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Sammanfattning 
Vätskor känns självklara och naturliga i vår vardag men de kan vara ganska komplexa 
och svår att simulera i exempelvis ett datorspel. Ett verklighetstroget vattenstänk i ett 
spel kan absolut ge en ökad realism i spelet och ge en förhöjd spelupplevelse. 

Detta arbete undersöker en teknik för att få en mer verklighetstrogen rörelse/beteende 
hos en vätska. Metoden bygger på att lösa Navier-Stokes algoritm som beskriver 
vätskors beteende på molekylär nivå, och beräkna en interaktion mellan partiklarna 
som representerar vätskan. 

Resultaten visar att en mer realistisk rörelse går att få fram jämfört med vad man kan 
få med ett enklare partikelsystem, men att antalet partiklar blir mycket begränsade. 
Prestanda hos datorer ökar ständigt och inom en snar framtid genom en utveckling av 
teknikern och närliggande metoder så kan den bli helt klart aktuell i nästa generations 
datorspel.      

Nyckelord: Vätskesimulering, Realtid, Partikelsystem, Partikelinteraktion. 
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1  Introduktion 
Att försöka modellera vätskor och beteendet hos olika vätskor har länge varit ett 
intressant område. Vätskor spelar en stor roll i vårt vardagliga liv och fenomen som 
väder, vågor, vattenskvätt och vattendroppar är självklara saker i vår vardag men kan 
vara nog så komplicerade och komplexa när de ska simuleras.  

Inom datorgrafik har gjorts ett flertal lyckade simuleringar av olika typer av 
vätskor/gaser de senaste åren men det har däremot inte gjorts allt för mycket 
avancerade simuleringar för realtidsapplikationer. Detta beror till största del av att de 
beräkningar som krävs vid simuleringar av de olika tekniker som tillämpas idag är 
mycket beräkningsintensiva, särskilt om de ska tillämpas i ett spel där det finns 
mycket andra komponenter som kanske kräver en del tunga beräkningar. Området blir 
allt hetare inom datorspelsbranchen då nya tekniker och prestanda hela tiden 
förbättras. Det finns redan nu speciella fysik-kort man kan köpa till sin dator som är 
designade för just fysikberäkningar och som är under stending utveckling. Dessutom 
görs allt fler fysikberäkningar på grafikkorten som är betydligt snabbare än 
processorn som fysikberäkningarna sker på i vanliga fall.  

I detta arbete har en metod tagits fram för att lösa Navier-Stokes algoritm för en 
mindre mängd vätska, på ett sådant sätt att ett acceptabelt visuellt resultat av en 
simulering går att köra i realtid, som t.ex. i ett datorspel. 

Metoden är baserad på Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) och bygger på 
Müller, Charypar och Gross (2003) teknik för att beräkna SPH för simulering av 
vätskor, genom derivering av kraften som verkar på partiklarna direkt ur Navier-
Stokes algoritm och sedan lägga till en metod för modellering av ytspänning. Denna 
metod är en förenkling av detta där modellering av ytspänning plockats bort för att 
spara beräkningar och för att det inte är av lika stor vikt när man inte strävar efter att 
modellerar stora mängder av vätska. För rendering används en simpel 
billbordingteknik. 

Projektet strävar alltså efter en viss realism hos vätskans rörelse när den t.ex. flyger 
genom luften, och där med utformas en metod som fungerar för att simulera små 
mängder vätska i en realtidsapplikation. 

 

    
Figur 1: En blodstråle splashas mot en vägg.
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2 Bakgrund 
Detta avsnitt går igenom bakgrunden om vätskors beteende och förklarar vad ett 
partikelsystem är och hur det kan användas för att modellera vätskor/gaser. Kapitlet 
går även igenom när det kan vara aktuellt att använda partikelsystem där partiklar 
interagerar med varandra eller där ett simpelt partikelsystem utan partikel-partikel 
interaktion är att föredra. Är läsaren insatt i ämnet partikelsystem och fluid dynamics 
kan du hoppa över kapitlet helt eller delvis. 

2.1 Partikelsystem 
Användning av partikelsystem inom datorgrafik har varit mycket populär sedan 
Reeves (1983) introducerade partikelsystem som en teknik att modellera olika typer 
av effekter, så som eld, explosioner, rök, vatten, gnistor, snö, damm, etc. 
Partikelsystem används oftast i tredimensionella grafiska system men även i 
tvådimensionella förekommer de under vissa förhållanden. 

   
Figur 2: Partikelsystem som används för att simulera eld, en galax och ett spår av partiklar. 

Emitter: Ofta är partikelsystemets position i 3D-rymden definierat av en så kallad 
emitter. En emitter brukar ha ett bestämt antal beteenden som t.ex. hur många 
partiklar den kan generera, hur snabbt nya partiklar skapas, vilken kraft och riktning 
partiklar har vid startpositionen och hur länge varje partikel har tillstånd att leva innan 
den tas bort etc. De olika värden som emmitern har brukar ofta vara lätta att ändra så 
att man enkelt kan få ett önskat utseende på sitt partikelsystem. 

Struktur: Varje partikel behöver hålla data med olika egenskaper och tillstånd den 
befinner sig i. En vanlig struktur för vad varje partikel behöver innehålla kan se ut 
enligt följande: 

• Position 

• Massa 

• Livslängd 

• Hastighet 

• Yttre krafter (gravitation etc.) 

För förändring över tid beräknas partiklarnas position och hastighet ut beroende på 
yttre krafter, massa och det tillstånd som de befinner sig i. Derivatan (d/dt), 
förändringen över tid blir då enligt formeln nedan där xi är partikelns position, vi är 
hastigheten, mi är partikelns massa och fi är den yttre kraft som verkar på partikeln. 

 d/dt xi = vi 

 d/dt vi = fi/mi 
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Figur 3: Illustrering av ett partikelsystem där en emitter sprutar ut 
partiklar, där xi är partikelns position, mi partikelns massa, vi och fi är 
dess hastighet och den yttre kraft som verkar på partikeln. 

