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Sammanfattning 
En stor del av spelkänslan ingår i hur saker beter sig och hur karaktärer rör sig. 
Animering är ett viktigt verktyg för att åstadkomma realistiska rörelser men räcker i 
många sammanhang inte för att leverera en fulländad känsla av realism. I fall 
interaktion med omvärlden är av stor vikt kan det vara nödvändigt tillämpa tekniker 
för dynamisk animation, ett komplext område som har potential att öka interaktivitet i 
datorspel. 

Detta arbete presenterar en teknik för att tillåta animation att påverkas av externa 
krafter såsom gravitation, friktion, kollision och annat. Tekniken bygger på simulerad 
fysik i form av trasdockor (eng. ragdolls) som animeras genom data från animation 
och fysikberäkningar presenterade häri.  

Tekniken testades i en applikation där trasdockorna animeras samtidigt som de utsätts 
för externa krafter. Applikationen påvisade att teorin är korrekt och har all potential 
att leverera animerade trasdockor som en modulär lösning till ett existerande system. 
Applikationen visade även att tekniken har mycket arbete kvar att göras innan den kan 
ses som färdigutvecklad eftersom trasdockan inte i alla fall beter sig naturligt. 

Om tekniken tillåts evolvera fram tillsammans med andra arbeten inom området kan 
man komma att se stora förbättringar vad gäller interaktivitet i datorspel. 

 

Nyckelord: Animerad Trasdocka, Animerad Ragdoll, Dynamisk animation, 
Simulerad animation, procedurell animation.
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1  Introduktion 
Moores lag säger att varje 18: e månad så har antalet transistorer fördubblats på 
processorn, vilket ungefärligen har levererat fördubblad prestanda. Denna lag har 
efterföljts förvånansvärt väl sedan dess att den formulerades, se (Moore, 1965). I takt 
med ständigt ökande prestanda på spelmaskiner som släpps så ökar som känt kraven 
på grafik men även på beteende hos karaktärer i spelet. En karaktär i ett äventyrsspel 
måste röra sig på ett för spelaren naturligt sätt. Särskilt viktigt är det när mänskliga 
rörelser simuleras eftersom spelaren har iakttagit dessa under hela sin livstid och 
känner således igen onaturliga rörelser. 

Animationer låter spelproducenten komma långt i att ge intryck av realism, speciellt 
vid användning av motion capture för att fånga varje detalj i en mänsklig rörelse, se 
Kines (2000). I spel där interaktivitet med miljö och mellan karaktärer är särskilt 
viktigt räcker fasta animationer emellertid inte alltid för att förmedla en fulländad 
känsla av realism. För att lösa detta problem har fysik ofta introducerats för att ge 
intrycket av att en karaktär till fullo interagerar med omgivningen. Det har gjorts ett 
flertal spel där fysik uteslutande används för att simulera en kropp som dött, denna 
kropps tillstånd kommer då helt att bestämmas av de krafter och impulser som 
omgivningen ger. Hitman: Codename 47 (2000) är ett av de första spel som 
implementerade denna lösning för dynamik, detta syns tydligt då karaktärer i spelet 
dött. 

Tidigare arbete har gjorts för att kombinera animation och fysik, ett område ofta 
benämnt som dynamisk animation, det har då handlat om att välja antingen den ena 
tekniken eller andra beroende på situationen. Endorphin är ett sådant system där 
animation spelas upp för att tas över av fysik då karaktärens tillstånd kräver det. Figur 
1 nedan visar hur en karaktär spelar upp en sparkanimation medan en annan karaktär 
styrs av fysik för att reagera på sparken. 

Detta arbete kommer att sikta till att kombinera dessa två tekniker inte genom 
selektion av den ena tekniken över den andra, det kommer istället att handla om att 
göra en fysikalisk tolkning av animationsdata från statiska animationer och låta dessa 
verka på en fysisk kropp. Denna kropp kommer att kunna påverkas av globala krafter 
som gravitation, diverse externa krafter samt av impulser som uppstår vid kollision. 
De data från animation och fysik kombinerade i kroppen kommer sedan att användas 
av animationssystemet före renderering för att ge mänskligt beteende från animation 
men även fysikaliskt beteende från trasdockan. 

 
Figur 1 Exempel på dynamisk animation i Endorphin. 
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2 Bakgrund 
I ett spel där två karaktärer kan attackera varandra så kommer statiska animationer att 
se likadana ut oavsett från vilket håll attacken kommer ifrån om inte flera olika fall 
animeras och väljs mellan i realtid. Figur 2 och Figur 3 visar hur en människa reagerar 
då denne blir sparkad i bröstet respektive i ryggen i spelet Colosseum: Code of 
Hammurabi (2006). I detta spel trillar karaktären bakåt oavsett vilken riktning denna 
blir sparkad ifrån. Att en människa trillar bakåt när denne blir sparkad i bröstet är ett 
fysikaliskt naturligt fenomen. Att däremot låta en karaktär trilla bakåt när denne blir 
sparkad i ryggen genererar ett ytterst onaturligt fenomen, framförallt i Colosseum där 
animationen för att trilla kan göra att offret faller bakåt in i attackeraren.  

 
Figur 2 Spark i bröstet i Colosseum: Code of Hammurabi 

 

 
Figur 3 Spark i ryggen i Colosseum: Code of Hammurabi 
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Om problemet skulle lösas genom att utföra någon sorts selektion beroende på vinkeln 
attacken kommer ifrån så skulle det medföra en viss redundans för såväl animatören 
som programmeraren. Den teknik som undersöks häri kommer att med fysik 
undkomma denna redundans genom att göra en faktisk simulering av de krafter, t.ex. 
från kollision vid attacker, som verkar på karaktären i realtid. För att vidare kunna 
utforska det häri presenterade arbetet så krävs viss förkunskap inom de begrepp som 
tas upp i nästkommande stycken.  

