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Marcus Heder 

 

Sammanfattning 

Animationer av karaktärer och objekt är en viktig del vid skapandet av spel. Detta är 

något som det läggs mycket fokus på att få så realistisk som möjligt, även spelfysik 

används till viss del här för att ge karaktärer möjlighet att anpassa sig till miljöer. Det 

här arbetet undersöker och implementerar ett styrsystem, som används för animations 

generering till en trasdocka, med hjälp av artificiell intelligens. Styrsystemet använder 

sig av en självorganiserande artificiell intelligens för att generera animationer som 

följer ett specifikt beteende, i det här arbetet har animationer som fokuserar på att 

skydda höften skapats.  

Arbetet har gett goda resultat som indikerar på att denna lösning fungerar för att 

generera animationer på en trasdocka, som ska följa ett visst beteende. Detta visade 

sig möjligt genom att använda artificiellt neuralt nätverk kombinerat med genetisk 

algoritm. 

Nyckelord: Spelfysik, Genetisk Algoritm, Trasdocka, Artificiellt Neuralt Nätverk, 

Animering, Självorganisering. 
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1 Introduktion 

Realism i spel är ett krav som med tiden blir viktigare och viktigare, självklart 

varierar detta från spel till spel, men allt fler spel siktar på att få spelen att upplevas 

visuellt korrekt. Att det läggs så mycket fokus på att få spel visuellt korrekta beror på 

att spelare är vana vid att saker ska bete och se ut på ett visst sätt och märker direkt 

om något inte riktigt beter sig korrekt (Hentula, 2007). 

Trasdockor (eng. Ragdoll) är ett spelfysikaliskt fenomen som blir allt vanligare i spel. 

En trasdocka är en modell som är uppbyggd av olika byggstenar, exempelvis boxar, 

partiklar m.m. Dessa byggstenar, också kända som ben i det här sammanhanget, 

länkas samman med olika typer av leder, detta för att begränsa hur stor rörelsefrihet 

en trasdocka har emellan sina ben. Eftersom en trasdocka implementeras med hjälp av 

en fysikmotor kan en trasdocka interagera med miljön på ett naturligt sätt (Millington, 

2006, Hentula, 2007). Denna teknik är en bra lösning för att kunna generera 

animationer med hjälp av fysik, dels så blir arbetsbördan för en grafiker mycket 

lättare eftersom att animationen sker via fysikmotorn och animationerna som 

genereras tenderar att vara så gott som unika (Milington, 2006).  

Spelet Hitman: Codename 47 (IO Interactive, 2000) var ett av de första spelen som 

använde sig av den här tekniken för att få modeller i spelet att generera unika 

animationer för båda karaktärernas dödsfall och hur karaktärerna rör sig vid 

eventuella stötar efter deras död. Den lösningen har varit vanlig för trasdockor i spel 

sedan dess.  

Mer avancerade implementationer av trasdockor i spel har gjorts där animationer 

blandas med den fysiska animationen från trasdockan. I bl.a. spel som Assassin’s 

Creed II (Ubisoft Montreal, 2009) och Grand Theft Auto IV (Rockstar Toronto, 2008) 

har detta använts och resultaten av den varianten blev att modeller i spel anpassar sina 

animationer till miljön runt omkring dem, vilket hjälper till att öka realism känslan 

och att samma animation kan användas vid fler tillfällen.  

Det är ungefär där trasdockan står idag. Fallanimationer, blandning mellan grafiker 

gjord animation och fysiskgenererad animation. Varför har inte mer gjorts för att 

kontrollera hur animation utförs? Går det att generera animationer utifrån ett 

målinriktat styrsystem tillsammans med fysik? Vad blir svårigheterna? Det är några 

av de frågor som detta arbete ska svara på. 

Syftet med det här arbetet är att implementera och utvärdera ett styrsystem som ska 

kunna generera animationer givet vissa villkor. Animationerna genereras på diverse 

kroppsdelar hos en trasdocka, t.ex. få en arm att sträcka ut sig. Styrsystemet byggs 

upp av ett artificiellt neuralt nätverk tillsammans med en genetisk algoritm. 