Under simuleringen beräknas hur många partiklar som måste genereras och vilka som 
ska tas bort enligt emitterns och partiklarnas parametrar. När simulerigssteget är klart 
så ska alla partiklar renderas ut på skärmen. En vanlig metod är att använda 
Billboards, där en textur (bild) ritas ut på en fyrkantig polygon som sedan roteras så 
att den alltid är vänd mot den kamera som betraktaren ser från. 

2.2 Partikel-Partikel Interaktion 
Det finns två stycken vanliga sätt att försöka modellera vätskor på med hjälp av 
partiklar. Det ena är med ett simpelt partikelsystem (se Figur 4), utan partikel-partikel 
interaktion, där ingen kontakt mellan partiklar råder. Det andra är med interaktion (se 
figur 5). 

 
Figur 4: Partikelsystem utan partikel-partikel interaktion 
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Figur 5: Partikelsystem med interaktion mellan partiklar. Müller, 
Charypar och Gross (2003). 

En stor fördel med ett simpelt partikelsystem är att de är mycket snabbare att beräkna 
i praktiken förhållande till om partiklar ska interagera med varandra och ju mindre 
beräkningar man behöver göra desto fler partiklar kan man ha och desto bättre flyter 
systemet i realtid. Den stora nackdelen med att inte låta partiklar interagera med 
varandra är att de är svårt att simulera någon typ av realistisk rörelse för vätskor, om 
man inte gör det. I datorspel är de det mycket vanligt förekommande med 
partikelsystem utan interaktion just för att de är så enkelt och man kan istället uppnå 
ett visst godtagbart visuellt resultat genom att öka antalet partiklar utan att prestanda 
sjunker allt för fort. 

Användning av ett simpelt partikelsystem utan interaktion mellan partiklar kan vara 
bra om man behöver ha mycket partiklar och om man vill göra enklare spray och 
skvättsystem, men ska man simulera mer detaljerade saker som pölar, blod eller 
mindre vattenflöden så behöver man beräkna interaktionen mellan partiklar för att få 
en ökad realism. 

För att beräkna en interaktion mellan partiklar så vill man lösa Navier-Stokes ekvation 
som beskriver dynamiken hos vätskor/gaser. Det finns två huvudkategorier av 
simuleringsmetoder som löser denna ekvation, Eulerian grides och Lagrangian 
particles. I över tjugo år har båda dessa tekniker används för att simulera 
vätskor/gaser inom datorgrafik. Partiklar har även används för att animera mjuka 
objekt (Desbrun & Cani, 1996; Tonnesen, 1998), animera ytor (Lombardo & Puech, 
1995), kontrollera implicita ytor (Heckbert & Witkin, 1994) och för att animera lava 
(Stora, Agliati, Cani, Fabrice, Neyret & Gascuel, 1999). På senare år har Eulerian 
metoden blivit allt mer populär för att simulera vätskor generellt, vatten, mjuka objekt 
och simulera smältande effekter. 

De flesta simuleringarna som tidigare gjorts är offline- simuleringar där renderingen 
kan ta allt från dagar och veckor till minuter. Det finns endast ett fåtal tekniker som är 
optimerade för interaktiva system. Stam (1999) gridbaserade metod är ett stort steg 
mot realtidssimulering av vätskor. Müller, Charypar och Gross (2003) är också på god 
väg med en partikelbaserad teknik där de lyckas göra en simulering av ett glas som 
fylls med vatten, med en uppdateringshastighet av fem bilder per sekund och cirka 
3000 partiklar (se figur 6). 
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Figur 6: Häller vatten i ett glas med 5 bilder per sekund. 

En stor nackdel med att modellera vätskor som partiklar är att de är svåra att 
representera en mjuk yta med hjälp av partiklar. Det är även svårt att få en stabil 
hantering för beräkning av ytspänning. Ytspänningen finns vid ytan av vätskan och 
beror på vätskans deformering. Problemet uppkommer för att partikelsystem gärna 
undviker att hantera ytan som specialfall, vilket skulle kunna bli ganska tunga 
beräkningar. 

2.2.1 Eulerian Grid Simulation 
För att simulera väskors beteende så löser Eulerianmetoden Navier-Stokes algoritm 
genom att dela upp rummet i delar och sedan kontrollera vätskans flöde i de olika 
cellerna. Med den typen av tekniker så har bland de mest realistiska 
vätskesimuleringarna åstadkommits. De löser enkelt kompressibilitetsproblemen men 
garanterar inte bevarande av massa för små mängder. 

Gridbaserade metoder har varit ganska populära för applikationer inom datorgrafik. 
Foster och Metaxas (1996) var de första som löste hela Navier-Stokes ekvationen i 3D 
på en enkel grid för att föröka återskapa de visuella egenskaperna hos vätskor. Stam 
(1999) producerade med hjälp av ett semi-Lagrangian integrationsschema dynamiska 
gaser som åstadkom ett stabilt resultat med hjälp av artificiell viskositet och 
rotationsdämpning. Foster och Fedkiw (2001) tillämpade sedan metoden till vätskor, 
där de använder både en gridmetod och partiklar i vätskan. Enright, Marschner och 
Fedkiw (2002) lade sedan till partiklar utanför vätskans volym för att förenkla 
sökandet av själva ytan och gav de närmsta luftceller utanför ytan en hastighet vilket 
resulterade i en mjukare ytrörelse i en enkel grid. Nyligen har även Nvidia presenterat 
en metod för en simulering av rök, eld och vatten på GPUn med hjälp av DirectX10 i 
realtid, Llamas och Tariq (2007).  

2.2.2 Lagrangian Particle Simulation 
Lagrangianmetoden bryter ner vätskans massa till partiklar och söker upp delar av 
massan som behövs för att beräkna integrationen mellan partiklar medan de rör sig i 
rummet. Denna metod garanterar på så sätt bevarandet av massan i systemet och ger 
en relativet enkel design och struktur för en simulering. 