2.1.1 Skelettanimering 
Den ursprungliga metoden för animering av en modell bygger på att transformera var 
och en av de hörn som bygger upp de kroppsdelar som modellen består av. Detta är en 
tidskrävande process för animatören och en minneskrävande teknik för datorn som 
simulerar animationen, men i gengäld kräver den väldigt lite prestanda av processorn 
som simulerar. Skelettanimering, en välkänd animeringsteknik behandlad i Lander, 
(1998), bygger på att istället skapa ett skelett av ett fåtal orienterade leder som 
animeras, se Figur 4. Varje hörn i modellen kommer sedan att fästas till ett antal ben i 
den process kallad viktning (eng. skinning) beskriven i Lander (1998). Efter att 
modellen har viktats korrekt till skelettet kommer modellens alla hörn att följa med 
skelettets animation vilket ger resultatet att modellen i sig animeras. 

 
Figur 4 En modell viktad till ett skelett 

Varje skelett har en rotled som på en modellerad människa ofta motsvarar 
bäckenbenet. Denna rotled har barnleder som ärver tranformationer från rotleden och 
kan i sin tur ha barnleder med egna transformationer. De transformationer som 
benämns är uteslutande rotationer för mänskliga rörelser då förflyttningar ger 
onaturliga rörelser. Rotleden är den enda led som även kan förflyttas då detta medför 
att hela skelettet förflyttas eftersom samtliga barnleder och dess barnleder ärver 
transformationen och därmed även förflyttningen. 

En transformation kan antingen implementeras med matriser som kan hålla både 
förflyttning och rotation eller med kvaternioner för rotation och en vektor för 
förflyttning. De animationsdata som ges från animeringsprogrammet innehåller dessa 
transformationer för varje led. Dessa data kommer sedan att användas av spelet för att 
transformera samtliga hörn efter lederna så att modellen beter sig på samma vis som 
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skelettet. Eftersom en animation pågår över tid så sparas ledorienteringarna i ett visst 
antal nyckelpositioner under animeringen. Eftersom fler nyckelpositioner innebär mer 
data och därmed ökad minnesbelastning så gör animatören en avvägning mellan hur 
många nyckelpositioner som behövs för att animationen ska se bra ut och hur 
minnesintensiv den kan vara. Spelet måste sedan interpolera mellan dessa 
nyckelpositioner baserat på hur lång tid som gått sedan animationen startades. 
Standardmetoden, sfärisk linjärinterpolering, beskrivs i Kavan och Zára (2003). 
Denna metod kan interpolera transformeringsmatrisen för lederna i ett skelett, och 
fungerar även om transformering beskrivs m.h.a. kvaternioner. 

2.1.2 Stelkroppar och mekanik 
En stelkropp (eng. rigid body) är en kropp som aldrig deformeras av vare sig inre eller 
yttre påverkande krafter. Dessa kan användas för att simulera hur objekt beter sig i en 
naturlig miljö, den kan uppta impulser och impulsmoment från omgivningen som ger 
upphov till förflyttning och rotation genom uppdatering av det interna tillståndet för 
stelkroppen. Med det interna tillståndet för en stelkropp menas variabla storheter 
såsom position, orientering, rörelsemängd samt rörelsemängdsmoment. Då ett 
tillstånd för en kropp uppdateras ett tidssteg används en approximerande 
integreringsmetod som m.h.a. tillståndets derivator av högre ordningar samt tillståndet 
vid en tidigare punkt i tiden beräknar ny position etc. Det finns ett flertal olika 
approximationsformler som satisfierar dessa differentialekvationer något som 
behandlas utförligt i Baraff (1997). De olika formler för integrering är av varierande 
svårighet att implementera då de bygger på olika ordningars derivator. Generellt kan 
man säga att en integrationsmetod av högre ordning är svårare att implementera och 
förstå men presterar i gengäld bättre. Det generella problemet med en 
approximationsformel är att den genererar ett litet fel varje uppdatering eftersom det 
är en approximation av verkligheten, detta fel blir mindre desto mindre tidsteg som 
tas. Skillnaden mellan integrationsmetoderna i felmarginal är att desto högre ordning 
metoden är av desto större tidsteg kan man ta, därmed också färre uppdateringar och 
eftersom en uppdatering kan vara prestandakrävande så kan detta i en större 
applikation vara viktigt. 

I enkla applikationer och spel så väljs ofta Eulers approximationsformel, som säger att 
ttststts ∆×′+=∆+ )()()( , där  är tillståndet vid tiden t, till att satisfiera 

differentialekvationerna då denna är väldigt enkel att förstå och implementera. De 
differentialekvationer som då uppstår är alla av första ordningen eftersom Eulers 
approximationsformel som kan ses ovan enbart använder sig av denna, dessa återfinns 
i (Baraff, 1997). 

)(ts

)()( tvts =′      Formel 1 

Derivatan av sträckan betecknad )(ts′  ovan under ett tidsintervall är hastigheten i 
samma intervall. Notera att )(ts′  i formel 1 inte är att förväxlas med )(ts′  i 
beskrivningen av Eulers approximationsformel ovan, där det betecknar derivatan av 
det fullständiga tillståndet hos en stelkropp. 

)()()()(
)()(

tFtmatvmtp
tmvtp

==′=′
⇒=

  Formel 2 

Rörelsemängden under ett tidsintervall betecknat  definieras som massan 
multiplicerad med hastigheten under detta tidsintervall. Derivatan med avseende på 
tiden är då massan multiplicerad med accelerationen som är kraft under detta tidsteg. 

