector& axis); 
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    /// set the vortexes fall of exponent 

    void SetFallOfExponent(float exp); 

    /// set the vortexes effect range 

    void SetEffectRange(float range); 

    /// set the vortexes suction  

    void SetSuction(float suc); 

    /// get the vortexes position 

    const Math::float4& GetPosition() const; 

    /// render the vortex as a sphere shape(shape rendering not 

working right now) 

    void RenderDebug(); 

    /// recalculate particle affected by this vortex 

    virtual void CalculateParticle(const 

ParticleSystem::PhysicParticle& particle);     

private: 

    Math::float4 position; 

    Math::vector rotationAxis; 

    // the fall of exponent, the closer a particle comes to the 

centrum  

    // the less it well be affected by the vortex 

    float fallOfExponent; 

    float effectRange; 

    /// suction (radial degree value(0-1)),  

    /// describes the angel a particle is affected by the vortex 

    float suction; 

    float strength; 

    //Physics::Shape collisionShape;  // add later for better 

performance..  

}; 

Som man ser i kod-exemplet ovan, vilken visar klass deklarationen av Vortex-klassen, 
så ser man att Vortex-klassen har ett antal variabler som styr simuleringen. 

Dessa variabler är: 

• position: Positionen av virvelfältet. 

• rotationsAxis: Rotationsaxeln som bestämmer rotationsriktningen av 
virvelrörelsen. 

• fallOfExponent: En exponent som bestämmer om hur stor kraften avtar ju 
längre bort partikeln befinner sig. 

• effectRange: Storleken av kraftfältet där virvelkraften agerar. 

• suction: ”Insugning” som bestämmer i hur stark skala insugningen av 
partiklarna skall ske. 

• strength: Styrkan av kraften en partikel får då de är inom vivelrörelsen. 

Beräkningen av vivelrörelsen fungerar i teorin så att det först beräknas avståndet 
mellan partikeln och virvelkraftens position. Om avståndet emellan dem överskrider 
effectRange så behöver inga kraftmätningar göras då partikeln inte befinner sig inom 
virvelrörelsen. 

Beräkningen av riktning av den kraft som partikeln kommer manipuleras med ser ut 
så: 

Först så beräknas en vektor som går från virvelrörelsens position, tecknat som V till 
partikelns position, tecknat som P. 

VPvp −=  
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Normaliseringen av den givna vektorn ser då ut som följande: 

|| vp

vp
vpn =  

Beräkningen av slutgiltiga riktningen erhålls genom att beräkna en vinkelrät vektor 
som sedan subtraheras med en faktor som är styrd av en artistisk variabel, suction, 
vilken är tecknat som c. 

cvpvprf nn *−×=
r

 

Beräkningen av själva storleken av kraften, |F|, använder sig av strength faktorn, s, 
multiplicerad med avståndet mellan partikeln och virvelrörelsens position upphöjt till 
–fallOfExponenten, e, för att simulera kraftminskningen då partikeln rör sig allt mer 
från virvelrörelsens centrum. 

e
VPsF

−
−= |)(|*||  

Källkod implementering ser ut som följande: 
void  

Vortex::CalculateParticle(const ParticleSystem::PhysicParticle& 

particle) 

{ 

    Math::matrix44 particleTransform = particle.GetEntity()-

>GetComposite()->GetTransform(); 

    Math::vector distance =  particleTransform.getpos_component() -                                                                                                                                 

this->position; 

    if(distance.length() > this->effectRange) 

        return; 

     

    Math::vector radialDirection(Math::vector::normalize(distance)); 

     

    float force = pow(distance.length(),-this->fallOfExponent); 

    force = Math::n_clamp(force,0,5); 

    force *= this->strength; 

     

    Math::vector rotCrossDir = Math::vector::cross3(this-

>rotationAxis,radialDirection) - (radialDirection * this->suction); 

     

    dBodyID body = particle.GetEntity()->GetComposite()-

>GetBodyAt(0)->GetOdeBodyId(); 

    

dBodyAddForce(body,rotCrossDir.x()*force,rotCrossDir.y()*force,rotCro

ssDir.z()*force); 

     

} 
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Figur 10: En virvelrörelse i aktion. 

 

5.1.5 Rendering 

För att öka prestandan använder sig partikelsystemet utav shaders för att beräkna alla 
hörnpunkter på en partikel och för att billboards på dessa.  

Ett stort problem som uppkom under fas 2 under utvecklingen var att Nebula 3 
motorn hade byggts om så att renderingen och logiken kom att hamna i två separata 
trådar. Detta ledde till att partikelsystemet behövde sina egna meddelanden, som 
används för kommunikation mellan logik och renderings trådarna, vilka 
implementerades under tredje och slutgiltiga fasen. 