Miller och Pearce (1989) lånade idéer från molekyldynamiken för att lägga till enkel 
partikelinteraktion som resulterade i begränsade simuleringar av vätskor och 
smältande objekt. Terzopoulose, Platt och Fleisher (1989) använde en metod där de 
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modellerade smältande termoelastiska material med partiklar som applicerade olika 
krafter på sina närliggande grannar, i de fasta material används fjädrar som blir 
svagare och tillslut plockas bort när objekten smälter. Desbrun and Cani (1996) 
anpassade SPH metoden inom datorgrafik för att simulera i hög grad deformerbara 
kroppar. Relativt nyligen implementerade Müller, Charypar och Gross (2003) en 
simulering och rendering av interaktiva vätskor med SPH metoden och modellerade 
ytspänningen med hjälp av idéer från Morris (2000). Premože, Tasdizen, Bigler, 
Lefohn och Ross (2003) åstadkom också en realistisk visuell simulering av vätskor 
med en Lagrangian lösning där de löste Navier-Stokes ekvationen med Moving-
Particle Semi-Implicit (MPS) (Koshizuka & Oka, 1996) vilken garanterar bättre 
kompressibilitet (sammantryckbarhet) än den vanliga SPH. 

2.2.3 Smoothed particle hydrodynamics (SPH) 
Smoothed particle hydrodynamics (SPH) är en metod som utvecklades av Lucy 
(1977) och av Gingold och Monaghan (1977) för simulering av astrofysikaliska 
problem men är så generell att den går att använda till alla typer av vätskor/gas 
simuleringar.  

SPH är en interpolationsmetod för partikelsystem där partiklar oberoende av position i 
världen kan beräknas i förhållande till varandra med hjälp av olika egenskaper som 
densitet, hastighet etc. SPH gör beräkningar bland de lokala grannpartiklarna till varje 
partikel genom en mjukt interpolerande kärna. Vilka partiklar som är grannar till en 
partikel väljs ofta bara genom en viss radie från partikeln. Enligt SPH så beräknas en 
skalär A genom en interpolering vid positionen r av en viktad summa av egenskaper 
hos alla partikar, vi kan skriva: 

),()( hrrW
A

mrA j
j j

j
j −=∑ ρ

, 

där j itererar över alla grannpartiklar i systemet, mj är massan av partikel j, rj 
positionen, ρj densiteten och Aj skalären vid rj. Funktionen W(r, h) är den så kallade 
interpolerande kärnan med kärnradien h.  

Varje partikel har en viss volym som representeras med hjälp av massan och 
densiteten i ekvationen ovan, Vi = mi /ρi. Massan är konstant och i detta fall lika för 
alla partiklar, men densiteten förändras över tiden och behöver därför beräknas varje 
tidssteg. Genom att utnyttja formeln ovan och använda densiteten som skalär så får vi 
fram att densiteten vid positionen r blir: 

).,(),()( hrrWmhrrWmr j
j

jj
j j

j
j −=−= ∑∑ ρ
ρ

ρ  

Alltså enbart massan hos alla grannpartiklar multiplicerat med den interpolerande 
kärnan som man valt att använda i systemet. 

2.3 Vätskors Beteende 

2.3.1 Navier-Stokes Ekvation 
Computational Fluid Dynamics (CFD) sträcker sig ganska långt tillbaka i historien 
och redan 1822 (Claude Navier) och 1845 (George Stokes) så formades den kända 
Navier-Stokes ekvationen som beskriver dynamiken bakom vätskor/gaser. För att 
simulera vätskor/gaser så behövs förutom Navier-Stokes ekvationen som beskriver 
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bevarandet av rörelsemängden, en kontinuitetekvation som beskriver bevarandet av 
massan och en tillstånds- ekvation för bevarandet av energi. 

Navier-Stokes ekvationen säger att förändring av rörelsemängd på molekylär nivå av 
en vätska/gas beror på förändring i tryck och upplösning av viskösa (inre 
friktionskrafter i en vätska) krafter inne i vätskan. De viskösa krafterna bestämmer 
hur trögflytande vätskan är. Navier-Stokes ekvationen redogör för den dynamiska 
balansen av krafterna som verkar på någon given plats inom vätskan. 

Navier-Stokes uppsättning av ekvationer är flitigt använda genom åren för att de 
beskriver en stor summa olika intressanta fenomen och har bland annat används för 
att modellera väder, havsströmmar, vattenflöden i rör och stjärnors rörelse i galaxer 
etc. 

Vi förutsätter att vätskan inte är sammantryckbar (där trycket varierar så mycket att 
densiteten inte är lika i hela vätskan, vilket kan ske i höga hastigheter, ca en tredjedel 
av ljudets hastighet) och följer Newtons principer så kan Navier-Stokes ekvation 
skrivas enligt följande form 

fpvvv
t
v

+∇−∇+∇⋅−=
∂
∂

ρ
μ 1)( 2 , 

där v är vätskans hastighet, ρ  är densiteten, p är trycket, μ  är viskositeten 
(klibbigheten) och f är den externa kraften. Den första termen på högersidan, 

 representerar förändringen av hastigheten när en partikel förflyttas från en 
region av hastihetsfältet till en annan med en annan hastighet, är känd som convection 
term. Den andra termen,  är viskositets- termen som representerar den interna 
friktionen/trögheten och den normal- stress som genereras mellan partiklar när de rör 

sig i förhållande till varandra. Den tredje termen, 

vv )( ∇⋅−

v2∇μ

p∇−
ρ
1  representerar trycket, 

beskriver att partiklarna trycks ifrån det håll trycket verkar från. Den sista termen, f är 
den kraft som verkar utifrån på vätskan som t.ex. gravitation. 