)(tp
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ω××=′ )(
2
1)( tqtq     Formel 3 

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

ω×=′ )()( tRtR     Formel 4 

Orientering kan även representeras med ortogonala matriser då betecknat . 
Derivatan av denna matris definieras då som multiplikation mellan matrisen och 
vinkelhastigheten. 

)(tR

)()( ttL τ=′      Formel 5 

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). 

Vid linjär rörelse agerar massan som ett motstånd något som ter sig naturligt eftersom 
ett tyngre objekt kräver större kraft för att förflytta objektet. På samma sätt vid 
rotationsrörelse har en stelkropp ett tröghetsmoment som är ett motstånd för rotation. 
För en stelkropp i planet kan tröghetsmomentet representeras med en skalär medan 
den i rummet måste representeras med en 3x3 matris.  

I Figur 5 nedan ser vi resultatet av en kraft som appliceras utanför masscentrum på en 
stelkropp. Den ger upphov till ett vridmoment rF ×=τ  där F är den vinkelräta 
komposanten av kraften och r är avståndet från masscentrum till där kraften verkar. 
Efter att rörelsemängdsmomentet har uppdaterats av integreringen så kommer 
vinkelhastigheten att beräknas om, i denna beräkning kommer tröghetsmomentet att 
hindra rotation. 

 
Figur 5 Stelkropp som utsätts för en kraft som inte går genom masscentrum börjar rotera. 

2.1.3 Implicit integrering 
Eulers integreringsmetod är ett exempel på en explicit metod för integrering, en 
explicit metod kännetecknas av att hastighet uppdaterar position utifrån föregående 
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position. Eulers integreringsmetod ger formeln tvss ∆×+= 01  där s betecknar 
position och v betecknar hastighet. 

I konstrast till explicita metoder finns även implicita metoder som kännetecknas av att 
hastighet beräknas i efterhand utifrån skillnad mellan föregående och nuvarande 
position i världen. Implicita metoder används ofta i de fall då ”styva” 
differentialekvationer uppstår. Styva differentialekvationer uppstår enligt Baraff 
(1997), ofta då det är önskvärt att ett deltillstånd måste hållas inom ett gränsområde. 
Om en partikels position i y-led måste vara konstant 0)( =ty  och Eulerintegrering 
används, så genereras följande differentialekvation. 

tyyy ∆×′+= 001  

För att hålla värdet längs 0=y  så kan y′  definieras som  där k är ett 
tillräckligt stort positivt heltal. Detta ger ekvationen 

kyy −=′

0001 )1( ytktkyyy ∆−=∆×−= . 
Detta medför att om 1tk-1 >∆×  så kommer systemet börja oscillera eftersom värdet 
på y ökar hela tiden. Om värdet ska hållas under 1 så måste  och 

 som medför att 

1tk-1 −>∆×

2tk <∆×
k

t 2
<∆ . Tidigare sattes k till ett stort positivt värde, vilket 

medför att ∆t måste vara väldigt litet något som kommer att ge problem för 
integreringsmetoden även om högre ordningars integreringsmetoder används, i fall 
som detta så används med fördel en implicit metod istället. 

I Jakobsen (2001) föreslås Verlet integrering som implicit metod, denna metod säger 
att istället för att definiera det nya tillståndet enligt ttststts ∆×′+=∆+ )()()(  som 
Eulerapproximering gör så definieras det nya tillståndet som  

2)()(2)( ttsststts ∆×′′++×=∆+ &  

ss =&  

där  är tillståndet vid föregående uppdatering. s&

2.1.4 Trasdockor 
Trasdockor används ofta i spel för att simulera hur en livlös kropp reagerar mot sin 
omgivning, t.ex. Hitman: Codename 47 (2000). De inhyser en känsla av realism hos 
spelaren i de fall där trasdockan är välkalibrerad. Det kan emellertid ofta observeras 
att trasdockor i spel har en konfiguration som gör att ben hamnar i orealistiska 
förhållanden till varandra, detta kan synas i Gears of war (2006). Det är även vanligt 
att systemet får en ökad intern energimängd som gör att vissa kroppsdelar ser ut att 
rycka.  
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Figur 6 En trasdocka som simulerar en människa som fallit ned för en trappa av Nagle (1997). 

Det finns många förslag på hur en trasdocka kan simuleras, Jakobsen (2001) föreslår 
användning av sammansatta partiklar som styr det skelett som används vid animering. 
Gästrin (2004) föreslår användning av sammansatta stelkroppar som styr 
simuleringen. Sammansättning av fysiska entiteter görs genom vad som kallas för 
constraints som är ett komplext område som behandlar spatiella och orientella 
begränsningar mellan två entiteter. Om en implicit integrationsmetod används så är 
constraints enklare att realisera eftersom implicit integrering medför att en ny position 
kan ersätta den tidigare positionen, se Jakobsen (2001). Vid explicit integrering måste 
krafter och vridmoment eller impulser och impulsmoment verka för att hindra 
kropparna från att hamna i ett otillåtet läge. Gästrin (2004) föreslår 
beräkningsmetoder för att finna dessa krafter i sin rapport. Om en trasdocka byggs 
upp av sammansatta stelkroppar där varje stelkropp motsvarar en specifik kroppsdel 
på en mänsklig modell så kommer kollisionshantering att medföra att varje kroppsdel 
kolliderar med omgivningen på ett sätt som ser realistiskt ut givet korrekta värden och 
anpassade constraints. Ett skelett är på liknande sätt en förenklad version av 3D 
modellen och används för animering, som tidigare nämnt så representeras varje led av 
en orientering. Trasdockan är uppbyggd av stelkroppar som på samma vis kommer att 
ha en orientering som bestäms av de krafter som verkat på kroppen. Trasdockans 
stelkroppar överför efter fysikuppdateringen sina orienteringar till skelettet som sedan 
animerar modellen för utritning. 

