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Sammanfattning 
Animation av karaktärer är en viktig del inom dataspel. Den interaktiva, oförutsägbara 
naturen av spel kräver att karaktärer måste kunna reagera dynamiskt på händelser i 
miljön för att upplevas som realistiska. För att göra detta möjligt räcker det inte att 
använda tekniker baserade på förinspelad animationsdata eller fysisk simulation av 
karaktärer i medvetslöst tillstånd. 

Ett system som kombinerar kontinuerlig fysisk simulation av karaktärer med ett 
kontrollsystem baserat på förinspelad animation åstadkommer fysiskt korrekta 
rörelser hos en karaktär. Genom att utöka ett sådant system med introducerandet av 
möjligheten för flera samtidigt samverkande kontrollsystem, baserade på dynamiska 
såväl som förinspelade tekniker, i ett uniformt interface kan en karaktärs rörelser 
modulariseras. Detta tillåter sammanställandet av en ”verktygslåda” av rörelser. 

En sådan uniform verktygslåda, kombinerad med en kontrollerande artificiell 
intelligens, gör det möjligt att utveckla fullt självständiga virtuella karaktärer i en 
dynamisk miljö. 

Nyckelord: animation, fysisk simulering, trasdocka, ragdoll
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1  Introduktion 
Det här arbetet utökar teknikerna för att animera virtuella karaktärer i spel genom att 
sammanfoga olika animationstekniker i ett uniformt system och på så sätt 
tillhandhålla en verktygslåda av rörelser. Detta system använder sig av fysisk 
simulering av karaktären som grund, för att maximera de dynamiska egenskaperna 
hos karaktärer. 

Personer som kan ha intresse av denna rapport inkluderar spelutvecklare intresserade 
av autonoma karaktärer, animationstekniker eller fysisk simulering av karaktärer. 

Karaktärsanimation är en viktig del av spel, människor känner vi alla till och vårat 
fokus dras naturligt till dem och deras aktioner. På grund av att vi är så vana vid att se 
människor röra på sig kan vi snabbt avgöra när en spelkaraktär rör sig orealistiskt. 
Karaktärsanimation i spel idag lider främst av två problem, dels att den är begränsad i 
sin möjlighet att reagera på händelser och dels på grund av att den ofta innehåller 
okontinuerliga hopp, som resultat av att karaktären byter rörelsemönster. Båda dessa 
problem härstammar ur att karaktärens position påverkas direkt utefter en förinspelad 
animation.  

Under de senaste åren har fysisk simulation blivit vanligare inom spel, mycket tack 
vare bibliotek som t.ex. ODE1 och Havok2, som erbjuder fysisk simulering som både 
har bra prestanda och är enkel att använda. De former av simulering av karaktärer 
som förekommer i spel idag är dock främst begränsade till medvetslösa karaktärer, så 
kallade trasdockor (eng. ragdolls) Dessa trasdockor har förmågan att dynamisk 
interagera med miljön men utför inga rörelser själva. 

Flera system har utvecklats som kombinerar traditionell animation och simulering av 
karaktärer. Dessa hybridsystem söker att kombinera styrkan hos traditionell 
animation, dvs. återskapandet av detaljerade, realistiska och stilistiska hos en karaktär, 
med de dynamiska egenskaper en simulerad karaktär innehar. Trots att inget system 
har används i något spel ännu finns det indikationer att hybridsystemen har stor 
potential då flera kommersiella satsningar är under utveckling för att utveckla sådana 
system, främst Euphoria3 av Natural Motion och Havok Complete4 av tidigare 
nämnda Havok. 

De olika systemen som utvecklats har haft olika syften, i mån om vad för typ av 
dynamik som systemen ska tillåta. Flera arbeten har fokuserat på system där korta 
tidsintervall av simulation uppstår som reaktion på händelser i miljön eller för att 
undvika okontinuerliga hopp (Mandel, 2004; Zordan et al., 2005; Shaprio et al., 2003) 
Andra system har fokuserat på att kontinuerligt simulera karaktärer, för att tillåta 
kontinuerlig dynamik, och de problem som uppstår i ett sådant system (Jenkins et al., 
2006) 

För att autonoma karaktärer ska vara möjligt räcker det inte med att karaktären 
interagerar dynamisk med världen. De rörelsescheman och beteenden som står till 
dess förfogande måste också vara dynamiska. 

                                                
1 http://www.ode.org/ 
2 http://www.havok.com/ 
3 http://naturalmotion.com/euphoria.htm 
4 http://www.havok.com/content/view/19/32/ 
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Problemet med traditionell karaktärsanimation, som bygger på förinspelade eller 
förskapade rörelser, är mängden rörelser är begränsad till de specifika rörelser som 
har spelats in. Olika försök att komma runt detta genom att bygga databaser av 
rörelser har visats sig kunna utöka mängden möjliga rörelser genom att pussla ihop 
snuttar av redan existerande rörelser (Shaprio et al., 2003) 

Andra källor till animation baserade på invers kinematik eller biomekaniska 
algoritmer (Hodgins et al., 1995; Wooten, 1998) tillåter en mängd dynamiska rörelser. 
Problemet med dessa tekniker är att det är väldigt svårt att återskapa mer komplexa 
eller stilistiska rörelser hos människor, som t.ex. dans. 

En sann autonom karaktär kommer att behöva utföra både stilistiska rörelser och 
dynamiska rörelser. Att kombinera alla dessa olika tekniker är då ett sätt att ge 
möjlighet för detta. Men för att det ska vara möjligt att kombinera dessa olika tekniker 
krävs det att flera olika tekniker samtidigt kan användas av en karaktär. T.ex. behöver 
en karaktär som plockar ett äpple från en gren som den passerar använda sig av 
animation för att gå balanserat och invers kinematik för att kunna sträcka sig efter 
äpplet. 

Att kunna tillhandahålla alla dessa tekniker i ett uniformt system underlättar 
utvecklandet av den artificiella intelligens som krävs för att göra en dynamisk 
karaktär fullt självständig i en fullt dynamisk miljö. 

För att åstadkomma denna nivå av dynamik hos rörelser och rörelsegenerering 
utformas en arkitektur för hybridsystem som tillåter att flera kontrollsystem samtidigt 
samverkar för att styra en karaktär. Kontinuerlig simulation favoriseras, framför att 
använda simulation sporadvis, för att täcka kontinuerligt dynamiska moment som t.ex. 
vind och gravitation. Detta utformade system implementeras i en applikation som 
består av ett antal scenarier som belyser systemet egenskaper. Denna applikation 
används för att utföra en utvärdering av det utformade systemet. 

Denna rapport är indelad i, utöver denna introduktion, ett bakgrundskapitel som 
förklarar relevanta begrepp inom ämnet och presenterar relaterade arbeten. Den 
fortsätter sedan med kapitel 3 där problemet specificeras och delas in i tre delmål. 
Kapitel 4 diskuteras möjliga metoder för att lösa dessa delmål och presenterar de 
metoder som valts i detta arbete tillsammans med argument för valen. I kapitel 5 
redovisas resultaten av det arbete som utförts och en analys av vad dessa resultat 
innebär. Slutligen består kapitel 6 av en slutdiskussion där arbetet diskuteras samt 
möjliga framtida arbeten redogörs. 
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2 Bakgrund 
Virtuella karaktärer är ett komplext område som sammanknyter många olika tekniker 
inom spel. Utöver en karaktärs agerande är det till stor del den visuella kvalitén hos en 
karaktär som avgör hur trovärdig den är. Denna visuella kvalitet innefattar karaktärens 
rörelser och i spel används olika tekniker för att åstadkomma trovärdiga rörelser, men 
de tekniker som används är inte utan brister. Strävan att förbättra karaktärers 
trovärdighet har lett till försök att på olika sätt kombinera olika tekniker. Det uppsving 
realistisk fysik har fått i spel de senaste åren har givit drastiskt större möjligheter för 
dynamiska rörelser. I detta kapitel följer en beskrivning av dessa olika tekniker samt 
försöken att förbättra dem. 