Resultatet från implementeringen ska sedan utvärderas baserat på prestandan som 

krävdes för simuleringarna samt med hjälp av experiment utvärdera funktionaliteten 

hos algoritmen. Utvärderingen kommer att avgöra om detta är en bra lösning för att 

generera animationer åt en trasdocka och visa upp vilka eventuella för- och nackdelar 

detta system har.  
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2 Bakgrund 

I takt med att fysik blir allt vanligare har det också lagts mer arbete på att utöka 

användningsområdet för dem, många spel använder trasdocka bl.a. för att få samma 

animation att kunna interagera med olika typer av miljöer (Ubisoft Montreal, 2009, 

Rockstar Toronto 2008) genom att blanda den grafiker gjorda animation tillsammans 

med den som fysikmotorn genererat. Det här arbetet undersöker möjligheten att 

använda sig av artificiell intelligens som ett styrsystem för att generera animationer.  

I det här kapitlet introduceras en del begrepp och olika tekniker som användas i 

arbetet. 

2.1 Partikeltrasdocka 

Trasdockor används alltmer i spel för att skapa unika och realistiska animationer vid 

t.ex. fall, att använda sig av trasdockor för sådana animationer sparar även arbete åt 

animatörer eftersom all animering sker av fysikmotorn (Millington, 2006). 

En partikeltrasdocka baserar sin konstruktion och sammansättning enbart av partiklar 

ihopkopplade med andra partiklar. Detta ger en relativt simpel docka, pga. den låga 

komplexitet som en partikel har (Millington, 2006, Gilbert & Engel, 2007).  

Att bygga upp trasdockan medför en hel del förenklingar för resten av systemet, 

benen exempelvis kan konstrueras på ett enkelt sätt (se kapitel 2.1.2) och de olika 

varianterna på att koppla ihop benen kan också lösas med en enkel metod (se kapitel 

2.1.3). 

2.1.1 Partiklar 

En partikel är en punkt i en dimension (t.ex. rymden i 3D). Dessa har ingen som helst 

orientering, detta gör att det inte går att se hur dessa är riktade, vilket är helt 

acceptabelt, det ända man bryr sig om är vilken riktning de färdas åt och inte vart de 

är riktade (Millington, 2006). 

Rörelsen hos en partikel bestäms av en riktning tillsammans med en hastighet, då en 

partikel integreras flyttas partikeln längs med hastighetens riktning. Hastigheten 

modifieras av de krafter som påverkar partikeln, t.ex. gravitation. 

Integrering av en partikel kan ske på många olika sätt. Euler är en enkel 

integreringsmetod som är simpel att både använda och förstå. 

 

 

Euler använder sig av hastigheten, V, för att påverka positionen, P. Acceleration, a, 

fås av Newtons andra lag. 

 

Med hjälp av en omskrivning kan man enkelt räkna ut accelerationen. 

 

Vilken i sin tur ger att hastigheten kan beräknas enligt följande formel. 
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Euler är en enkel och vanlig integrering, den faller dock en hel del på korrekthet ju 

längre tidsintervall det är emellan beräkningarna, detta beror på att den förenklas ner 

till att enbart ta hänsyn av position, hastighet och acceleration (Erleben, Sporring, 

Henriksen & Dohlmann, 2005). Euler integrering kan även få objekt att studsa, vilket 

en människa inte gör, av de anledningarna kommer Euler inte att användas, istället 

ska verlet integrering användas. Verlet integrering lagrar inte hastigheten utan 

använder istället föregående position för att beräkna rörelsen (Erleben, Sporring, 

Henriksen & Dohlmann, 2005). Genom att jämföra nuvarande position med 

föregående position kan hastigheten räknas ut och ge en riktning åt partikeln. 