2.2 Relaterade arbeten 
Många arbeten har behandlat ämnet med dynamisk animation med kontrollsystem, 
dessa tar ofta AI (artificiell intelligens) till hjälp för att låta kontrollsystemet agera 
hjärna för karaktären, denna väljer bland möjliga rörelsemönster för att skapa 
realistiskt beteende vid animering och fysikinterpolering. 

Mandel (2004) presenterar en teknik för interpolering mellan fysik och animation i sitt 
arbete Versatile and Interactive Virtual Humans: Hybrid use of Data-Driven and 
Dynamics-Based Motion Synthesis. Här föreslås det användning av ett kontrollsystem 
som känner till fysiksystemet, detta använder kontrollsystemet för att bedöma miljö 
och sitt eget till stånd. Med dessa fysikdata och de animationsdata som ges av 
animationssystemet så analyserar kontrollsystemet tillståndet och jämför med 
tillgängliga nyckelpositioner i alla möjliga animationer och interpolerar emot den 
nyckelposition som passar bäst in på det nuvarande tillståndet. Då denna 
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nyckelposition är nådd så fortsätter animationen från denna nyckelposition till slutet 
på animationen. Detta gör att mänskligt beteende kan simuleras på ett vis som 
beroende på mångfalden av animationer kan verka realistiskt.  

 
Figur 7 Kommunikation mellan animation och fysik i kontrollsystemet. 

 

Faloutsos, Van de Panne & Terzopoulos (2001) föreslår en liknande metod som 
dynamiskt animerar en karaktär med kontrollsystem. Här är varje rörelse, simpel eller 
komplex, ett kontrollsystem som kan bestå av delkontrollsystem. Varje 
kontrollsystem definierar previlkor, postvilkor samt förväntad prestanda. Previlkoret 
definierar krav på omgivning, tillstånd för karaktären samt hur karaktären är 
balanserad före dess att kontrollsystemet kan ta över. Postvilkoret definierar 
tillståndet karaktären kommer att befinna sig i om detta kontrollsystem används och 
slutförs korrekt. Förväntad prestanda beräknas av ett antal uttryck som analyserar 
karaktären och omgivningen för att ge en uppskattning om hur väl kontrollsystemet 
kommer lyckas med att föra karaktären från tillståndet i previlkoret till tillståndet i 
postvilkoret.  

Ett hanterande kontrollsystem finns i grunden, detta väljer bland delkontrollsystemen 
för att hitta det kontrollsystem är bäst lämpad för att föra karaktären till måltillståndet. 
Detta kontrollsystem använder delkontrollsystemens möjlighet att utvärdera sig själva 
för att utföra denna selektion. När ett aktivt kontrollsystem har detekterat att det inte 
längre kan slutföra uppgiften så stängs detta omedelbart av och ersätts av ett 
kontrollsystem som tror sig kunna slutföra sin uppgift och föra karaktären till ett 
önskvärt måltillstånd. Detta är viktigt i sammanhang då en karaktärs kontrollsystem 
kontrollerar att karaktären går eller springer och en kraft sveper undan karaktären så 
att den numera kommer att falla. Om detta skulle hända så medför tekniken att gång- 
eller språngsimuleringen stängs av och ersätts med ett kontrollsystem som låter 
kroppen falla till marken. 
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3 Problem 
Detta arbete handlar om att låta en karaktär spela upp animationer samtidigt som 
denne kan uppta och reagera på externa krafter från miljön. Målet med arbetet är att 
utveckla och testa en teknik för dynamisk animering som kan inkorporeras så enkelt 
som möjligt i den utvecklingsmiljö som finns idag. Genom att nyttja denna teknik så 
ska produktionstid tjänas in genom att använda så många befintliga standardrutiner 
som möjligt. Animationer görs som vanligt, fysik hanteras som vanligt och 
tillsammans skapar detta en animerad trasdocka som naturligt och enkelt reagerar på 
omgivningen samtidigt som den utför de rörelser som begärs av den. 

3.1 Delmål 1: Utveckling 
För att kunna animera en trasdocka så kommer flera system behöva interagera med 
varandra. Det första är animationssystemet med tillhörande renderingsrutiner. 
Fysiksystemet är nästa system som måste finnas för att kunna simulera trasdockan. 

Arbetet kommer utifrån dessa system bestå av att designa, implementera och testa en 
komponent som kan kommunicera med animations- och fysiksystemet.  

Utvecklingen av denna teknik kommer alltså att delas in i följande delmoment: 

• Finna ett system som stödjer utritning och animering, samt sedan testa dessa. 

• Finna ett fysiksystem som kan simulera stelkroppar samt hantera kollision och 
sedan testa detta. 

• Utveckla en algoritm som m.h.a. de ovannämnda systemen som tillåter fysik 
och animation att samverka för att ge det entydiga resultat som är den 
animerade trasdockan. 

3.2 Delmål 2: Utvärdering 
Då tekniken är färdigutvecklad kommer en utvärderingsperiod att visa om tekniken är 
användbar eller inte. Den tilltänkta miljön där denna algoritm kan tänkas användas är i 
datorspel vilket i sin tur ställer krav på tekniken. 

1. Prestanda är en viktig faktor i datorspel som är realtidssimuleringar. 
Algoritmen måste vara effektiv nog att kunna användas i realtid. 