2.1 Skelett/skinning 

Standarden för karaktärsanimation i spel idag är skelettbaserad animation (Putz & 
Hufnagl, 2002) Istället för att animera varje punkt för sig animeras en simplifiering av 
karaktären, dess skelett. Ett sådant skelett (se exemplet i Figur 1) är en trädstruktur av 
ben som ofta utgår från karaktärens bäcken som rot och förgrenar sig ut till ben, armar 
samt huvud. En karaktärs modell (ofta kallat för dess mesh) förbinds till detta skelett 
genom att varje punkt binds till de olika benen i varierande grad. Processen som 
används för att klä skelettet med en modell kallas för skinning. Detta lager mellan en 
karaktärs modell och dess animation som skelettet utgör tillåter att flera olika 
karaktärer utnyttjar samma animationer, så länge deras skelett är identiska. 

 

Figur 1: En karaktärmesh deformerad till en pose av tillhörande skelett. 

Benen som förekommer i en karaktärs skelett är inte överensstämmande med ett 
anatomisk korrekt skelett. Flera ben kombineras ihop för att minska komplexiteten 
och andra ben läggs till för specialeffekter som att röra bröstkorgen vid andning eller 
för funktionella behov, t.ex. för att avgöra var en karaktär ska hålla i föremål. 

2.2 Pose 

En pose är en mängd vinklar för varje motsvarande ben hos en karaktärs skelett, i 
syfte att åstadkomma en viss position hos varje kroppsdel. Dessa vinklar uttrycks ofta 
som en vinkel till varje bens respektive förälder i skelettet. Ett exempel på en pose 
kan ses ovan i Figur 1. 
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2.3 Förskapad animation 

En animation av en karaktär beskrivs ofta i spel som en fördefinierad serie av poser 
för karaktärens skelett. En analogi kan göras mellan dessa poser och bildrutorna i en 
film. Genom att spela upp poserna i följd utför en karaktär rörelser. Poserna i en 
animation kommer främst från två olika källor, handskapade eller framtagna från 
inspelade rörelser hos en människa. 

Fördefinierade animationer lämpar sig väl för att åstadkomma svårbeskrivna, 
detaljerade och stilistiska rörelser, t.ex. att gå balanserat eller att dansa. Som visas i 
Figur 2 är animationer, på grund av sin statiska natur, svåra att anpassa till olika 
situationer. En gång-animation funkar inte på ett golv som är lutat annorlunda än det 
som det spelades in på eftersom positionen hos karaktärens fötter bestäms explicit av 
animationen. 

 

Figur 2: Användandet av statisk animation får karaktärens arm att sticka 

in i väggen. 

För att öka användbarheten hos förskapade animationer används tekniker för att 
blanda ihop flera animationer eller för att gå mellan två orelaterade animationer utan 
plötsliga hopp. Denna process kallas för blending (Putz & Hufnagl, 2002) 

2.4 Simulerad animation 

Fysisk simulation av karaktärer förekommer i spel i form av trasdockor (eng. 
ragdolls) (Gästrin, 2004) En trasdocka (se exempel i Figur 3) är en trädstruktur av 
rigida kroppar (eng. rigid bodies) och leder (eng. joints). Strukturen hos en trasdocka 
påminner om en karaktärs animationsskelett. Trasdockan binds samman med 
karaktärens animationsskelett för att generera poser som slutligen skinnas till 
karaktärens modell. 

Separata delar hos kroppen, t.ex. en underarm eller ett ben, representeras med 
simplifierad form, t.ex. en kub eller en cylinder. Delarna binds samman med leder 
som ofta har begränsningar för att förhindra att en kropp hamnar i en omöjlig 
position, t.ex. genom att röra en armbågsled åt fel håll. De två typer av leder som 
främst används för trasdockor är gångjärns- (eng. hinge)- och universalleder. Dessa 
leder tillåter frihet i en respektive två dimensioner. 
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Figur 3: Exempel på en trasdockas simplifierade geometri och leder. 

Trasdockor har använts i spel för att simulera icke aktiva karaktärer, dvs. karaktärer 
som inte aktivt motverkar eller tillför rörelse i sina leder. Tack vare trasdockornas 
fysiskt simulerade natur interagerar de med miljön – något som är eftersökt hos en 
karaktär under medvetslösa fall och kollision med miljön utan aktivt försöka till att 
dämpa fallet. Trasdockan kan även vila i en position anpassad efter miljön. Vid 
simulering av en karaktär med en trasdocka slutar karaktären att påverkas av 
animation statiska animationer. En karaktär kan återgå till animation efter att ha 
simulerats men animation och simulation sker inte samtidigt. 

2.5 Relaterade arbeten 

De senaste åren har ett flertal akademiska arbeten tagit upp hybridsystem mellan de 
traditionella föranimerade och fysikaliskt simulerade teknikerna för 
karaktärsanimation. Dessa hybridsystem kombinerar teknikerna för att utnyttja deras 
styrkor och samtidigt undvika deras svagheter. Målet med systemen är att behålla de 
dynamiska egenskaperna hos en simulerad animationsteknik och kombinera dessa 
med de förskapade animationernas förmåga att kunna återskapa komplexa 
karaktärsrörelser. 

Hybridsystemen bygger på att använda en trasdocka och utöka den med aktiva 
kontroller (hädanefter kallade aktiva trasdockor) Den fundamentala skillnaden mellan 
traditionell skelettbaserad animation och hybridsystemen är att där man i animation 
åstadkommer en rörelse genom att påverka en karaktärs skelettpose direkt använder 
man hos den aktiva trasdockan vridmoment i dess leder för att åstadkomma rörelse.  

Två olika typer av kontrollsystem används för att generera dessa vridmoment. Den 
ena typen, som ofta kallas för biomekaniska kontrollsystem (Wooten, 1998), baseras 
på handskapade formler inspirerade av reaktioner såsom instinkter och är bra för att 
återskapa dynamiska rörelser som t.ex. skydda sig vid fall (Mandel, 2004) 
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Handskrivna algoritmer har även använts för att återskapa en mängd rörelsescheman 
hos atleter (Hodgins et al., 1995) I denna typ av kontrollsystem används en algoritm 
som avgör vilket vridmoment varje led ska utsättas för vid varje tidpunkt. Den största 
nackdelen hos denna typ av system är att det är väldigt omständligt att utveckla 
algoritmer för att åstadkomma avancerade rörelser och beteenden, som t.ex. att hålla 
balansen när man springer. 

Den andra typen av kontrollsystemen använder sig av en målpose som trasdockan 
strävar efter med hjälp av dämpade fjädrar i dess leder (eng. proportional derivate 
controllers, se Mandel(2004) för mer) som simulerar muskler. Genom att animera 
målposen med statiska animationer utför den aktiva trasdockan liknande, men 
fysikaliskt korrekta, rörelser enbart genom att applicera vridmoment i sina leder. 

Kvalitén hos rörelserna hos den aktiva trasdockan beror till stor del på hur fjädrarna är 
kalibrerade och har först i Jenkins et al. (2006) fått en lösning som inte behöver 
omständlig manuell kalibrering för att åstadkomma stabila resultat. 

De målposer som genereras kan baseras på statiska animationer, vilket ger att 
komplexa eller stilistiska rörelser utföras, men med detta medföljer även nackdelen att 
mängden rörelser är begränsade till mängden animationer. Målposer kan även 
genereras algoritmiskt, för att t.ex. implementera biomekaniskt inspirerade 
kontrollsystem. 

Det som skiljer de olika hybridsystemen åt hur de utnyttjar egenskaperna hos aktiva 
trasdockor. Här beskrivs hur ett antal relaterade arbeten använder sig aktiva 
trasdockor. 

I Mandel (2004) tas ett system upp som byter mellan traditionell statisk animation och 
aktiva trasdockor vid behov. Systemet använder sig av statisk animation som grund 
och övergår till aktiv fysisk simulering när en karaktär påverkas av dynamiska krafter 
i miljön. Arbetet fokuserar främst på att kunna reagera på starka krafter som medför 
att karaktären tappar balansen. De kontrollsystem som används för den aktiva 
trasdockan fokuserar på två mål, dels ett algoritmiskt system som simulerar en 
karaktärs respons till förlust av balans genom att sträcka ut sina armar för att skydda 
sig och dels ett system för att driva karaktären mot en målpose för att kunna återgå till 
statisk animation utan synliga hopp. 