 

Benen och ledernas funktionalitet är ytterligare en anledning till att verlet integrering 

är ett bra val för den här typen av trasdocka (se kapitel 2.1.2 och kapitel 2.1.3).  

2.1.2 Ben 

Benen, som bygger upp dockan, är konstruerade som tetrahedoner. 

Tetrahedonen består av fyra partiklar där alla är kopplade till alla med hjälp av stavar. 

Stavarnas funktion här är att hålla partiklarna på ett specifikt avstånd från varandra 

oavsett hur partiklarna påverkas. Denna konstruktion förenklar även 

sammankopplingen av ben en hel del, detta beskrivs i 2.1.3. 

Tetrahedonkonstruktionen ger även rotationer implicit eftersom att om en partikel 

förflyttas måste positionen av alla andra partiklar förflyttas av stavarna, som strävar 

efter att behålla den specifika längden emellan partiklarna, och en rotationsliknande 

rörelse kommer att ske. Glimberg och Engel använde sig av den här konstruktionen i 

sitt arbete där de även redovisar de förenklingar som medfördes vid begränsningen av 

antalet vinklar av frirörelse (eng. degrees of freedom) för benen (Glimberg & Engel, 

2007). Av den anledningen kommer samma konstruktion användas här. 

 

Figur 1 Tetrahedonben. Bilden är baserad på modellerna ifrån Glimberg & Engel, 

2007. 

 

2.1.3 Leder 

Genom att använda tetrahedoner för att modellera benen blir det enkelt att konstruera 

leder, genom att låta benen dela partiklar med varandra får man automatiskt fram 

antingen kulled, gångjärnsled eller en helt låst led beroende på hur många partiklar de 

delar med varandra. Delas en partikel blir det en kulled, delas två blir det en 

gångjärnsled och delas tre är lederna helt ihopkopplade. 

Detta är en idé som Glimberg och Engel (2007) presenterar i sitt arbete, det är en 

effektiv och simpel variant, något som gör den användbar i system med mindre 

resurser (processor med låg frekvens t.ex.). 
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Figur 2 - De olika led typerna. En delad partikel ger kulled, två ger gångjärnsled och 

tre en helt låst led. Bilden är baserad på modellerna ifrån Glimberg & Engel, 2007. 

 

2.1.4 Kulled 

 

En kulled (eng. ball joint) tillåter rörelser i alla riktningar, men har en begränsad 

vinkel emellan de två benen som är sammankopplade. Detta ger ett konformat område 

med tillåten rörelse för båda benen. 

Rotationen i leden baseras längs en normal emellan de två benen, utifrån den kan ett 

maximalt värde på tillåten rotation sättas (Glimberg & Engel, 2007). Figur 4 

illustrerar leden och hur området begränsas, alla partiklar i tetrahedonen får enbart 

befinna sig inom de konformade områdena, är en eller flera utanför måste det 

korrigeras. 

 

 

Figur 3 Kulled – Benen delar en partikel. Bilden är baserad på modellerna ifrån 

Glimberg & Engel, 2007. 
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Figur 4 Kulled - Illustrerar ledens begränsning. De konformade områdena är volymen 

som visar vart partiklarna får befinna sig. Bilden är baserad på modellerna ifrån 

Glimberg & Engel, 2007. 

 

 

2.1.5 Gångjärnsled 

En gångjärnsled (eng. Hingejoint) tillåter rotationer kring enbart en axel. Axeln som 

rotationen tillåts runt är den axel som fås emellan de två partiklar som används för att 

skapa leden (Glimberg & Engel, 2007). Figur 5 illustrerar gångjärnsledens 

konstruktion.  