5.2 Resultat för Delmål 2: Utvärdering 

Testfallen kördes med de redan nämnda testdatorerna och med en upplösning av 
1152x864. Dessutom kördes testen inom ett testspel, det vill säga en level med en 
karaktär vilken man kan styra och en statisk entitet (en pansar) för att simulera 
partikelsystemets användbarhet i riktiga användningar. 
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5.2.1 Prestanda 

FPS mätningar för 0.7 enheter stora partiklar.
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Figur 11: Mätdata från körning. 

 

FPS mätningar för 4.7 enheter stora partiklar
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Figur 12: Mätdata från körning. 
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Figur 11 som illustrerar frames per second mätningen med en konstant 
emmisionfrekvens och en konstantlivstid av partiklarna, visar att på en standard 
datorn, det vill säga, testdator 1, så ligger frameraten i fullskärms läge på ungefär 
strax över 100 frames per second med en partikel storlek av 0.7 enheter.  

För testdator 2 ligger värden för frameraten ungefär 70 frames större än för den 
vanliga standard datorn. 

Med 4.7 enheter stora partiklar ligger frameraten runt 15 frames per seconds lägre än 
respektive test med 0.7 enhet stora partiklar, vilket kan ses bra i testresultet där testet 
visar ett test utförd med en emmisions hastighet av 40 partiklar per sekund med en 
maximal livstid på 3 sekunder. Detta kan bero på fill-rate hastigheten av grafikkorten 
vid renderingen. 

Testdator 2, vilket är den mer kraftfulla maskinen, frameraten ligger alltid runt 80 
frames per second mer än på standard datorn. Vilket tydligt visar skillnaden mellan en 
standard dator och än mer kraftfullare dator med snabbare rendering. 

5.2.2 Visuella 

 

Figur 13: Dynamiska partiklar som anpassar sig sin omgivning. 
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Figur 14: Dynamiska partiklar som anpassar sig sin omgivning och flyter runt tanken. 

 

Figur 13 och Figur 14 visar hur ett partikelmoln interagerar med en statisk entitet. 
Resultatet kan anses likna ett rökmoln. Rökmoln specifika utseenden och egenskaper 
har redan visats förut i Figur 10, där en statisk virvelrörelse visas. 

 

 

Figur 15: Ett rökmoln vid temporär framerate drop. 
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Ett annat test utfördes också, för att undersöka systemets visuella utfall vid extrema 
framerate dropp, det vill säga i de situationer där frame raten går lägre än 30 frames 
per second. Som man ser i Figur 15 förblir systemet stabilt men det visuella resultatet 
avtar märkbart då uppdateringen av partiklarna allt mer liknar teleporteringar än 
flytande rörelser.  

Partiklarna som bildar det rökmoln i illustrationerna ovan är oberoende av varandra 
och känner inte till varandra. Detta arbete har därför inte resulterat i eller frambringat 
i minsta grad fysikalisk korrekthet utan mer ett visuellt rätt, då partiklarna avsaknar de 
nödvändiga beräkningarna för att uppnå fyskalisk korrekthet.  

6 Slutsats 
De nämnda målen var att arbetets slut produkt skulle kunna köras i realtid med en 
vanlig standarddator och samtidig skulle resultat likna ett rökmoln vilken anpassar 
och interagerar med sin omgivning.  

Prestanda resultatet av arbetet, se avsnitt 5.2.1, visar att tekniken kan användas i 
realtids applikationer. Dessutom visar visuella resultatet, se avsnitt 5.2.2, att 
partikelmolnet liknar ett rökmoln och därmed uppfyller slutprodukten också det 
önskade visuella målet. 

Det som också kan ses i mätdatan, som visas i Figur 11 och Figur 12 i avsnitt 5.2.1, är 
att det finns bra marginal för ännu fler partiklar eller behaviors. Detta kan anses som 
ett tecken att denna teknik kan komma, om rätt fysikmotor används (ODE är långsamt 
i jämförelse till, till exempel AGEIA PhysX3), till stor användning i framtiden. 

Som tidigare sagt är dynamiska partikelsystem inte till minsta grad fysikalisk korrekt. 
Anledningen till detta är, att den inte använder någon beräkning av varken tryck eller 
andra enheter och dess samhörigheter emellan, vilka är viktiga för att beräkna molnets 
fysikalsika korrekt. Detta är så, på grund av de valen som gjordes i 5.1.4 och dels 
prestandamålen som ställdes i avsnitt 3.2 där ett av målen var att simulation skulle 
vara körbar i realtid. Vilket skulle vara knappt realiserbar med ett gallersystem(se 
avsnitt 2.1.3). 