Zordan et al. (2005) har utvecklat ett system med liknande mål som i Mandel (2004) 
Systemet utgår från att simulering endast behövs under korta perioder som respons på 
plötsliga dynamiska krafter. En karaktärs animation övergår från statisk animation till 
en aktiv trasdocka som söker sig till en målpose i en förutbestämd målanimation, 
varvid karaktären återgår till statisk animation. Fokuset i dessa två arbeten ligger till 
stor del på att lösningar på problemet att hitta en lämplig animation att gå till som 
resultat av externa krafter. 

Arbetet av Shaprio et al. (2003) generaliserar animation av en karaktär; varje 
animationsteknik, vare sig den bygger på statisk animation eller simulation, kapslas in 
en ”svart låda” kallad för en controller. Dessa controllers känner av miljön och röstar 
om kontroll över karaktären. En enhet, kallad för supervisor, har ansvar för att 
koordinera dessa controllers för att lösa mer komplicerade uppgifter. Övergång från 
och till olika controllers hanteras på olika sätt beroende på vad för typ av controllers 
övergången sker mellan. Från en simulerad till en statisk animationsbaserad- eller 
mellan två animationsbaserade controllers används blending. Från animation till 
simuleringsbaserade- eller mellan simuleringsbaserade controllers säkerställs det att 
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varje kroppsdel har korrekta fysikaliska värden och karaktärens kropp övergår till att 
simuleras. 

Jenkins et al. (2006) använder ett annorlunda tillvägagångssätt i sitt arbete. I deras 
system simuleras alla karaktärer kontinuerligt. I grunden av systemet finns en aktiv 
trasdocka med ett kontrollsystem baserat på målposer som animeras för att 
åstadkomma animation. Systemet förbättrar stabiliteten hos aktiva trasdockor genom 
att se på varje enskild leds målposition i världskoordinater istället för, som i de 
tidigare implementationerna, dess målposition i förälderkroppens referensram. 
Systemet föreslår även en enkel lösning på problemet att behålla balansen hos en 
kontinuerligt simulerad karaktär. Denna lösning går ut på att låta roten hos karaktären 
påverkas av en fjäder som enbart arbetar vinkelrätt mot gravitation för att hålla rotens 
orientation korrekt, så karaktären inte välter. Genom att sätta en maxgräns för när 
denna fjäder bryter och då avaktivera fjädern kan en karaktär fortfarande förlora 
balansen. 

Natural Motion har även utannonserat en kommersiell produkt, Euphoria5, som 
utnyttjar ett hybridsystem för realtidssimulering av karaktärer, men information kring 
hur detta system fungerar är hittills knapp. 

Gemensamt för alla dessa system är att de aktiva trasdockorna kontrolleras av ett 
ensamt kontrollsystem åt gången. 

 

                                                
5 http://naturalmotion.com/euphoria.htm 
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3 Problem 
Detta arbete föreslår ett och utvärderar ett system som innefattar en aktiv trasdocka 
som påverkas av flera samverkande kontrollsystem. 

Argument för ett sådant system är: 

• Att kunna modularisera ett komplext beteende till flera mindre kontrollsystem 
minskar komplexiteten hos beteendet 

• Att ökad modularitet ökar möjligheten att återanvända delar av beteenden 

• Att flera samtidiga kontrollsystem tillåter avancerade beteenden 

• Att inkapsling av tekniker i form av controllers med uniformt interface 
simplifierar utvecklandet av artificiell intelligens för den virtuella karaktären 

Mandel (2004) uttrycker även i sin avsats att ”Another interesting avenue for future 

work is to explore how mutiple synthesis techniques might simultaneously act on a 

single character.” 

Arbetet delas in i följande tre delmål: 

3.1 Delmål 1: Utformning 

Genom att utforma ett system där flera kontrollsystem samtidigt kontrollerar lokala 
delar av en karaktär kan flera kontrollsystem kombineras modulärt. Till exempel kan 
en karaktär kontrolleras till största del av ett kontrollsystem baserad på förskapad 
animation medan dess nacke styrs av en controller som dynamiskt riktar karaktärens 
huvud mot ett mål. 

Ett system med samverkande kontrollsystem behöver ta hänsyn till de eventuella 
problem som uppstår när flera controllers påverkar en och samma karaktär, t.ex. om 
flera kontrollsystem påverkar samma led hos en karaktär.  

3.2 Delmål 2: Implementation 

En testapplikation implementeras, med syftet att testa det utvecklade systemet. 
Implementationen fokuserar på att implementera funktionalitet för att stödja 
samverkande kontrollsystem. 

Målet med implementation är att skapa ett program som tillåter utvärdering systemet i 
delmål 1 och för att undersöka om några oväntade problem finns i dess utformning. 

3.3 Delmål 3: Utvärdering 

Utvärderingen av systemet utförs för att undersöka systemets lämplighet för 
kontrollering aktiva trasdockor med flera samverkande kontrollsystem samt för att 
belysa de svårigheter som finns vid användande av systemet. 
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4 Metod 
Metoden för att lösa problemet är uppdelad per delmål och använder tre olika 
metoder. För att lösa första delmålet, att utforma ett system med parallella controllers, 
används två metoder. En förberedande litteraturanalys som tar upp den litteratur om 
aktiva trasdockor som identifierats utförs för att hitta ett system som lämpar sig för 
utbyggnad samt för att hitta möjliga lösningar på delmålet. Utöver detta 
implementeras det föreslagna systemet delvis parallellt med utvecklingen för att 
identifiera vilka möjliga lösningar som lämpar sig i praktiken. 

Det andra delmålet, att implementera systemet, genomförs genom att en 
testapplikation implementeras. Implementationen använder sig av objektorienterad 
design. 

För tredje delmålet, att utvärdera systemet, sätts fyra testscenarion upp och systemets 
resultat i dessa scenarion diskuteras. 

4.1 Metoder för Delmål 1: Utformning 

Möjliga metoder för Delmål 1, att utforma systemet, innefattar att utföra en 
litteraturanalys för att undersöka tidigare arbetens utformning av hybridsystem och 
möjliga sätt för utbyggnad. En annan möjlig metod är att intervjua författare till 
tidigare arbeten för att få expertåsikter på hur ett system skulle kunna utformas. 

För Delmål 1 har en litteraturanalys valts som metod. Anledningen till att en 
litteraturanalys har ansetts nödvändig är att de olika redan existerande system är 
skilda från varandra i tänkt funktionalitet och användande av aktiva trasdockor. 
Genom att undersöka vilka av dessa system som har bäst stöd för utbyggnad kan en 
lämplig grund finnas så att utvecklingen av systemet fokuserar på de för detta arbete 
viktiga aspekter. Litteraturanalysen ger även de krav som kommer att finnas på 
systemet samt uppslag för tekniker som kan användas för att utöka systemet. 

Då författaren kommer angriper problemet ur spelprogrammerarsynpunkt är det 
viktigt att fråga sig ifall någon litteratur missas eller föredras framför annan, vilket 
skulle kunna påverka kvalitén på litteraturanalysen. Rent spelinriktad litteratur har 
föredragits framför litteratur inom robotik, som delvis har liknande 
problemställningar, då robotiken måste anpassa sig till restriktioner hos de maskiner 
som används, vilka inte finns i en simulerad spelmiljö, vilket t.ex. kan ses i att man 
har uttryckt en karaktärs leder i förälderns rymd istället för i världsrymden, vilket ger 
lägre tolerans för justeringar hos en leds attribut; ”However, this form of 

proprioception, sensing of one’s own body, is a holdover from older mechanical 

sensing limitations in the form of angular potentiometers and optical encoders.” 

(Jenkins et. al., 2006, p. 2) 

Då aktiva trasdockor är ett väldigt nytt område inom spelprogrammering är 
litteraturen som tar upp ämnet främst i form av konferensmaterial. Undantagen till 
detta är en avhandling (Mandel, 2004) samt en artikel i boken Game Programming 
Gems 5 (Mandel, 2005) Konferensartiklarna har hittas genom sökning i vetenskapliga 
databaser. 

Utformningen av systemet utförs delvis parallellt med implementationen, för att 
kunna få svar på frågor om implementeringsspecifika frågor eller frågor specifika för 
testapplikationen. 
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4.2 Metoder för Delmål 2: Implementation 

Implementation av systemet innefattar att omsätta det utformade systemet i körbar 
programkod. Detta innefattar inte enbart en mekanisk översättningsprocess utan även, 
som i all mjukvaruutveckling, analysering av krav, design av arkitekturen och 
testning. Inte bara kvalitén av resultatet av implementationen, utan även hur lång tid 
implementationen tar, beror på arbetsprocessen som används. 