 

 

Figur 5 Gångjärnsled. Den högre bilden är en gångjärnsled sed ifrån sidan. Linjen 

som korsar den vänstra är axeln som rotationen sker runt, de streckade området i den 

högra avser området som leden kan röra sig inom. Bilden är baserad på modellerna 

ifrån Glimberg & Engel, 2007. 
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2.1.6  Korrigering 

Då en partikel hamnar utanför sitt tillåtna område måste den korrigeras så att den 

kommer tillbaka till ett tillåtet område. En lösning är att flytta in partikeln från sin 

nuvarande otillåtna position till den närmsta tillåtna, detta kan ge upphov till udda 

rörelser, men den lösningen är snabb och effektiv. Glimberg och Engel (2007) 

använde en variant av den lösningen i sitt arbete, istället för att flytta partikeln hela 

vägen direkt, flyttades den i intervaller och kontrollerades kontinuerligt tills att 

villkoret var uppfyllt igen. Korrigering på det här sättet ger både ett bra visuellt 

resultat och ett tillräckligt realistiskt resultat enligt dem. 

2.2 Artificiellt Neuralt Nätverk 

Ett ANN (artificiellt neuralt nätverk) är en teknik som används för att skapa AI 

(artificiell intelligens). Det som gör ANN så speciella är att AI:n, som tekniken 

appliceras på, lär sig hur den ska reagera på olika situationer. Hur snabbt och hur bra 

den lär sig beror på hur den delen implementerats. Det går att applicera en genetisk 

algoritm för att få AI:n att lära sig under exekveringen, den lösningen har dock 

nackdelen att vara slumpmässig i hur snabbt agenten lär sig och hur bra agenten lär 

sig. Bakåtpropagering (eng. Backpropagation) är en annan variant på att lösa 

inlärningen, det neurala nätverket utsätts för exempeldata under en längre tid för att 

veta hur den ska bete sig, eventuella fel korrigeras under en viss tid för att minska 

felmarginalen (Buckland, 2002, Werbos, 1990). 

2.2.1 Inlärningsmetoder 

Ett ANN kan inte göra smarta val om den inte har blivit tränad till att göra det, därför 

måste någon form av inlärningsmetod användas för att få den att göra rätt val, vid rätt 

tillfällen. Det finns huvudsakligen två varianter att göra detta på, dessa är övervakad 

(eng. supervised) och belöningsbaserad (eng. reinforcement) (Buckland, 2002). 

Övervakad: 

Övervakad inlärning innebär att nätverket får ett exempel som beter sig korrekt, 

nätverket ska sedan försöka härma detta. En felmarginal beräknas kontinuerligt, så 

fort det värdet anses vara tillräckligt bra är nätverket färdiglärd och kan börja 

användas. Bakåtpropagering (eng. backpropagation) är ett exempel på detta 

(Buckland, 2002, Werbos, 1990). Eftersom exempeldata krävs för att en övervakad 

inlärning ska fungera kan detta i en del fall inte vara en lämplig inlärningsmetod. 

Belöningsbaserad: 

En belöningsbaserad inlärningsmetod bedömer nätverkets utdata kontinuerligt och 

avgör hur bra eller dåligt resultatet är, bedömningen beror på vad för problem som det 

artificiella neurala nätverket har applicerats för. Med jämna mellanrum kommer sedan 

nätverket att modifiera sig själv för att anpassa sig till den bedömning den har fått 

sedan senaste modifieringen. Denna typ är målinriktad i och med den konstanta 

bedömningen. 

Hur ANN:et modifierar sig själv går att utföra på ett antal olika sätt, används t.ex. en 

genetisk algoritm för inlärning kan algoritmens genomer påverkas för att få fram ett 

smartare beteende. 

Av de två tekniker som nämnts kommer en belöningsbaserad inlärning att användas, 

beslutet beror på att den är mer flexibel och att det inte finns exempel data för AI:n att 

utgå ifrån. 
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2.3 Genetisk algoritm 

En genetisk algoritm är en lösning på att få en AI att lära sig att lösa ett problem över 

tid. Tekniken består av flera genom dvs. värden som avgör vilken händelse som ska 

ske. Modifiering av genomens värde kommer att påverka utdatan, vilket i sin tur 

påverkar resultatet ifrån AI:n (Whitley, 1994). 