2. Det visuella resultatet är viktigt om algoritmen ska kunna tillämpas i 
kommersiella datorspel. 
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4 Metod 
4.1 Metod för Delmål 1: Utveckling 

4.1.1 Processmodell 
Under utveckling av denna teknik kommer en iterativ processmodell att användas. 
Denna kommer till stora delar likna en ständigt itererande vattenfallsmodell (eng. 
Waterfall model eller Linear sequential model) beskriven i (Pressman, 2000). Konkret 
innebär detta att utvecklingen kommer att fortlöpa enligt följande: 

1. Projektet inleds i en analysfas där problemet och utvecklingsmiljön analyseras 
för att i slutändan ge en kravspecifikation för tekniken. 

2. Kravspecifikationen används sedan i en designfas vars uppgift är att bestämma 
hur kraven skall uppfyllas. Konkretiserat innebär detta att bestämma hur 
tekniken ska fungera med hänsyn till kravspecifikationen. 

3. Då designfasen är färdig hamnar projektet i en implementationsfas där den 
fastställda designen översätts till programkod. 

4. Efter implementering påbörjas testning eller utvärdering, benämnd mer i 
nästkommande stycke, för att undersöka korrekthet av enskilda moduler i det 
utvecklade systemet. Här kontrolleras även att implementering motsvarar 
fastställd design samt kravspecifikation. Om det i testfasen visar sig att 
oförutsedda problem uppstått så kommer processen att iterera tillbaka till 
analysfasen för att revidera kravspecifikation varpå vattenfallsmodellen 
fortlöper ännu ett varv. 

4.2 Metod för Delmål 2: Utvärdering 
Utvärdering av tekniken kommer att göras med avseende på prestanda samt visuellt 
resultat i enlighet med listan i avsnitt 3.2. 

Testning kommer att göras på följande arkitektur: 

Microsoft Windows XP SP 2, AMD Athlon ™ 64 3000+ 2200MHz, 1024MB RAM, 
NVIDIA GeForce 6800 LE, Samsung SP2504C SATA 7200RPM 250GB. 

Vid prestandatester kommer det att handla om att jämföra uppdateringsfrekvensen för 
att säkerställa teknikens lämplighet i datorspel. 

Det visuella resultatet kommer att utvärderas för att säkerställa algoritmens lämplighet 
vad gäller att simulera mänskligt beteende i en interaktiv miljö. 

 Ett av de viktigaste kriterierna för visuellt resultat när det handlar om fysiksimulering 
är hårt knuten till prestanda. Detta beror på att allt för låg prestanda som beskrivet i 
avsnitt 2.1.2 har tendens att generera numerisk instabilitet som leder till att de kroppar 
som simuleras verkar skaka eller i extremfall explodera.  

Vidare måste trasdockans animation klart och tydligt kännas igen från den 
skelettanimation genererad i animeringsverktyget. Det kommer även kontrolleras att 
trasdockan fortfarande kan reagera på externa krafter såsom skott från vapnet som 
kommer att stödjas i testapplikationen. 
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5 Resultat 
5.1 Resultat av Delmål 1: Utveckling 

5.1.1 Analys 
Utvecklingen av den animerade trasdockan påbörjades med en analys av problemet 
där det fastställdes vad exakt tekniken ska lösa för problem, följande krav på 
lösningen etablerades tidigt i projektet och har inte kommit att ändras under projektets 
gång. 

1. Tekniken ska implementera en trasdocka. 

2. Trasdockan ska kunna spela upp skelettanimationer genererade i ett 
animeringsverktyg. 

5.1.2 Design 
Designfasen började med kravspecifikationen som indata och fortgick in i att finna en 
lämplig utvecklingsmiljö. 

5.1.3 Utvecklingsmiljö 
Utveckling av denna teknik kommer att ske i programspråket C++ i utvecklingsmiljön 
Microsoft Visual C++ 2005 express SP1. Det behövs i enlighet med avsnitt 3.1 ett 
bibliotek för utritning samt animering och ett bibliotek för fysiksimulering.  

För utritning och animering kommer open source biblioteket Ogre1 att användas. 
Detta bibliotek valdes av flera skäl, det gratis för ickekommersiella projekt, har ett 
aktivt forum för support. Det är även så att jag tidigare har arbetat med detta bibliotek 
och eftersom det har anpassats för att fungera ihop med fysikbiblioteket ODE2 så är 
det en lämplig kandidat.  

För fysik kommer ett mellanlager vid namn OgreOde3 att användas, detta kapslar in 
fysikbiblioteket ODE och är anpassat att fungera med Ogre något som gör det väldigt 
attraktivt. ODE är använt i flera kommersiella projekt och är gratis för 
ickekommersiella projekt. Det är utvecklat med prestanda och numerisk robusthet 
som högsta prioritering och bör därför inte bli en flaskhals vad gäller prestanda, Smith 
(2006). Se avsnitt 2.1.2 samt 2.1.3 för mer information om numerisk robusthet i 
numerisk fysik. 

I OgreOde ingår en exempelapplikation där användaren ska skjuta animerade 
karaktärer som vid träff aktiverar en trasdocka. Denna applikation kommer att 
användas för att minimera arbete som inte direkt är knutet till detta projekt. Eftersom 
denna applikation implementerar trasdockor så möter den redan krav 1 i 
kravspecifikationen. 

5.1.3.1 Algoritmdesign 

Då utvecklingsmiljön är känd och första kravet är mött så måste en algoritm finnas 
som kan möta krav 2 i kravspecifikationen, att animera en trasdocka.  

                                                 
1 Återfinns på http://www.ogre3d.org/ 
2 Återfinns på http://www.ode.org/ 
3 Återfinns på http://tuan.kuranes.free.fr/Ogre.html#OgreOde 
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Den tilltänkta idé som ska lösa problemet består i att traversera skelettets leder och 
beräkna det vridmoment som kommer att sätta den enskilda kroppsdelen (stelkroppen) 
i den rotation som krävs för att den ska hamna i det läge angett av animationsdata. 
Följande beräkningar utvecklades i två iterationer då första iterationen gav 
felaktigheter som löstes m.h.a. fysiklärare Ola Nyquist vid Högskolan i Skövde. 
Härledning av formel ges nedan. 

tLLL ∆×′+= 01     Formel 6 

Det som söks här är i grunden , d.v.s. rörelsemängdsmomentet för nästkommande 
tidssteg. Eftersom  och  redan är kända så behöver 

1L

0L t∆ L′  beräknas, denna formel 
är baserad på Eulers approximationsformel. 