Implementation kan utföras med eller utan någon strikt definierad arbetsprocess, dvs. 
man kan välja att följa någon uppsatt form av arbetsprocess eller arbeta utefter egen 
organisering. Fördelen med att följa en strukturerad arbetsprocess är att man får en 
systematisk och mätbar metod för arbetet. Det som talar för en egen organisering av 
arbetsprocessen är att minimalt med tid kan läggas på organisering. 

Då implementationen är grunden för utvärdering av systemet bör fokuset ligga på 
stabilitet kontra effektivitet. 

Den metod som valts för Delmål 2: Implementation innefattar att använda sig av en 
iterativ arbetsprocess, the incremental model (Pressman, 2000) Denna arbetsprocess 
är en iterativ variant den traditionella vattenfallsmodellen, där utvecklingen utförs 
iterativ med delversioner av programmet som resultat. Denna modell är lämplig då 
systemet som utvecklas består av en mängd utökningar på ett existerande system samt 
därför att testapplikationen är utformad i en mängd scenarion. Iterationerna baseras 
per utökning och dess tillhörande testscenario. 

4.3 Metoder för Delmål 3: Utvärdering 

Ett problem med att utvärdera system i detta arbete är att definiera någon form av 
kvalitativa egenskaper eller kriterier. Ofta är ren numeriska resultat, t.ex. prestanda i 
form av minnes- och beräkningseffektivitet, av stort intresse inom tekniker för 
realtidsapplikationer. I detta system däremot ligger fokuset på själva kombineringen 
av samverkande kontrollsystem, vilket inte är någon krävande process i jämförelse 
med den åtgång av resurser som krävs enbart för att simulera trasdockans olika 
kroppsdelar. Problematiken ligger snarare i hur man ska tolka samverkning. 

Det som återstår i form av kvalitativa aspekter hos systemet är då hur väl det utför sin 
uppgift att kombinera de samverkande kontrollsystemen. Mandel (2004) säger i sin 
avhandling, angående ett framtida arbete om flera samverkande kontrollsystem, att: 
”To ensure that the motions generated by combining synthesis techniques appear 

realistic, we would need an understanding of perceptual metrics and an ability 

measure whether a motion is visually acceptable or not.” 

De sätt att analysera dessa subjektiva aspekter som uppfattning om hur realistiskt 
systemet uppfattas kan antingen mätas genom intervjuer eller genom att utföra 
experiment och analysera deras resultat. 

Den metod som valt för att utvärdera är experiment. Motivationen till valet är att 
experiment tillåter en att undersöka hur systemet funkar i praktiken och testa olika sätt 
att använda samverkan. Systemet utvärderas genom att implementera ett antal 
experimentscenarier i en testapplikation i vilka systemet kan analyseras. Som ofta i 
spel är det uppfattningen hos spelaren som avgör om en teknik är bra eller inte, som 
nämns i citatet ovan är det det uppfattade visuella resultatet av tekniken som är 
relevant. Som också nämnt ovan är det problematiken i hur samverkan funkar och mer 
specifikt hur man drar nytta utav den som behöver utvärderas. 

De kriterier som systemet utvärderas utifrån är: 
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• Korrekthet: Om systemet kombinerar resultatet från alla aktiva kontrollsystem. 

• Kvalitet: Hur realistiskt och naturligt det visuella resultatet uppfattas hos 
systemet. 

Kriteriet korrekthet är lätt mätbart, då systemet antingen kombinerar de olika 
systemen eller utelämnar något resultat. Kriteriet kvalitet, däremot, är subjektiv i sin 
natur. Genom att utföra en diskussion kring resultatet hos scenariona med kriterierna 
som grund kan systemet egenskaper utvärderas visas och förhoppningsvis också 
belysa objektivitet i resultaten av utvärderingen i den mån det går. 
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5 Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultaten på problemställningen och dess delmål. 

5.1 Resultat för Delmål 1: Utformning 

Systemet för den virtuella karaktären är uppbyggt av två delar; en aktiv trasdocka och 
ett kontrollsystem. I detta arbete, likt Jenkins et al. (2006), simuleras karaktären 
kontinuerligt. Detta medför att en karaktär i enbart animeras genom applicering av 
vridmoment i dess leder, som simulation av dess muskler. 

Detta avsnitt börjar med att förklara övergripande hur den aktiva trasdockan fungerar 
och fortsätter med en noggrann beskrivning av kontrollsystemet, som är fokuset i 
detta arbete. 

Övergripande kan den upprepade uppdatering av systemet som sker delas in som 
följande steg: 

1. Alla aktiva kontrollsystem genererar rörelser. 

2. Kontrollsystemens resultat slås ihop till en målpose. 

3. Den aktiva trasdockan applicerar vridmoment i sina leder för att anpassa sig 
efter denna målpose. 

4. Den aktiva trasdockan simuleras. 

5.1.1 Aktiv trasdocka 

Den aktiva trasdockan representerar en kontinuerlig simulation av karaktären. I 
aktiverat tillstånd söker den sig till en given målpose. I avaktiverat tillstånd skiljer den 
sig inte från en traditionell trasdocka. Trasdockemodellen som används i detta system 
har sitt ursprung i ett exempel av Mandel (2004) som finns tillgänglig på Internet6. 
Modellen har 20 kroppsdelar och 16 aktiva leder. 

Målposen som trasdockan söker sig till är en samling vinklar för varje led som 
beskriver en pose hos karaktären, med tillägget att för varje vinkel kan det 
specificeras ifall leden skall vara aktiv eller inte. Detta tillåter att enbart delar av 
trasdockan söker sig efter en given målpose då resten av kroppen är oaktiv, vilket 
visas i Figur 4 där enbart vinkeln för karaktärens högra axel är definierad som aktiv. 

                                                
6 http://www.mmandel.com/blog/?p=16 
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Figur 4: Målposen tillåter att en delmängd av karaktären är aktiv, här 

högra axeln. 

Vid uppdatering av den aktiva trasdockan beräknas och appliceras vridmomentet för 
de aktiva lederna med hjälp av dämpade fjädrar. Efter alla krafter har beräknats 
simuleras karaktären.  

Både algoritmiska kontrollsystem och kontrollsystem baserade på statisk animation är 
möjliga att implementeras för att kontrollera den aktiva trasdockan. Då trasdockan 
enbart känner till och kan söka sig efter en målpose är tekniker för att generera dessa 
målposer dolda för trasdockan och kan bygga på biomekaniskt inspirerade (Hodgins 
et al., 1995; Wooten, 1998) algoritmer likväl som statisk animation. 

5.1.2 Kontrollsystem 

Kontrollsystemet för karaktären är i detta system uppdelat i två enheter som lånar sina 
begrepp från arbetet av Shapiro et al. (2003) Begreppen har dock en något annorlunda 
definition på grund av att detta system, olikt Shapiro et als., fokuserar på kontinuerlig 
simulation och samverkande kontrollsystem. 

I botten finns olika typer av controllers. Det är dessa som motsvarar kontrollsystem 
med specifika mål som att hålla balans eller spela upp animation. Över dessa finns en 
supervisor vars mål är att kombinera resultatet från de olika specifika controllers till 
en målpose åt den aktiva trasdockan, för att åstadkomma samverkan hos flera 
kontrollsystem. Ett UML-schema över systemet visas i Figur 5. 
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Figur 5: Generell struktur hos systemet för den virtuella karaktären. Den 

lägsta raden består av exempel på kontrollsystem. 

Ett liknande arkitektur återfinns även i arbetet av Faloutsos et al. (2001) där den 
fundamentala skillnaden är en fokusering på selektion av kontrollsystem. De olika 
underliggande kontrollsystemen är i deras arbete även ansvariga för att känna till hur 
lämpliga de är att kontrollera en karaktär för tillfället. I vårat system är dessa 
kontrollsystem enheter som enbart fokuserar på att utföra en rörelse av något slag. 
Den avgörande intelligensen hamnar istället i klassen Character. 