Genetiska algoritmer är en bra byggsten för ett ANN, dessa kan användas för 

modifiering av vikterna till nätverkets neuroner. Blir vikterna påverkade, påverkas 

utdatan. Inlärning kan implementeras på detta sätt. 

2.3.1 Selektion 

Ett lämplighetsvärde (eng. Fitness value) är ett värde som avgör hur bra ett genom i 

en genetisk algoritm är, dvs. hur det genomet har presterat under sin generation.  

Många selektionstekniker bygger på att få in någon form av elitism, lämplighetsvärdet 

används då för att få ut t.ex. det bästa genomet, detta görs för att föra bra egenskaper 

vidare till nästa generation (Buckland, 2002). 

Turneringsselektion är en selektionsteknik som bygger på både elitism och slump, då 

en förälder för den nya generation ska väljas slumpas ett antal genom fram och den 

bästa av dem väljs som förälder. Detta görs två gånger för att få ut båda föräldrarna. 

2.3.2 Korsning 

Vid ett generationsbyte ska genomen korsas med varandra för att skapa den nya 

generationen. Dessa kan väljas på lite olika sätt, turnering- och rouletteselektion är 

vanliga algoritmer, turnering tenderar att vara mer elitisk och roulette ger upphov till 

mer slumpartade val (Buckland, 2002). 

Då två genom har valts för att skapa ett nytt genom blandas värdena emellan genomen 

med varandra för att ge värden åt de nya genomen. 

 

Figur 6 Exempel på hur en korsning av föräldrarnas värden kan gå till. 

 

2.3.3 Mutation 

Efter att korsningen skett kan det nya genomet muteras, mutering i det här fallet är en 

modifiering av ett eller flera värden som genomet håller i. Mutering är inget måste, 
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men kan vara bra för att få in annat beteende åt agenten, utan mutering tenderar 

agenten att utföra samma handlingar hela tiden, vilket kan vara båda bra och dåligt 

(Buckland, 2002). 

Genom muteringen kan nya förmågor komma fram hos agenten, bra förmågor ökar 

chansen att dessa förmågor kommer att föras vidare till nästa generation, eftersom 

lämplighetsvärdet borde vara högre än de andra genomen. 

2.3.4 Varför artificiellt neuralt nätverk och genetisk algoritm? 

Artificielt Neuralt Nätverk valdes som grund för styrsystem eftersom det är en bra 

teknik när det gäller att hantera indata och få relevant utdata, detta gäller då vikterna i 

nätverket är bra. Att få vikterna bra kan göras på ett antal sätt, en del kräver exempel 

data, andra anpassar sig under exekveringens gång (Buckland, 2002). 

Genetisk algoritm valdes för att skapa vikterna eftersom det är en flexibel teknik. 

Lämplighetsfunktionen som används för att utvärdera populationen i den genetiska 

algoritmen är vad som gör tekniken så flexibel, den kan anpassas till näst intill alla 

olika typer av problem (Maylay, 1996).  

Floerano (2000) argumenterar för att självorganiserande AI tekniker, så som genetisk 

algoritm, är en av de bättre teknikerna när det gäller att få en agent att anpassa sig till 

olika typer av problem. Detta beror på att en AI uppbyggd av en genetisk algoritm får 

veta vad som är bra istället för hur den ska göra för att bli bra. Pga. dessa egenskaper 

är en genetisk algoritm ett utmärkt val som inlärningsmekanism för ett ANN, vikterna 

i ett ANN är svåra att programmera så att de är ”bra”, men är något som en genetisk 

algoritm lätt kan modifiera under exekveringens gång och till sist nå ett tillräckligt bra 

resultat för problemet (Nolfi, et al, 1994). 