ω
ω
′=′
⇒=

IL
IL0      Formel 7 

Där ω  är vinkelhastigheten vid tiden t och I är tröghetsmomentet för kroppen. 

Det som är känt från början är orientering vid nuvarande och föregående tidssteg, 
samt storleken tidssteget, med detta kan den krävda vinkelhastigheten beräknas. 

t∆
−

= 01
1

αα
ω     Formel 8 

Där 1α  är vinkeln dit kroppen ska rotera angiven i radianer, och 0α  är vinkeln där 
kroppen är i nuläget, angiven i radianer. Notera att simuleringen sker i tre 
dimensioner, vilket medför att objekten har tre frihetsgrader för rotation, därmed 
utförs beräkningen ovan på komponentnivå eftersom ω då är en trekomponentsvektor 
och 01,αα  likaså. Utifrån denna formel kan 1ω′  beräknas som 

t∆
−

=′ 01
1

ωω
ω      Formel 9 

 Insättning av formel 8 i formel 9 ger 
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ω     Formel 10 

Insättning av formel 10 i formel 7 ger 
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Vidare insättning av formel 11 i formel 6 ger slutligen 
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t
t

tILL
  Formel 12 

Denna formel kommer slutligen användas för att uppdatera rörelsemängdsmomentet 
för samtliga av stelkropparna, formeln är tungt beroende av Eulers 
approximationsformel. 
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5.1.4 Implementering 
Då båda kraven i kravspecifikationen är mötta och utvecklingsmiljön är utforskad så 
övergår projektet in i en implementationsfas där algoritmen ska översättas till kod för 
att testas i en testapplikation. 

5.1.4.1 Skapande av trasdocka utifrån skelett 
För att ens kunna börja implementering av denna teknik så måste en trasdocka skapas. 
Denna skapas utifrån en befintlig skelettanimerad modell. Ett antal stelkroppar ska 
genereras sammansatta med constraints. Dessa constraints måste kopplas samman 
med skelettleder i det animerade skelettet för att avgöra vilken led som ska 
manipuleras till att följa vilken stelkropp. Genom att använda biblioteket OgreOde var 
detta redan färdigt eftersom det däri finns en implementation av trasdockor med redan 
utsatt data för leder och stelkroppar. 

5.1.4.2 Hämtning av animationsdata 
Första steget som sker för varje uppdatering är att hämta animationsdata. Här visade 
sig ett problem med renderings- och animeringsbiblioteket Ogre som användes. Det är 
inte tillåtet att hämta animationsdata direkt, det måste göras genom en entitet som 
faktiskt spelar upp animationen. Vidare är det inte möjligt att spela upp en animation 
på en entitet som samtidigt manipuleras manuellt, vilket måste ske för att 
trasdockesimuleringen ska kunna inverka. Detta löstes genom att låta trasdockan ha 
en s.k. spökentitet som inte ritas ut men som animeras av samma animation som är 
satt till trasdockan. Genom att göra på detta vis kan animationsdata hämtas från 
spökentiteten för att sedan användas på trasdockan. Denna lösning är något 
ooptimerad eftersom spökentiteten måste animeras på mjukvarunivå då en 
hårdvarulösning hade krävt användning av program på grafikkortet, och dessa körs 
aldrig på entiteter som inte ritas ut. 

5.1.4.3 Beräkning av vridmoment 
Vid beräkning av vridmomentet upptäcktes ett problem med OgreOde. I formel 12 
ovan krävs tröghetsmomentet för en stelkropp för att beräkna vridmomentet för 
denna. OgreOde har kapslat in tröghetsmomentet i en intern komponent. 

Efter konsultering med skaparen av OgreOde beslutades det att den enklaste metoden 
för att lösa problemet är att göra en egenkompilerad version av OgreOde som kan 
leverera denna nödvändiga komponent. Detta medför dessvärre att OgreOde som 
standard inte är kompatibelt med denna teknik fram till dess att det läggs till i 
nästkommande version. 

Modifikationen är trivial och görs genom följande tillägg: 

I det publika klassgränssnittet för klassen Mass i filen OgreOdeMass.h: 
Ogre::Matrix3 getLocalInertiaTensor() const; 

I källkodsfilen OgreOdeMass.cpp: 
Ogre::Matrix3 Mass::getLocalInertiaTensor() const 
{ 
 return Ogre::Matrix3( _mass.I[0], _mass.I[1], _mass.I[2], 
     _mass.I[4], _mass.I[5], _mass.I[6], 
     _mass.I[8], _mass.I[9], _mass.I[10]); 
} 

Därefter krävs en omkompilering av såväl OgreOde som testapplikationen. 
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Vid varje uppdatering traverseras varje led i skelettet, för varje av dessa leder hämtas 
orientering från spökentitetens led samt från trasdockans led. En vektor skapas som 
innehåller vinkelskillnaden i x, y och z led. Genom denna, vinkelhastigheten samt 
tröghetsmoment för stelkroppen i leden och tidsskillnaden från föregående 
uppdatering så beräknas ett vridmoment enligt formel 12 ovan. Detta vridmoment 
skalas för att kompensera för dämpning och oexakthet i ODE, varpå det appliceras på 
stelkroppen. Skalningen är en skalär som är individuell för varje modell, möjligen 
även för varje animation. Viktigt att tänka på vid skalning är att skala med avseende 
på tid, om detta inte görs så kommer inkonsistens att uppstå vid olika 
uppdateringsintervaller. 