5.1.2.1 Controllers 

En controller är ett kontrollsystem med målet att skapa en specifik rörelse eller 
beteende hos karaktären. Exempel på sådana controllers kan vara att gå eller att fixera 
blicken mot något. För att åstadkomma dessa mål genererar varje controller en 
delmängd av en målpose. Denna delmängd består av ledvinklar för de leder som 
controllern behöver påverka. 

I exemplen ovan skulle t.ex. en controller för att få karaktären att gå generera 
kompletta målposer utifrån statisk animation och en annan controller beräknar en 
målvinkel för karaktärens nacke för att fokusera blicken. 

5.1.2.2 Supervisor 

För att systemet ska vara kapabelt till att använda flera controllers samtidigt behöver 
resultatet av varje controller kombineras ihop till den slutgiltiga målposen. Detta är 
supervisorns uppgift. 

Så länge varje controller ensamt agerar på en delmängd av målposen, t.ex. olika 
armar, är det inga problem att kombinera deras resultat. Men som i exemplet ovan, 
där både gångcontrollern och blickcontrollern påverkar karaktärens nacke, påverkar 
systemen samma led. Målposen som den aktiva trasdockan förväntar sig kan bara 
söka sig till en vinkel, vilket kräver att de konflikterande resultaten kombineras till ett 
slutresultat. 
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En liknande problematik tas upp inom artificiell intelligens, i styrsystemet för 
autonoma karaktärer (Buckland, 2004) I deras styrsystem är det kraften från flera 
olika beteenden (såsom undvika objekt och förfölja) som kombineras till en slutgiltig 
kraft som påverkar färdriktningen hos en karaktär. De olika lösningarna för att 
kombinera de olika krafterna bygger på att skala krafternas inverkan på slutresultatet 
enligt olika strategier. En av de simplare metoderna tillåter att vikter för varje 
respektive beteende bestämmer hur stor påverkan dess respektive kraft har, vilket 
kräver att prioriteten hos de olika beteendena bestäms manuellt. 

Med denna metod kombinerar supervisorn de olika resultatvinklarna genom att 
använda vikter som bestäms av varje controller för varje resultatvinkel. Algoritmen 
som används kan ses i Figur 6. 

för varje led i målposen 

totalvikt = summan av alla vikter för leden 

för alla resultatvinklar för leden 

slutgiltig vinkel += resultatvinkel * (resultatvikt / totalvikt) 

Figur 6: En första version av pseudokod för blandning av delmålposer. 

Utöver denna form av blandning kan målvinklar behöva vara exakta – 
blickcontrollern kräver full kontroll över nackvinkeln hos en karaktär för att kunna 
rikta den exakt. 

Systemet löser detta genom att varje controller utöver att tilldela vikter för sin 
påverkan även har möjligheten att sätta exklusiv prioritet, så att dess resultat 
överskriver andra controllers. När denna prioritet är satt används vikten hos resultatet 
vid röstning om vilken kontroller som ska få exklusiv kontroll. Detta tillåter att 
kontrollers som behöver sätta exakta vinklar kan göra detta, och då de inte kan göra 
det inte påverkar det slutgiltiga resultatet. Algoritmen i Figur 6 utökas till den 
algoritm som finns Figur 7. 

för varje led i målposen 

 totalvikt = summan av vikter 

 för alla resultatvinklar 

  om resultvinkeln är exklusiv 

   om slutgiltig vinkel inte är exklusiv eller om resultatvikten är större 

    ersätt slutgiltig vinkel med resultatvinkel   

  annars 

   slutgiltig vinkel += resultatvinkel * (resultatvikt / totalvikt) 

Figur 7: Pseudokoden utökas för att tillåta exklusiv prioritet. 

En sista utökning av systemet tar hand om fallet då totalvikten är 0 – för att förhindra 
division med noll. Vikten tas då inte i åtanke utan vinkeln sätts direkt, vilket kan ses i 
Figur 8. 
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För varje led i målposen 

 totalvikt = summan av vikter 

 för alla resultatvinklar 

  om resultvinkeln är exklusiv 

   om slutgiltig vinkel inte är exklusiv eller om resultatvikten är större 

    ersätt slutgiltig vinkel med resultatvinkel   

  annars 

   om totalvikt > 0 

    slutgiltig vinkel += resultatvinkel * (resultatvikt / totalvikt) 

   annars 

    slutgiltig vinkel = resultatvinkel 

Figur 8: Den slutgiltiga versionen av blandningsalgoritmen. 

5.2 Resultat för Delmål 2: Implementation 

Testapplikationen implementerades i C++, utfördes i Microsoft Visual Studio .NET 
2005 och bygger på det tidigare nämnda exempelprogrammet av författaren till 
Mandel (2004) (Se Figur 9). Detta exempel finns tillgängligt på Internet7. 

 

Figur 9: Skärmbild från exempelprogrammet av M. Mandel i sitt 

originalutförande. 

Denna sektion går igenom exempelprogrammet översiktligt och beskriver sedan 
implementationen av systemet i Delmål 1 samt testapplikationen. 

                                                
7 http://www.mmandel.com/blog/?p=16 
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Målet med exempelprogrammet av Mandel är att illustrera hur en vanlig trasdocka 
kan utökas med aktiva kontroller. Programmet använder Open dynamics engine 
(ODE8) för fysiksimulering och freeglut9 för grafik, fönsterhantering och input. 

Exempelprogrammet implementerar en aktiv trasdocka genom att modellera en 
trasdocka med 20 kroppsdelar i form av boxar. 16 leder binder samman 
kroppsdelarna. Trasdockan har även ett kontrollsystem, som när det är aktiverat, 
applicerar vridmoment i lederna som tvingar trasdockan till en målpose. Formeln som 
används för beräkning av vridmomenten är Hookes fjäderlag kombinerat med en 
dämpningsfaktor (Witkin, 1997) 

Fjäderkonstant respektive dämpningsfaktor är satt för varje kroppsdel och återfinns i 
Tabell 1. Dessa är förändrade något från de värden som ursprungligen används i 
exempelprogrammet. Styrkan för leden fästs vid lårbenet (femur) respektive 
smalbenet (tibia) är ökade för att ge karaktären styrka att hålla uppe sin egen vikt. I de 
fall där leden enbart rör sig i ett led är konstanter för andra vinkel satta till 0. 

 

Kroppsdel 
fäst vid led 

Fjäderkonstant Dämpningsfaktor 
för vinkel 1 

Fjäderkonstant 
för vinkel 2 

Dämpningsfaktor 
för vinkel 2 

Lowerback 100 40 0 0 

Upperback 40 15 0 0 

Thorax 30 10 0 0 

Lowerneck 30 10 0 0 

Head 24 4 0 0 

Femur* 300 15 60 15 

Tibia* 20 2 0 0 

Foot* 3 1 0 0 

Humerus* 40 12 40 12 

Radius* 30 8 0 0 

 Tabell 1: De fjäder respektive dämpningskonstanter som används för att 

generera vridmoment i den aktiva trasdockans leder i 

exempelprogrammet. *Samma konstanter används för höger respektive 

vänster kroppsdel 

Exempelprogrammet har utökats genom att ge möjligheten att byta ut den målpose 
som karaktären söker sig efter. Klassen Character kapslar in och äger en aktiv 
trasdocka och en supervisor. Supervisorn genererar kontinuerligt nya målpositioner, 
genom att blanda resultatvinklarna från den mängd controllers som för tillfället är 
aktiverade. 

Implementationen innefattar även fyra testscenarier. Dessa Scenarier skiljer sig från 
varandra i om karaktären sitter fast i världen eller inte samt vilka kontrollsystem som 

                                                
8 http://www.ode.org/ 
9 http://freeglut.sourceforge.net/ 
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är aktiva. Alla kontrollsystem som utvecklats för dessa testscenarier använder 
handskriva algoritmer för att generera målposer. 

5.2.1 Implementation av scenario 1 

Scenario 1 innefattar två kontrollsystem som påverkar två skilda leder hos karaktären. 
Dessa kontrollsystem använder sig av handskriva algoritmer för att generera olika 
målposer för vänster respektive höger axel. 