Kontra andra AI tekniker, så som tillståndsbaserad eller expertsystem, är ANN 

tillsammans med en genetisk algoritm ett bättre val pga. att de valda teknikerna är mer 

flexibla, en genetisk algoritm anpassar sin evolution så att bra egenskaper förs vidare 

och förbättras (Maylay, 1996), Mängden in- och utdata kan variera mellan olika typer 

av uppgifter utan större problem eftersom enbart ett fåtal funktioner behöver ändras 

för att anpassa ANN:et till en ny uppgift, enbart utvärderingsfunktionen för den 

genetiska algoritmen behöver skrivas om mellan olika typer av problem pga. vad som 

är bra varierar från problem till problem. Tillståndsbaserad och expertsystem är inte 

fullt så flexibla, de kräver mer information om problemet eftersom de måste special 

anpassas för varje problem (Bratko, 1990). Tillståndsbaserad AI kräver att det finns 

något som berättar hur den ska bete sig för att bli bra i varje situation (Buckland, 

2005), detta betyder att extremt mycket kod och undersökande måste utföras, vilket är 

något som man slipper med ett ANN. 

Till det här arbetet kommer de kombinerade AIteknikerna användas för att hantera 

indata och ge utdata som ska resultera i rörelser åt trasdockan. Indata i det här fallet 

kommer vara information som beskriver tillståndet hos ett ben, så som hastighet och 

acceleration. De utdata som fås av ANN:et är en riktning och styrkan på en kraft som 

kommer appliceras på benet, detta kommer att ge en hastighetsförändring, som sedan 

får benet att röra sig åt en annan riktning. 
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3 Problemformulering 

I det här kapitlet jämförs detta arbete med tidigare arbeten, problemet beskrivs i mer 

detalj dvs. vad det här arbetet är tänkt att komma fram till och hur. 

3.1 Aktiva trasdockor med samverkande kontrollsystem i dataspel 

Hentulas (2007) arbete fokuserar mycket på att kombinera ihop animation med 

trasdockefysik. Han tar upp ett kontrollsystem där man kan kontrollera specifika 

kroppsdelar på den trasdocka han använder sig av, vilket påminner en del om det som 

ska göras här, skillnaden är dock att all styrning med algoritmen, som tas upp i det här 

arbetet, sker enbart av fysiken och artificiell intelligens. 

3.2 Comparison of ragdoll methods 

Comparision of ragdoll methods av Glimberg och Engel (2007) är ett arbete som tar 

upp två olika tekniker att skapa en trasdocka som får ett tillräckligt realistiskt visuellt 

resultat. Detta arbete är väsentligt för det här arbetet eftersom konstruktionen av 

trasdockan som används här är i stort sett likadan som den Glimberg och Engel tar 

upp. De argumenterar för att en partikelbaserad trasdocka är mycket lättare rent 

beräkningsmässigt kontra en trasdocka uppbyggd av rigida kroppar, anledningen till 

detta är att en rigid kropp kan rotera, det kan inte en partikel. Rotationen är väsentlig 

av det faktum att en rigid kropp ser inte likadan ut om den har roterats ett halvtvarv 

runt x-axeln.  

3.3 Interactive Manipulation of Rigid Body Simulations 

Det här arbetet tar upp en lösning för att få större kontroll på hur rörelsen av objekt 

ska röra sig. Till skillnad från Hentula, tar Popvic, et.al (2000) upp en teknik att 

beräkna start värdena gällande position, hastighet och riktning baserat på hur 

sluttillståndet ska se ut.  

Målet med detta arbete var att kombinera ihop en grafiker konstruerad animation 

tillsammans med den animation som fysiken genererar och även kunna kontrollera 

fysikresultatet till viss del. Animatören kan med styrsystemet från detta arbete enkelt 

skapa fysikaliskt korrekta animationer, så som kollisioner och hur dessa ska resultera, 

men detta kräver att animatören specificerar exakt hur alla objekt, som på något sätt är 

delaktiga i resultatet, ska röra sig. Popvic, et.al, menar på att komplexa system som ett 

biljardspel där man vill animera fram en stöt som får alla bollar att åka ner i fickorna 

kommer att bli krävande för deras system, samt att animatören måste specificera exakt 

hur alla bollar ska röra sig. 