2.3.2 Kontinuitetsekvationen 
För att kunna simulera vätskors rörelse behövs Navier-Stokes ekvationen 
kompletteras med en ekvation som förutsätter att ingen ny materia skapa eller tas bort 
i processen, detta beskrivs av Kontinuitetsekvationen, 

0)( =⋅∇+
∂
∂ v

t
ρρ . 

Ekvationen säger att de netto utströmmade massa per tidsenhet ska vara den samma 
som minskningen av den inneslutna massan per tidsenhet, vilket betyder att alla massa 
bevaras och att inget försvinner. 
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3 Problembeskrivning 
Målet med det här projektet är att försöka simulera en mindre andel vätska med hjälp 
av ett partikelsystem i realtid, som ett stänk eller en stråle av något slag och sedan 
anpassa simuleringen mot användande i datorspel. Det kan vara t.ex. ett blodstänkt 
från en karaktär i ett datorspel eller en liten vattenstråle från en trädgårdsslang. Fokus 
kommer alltså att ligga på simulering av små mängder vätska och beräkningar av 
vätskors beteende och flöde, hur exempelvis en vattenstråle rör sig i luften och sedan 
utvärdera hur bra simuleringen är i praktiken och hur väl den anpassar sig i ett 
datorspel. 

Att använda enbart ett enkelt partikelsystem utan partikel-partikel interaktion, där 
ingen interaktion mellan partiklar sker och där partiklar rör sig individuellt och inte i 
förhållande till varandra, kan vara en effektiv och snabb lösning. En stor nackdel är 
dock att det är svårt att få partiklarna att röra sig realistiskt i förhållande till varandra 
när t.ex. partiklar kolliderar med varandra, eller något objekt. Där av är ett problem att 
beräkna partikel-partikel interaktion på ett bra sätt så att en realtidsrendering blir 
möjlig. För att kunna göra simuleringen i realtid krävs en hel del optimering och 
förenkling, då när man ska lösa beräkningar mellan partiklar som interagerar med 
varandra kan bli mycket krävande när antalet partiklar ökar i antal. 

I första han kommer projektet att fokusera på simuleringen av beteendet hos vätskor, 
hur partiklar rör sig och interagerar med varandra i ett partikelsystem. Hur sedan 
partiklarna ska presentera vätskan rent visuellt är ett problem i sig och kommer 
utvärderas i resultatet, men det viktiga kommer vara beteendet hos vätskan då den 
visuella presentationen enkelt kan ändas eller bytas ut av olika tekniker i framtiden, 
men kräver då att simuleringen av beteendet fungerar som det ska och är 
anpassningsbart i realtid. 

En utvärdering kommer att göras för att undersöka hur anpassningsbar metoden är för 
ett datorspel och om den går att använda i praktiken. Vissa kriterier kommer granskas 
för att se om de olika krav ett som kan ställas i ett datorspel hålls. 

3.1 Delmål 
För att uppnå projektets syfte delas problemet upp i två delmål som utförs efter 
varandra och delvis överlappande för att säkerställa en så bra analys som möjligt i 
slutet. 

3.1.1 Utformning 
En struktur för ett partikelsystem måste specificeras och vilka metoder som är 
lämpliga för integrerig av partiklar osv. Metoder för hur partiklarna ska interagera 
mellan varandra behöver också tas fram. En implementering utförs av de tekniker som 
valts och det partikelsystem som specificerats, för att se om metoderna fungerar i 
praktiken. Fysik och grafik integreras för att kunna representera vätskan på ett enkelt 
sätt. 

3.1.2 Utvärdering 

En utvärdering görs för att se att vätskan uppfyller de kriterier som specificeras, och 
se om lösningen på problemet är bra eller om metoder som undersökts inte går att 
anpassa för problemet. Främst så kommer approachen att undersökas om den går att 
använda i ett datorspel och om vätskan beter sig så som önskat i simuleringen. 
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4 Metod 
4.1 Metoder för delmål 1: Utformning 
När det gäller att avgöra vilka metoder som går att anpassa för att lösa det problem 
som specificeras och välja en struktur och design som fungerar, så är det i detta fall 
lämpligt att söka efter artiklar och böcker inom området för att sätta sig in i vad andra 
har åstadkommit. 

Ett annat alternativ är att göra interjuver med erfarna människor som har forskat inom 
området eller är insatta i ämnet. Metoden är bra på så sätt att man kan få saker 
förklarat för sig och även kanske få det demonstrerat i praktiken i stället för att 
försöka förstå och lära sig själv genom att läsa sig till det.  

Interjuver eller liknande har ändå valts bort som metod, för dels så kan de personer 
som det är tal om vara svåra att få tag i och dels har de sällan någon tid, dessutom 
finns det mycket artiklar inom området ”Fluid Dynamics” som förklarar ganska 
grundligt hur saker fungerar. Det artiklar som finns är ofta mycket kvalitativa och 
välgranskade artiklar från b.la. SIGGRAPH (Special Interest Group for Graphics) som 
är en årlig konferens i Amerika där de främsta forskare/experter inom datorgrafik 
föreläser och presenterar nya tekniker och lösningar. 

För att se om de metoder som valts att använda i detta fall fungerar i praktiken finns 
det egentligen bara ett sätt att testa det på, och det är att göra en implementering av 
problemet på en dator som motsvarar ungefär en av dagens speldatorer. Det går alltid 
räkna på vad som fungerar i teorin men det går sällan att lita på att det kommer att 
fungera som man har tänkt när det ska prövas i praktiken.  

4.2 Metoder för delmål 2: Utvärdering 
Om simuleringen ska kunna anpassas i realtid i ett datorspel så behöver lösningen 
testas på olika sätt för att se om det är en metod som fungerar i praktiken. 

4.2.1 Tidseffektivitet 

Tidseffektiviteten är viktig att mäta för att se hur lång tid det tar för simuleringen att 
köras. I ett datorspel är de extra viktigt att simuleringen inte tar lång tid då det är 
många komponenter som behöver beräknas. 