Axelleden hos karaktären är av typ universalled (se kapitel 2.5), vilket innebär att två 
axlar ställs in för leden. Kontrollsystemet för vänster axel genererar målposer för att 
vifta på armen genom att sätta ena målvinkeln efter en sinuskurva och den andra 
vinkeln till noll. Detta gör, som kan ses i Figur 10, att karaktären viftar armen 
vertikalt. 

 

Figur 10: Scenario 1: Karaktärens vänstra arm påverkas i vertikal 

riktning. 

Högerarmens målposer är liknande, fast här är den vinkeln som genereras efter en 
sinuskurva respektive nollställda vinkeln omväxlade, vilket får karaktären att vifta 
armen fram och tillbaka horisontellt istället för vertikalt, vilket Figur 11 illustrerar. 

 

Figur 11: Scenario 1: Karaktärens högra arm påverkas i horisontell 

riktning. 

Vikterna för de olika kontrollsystemen i detta scenario är ovidkommande då de 
ensamt påverkar respektive axelled, vilket medför att ingen blandning utförs. 

Då inga andra kontrollsystem påverkar karaktären är den fäst med huvudet till en fast 
punkt i världen, så den inte ska falla till marken. 

5.2.2 Implementation av Scenario 2 

I scenario 2 kontrollerar två olika kontrollsystem samma led, höger axel. 
Kontrollsystemen är likadana de kontrollsystem som används i scenario 1. I detta 
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scenario har användaren möjlighet att slå av och på det kontrollsystem som genererar 
en vertikal viftning. 

Ingen av kontrollsystemen använder sig av exklusivitet över axelleden och har 
identiska vikter, så de påverkar axeln lika mycket. Vikten för den nollställda vinkeln 
är satt till noll för respektive kontroller, för att undvika påverkan. 

 

Figur 12: Scenario 2: Två olika kontrollsystem påverkar samma arm.. 

Likt scenario 1 är karaktären fäst i världen. 

5.2.3 Implementation av Scenario 3 

Scenario 3 illustrerar möjligheten att sätta exklusivitet hos ett kontrollsystems resultat. 
Scenariot använder två kontrollsystem. Det ena kontrollsystemet imiterar en 
gångcykel hos en karaktär genom att svänga på armar och ben. Detta åstadkoms 
genom att generera målvinklar baserade på sinuskurvor för höfter, knän, axlar och 
armbågar. Kontrollsystemet genererar inga exklusiva resultatvinklar. 

Det andra kontrollsystemet, som kan ses i Figur 13, tvingar högerarmen till en fast 
vinkel genom att generera en exklusiv resultatvinkel för höger axel. 

Karaktären sitter fast i världen som i scenario 1 och 2. 

 

 

Figur 13: Scenario 3: Det första kontrollsystemet genererar en gångcykel. 

De andra skriver över högerledens målvinkel. 
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5.2.4 Implementation av Scenario 4 

Målet med scenario 4 är att visa ett tänkbart sätt att använda systemet. Tre 
samverkande kontrollsystem åstadkommer en balanserad gånganimation hos 
karaktären. 

Gångkontrollsystemet i scenario 3 används för att generera gånganimationen hos 
karaktären. 

Ett andra system håller de kroppsdelar som inte påverkas av andra kontrollsystem 
stela genom att applicera en nollställd målpose med noll i vikt. Den nollställda vikten 
innebär att systemet endast påverkar kroppsdelen då inga andra kontrollsystem 
påverkar den. Anledningen att detta kontrollsystem används är för att stabilisera 
karaktären. Skulle systemet inte vara igång skulle t.ex. ryggraden hos karaktären inte 
vara stel och böjas ihop. De kroppsdelar som påverkas av detta kontrollsystem i 
scenario 4 är de kroppsdelar som utgör ryggrad, nacke samt fötter. 

Det tredje kontrollsystemet balanserar karaktären på ett liknande sätt som i Jenkins et 
al.(2006) Karaktärens lägre ryggdel, markerad i Figur 14, hålls upprätt i världen för 
att karaktären inte ska välta. Överstiger vridmomentet som kontrollsystemet 
applicerar ett tröskelvärde avaktiveras det för att simulera förlorad balans. 

 

Figur 14: Scenario 4: Karaktärens lägre ryggkota, markerad med X i 

bilden, används för att hålla karaktären upprätt. 

Denna simplifierade modell av balans användes på grund av dess simpelhet; det är 
väldigt lätt att implementera och fungerar för de syften det används för. Nackdelen 
med detta balanskontrollsystem är att det inte ger lika realistiska resultat som ett 
balanssystem som baserad på biomekaniska principer för balans (Pai och Patton, 
1997) 

5.3 Resultat för Delmål 3: Utvärdering 

De fyra testscenarios som implementerats i testapplikationen används som grund för 
utvärdering av det utformade systemet. 
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5.3.1 Scenario 1: 

 

Figur 15: Scenario 1: Två olika kontrollsystem styr höger respektive 

vänster arm. 

Målet med scenario 1 är att visa att det system som utformats är kapabelt att påverka 
enbart lokala delar av en aktiv trasdocka. Karaktären hänger fast i världen och viftar 
på höger arm horisontellt och vänster arm vertikalt. Karaktären reagerar fortfarande 
lämpligt på externa krafter, vilket kan ses i Figur 16 

 

Figur 16: Scenario 1: Karaktären reagerar dynamiskt, här efter att ha 

blivit träffad av en låda. 

Systemet klarar korrekt av att styra armarna separat från varandra. Rörelserna hos 
karaktären påverkar indirekt de andra kroppsdelarna (precis som hos en 
basebollkastare som hårt kastar en boll) genom överförelse av rörelsemängd då 
kroppsdelarna är bundna till varandra med leder. Då armarna väger relativt lite i 
relation till resten av kroppen påverkas kroppen inte så mycket att det får karaktären 
svänga vilt, inte ens under extrema rörelser (dvs. vifta på armen så hårt och snabbt 
karaktären orkar) 

5.3.2 Scenario 2: 

Målet med scenario 2 är att testa systemets förmåga att hantera samverkande 
kontrollsystem. I scenariot kontrolleras höger axel av två lika viktade kontrollsystem, 
det ena föra vifta armen i vertikal led och den andra i horisontell led (se Figur 12 i 
avsnitt 5.2.2) 

Då båda system är aktiverade samtidigt blandas deras vinklar ihop. Det vertikala 
kontrollsystemet bygger på en sinuskurva och det horisontella på en cosinuskurva, 
vilkas vinkelmängd är synkroniserade till varandra. Resultaten, som kan ses i Figur 
17, är en cirkelrörelse av armen. 
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Figur 17: Scenario 2: De två kontrollsystemet som påverkar höger arm 

hos karaktären (här sedd från höger sida) bildar en cirkelrörelse. 

Systemet kombinerar de två olika kontrollsystemens resultat som väntat. Man kan 
dock fråga sig om denna typ av resultat är vad man är ute efter när man kombinerar 
dessa två kontrollsystem. Ingen utav kontrollsystemens målposer motsvaras exakt i 
slutresultatet. 

Genom att vardera kontrollsystem specificerar vikten noll på respektive nollställd 
vinkel, indikeras att kontrollsystemet inte påverkar slutresultatet hos den vinkeln. 
Systemet beter sig på detta sätt eftersom grund av att systemet hanterar en vikt av noll 
hos ett kontrollsystem genom att om totalvikten för en specifik led är noll direkt sätta 
vinkeln utan att ta vikt i åtanke, vilket gör denna form av kombination möjlig. 

Vad innebär då att vikten är satt till noll? I detta fall innebär det att kontrollsystemet 
inte bryr sig om den leden i fråga, utan enbart är ute efter rörelse i den andra leden. 
Detta motsvaras i slutresultatet, då rörelse i varje respektive led faktiskt utförs. 

Om man däremot sätter vikten till detsamma för alla specificerade vinklar är resultatet 
en liknande rörelse, fast cirkeln är mindre i radie. Detta beror på att den nollställda 
vinkeln ”motverkar” motsvarande resultat från motstående kontrollsystem; ju högre 
vikt hos de nollställda vinklarna, desto mindre cirkel. 

En möjlig vikt på 0 ökar flexibiliteten hos systemet, men inkluderar också en 
komplexitet som gör att begreppet målpose inte håller på dessa kontrollsystems 
resultat. Det är inte en faktisk pose som är resultatet utan snarare en specifik rörelse. 
När vikten för de nollställda vinklarna inte är noll motsvarar resultatet dock målposer, 
då karaktären försöker hålla armen så nära varje respektive målpose som vikten 
indikerar. 