Arbetet levererade också ett partikelsystem som samarbetar bra med det existerande 
partikelsystem utav vilket det dynamiska partikelsystemet har evolverats, vilket också 
var ett av de ställda målen. 

Controller/behaviors arkitekturen som föreslogs och implementation använder sig 
utav, se avsnitt 5.1.4, kan anses vara bra utbyggbar, då nya controllers och behaviors 
enkelt kan tillfogas. Detta medför att ny funktionalitet och effekter lätt kan tillfogas.  

6.1 Diskussion 

Dessvärre är virvelrörelserna och dessa attribut statiska. Det har som följd att visuella 
resultatet verkar väldigt monoton. Detta är generellt för arbetet, att mer slumpfaktorer 
borde tillgiva mycket. Områden man kan tänka sig att implementera mer 
slumpartighet är till exempel, som redan nämnd, virveleffekt men eller till exempel 
kraften en drift behavior påverkar ett system. 

Som sagt är virveleffekten statisk, detta betyder också att positionen och dess riktning 
är statisk. För att öka realismen borde nya virveleffekter som kan röra sig med 
strömmen öka realismen avsevärt. Det är dock svårt att bestämma vart en ny vortex 

                                                
3  Tillgänglig på Internet http://www.ageia.com/ 
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effekt skulle passa bäst det vill säga ser bäst ut så att simulationen ser ännu mer likt ut 
som rök än den gör nu.  

Partikelsystemet som togs fram är fortfarande inte fullt utbyggt och har inte kommit 
med i Nebula 3´s release än. Det som krävs är en mer nogrann testning i realtids 
applikation det vill säga riktiga spel där många entiteter rör sig och interagerar med 
varandra.  

Behavior och controller strukturen kan, som sagt tidgare, byggas ut vilket leder till det 
faktum att detta system enkelt kan användas för att simulera andra effekter än rök. 
Dock borde en bra planering av vilka nya behaviors och controllers som skall läggas 
till göras så att dessa nya komponenter hålls generell och är återanvändbart.  

Ergo, för att simulera andra saker än rök vore detta system enligt mig väldigt bra. 
Användbara effekter som borde vara intressanta att testvis skapa med detta system är 
till exempel explosioner med splitter partiklar eller kanske en annan applikation där 
man skall försöka röra på entiter och ting med hjälp av vad partiklarna har, då de 
interagerar med dessa.  

6.2 Framtida arbeten 

Som redan nämnd är det använda fysiksystemet, som använder sig i grunden av ODE, 
inte det optimala för ett system där en stor mängd av kroppar skall simuleras. Därför 
föreslår jag att om vidare arbeten skulle utföras kring detta arbete, att ett annat 
fysiksystem, som till exempel PhysX, testas för simuleringen av partiklarna och 
därmed vidare användningsområden för denna teknik testas.  

Förutom att optimera själva processen av simuleringen av partiklarna vore det 
intressant att bygga nya behaviors eller bygga ut de behaviors som redan exsisterar. 
Ett exempel borde vara att göra virveleffekten dynamisk. Att göra virvel effekten mer 
dynamisk kan ses från olika aspekter.  

Ett sätt är att kunna ändra dess parameter med förbestämda angivna parameterna till 
exempel mappa dess position till en turbin av ett jetplan och experimentera med 
inställningar för att få detta se realistisk ut, det vill säga som ett utblås på ett jetplan. 

En annan aspekt som vore intressant att utforska är att virveleffekter skapas 
automatiskt under exekvering av applikationen. Virveleffekter skall då inte sättas ut i 
förbestämda punkter utan av en algoritm som bestämmer vid vilka punkter med vilka 
attributer en virvel effekt skall skapas, för att uppnå önskade visuella resultat. Att 
kombinera och underlätta denna algoritm genom att försöka införa mer fysikaliskt 
korrekta controllers, skulle enligt mig, också vara ett intressant fält att forska vidare 
inom. Ett alternativ, som jag skulle föreslå, vore att använda tekniken som Shi(2005) 
presenterar (mer i kapitel 2.2) ihop med den teknik som presenteras i denna rapport 
och jämnföra de resulterande arbeten. 

Ett annat alternativ som kan vara intressant att fördjupa sig mer i är att bygga ut 
flexibilliteten med att testa programmera en behavior som kan hantera scriptning. 
Genom att testa och se om prestandan tillåter en sådan implementation, skulle man 
kunna bygga partikelsystem som kan ännu i mer grad modiferas utifrån och därmed 
leda till bättre individuella partikelsystem. 
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