För att mäta hur tidseffektiv simuleringen är så skulle man kunna analysera 
simuleringen/algoritmerna på maskinkodsnivå räkna antal instruktioner för varje 
uppdatering. Men de kan bli svårt att få ett bra resultat som stämmer överens med 
verkligheten då kompilatorn optimerar koden så mycket som möjligt och kanske 
skriver om vissa saker effektivare.  

Ett annat sätt är att helt enkelt ta tiden för hur lång tid varje uppdatering tar och få 
fram ett medelvärde som stämmer mer överens med hur effektiv simuleringen är i 
praktiken.  

4.2.2 Minneseffektivtet 

Att mäta hur mycket minne som simuleringen kräver är viktigt när det gäller datorspel 
då spelkonsoller har ganska begränsat med minne och som dessutom ska användas av 
flera komponenter. 
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För att räkna på hur mycket minne som går åt så skulle man kunna räkna ut hur 
mycket minne varje partikel kräver för sig beroende på vilken information de håller, 
position, densitet, etc.  

Den metod som används baserar sig i stället på olika verktyg/program som analyserar 
allokering av minne vid programkörning och på så sätt ser man tydligare när och hur 
mycket minne som allokeras under simuleringen.  

4.2.3 Stabilitet 
Stabiliteten i ett datorspel är också mycket viktigt, att inte simuleringen hänger upp 
sig eller beter sig konstigt så att kanske hela programmet stänger ner sig eller får 
konstiga beteenden. 

Stabiliteten av simulering kan testas genom att använda olika extrema värden i 
simuleringen och köra simuleringen med olika stora tidssteg för att se om simulerig 
uppför sig korrekt eller om den kraschar eller beter sig konstigt. 

4.2.4 Visuell kvalitet 
Med visuell kvalitet menas att vätskan ser ut att röra sig på ett korrekt sätt och kan 
liknas vid hur en vätska rör sig i verkligheten och hur lik den är en riktig vätska.   

Detta kan vara lite svårt att testa men ett sätt kan vara att man jämför flödet i 
simuleringen med hur det ser ut i verkligheten när någon vätska rör sig i t.ex. luften. 

4.2.5 Verktyg och Programvara 
För att mäta prestanda på simuleringen användes en testapplikation med 
underläggande API Direct3D 9c och kompileras med Visual C++ 8.0. För optimering 
av kod utnyttjas Microsoft Visual Studio 2005 Team Suits inbyggda performance 
verktyg. Minneskonsumtion mäts med hjälp av NVIDIAs performance tool 
NVPerfKit 2.2. 
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5 Resultat 
5.1 Resultat för delmål 1: Utformning 
Det finns lite olika tekniker för att simulera vätskor. Om man kollar på simulering av 
vätskor i datorspel finns det en del saker man bör tänka på. Müller och Fischer 
(Siggraph 2006) förklarar att simuleringen bör vara relativt billig att beräkna då den 
endast får en liten del av tiden för att många andra komponenter finns i ett spel som 
behöver beräknas. Simuleringen ska helst vara skonsam mot minnet då spelet kanske 
behöver kunna köras på olika spelkonsoller med relativt lite minne. Simuleringen bör 
också vara stabil så att inte de händer något som t.ex. låser upp hela spelet. När de 
gäller att välja teknik för simulering kategoriserar Müller och Fischer området i tre 
delar:  

 Procedural Water, vilket kan var bra när obegränsat stora ytor/hav ska 
representeras. 

 Heightfield Fluids som är att fördra om t.ex. sjöar eller dammar ska 
implementeras. 

 Partikelsystem som är bra när man vill simulera små pölar eller splash och 
sprej- effekter. 

Ett partikelsystem känns självklart att använda här eftersom det är effekter som 
blodskvätt, mindre vattenstrålar etc. vilket eftersträvas i projektet. 

Med partikel – partikel interaktion kan man få partiklarna att bete sig relativt 
realistiskt om man löser Navier-Stokes algoritmen. Nackdelen är då att det genast blir 
mycket fler beräkningar om alla partiklar ska interagera med varandra, men för att få 
de resultat som eftersträvas så behöver Navier-Stokes algoritmen lösas med hjälp av 
partikel integration och antalet partiklar får istället begränsas. 

Eulerian Grid Simulation är även en metod som används mycket för simulering av 
vätskor, men då främst offlinerenderingar. Den är inte lika generell som ett 
partikelsystem, de blir mer komplicerat att lägga till nya krafter i systemet och är inte 
lika anpassningsbart. Kontinuitetsekvationen och bevarandet av massa får man heller 
inte gratis vilket man kan få om man använder ett partikelsystem. Så metoden kan 
räknas bort för att den inte är särskilt anpassningsbar i realtidsprogram.  

Vätskan i simulationen utgörs av de partiklar som rör sig över tiden i rummet. 
Partikelsystemet uppdateras genom att först uppdatera alla krafter och sedan lägga till 
dem för varje partikel. Den uppdaterade kraften används sedan för att förändra 
hastigheten för partiklarna som i sin tur bestämmer positionen (Eulers 
tidsstegsmetod). Att tänka på är att denna metod kan bli en aning ostabil om stora 
tidssteg tas och skulle kunna förbättras med ett Leap-Frog eller Prediction-relaxtion 
schema. 
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Algoritm 1: Simuleringssteg.  