5.3.3 Scenario 3: 

Målet med scenario 3 är att utvärdera systemets förmåga att sätta exklusiva vinklar. I 
Figur 18 kan karaktärens ses med enbart kontrollsystemet för gångkontrollsystemet 
aktiverat. 
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Figur 18: Scenario 3: Gångkontrollsystemet påverkar hela karaktären. 

I Figur 19 är kontrollsystemet som sätter en exklusiv, nollställd vinkel på höger axel 
aktiverat, vilket resulterar i att gångkontrollsystemets resultat överskrivs på den leden. 

 

Figur 19: Scenario 3: Kontrollsystemet för höger axel skriver över 

gångkontrollsystemets resultat. 

Då en exklusiv resultatvinkel helt ersätter en leds målvinkel i slutresultatet existerar 
ingen samverkan mellan kontrollsystemen i denna led. Denna exklusivitet är 
användbar för kontrollsystem där slutresultatet är oanvändbart om det inte är exakt, 
t.ex. då en karaktär ska rikta blicken åt ett specificerat håll. Om flera exklusiva 
resultat uppstår för samma led används det resultat med högst viktparameter, som 
annars inte har någon påverkan på en exklusiv resultatvinkel. 

5.3.4 Scenario 4: 

Målet med scenario 4 är att visa ett exempel på hur systemet kan användas. I scenariot 
(se skärmbild i Figur 20) samverkar tre kontrollsystem för att får karaktären att gå 
omkring i världen enbart med hjälp av muskelkraft. Kombinatinen av vridmoment i 
karaktärens ben samt friktionen mellan markyta och karaktärens fötter driver 
karaktären framåt. 
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Figur 20: Scenario 4: Karaktären vandrar av plattformen med enbart 

muskelstyrka. 

I Figur 21 kan man se hur karaktären, då den når kanten av plattformen tas nästa steg 
ut i luften. Den förra foten är fortfarande kvar på plattformen och hela vikten överförs 
på den. Karaktären blir framtung och balanssystemet slår i för att motverka. 
Vridmomentet som krävs för att hålla karaktärens rot upprätt går över tröskelvärdet 
för karaktärens balans, vilket gör att balanssystemet avaktiveras. Karaktären tappar 
balansen och faller handlöst framåt av plattformen. 

 

Figur 21: Scenario 4: Karaktären förlorar balansen då foten kliver 

utanför plattformen och faller framåt. Karaktären är färgad i olika färger 

under de olika bildrutorna. 

Karaktären ser ostabil ut när den går, vilket beror till stor del på att gånganimation är 
algoritmiskt skriven för hand och motsvarar inte en människas balanserade gång. 
Trots detta klarar systemet av att driva karaktären i balanserad gång, på grund av dess 
samverkan mellan balanskontrollsystemet, som håller karaktären upprätt, och 
gångkontrollsystemet. 



  

 25 

6 Slutsats 
I detta arbete utvecklades ett system för att kontrollera en aktiv trasdocka med flera, 
samverkande kontrollsystem. Systemet tillåter, olikt tidigare hybridsystem för 
animation, dels lokal kontroll över kroppsdelar, men även blandning av resultatet om 
flera kontrollsystem påverkar samma kroppsdel. Genom att ge ett resultat möjligheten 
att kräva exklusiv kontroll kan blandningen överskrivas för kontrollsystem som kräver 
full kontroll för att vara av nytta. 

De fördelar som systemet i detta arbete ger utöver de tidigare hybridsystemen är bland 
annat möjligheten att dela upp ett kontrollsystem för en rörelse eller ett beteende i 
mindre beståndsdelar, vilket ökar möjligheten att återanvända kontrollsystem. På 
grund av upplägget hos systemet, som skiljer mellan den aktiva trasdockan och dess 
kontrollsystem, kan det byggas ovanpå de redan existerande hybridsystemen med 
aktiva trasdockor utan att behöva ändra på systemen. Då systemet inkapslar alla olika 
typer av kontrollsystem under ett gemensamt interface simplifieras utvecklandet av en 
artificiell intelligens för att kontrollera en karaktär med en aktiv trasdocka. 

En nackdel med systemet är att det tillför är en ökad komplexitet. Då flera 
kontrollsystem samtidigt kan påverka en karaktär måste hänsyn tas till hur de 
tillsammans påverkar slutresultatet. En annan nackdel med kontinuerlig simulation av 
karaktärer är att man, på grund av att fysik introduceras, förlorar en viss kontroll över 
karaktären. Traditionell animering baserad på förflyttning av position tillåter att man 
förutsäger sådana saker som när en karaktär är framme vid en viss position. På grund 
av att karaktären är kontinuerligt simulerad i detta system kan sådana antaganden inte 
göras, då karaktären kan påverkas av en stor mängd dynamiska faktorer såsom vind, 
friktion och andra objekt i spelvärlden. 

6.1 Användningsområden 

Att animera en karaktär fysiskt korrekt har stora möjligheter att förbättra 
animationerna av karaktärer i spel idag. Då kontinuerligt simulerade karaktärer 
påverkas av miljön i väldigt hög grad försvinner de problem som finns med statiska 
animationsformer. Att ha fysik som knutpunkt tillåter att olika animationstekniker 
som invers kinematik, statisk animation och procedurell animation kombineras i ett 
uniformt system. En virtuell karaktär kan då dra nytta av alla dessa tekniker för att 
utföra uppgifter. 

Bidrag som detta arbete tillför inkluderar ett system för kontrollering av aktiva 
trasdockor som tillåter flera samverkande kontrollsystem. Det tar även upp den 
problematik som kan uppstå i ett sådant system. Arbete kan jämföras med Jenkins 
(2006) då det likt det arbetet fokuserar på kontinuerlig simulering av karaktärer. 
Systemet är i sin uppbyggnad likt det gjort av Faloutso et. al (2001), Shapiro et. al 
(2003) och Mandel (2004) 

Ett sådant system kan t.ex. kampsportspel dra stor fördel av, då karaktärerna reagerar 
fysiskt korrekt på olika slag och balans påverkas av karaktärens rörelser. På grund av 
att systemet drivs av simulerad muskelstyrka kan trötthet och skador med lätthet 
simuleras som minskning av effektivitet hos musklerna, ända till den grad att 
karaktären är såpass skadad att vissa muskler inte fungerar alls eller att karaktären får 
ett slag i huvudet och balanssystemet sätts ur spel. 

Ett system av denna typ är även användbart vid utvecklandet autonoma virtuella 
karaktärer, då karaktären kan ha en stor mängd rörelser och beteenden till sitt 



  

 26 

förfogande, i ett uniformt och modulärt system. Denna verktygslåda av olika 
delbeteenden tillåter att mer komplexa och dynamiska uppgifter utförs. Genom att 
utveckla en artificiell intelligens som aktiverar och avaktiverar samt matar dessa 
kontrollsystem med data kan dynamiska beteenden utföras. T.ex. kan ett 
kontrollsystem baserat på invers kinematik få en karaktär att sträcka sig efter en gren i 
ett träd och ett procedurellt kontrollsystem få karaktären att häva sig upp till en 
målpose, varvid ett kontrollsystem som bygger på statisk animation utför en 
förinspelad animation av en person som svingar upp sitt ben och klättrar upp på 
grenen. 

6.2 Risker hos metodval 

En fråga som kan ställas är ifall valet att bygga vidare på redan existerande 
hybridsystem är rättfärdigat. Det är möjligt att ett system som ifrån grunden är byggt 
för samverkande kontrollsystem ger annorlunda resultat. Valet att bygga vidare på ett 
existerande system gjordes på grund av att de redan existerande systemen fungerar väl 
för sina respektive mål. Om en lösning på samverkande kontrollsystem kan 
formuleras till ett svar som redan existerande hybridsystem kan använda kan 
nuvarande system med lätthet utökas med samverkande kontrollsystem. Samma 
anledning ligger som grund till valet att bygga vidare på en redan existerande lösning 
på aktiva trasdockor. 

Ett annat val för detta skulle ha varit att utveckla ett hybridsystem fokuserat på 
samverkande kontrollsystem från grunden. 