Ett teoretiskt problem med tekniken är att då vridmomentet är applicerat och 
fysiksystemet uppdaterats ett steg, kommer stelkroppen inte bara att ha förflyttats dit 
det skall, utan har dessutom utökat rörelsemängdsmoment. Detta måste kompenseras 
för. I testapplikationen sparas vinkelhastigheten för varje stelkropp före animering, 
denna återställs sedan med viss dämpning efter animering. Denna dämpning måste 
anpassas för den individuella modellen, även dämpningen måste göras med avseende 
på tid. 

Då trasdockan är påverkad av gravitation kommer denna att falla till marken och inte 
kunna kompensera denna kraft. Detta är ett problem eftersom den animerade 
modellen inte behöver kompensera för gravitation och därför hjälper inte animationen 
i sitt grundutförande till att hålla trasdockan stående. För att kompensera detta så har 
en skillnad i tekniken som ovan beskrivits implementerats. Skillnaden ligger i att 
istället för att beräkna skillnad i orientering för varje led mellan föregående 
animationssteg och nuvarande animationssteg så beräknas istället skillnad mellan 
trasdockans aktuella orientering per led och det nuvarande animationsstegets 
orientering per led. Detta medför att även om trasdockan blir påverkad att falla till 
marken så kommer denna att lägga på motkrafter för att alltid sträva efter att se ut som 
animationen. 

Ett problem som upptäcktes med denna modifikation är att trasdockan blir onaturligt 
reaktiv. Mer konkret så reagerar den på externa krafter men applicerar så stora krafter 
för att ta sig tillbaka till animationen igen att resultatet verkar ryckigt. 

Detta kompenserades genom att skapa en ny konstant per ben som styr hur stort 
vridmoment som kan appliceras på detta per sekund. Genom att sänka värdet på denna 
konstant så kan vridmomentet inte bli stort nog för att vrida tillbaka kroppsdelen 
samma uppdatering som deformeringen skedde på. Detta medför att återställningen av 
kroppen sker under en längre tid. 

5.1.4.4 Exportering av data 
Efter att ha applicerat vridmomentet så utförs fysiksystemets övriga beräkningar av 
externa krafter, uppdatering samt kollisionsdetektering och kollisionshantering. 

När detta är utfört så är trasdockan i rätt tillstånd, för att kunna rita ut detta så måste 
trasdockans utritningsbara entitet överlåtas detta tillstånd. Genom att traversera 
samliga leder i denna entitet och tilldela den orientering som hålls av motsvarande 
stelkropp så hamnar skelettet i samma pose som trasdockan.  

Genom att välja OgreOde så var även detta steg färdigutvecklat vid start genom den 
trasdockeimplementation som däri medföljde. På detta vis överlåts mycket av arbetet 
till redan fungerande standardrutiner. Animatören animerar i samma program som 
tidigare utan att påverkas av denna rutin. Animeringsbiblioteket tar hand om all 
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skelettanimering, från inläsning av animationsdata till hantering av orientering och 
transformering av modelldata. Trasdockan är nu helt oberoende av vilken animation 
som spelas upp, vart den befinner sig i animationen och vilken typ av interpolering 
som används eftersom den enbart utläser orientering i de olika lederna. 

5.2 Resultat av Delmål 2: Utvärdering 
För att avgöra om denna teknik är passande för spel så måste utvärdering göras med 
avseende på prestanda samt visuellt resultat. 

5.2.1 Prestanda 
Två prestandatester görs, det första kommer att mäta hur hög uppdateringshastigheten 
måste vara för att simuleringen ska bibehålla numerisk stabilitet. Det andra testet 
jämför uppdateringsfrekvenser mellan trasdockor och animerade sådana vid ett visst 
antal instanser. Efter ett flertal tester kunde det konstateras att den animerade 
trasdockan kräver betydligt högre uppdateringsfrekvens för att bibehålla numerisk 
stabilitet, detta visas i diagrammet nedan. 

0
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200

250

Minsta uppdateringsfrekvens

Trasdocka
Animerad trasdocka

 
Figur 8 Diagram visande minsta uppdateringshastighet för numerisk stabilitet. 

Anledningen till att den animerade trasdockan fortare tenderar att bli numerisk 
instabil är tvåfaldig. Formeln presenterad i avsnitt 5.1.3.1 är tungt beroende på Eulers 
approximationsformel som i sin natur är väldigt numeriskt instabil framförallt i 
samband med styva system som detta, för mer information om styva system och 
numerisk instabilitet se avsnitt 2.1.2 samt 2.1.3. 

Vidare testades uppdateringsfrekvensen på den givna arkitekturen angiven i avsnitt 
4.2, för att se vilken inverkan den animerade trasdockan har på prestanda, detta visas i 
diagrammet nedan. 
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Uppdaterings-
frekvens
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Antal instanser

Trasdocka
Animerad trasdocka

Figur 9 Diagram visande uppdateringshastigheten vid ett givet antal trasdockor. 

Här visas det klart och tydligt att den animerade trasdockan överlag presterar aningen 
sämre än sitt original, men skillnaden är väldigt marginell vid ett fåtal aktiva instanser 
av trasdockan. Vid fler instanser än visat i diagrammet ovan blir 
uppdateringsfrekvensen för låg för att bibehålla numerisk stabilitet för den animerade 
trasdockan på den givna konfigurationen.  
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5.2.2 Visuellt resultat 
Prestanda är en givetvis en viktig faktor för det visuella resultatet då numerisk 
instabilitet ger ett oacceptabelt sådant. Om konfigurationen är sådan att numerisk 
stabilitet kan säkras i applikationen så är detta inte längre ett problem för det visuella 
resultatet.  