1. för varje aktiv kraft i systemet 

2.        // lägg till den nya kraften på varje partikel i 

3.        fi ← fi + ∆t f 

4. för varje partikel i 

5.       // derivera partiklarnas tillstånd (uppdatera positionen) 

6.       xi ← xi + ∆t vi 

7.       för varje granne j till partikel i 

8.       // beräkna partikel i:s densitet 
9.       ρi ← ρi + ∆t mi • W(xi - xj, h) 

10. lös kollision med världen 

I första steget (rad 3) uppdateras alla krafter som finns i systemet bl.a. gravitation och 
vätskeberäkningar. Till den sammanlagda kraften fi som påverkar varje partikel varje 
tidssteg, så adderas varje kraft i det aktuella tidssteget ∆t i systemet. På rad 6-9 
uppdateras partiklarnas position, och densiteten för partiklarna beräknas med hjälp av 
SPH. Det aktuella tillståndet deriveras med avseende på tiden och en ny position xi 
ges med hjälp av partikeln acceleration i det aktuella tidssteget, alltså tidsderivatan av 
partikelns hastighet. Sist beräknas kollision mellan partiklarna och olika objekt i 
miljön. 

För att kunna beräkna partikel- partikel integration mellan partiklar så används SPH 
som är en interpolationsmetod för partikelsystem. I stället för att varje partikel ska 
interagera med alla andra i systemet så väljs en radie för vilka som är grannar och som 
ska interagera med varandra, på så sätt slipper man att få en tidskomplexitet på O(n²). 

 
Figur 7: Partiklar interagerar endast med pariklar som 
är inom avståndet h 

För kunna lösa Navier-Stokes algoritm direkt i vårt system så behöver vi bryta ut den 
så vi kan räkna ut tryck och viskositet för sig. 

fpvvv
t
v ρμρ +∇−∇=∇⋅+
∂
∂ 2)( , 
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När man använder partiklar för att lösa Navier-Stokes algoritm så blir det genast lite 
enklare och man behöver inte bry sig om Kontinuitetsekvationen i med att antalet 
partiklar är konstant och varje partikel har en konstant massa, då garanteras 
bevarandet av alla massa. Det första uttrycket v∂ / +∂t  vv ∇⋅  på vänster sida av 
formeln kan då bytas ut mot tidsderivatan av hastigheten Dv/Dt för att i ett 
partikelsystem så rör sig partiklarna i rummet över tiden och derivatan av hastigheten 
blir då helt enkelt tidsderivatan av hastigheten. De tre termerna till höger, viskositet, 
tryck och de externa krafterna beskriver förändringen av rörelsemängden ρ(Dv/Dt) för 
varje partikel. Accelerationen för partiklarna kan då skrivas: 

i

ii
i

f
dt
dv

a
ρ

== , 

där dvi är hastigheten av partikel i, fi är den högra termen i formeln 
och ρi är densiteten beräknad från positionen av partikel i. 

fpv ρμ +∇−∇2

 
Algoritm 2: Vätskeberäkning.  

1. för varje partikel i 

2.       uppdatera hashtabell 

3.       för varje granne j till partikel i 

4.                // beräkna partikel i:s tryck 

5.                fi
tryck ← mj (pi + pj)/2ρj • W(xi - xj, h) 

6.                // beräkna partikel i:s viskositet 

7.                fi
viskositet ← mj (vi + vj)/ρj • W(xi - xj, h) 

8.                // lägg till den nya kraften f till partikel i 

9.                fi ← fi + fi
viskositet - fi

tryck 

 

För att optimera sökandet av grannar till partiklarna så förklarar Müller, Charypar och 
Gross 2003 att det är lämpligt att använda en hashtabell (se Algoritm 2, rad 2) där 
varje ”hink” representerar en kub i 3D-rymden vars sida är lika stor som kärnradien h 
i SPHs interpolerande kärna. Hinkarna sparas i hashtabellen med dess position som 
index. Genom denna optimering så behöver man endast söka efter grannar i den box 
partikeln befinner sig i och de 26 närliggande boxarna som innehåller partiklar. 
Genom att hashtabellen uppdateras varje steg så följer boxarna med dynamiskt i 3D-
miljön och tas bort efter hand de inte används. 
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Figur 8: Här ritas de boxar ut som representerar de 
”hinkar” som används i hashtabellen, för att hitta alla 
grannar till en partikel söks partikelns hink igenom och de 
26 närliggande hinkarna som används i hashtabellen. 

För att beräkna tryck och viskositet så tillämpas SPH- formeln enligt följande för 
tryck: 

fi
tryck = ),()( hxxW

p
mxp ji

j

j

j
j −∇−=∇− ∑ ρ

. 

Denna metod blir tyvärr inte helt stabil då derivatan resulterar till noll i mitten av 
kärnan, särskilt tydligt blir det om bara två partiklar används för att partikel i enbart 
använder trycket från partikel j för att beräkna sitt tryck och tvärt om och trycket är 
generellt inte lika vid de två partiklarnas positioner. För att få en stabilare lösning så 
användes den lösning som Müller, Charypar och Gross 2003 föreslår och har kommit 
fram till passar bäst för stabilitet och hastighet för deras lösning (se Algoritm2 rad 5): 

fi
tryck = ),(

2
hxxW

pp
m ji

j

ji

j
j −∇

+
−∑ ρ

. 

Trycket p för varje partikel beräknas med hjälp av densiteten ρ för varje partikel som 
beskrivs enligt SPH (se kap 2.2.3). Trycket fås sedan med gaskonstanten k som beror 
på temperaturen, p = kρ. För att få en stabilare simulering används i stället en 
modifierad lösning vilket Desbrun och Cani (1996) föreslår, p = k(ρ - ρ0) där ρ0 är 
densiteten i viloläge. 

När man tillämpar SPH för viskositetstermen så får vi: v2∇μ

fi
viskositet = ),()( 22 hxxW

v
mxv ji

j

j

j
j −∇=∇ ∑ ρ

μμ . 