En fara med ett arbete av den här typen är att utvärderingskriterierna blir svåra att 
definiera, då det är rörelser, beteenden och visuell kvalitet som är det givna målet. En 
djupare analys av hur biomekanik mäter dessa saker hade möjligtvis givit mer 
påtagliga utvärderingskriterium. 

Kopplat till detta kan valet av testscenarion också kritiseras då de är konstruktioner 
avsedda för ändamålet att utvärdera systemet. Testscenarion som utspelar sig i 
faktiska spelmiljöer och utför tänkta spelfunktioner skulle ge mer trovärdiga resultat. 
Specifikt skulle ett kontrollsystem baserat på förinspelade animationer enkelt kunnat 
ge fler och mer varierade exempelscenarios, istället för handskrivna algoritmer. 

6.3 Framtida arbeten 

Att åstadkomma fullt autonoma karaktärer är ett stort åtagande och det finns många 
uppslag för framtida arbete inom detta område som kan bygga vidare på systemet i 
detta arbete. 

En naturlig fortsättning vore att utveckla fler kontrollsystem som en karaktär har till 
sitt förfogande. Exempel på sådana kontrollsystem innefattar system som använder 
förskapad animation, invers kinematik och biomekaniskt inspirerade beteenden. 
Kopplat till detta vore det intressant att ta reda på vilka olika system som behövs och 
lämpar sig väl för att skapa en autonom karaktär. 

Specifikt är ett mer korrekt modellerat balanskontrollsystem som bygger på höft- och 
armrörelser förändring av tyngdpunkt hos en karaktär väldigt intressant då det i stor 
grad skulle öka realismen. 

Den artificiell intelligens som behövs för att driva autonoma karaktärer är ännu inte 
utvecklad, då det är först nu som verktygslådan denna intelligens kan använda sig av 
börjat ta form. Att utveckla denna artificiella intelligens representerar nästa stora steg 
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för autonoma karaktärer. De arbetsuppgifter denna intelligens behöver utföra 
inkluderar t.ex. att tillhandahålla ett kontrollsystem som bygger på invers kinematik 
med koordinater av intresse i världen eller att avgöra vilka animationer som bör 
användas i ett animationskontrollsystem. De stora delarna av detta arbete är att 
utveckla en lämplig modell av en karaktärs sinnen, att utveckla någon form av 
förmåga att dra slutsatser från dessa sinnesintryck samt en förmåga att översätta 
önskat beteende till rörelser, vilket innebär en sekvens av samverkande 
kontrollsystem. 

Att pröva systemet i praktiken, i riktiga spelmiljöer skulle kunna ge klarhet i vilka 
möjliga förbättringar som kan behövas göras, t.ex. i form av stabilitet, för att göra 
systemet användbart. Kopplat till detta kan man utveckla de kriterier som ett system 
av detta slag kan utvärderas efter, vilket är en problematik i sig. Tillsammans med 
dessa arbeten vore det även intressant att implementera världskoordinatsleder som de 
som föreslås i Jenkins et al. (2006) i detta system, för att öka stabiliteten och 
utvärdera om denna omställning tillför några problem. 

Om man ser ännu längre fram så finns det fler karaktärer än just människor som 
skulle kunna simuleras med ett liknande system. Det ett system som ska kunna 
simulera andra former av varelser, som inte nödvändigtvis är humanoider, t.ex. 
kattdjur, fåglar eller utomjordingar behöver ta i åtanke är främst att den aktiva 
trasdockan behöver bytas ut mot en lämplig modell för respektive varelsetyp. För 
karaktärer som inte består av sammansatta leder behöver helt andra 
simulationsmetoder undersökas, vilket till viss mån har gjorts tidigare men inte i 
denna typ av arkitektur. 

Då kontrollsystemen som genererar resultat utgår från kännedom om hur den aktiva 
trasdockan ser behövs även dessa modifieras. Kanske skulle det gå att identifiera 
gemensamma typer av kroppsdelar som används för liknande ändamål, t.ex. ben eller 
armar, och klassificera alla kroppsdelar utefter dessa kategorier för på så sätt 
abstrahera den aktiva trasdockans sammansättning. 

Att undersöka om denna form av system skulle kunna användas inom andra områden 
än just dataspel är även ett område för framtida arbete. En möjlig intressant 
applikation vore att använda ett hybridsystem för att styra olika former av maskineri.  
Om de problem som finns i appliceringen av dessa tekniker i riktiga världen kontra 
våra simulerade spelvärldar kan lösas skulle dessa system tillåta att smarta, flexibla 
proteser och självständiga robotar kan utvecklas. 

  



  

 28 

Referenser 

Buckland, M (2004) Programming game ai by example, Texas: Wordware 
Publishing, Inc. 

Faloutsos P., Panne M., Terzopoulos D. (2001) Composable controllers for physics-

based character animation, Tillgänglig på Internet: 
http://www.cs.ucla.edu/~pfal/papers/siggraph2001.pdf [Hämtad 07.05.31] 

Gästrin J. (2004) Physically Based Character Simulation – Rag Doll Behaviour in 

Computer Games, Tillgänglig på Internet: 
http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2004/rapporter04/gastri
n_johan_04008.pdf [Hämtad 07.02.28] 

Hodgins J., Wooten W., Brogan D., O’Brien J. (1995) Animating human athletics, 
Tillgänglig på Internet: http://www.cs.virginia.edu/papers/sig95.pdf [Hämtad 
07.02.28] 

Jenkins O., McGuire M., Wrotek P. (2006) Dynamo: dynamic, data-driven character 

control with adjustable balande, Tillgänglig på Internet: 
http://graphics.cs.brown.edu/games/Dynamo/Sandbox06/dynamo.pdf [Hämtad 
07.02.28] 

Mandel M. (2004) Versatile and interactive virtual humans: hybrid use of data-driven 

and dynamics-based motion synthesis, Tillgänglig på Internet: 
http://www.mmandel.com/docs/thesis.pdf [Hämtad 07.02.28] 

Mandel M. (2005) Game programming gems 5. Kapitel 4.5, sida 449-456, Boston: 
Charles River Media 

Pai Y., Patton J. (1997) Center of mass velocity-position predictions for balance 

control, Tillgänglig på Internet: 
http://www.smpp.northwestern.edu/~smpp_pub/Pai_Patton97PostPrint.pdf [Hämtad 
07.05.31] 

Pressman R. (2000) Software engineering: a practitioners’s approach. 5th edition, 
London: McGraw-Hill Publishing Company 

Putz M., Hufnagl K. (2002) Character animation for real-time applications, 

Tillgänglig på Interet: http://www.cescg.org/CESCG-2002/MPutzKHufnagl/paper.pdf 
[Hämtad 07.03.08] 

Shapiro A., Pighin F., Faloutsos P. (2003) Hybrid control for interactive character 

animation, Tillgänglig på internet:  
http://www.cs.ucla.edu/~ashapiro/shapiroa_hybridcontrol.pdf [Hämtad 07.02.28] 

Smith R. (2006) Joint types and functions[online] Tillgänglig på internet: 
http://www.ode.org [Hämtad 07.03.08] 

Terzopoulus D., Xiaoyuan T., Grzeszczuk R. (1994) Artificial fishes: autonomous 

locomotion, perception, behavior, and learning in a simulated physical world, 

Tillgänglig på Internet: 
http://www.mscs.mu.edu/~jfactor/EECE146/Artificial%20Life%20Articles/alifej94-
artificial-fishes.pdf [Hämtad 07.05.31] 

Witkin A. (1997) Particle system dynamics, Tillgänglig på internet: 
http://www.cs.cmu.edu/~baraff/sigcourse/notesc.pdf [Hämtad 07.04.24] 



  

 29 

Wooten W. (1998) Simulation of leaping, tumbling, landing and balancing humans, 
Tillgänglig på internet: http://smartech.gatech.edu/dspace/bitstream/1853/3466/1/98-
21.pdf [Hämtad 07.05.31] 

Zordan V., Majkowska A., Chiu B., Fast M. (2005) Dynamic response for motion 

capture animation, Tillgänglig på Internet: 
http://graphics.cs.ucr.edu/papers/zordan:2005:DRM.pdf [Hämtad 07.02.28] 