En annan viktig faktor är hur likt karaktären utför den animation som spelas upp på 
denna. Efter noggranna tester visar det sig att i en perfekt miljö, d.v.s. där inga externa 
krafter påverkar karaktären, vare sig gravitation, friktion, kollision eller annat så 
animeras trasdockan nära nog exakt den animation som söks. Detta är dock givet 
trasdockan är korrekt konfigurerad. 

När externa krafter spelar in i scenen blir det svårare eftersom dessa krafter 
deformerar animationen. I detta arbete kompenseras dessa deformationer med att 
linjärt återställa animationen m.h.a. fysik. Detta sätt att lösa problemet är inte idealt 
eftersom en riktig människa ofta inte regerar på krafter på samma sätt som den 
animerade trasdockan gör med denna teknik. Detta kan synas tydligt när trasdockan 
spelar upp en gånganimation och utsätts för friktion emot marken. Just denna kraft 
kompenseras inte på ett tillfredställande sätt och gör att trasdockans fötter inte följer 
med animationen så långt som den borde. I Figur 10 nedan visas hur den animerade 
trasdockan förhåller sig till den animerade modellen precis vid start av programmet. 
Dessa överensstämmer väl då alla kroppsdelar på den animerade trasdockan har 
samma position och orientering som den animerade modellen. 

 
Figur 10 Animerad trasdocka (höger) motsvarar den animerade modellen (vänster) 
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I Figur 11 nedan stämmer fötterna inte längre överens eftersom den animerade 
trasdockans fötter till skillnad från den animerade modellens utsätts för friktion och 
rörelserna därmed hämmas till viss del. I figuren kan det ses att just faktorn friktion är 
vad som orsakar problemet eftersom trasdockans högra smalben är vinklad bakåt som 
ett resultat av att foten inte kan förflyttas fram. Detta står i kontrast till den animerade 
modellen vars högra smalben är i det närmsta vinkelrätt emot marken. 

 
Figur 11 Animerad trasdocka (höger) motsvarar inte längre den animerade modellen (vänster) 

Detta problem har inte lösts till fullo men det är tänkbart att ett optima av anpassade 
värden på friktion och maximalt vridmotstånd i knäleden kan ge ett bättre resultat. 

Algoritmen gör trots vad den är tilltänkt att göra, d.v.s. låta externa krafter inverka på 
en animerad modell och om andra kroppsdelar än just fötterna som är ett 
problemområde resulterat av friktion observeras så ges ett helt annat intryck av 
korrektheten på denna algoritm. Figuren nedan visar hur armarna på trasdockan är 
fullständigt synkroniserade med de av den animerade modellen. 
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Figur 12 Synkroniserade armrörelser mellan animerad modell och animerad trasdocka 

Denna figur visar tydligt hur väl armrörelserna som inte utsätts för andra krafter än 
gravitation genererar ett resultat som påvisar styrkan i att använda dessa beräkningar 
för att animera en trasdocka. 
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6 Slutsats 
Tanken bakom arbetet är att leverera en teknik för att få in mer dynamik i animationer 
genom att tillämpa fysik för att styra animation. Tekniken ska använda så många 
standardrutiner som möjligt för att vara ett så smalt system som kan inkorporeras så 
enkelt som möjligt i ett färdigt spel. 

Arbetet lämnade en produkt som uppfyller såväl detta krav som samtliga andra krav 
som ställdes på den. Fysikberäkningarna för att animera trasdockan är helt korrekta, 
något som tydligt visas i applikationen. Med en rätt konfigurerad trasdocka är 
animationen nästintill oskiljbar från den ursprungliga animationen. Animationen kan 
även ta upp externa krafter och modifieras av dessa. 

Dessvärre hanteras dessa krafter inte på ett perfekt vis varje gång. I fall då en 
människa blir omkullputtad kommer denna algoritm att kompensera för obalansen och 
generera motkrafter som ställer trasdockan upp igen. Detta är dock ett ämne som inte 
tas upp i detta arbete men kan utökas på diverse vis genom någon form av 
kontrollsystem. Då en lutning blir för hög på kroppsdelar vitala för balansen kan detta 
kontrollsystem t.ex. välja att slopa kompensering och istället låta trasdockan falla till 
marken varpå en animation för att ställa karaktären upp spelas.  

Tester visade att denna teknik inte är numeriskt stabil beroende på hur Eulers 
approximationsformel hanterar styva system. I framtida arbete kan det vara intressant 
att se hur stabiliteten hade förändrats genom att byta integreringsmetod till en 
robustare, möjligen en implicit metod, se avsnitt 2.1.3. 

Vidare kan det vara intressant att optimera tekniken genom att på ett bättre sätt 
implementera hämtning av animationsdata. I nuläget görs det genom att ha en separat 
entitet som animeras varje uppdateringscykel. Detta kräver både mer minne och mer 
prestanda, om animationsdata istället hade kunnat strömmas från ramminnet så hade 
troligen en prestandaförbättring gets, om inget annat hade det gett en bättre lösning på 
problemet. 

Tekniken har idag flera problem med att leverera en trasdocka som beter sig naturligt 
i alla situationer. Detta är ett problem. Om tekniken ska kunna användas i datorspel så 
måste en teknik finnas för att lösa detta. Jag vill dock hävda att tekniken häri 
beskriven fungerar som en bas att byggas ut ifrån för att skapa en fulländad animerad 
trasdocka. Det finns mycket kvar att arbeta på men med detta som bas och en modul 
som löser delproblemet med krafthantering för animationen så är utvecklaren en bra 
bit på vägen för en robust lösning färdig att användas i datorspel. 
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