För att stabilisera denna formel så är det enligt Müller, Charypar och Gross 2003 
naturligt att använda skillnaden mellan hastigheter från partiklar då viskösa krafter 
enbart beror på hastighetsskillnader och inte absoluta hastigheter, och vi får då (se 
Algoritm2 rad 7): 

fi
viskositet = ),(2 hxxW

vv
m ji

j

ij

j
j −∇

−
∑ ρ

μ . 
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För beräkning av SPH så har de interpoleringskärnor som Müller, Charypar och Gross 
2003 har kommit fram till lämpar sig bra till deras lösning utnyttjats, vilka är en kärna 
som de själva har designat för att försöka få en ökad stabilitet och hastighet: 

⎩
⎨
⎧ ≤≤−

=
annars

hrrh
h

hr
0

0
)(

64
315  ),Wpoly6(

322

9π
, 

som används i detta fall för att beräkna densiteten, en kärna för att beräkna trycket: 

⎩
⎨
⎧ ≤≤−

=
annars

hrrh
h

hr
0

0
)(15  ),Wspiky(

3

6π
, 

vilket de har lånat från Desbrun & Cani, 1996 och sist en kärna för att beräkna 
viskositeten som även den är framtagen av Müller, Charypar och Gross 2003: 
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Någon djupare diskussion kring varför tre kärnor är nödvändigt i denna simulering 
och varför kärnorna ser ut som det gör kommer inte äga rum här, utan läsaren 
hänvisas i så fall till Müller, Charypar och Gross 2003. 

5.2 Resultat för delmål 2: Utvärdering 
De tester som utförs är viktiga för att kunna utvärdera hur användbar metoden är i 
praktiken. 

I metoden finns det några värden som enkelt kan justeras för att ändra resultatet. De 
värden som använts i testerna har varit följande: vilodensitet ρ0 = 10, viskositet = 
0.001025, interaktionsavståndet h som också används för storleken på hinkarna i 
hashtabellen kan oberoende av andra värden användas som en skalning av storleken 
på vätskan. Viskositeten som används är viskositeten för vatten i 20°C. 

5.2.1 Testutrustning 

• Konfiguration 
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 2.21 Ghz, 2 GB RAM, NVIDIA 
GeForce 7800GT, HITACHI 250 GB SATA 7200RPM, Microsoft Windows 
XP Professional Version 2002 Service Pack 2. 

5.2.2 Tidseffektivitet 
I ett datorspel så är det många komponenter som behöver använda CPU:n och de är 
därför viktigt att inte simuleringen tar upp allt för mycket tid, en mätning har därför 
gjorts för att kollat hur många partiklar som går att ha i systemet innan de blir för 
beräkningsintensivt för den konfiguration som används. 
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Figur 9: Diagram på hur uppdateringsfrekvensen sjunker när antal partiklar ökar. Diagrammet visar 
också hur antal hinkar i hashtabellen ökar när partiklarna blir fler. 

Diagrammet (se figur 9) visar att simuleringen klarar ca 400 partiklar innan 
beräkningarna blir för intensiva och kommer att påverka applikationen så mycket att 
det inte kommer att vara acceptabelt för spelaren att spela. Detta beräknas ske vid ca 
40-50 bilder/sek beroende lite på spelaren och vilken kategori av spel det handlar. I 
detta prestandatest körs enbart en simulering av vätskan och en utritning med hjälp av 
billboards i Direct3D API:t. 

5.2.3 Minneseffektivtet 
I de tester som gjorts har även det minne som krävs för en simulering analyserats, och 
konstaterats inte vara något problem. En simulering för 1000 partiklar kräver enbar ca 
500 kb allokerat minne och det minnet som krävs är linjärt så en simulering av 2000 
pariklar behöver ca 1 mb allokerat minne. De spelkonsoler och speldatorer som 
används idag har i alla fall 512 mb minne om inte mer, så minnet ska inte vara nått 
problem. 

5.2.4 Stabilitet 
Om simuleringen kör en beräkning per tidssteg så klarar den beräkningar med vätskor 
som har en viskositet (klibbighet) upptill ca 1 pascal-sekund (Pa·s) som är ett mått för 
viskositet. Vatten har en viskositet på 1,025 · 10-3 Pa·s vid en temperatur på 20°C 
medan t.ex. kära som är har en mycket hög viskositet på 107 Pa·s. För att kunna 
beräkna vätskor med högre viskositet än 1 Pa·s så behöver simuleringen beräknas fler 
ggr per tidssteg. Detta beror på den felberäkning som blir när man deriverar tiden med 
hjälp av Eulers tidsstegsmetod, men om man gör fler beräkningar per tidssteg så blir 
de för beräkningsintensivt för att kunna köra en realtidssimulering. Om man vill 
simulera trögflytande vätskor med hög viskositet eller vätskor med extrema 
hastigheter så fungerar inte denna metod i en realtidsapplikation. 

En annan variabel som styr stabiliteten av simuleringen är storleken av hinkarna i 
hashtabellen. Desto fler partiklar det är i varje hink ju fler partiklar måste beräknas 
mot varandra i interaktionsberäkningarna och fler testberäkningar krävs, det är alltså 
stabilare beräkningsmässigt ju fler hinkar man använder. Om storleken på hinkarna är 
mycket stora i förhållande till avståndet mellan partiklarna, så kommer alla partiklar 
befinna sig i samma hink och alla partiklar måste testas mot alla varje gång, vilket 
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däremot är det mest korrekta resultatet rent simuleringsmesigt. Så om små hinkar 
används kommer vätskan bete sig konstigt och sprida sig på ett felaktigt sätt.  

5.2.5 Visuell kvalitet 
Det är svårt att visa med bilder hur partiklarna i vätskan rör sig men här så har några 
bilder tagits från simuleringen och jämförts med en riktig stråle blod från ett 
naturprogram. 

 
Figur 10: 400 partiklar skjuts ut från toppen av en karaktär i miljön. 

Här körs en simulering med 400 partiklar (se figur 10) i en uppdateringsfrekvens av 
ca 40 bilder/sek. Partiklarna interagerar med sina närliggande grannar och deras 
förflyttning beror på deras tryck och densitet mellan varandra. Man kan se att 
partiklarna är samlade i början av strålen innan den når sitt slut och små 
partikelsamlingar lämnar strålen. Det är lite av de samma fenomen som i en verklig 
stråle (se figur 11).   