3.4 Endorphin 

Endorphin (Natural Motion 2006) är en produkt, utvecklad av Naturalmotion, som 

låter användaren manipulera scener med hjälp av fysik och enkelt kunna skapa 

fysikaliskt korrekta rörelser som sedan kan användas i spel. Detta system har 

fokuserat på beteende generering och låter användaren hantera beteendet på de 

karaktärer som finns i scenerna (Natural Motion, 2006). De ger ett exempel på deras 

hemsida om just beteende hantering där de förklarar att om karaktärer används i deras 

scener med beteendet rugbyspelare kommer dessa att tackla varandra om de kommer 

tillräckligt nära. 
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Endorphin är ett ambitiöst projekt och används av många företag inom både film- och 

spelbranschen, vilket visar att ett behov av system för animationshantering finns idag. 

3.5 Skillnader 

Det här projektet fokuserar mer på att generera animationer med hjälp av ett 

artificiellt neuralt nätverk än att skapa korrekta animationer som Glimberg och Engel 

fokuserade på.  

Kontrollen över trasdockan överlåts helt och hållet till AI:n, vilket skiljer sig en hel 

del ifrån Hentulas arbete där användaren själv fick kontrollera trasdockan. 

Den teknik som presenteras i Interactive Manipulation of Rigid Body Simulations 

(Popovic, et.al 2000) påminner en del om det som görs i det här arbetet, men till 

skillnad från att specificera exakt hur sluttillståndet ska se ut för objektet, kommer 

AI:n att generera fram ett sluttillstånd som eventuellt kommer att påminna om 

varandra. Tekniken som Popvic, et.al tar upp i sitt arbete är mer anpassat för att 

kontrollera exakt hur animationer ska kombineras med fysik. 

Endorphin bygger mycket på att låta användaren manipulera rörelser i en scen för att 

kunna skapa sin egen scen, den har även en hel del fysik implementerat vilket hjälper 

till att skapa realistiska rörelser. Detta program skiljer sig ifrån det som skapas i det 

här arbetet på så sätt att systemet här fokuserar mer på att en AI ska arbeta fram en 

animation snarare än att låta en animatör konstruera scener och animationer på egen 

hand. 

3.6 Syfte och delmål 

Detta arbete handlar om att implementera ett styrsystem för en trasdocka och 

utvärdera hur lämpligt en sådan lösning är baserad på resultaten från de experimenten 

som kommer att utföras. Styrsystemet ska bedöma hur ett specifikt ben ska röra sig 

för att utföra en animation, detta ska den göra genom att hålla ett måltillstånd och 

jämföra nuvarande situation med måltillståndet och avgöra hur rörelsen ska ske. Detta 

är något som ett artificiellt neuralt nätverk har lätt att tolka, utvärdera och avgöra vad 

som ska hända (Artificiella neurala nätverk beskrivs i kapitel 2.2), därför ska ett 

sådant system implementeras för att kontrollera benen. 

Målet med arbetet är att skapa och implementera en algoritm som får lemmar i en 

trasdocka att animeras med hjälp av ett AI baserat styrsystem. 

3.6.1 Delmål 1: Utveckling 

Utvecklingen och implementeringen av algoritmen är det första delmålet. I detta 

delmål ingår konstruktionen av trasdockan och det artificiella neurala nätverket, 

kommunikationen emellan nätverk och trasdocka ska skapas. En testapplikation där 

de olika experimenten kan utföras ska också utformas och implementeras. 

3.6.2 Delmål 2: Utvärdering 

Utvärderingen av algoritmen kommer att visa om det är lämpligt att låta ett artificiellt 

neuralt nätverk kontrollera animering åt en trasdocka. Utvärderingen utgår ifrån en 

prototypapplikation som skapas under delmål 1. 
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3.7 Metodbeskrivning 

Det här projektet är uppdelat i två delmål och använder varsin metod. Det första 

delmålet, som är utvecklingen av ett AIstyrsystem, ska en testapplikation 

implementeras.  