 
Figur 11: En blodstråle som skjut ut från ögat på en ödla (ödlan använder detta som en 

försvarsmekanik mot andra rovdjur).  

Detta är en liten svår jämförelse men tittar man på samma simulering utan 
vätskeberäkningar så ser man att partiklarna får en jämn spriding och rör sig ganska 
monotomt i luften och har ingen kontakt med de andra partiklarna och på så sätt blir 
det svårare att identifiera partiklarna som en vätska (se figur 12). 
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Figur 12: Partiklar som skjuts ut utan vätskeberäkningar. 

Utritningen av vätskan i simuleringen sker endast med hjälp av enkla billboards med 
en enkel textur. Det kan diskuteras hur vida billboardtekniken kan användas för att 
representera vätskan. Den kan vara acceptabel i en viss utsträckning men om man 
strävar efter ännu mer realistiskt utseende så kanske en representation med hjälp av 
polygoner är att föredra. 

För att se hur partiklarna rör sig lite närmare så visas en bildserie nedan där varje 
partikel ritas ut som en sfär och vi kan följa en partikel hur den rör sig med de andra 
partiklarna i vätskan.  
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Figur 13: Bildserie från testapplikationen där partiklarna ritas ut 
som sfärer och vi kan följa den inringade partikeln hur den rör sig 
genom simulationen. 
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6 Slutsats 
Tanken bakom arbetet har varit att försöka simulera en vätska med ett mer naturligt 
flöde i vätskan än vad man brukar se i simuleringar med ett vanligt partikelsystem, 
fast fortfarande kunna använda det i en realtidsapplikation. Under projektet har även 
en utvärdering om hur väl metoden anpassar sig i praktiken fastställts och om den går 
att använda i ett datorspel. 

6.1 Diskussion kring resultatet  
De resultat som åstadkommits visar en mer visuell kvalitet för vätskan än vad ett 
simpelt partikelsystem kan få fram, men antalet partiklar blir mycket begränsad om 
metoden ska anpassas i en realtidsapplikation som ett spel. Bara några hundra 
partiklar är ganska lite om man ska kunna använda det i ett spel. Det kanske skulle 
kunna räcka till små blodstänk om anpassar det på ett bra sätt i bästa fall. 

Resultaten visar även lite brister i stabiliteten hos simuleringen. För om många 
partiklar samlas nära varandra och hamnar i samma hink i hashtabellen måste alla 
partiklar interagera mot varandra och uppdateringsfrekvensen minskar då fort. 

Det visuella utseendet på vätskan saknar en viss realism och kan helt klart förbättras 
med andra tekniker. Nackdelen är att andra tekniker som ger ett mer realistiskt 
utseende till vätskan är desto mer beräkningsintensiva och antalet partiklar kan bli 
ännu mer lidande.  

Det är inte helt enkelt att simulera vätskor i realtid så och få ett trovärdigt resultat men 
processorer och grafikkort blir bara bättre och bättre så inom en snar framtid ska vi 
nog kunna se simuleringar som löser Navier-Stokes algoritm och ger oss mycket 
trovärdiga simuleringar i datorspelen. 

För att kunna anpassa metoden i ett datorspel i någon större skala så krävs att 
implementeringen sker på GPU:n på ett grafikkort eller PPU:n på ett fysikkort, då 
dessa är mycket snabbare på att utföra beräkningar än den vanliga CPU:n i datorn och 
kan då köra simuleringar med betydligt fler partiklar. Om man kollar på tidigare 
arbeten som t.ex. Kipfer, Segal och Westermann (2004) som är först med att göra en 
implementering av en partikelmotor på en GPU, så visar de att det går att nå betydligt 
snabbare resultat rent prestandamässigt än vad som är möjligt på CPU:n, och där av 
känns det som att använda sig av GPU:n är en rimlig lösning på prestandaproblemet. 

6.2 Framtida arbete 
Det finns en hel del saker man skulle kunna göra för att vidareutveckla metoden så att 
den skulle fungera bättre i realtid. Först och främst skulle de vara bra att byta ut 
stegningsmetoden som används i simuleringen (Eulers stegningsmetod) till någon 
stabilare och snabbare metod. För att förhindra att de blir för många partiklar nära 
varandra skulle man kunna utveckla någon teknik som begränsade antalet partiklar 
inom en viss radie för att garantera en viss stabilitet.  

En stor fördel hade vart om man hade gjort en implementering som körs på GPU:n 
(grafikkortets processor) som är betydligt snabbare än den vanliga CPU:n. Även 
bättre resultat skulle fås om man gör en implementering på GPU:n med hjälp av 
shadermodel 4 och DirectX10 geometrishader som ger oss tillåtelse att skapa 
geometri på GPU:n som tidigare inte varit tillgängligt. Ett alternativ till en utveckling 
på CPU:n är att göra stöd för flerkärninga processorer så simuleringen kan 
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genomföras parallellt på fler CPU:er för att sedan ge en bättre prestanda. När man 
sedan fått en bättre prestanda så är de en fördel att lägga på ytspänningsberäkningarna 
för att få ett mer korrekt och trovärdigt resultat. 

När de gäller den grafiska presentationen så är det att föredra att göra en 
implementering med hjälp av mjuka ytor byggda av polygoner som ”metaballs” som 
använder en marcing cube algoritm, som är en känd algoritm för att beräkna 
polygoner runt en mängd punkter i 3D-rummet. Detta visar Nvidia (en av de ledande 
utvecklarna av GPU:er) en demonstration på med hjälp av DirectX10 på GPU:n och 
finns att tillgå på deras hemsida. 

För att anpassa metoden ännu mer mot spelanvändnig så hade de varit bra att göra en 
integrering av simuleringen med en spelmotor och verkligen se hur metoden anpassar 
sig i ett riktigt scenario, och på sikt kanske modellera olika miljöer där spelare kan gå 
runt i och själva kunna påverka och integrera med olika vätskor.  
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