Det andra delmålet, utvärdering, använder sig av metoden experiment. Dessa 

experiment består av diverse testfall där styrsystemet ska lära sig att röra de valda 

lemmarna till sina korrekta positioner för att utföra en animation. 

3.7.1 Metod för delmål 1: Implementation 

Fokuset för implementation ligger i en stabil implementation av algoritmen ifrån 

Delmål 1: Utveckling. En prototypapplikation ska skapas där en användare ska kunna 

konfigurera styrsystemet till viss del så att en animation kommer att genereras. 

I enlighet med Berndtsson et.al (2007) ska implementations funktionalitet valideras 

med hjälp av tester på de komponenter som ska implementeras i prototypen. Deras 

pålitlighet, i form av buggar och anledningar till eventuella crasher, ska testas genom 

olika testfall. 

3.7.2 Metod för delmål 2: Experiment 

Experiment har valts som metod för utvärderingen. Denna metod ger möjligheten att 

utvärdera algoritmen i praktiken. Ett antal testexempel ska implementeras till en 

testapplikation där utvärderingen av algoritmen är möjlig. 

Experimenten ska testa algoritmen genom enkla experiment i början, så som att få en 

arm röra sig ifrån ett stillastående tillstånd där den hänger rakt ner till att sträckas ut 

helt åt sidan, till lite mer komplexa experiment där flera lemmar ska röra sig 

samtidigt. 

Dessa experiment ska, så som Berndtsson, et.al (2007) beskriver, undersöka följande  

 Upprepbarhet. Upprepbarhet i det här problemet gäller genereringen. Kan man 

förvänta sig att en lika bra animation, baserad på lämplighetsvärdet, skapas på 

samma antal generationer? Denna aspekt kräver specifika 

lämplighetsfunktioner för att faktiskt vara relevant. 

 Generaliserbarhet. Generaliserbarhet här syftar på vikterna som utvecklats. 

Fungerar vikterna som utvecklats fram till ANN:et i fler animationer än de 

animationer dem har utvecklats för? 

 Stabilitet. Fokuset med den här aspekten är att kontrollera om de fysikaliska 

modellerna behåller sin form, att rörelserna inte exploderar. 

Uppdateringsfrekvensen på fysiken är också en central del i detta, då det kan 

vara avgörande för vilka system som kan hantera detta styrsystem. 

Resultaten ifrån experimenten erhålls efter att ett specifikt antal generationer har 

utförts. Antalet generationer specificeras för varje experiment av den anledningen att 

komplexa rörelser bör ta längre tid att lära sig. 

Slutligen, då funktionaliteten hos styrsystemet bekräftats, ska styrsystemet försöka 

generera en fallanimation åt trasdockan. Denna animation är baserad på en fallteknik 

som Groen, et.al. (2007) beskriver i sitt arbete, de förklarar även varför denna typ av 

fallteknik är en bra rörelse för defensivt syfte när skyddandet av höften är i fokus. En 

bildserie (se Figur 7), där denna rörelse visas upp, skall användas som 

referensmaterial för att specificera hur resultatet för den genererade animation bör se 
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ut. Styrsystemet kommer därför lägga fokus på att hålla höften skyddad under denna 

animation, systemet kommer inte heller att bara få trasdockan att röra sig precis vid 

kollisionstillfället, utan under hela rörelsen, så som man kan se i figur 7 rör sig 

figuren ganska tidigt under rörelsen för att minimera den kraft som påverkar höften. 

Målet är att avgöra hur väl ett styrsystem av den här typen faktiskt fungerar och vilka 

eventuella styrkor och svagheter som finns då den ska försöka generera animationer åt 

en trasdocka. 

Exakt hur bedömningen av animationen ska gå till är det svåra här. Det är en 

målinriktad AI, vilket gör att lämplighetsvärdet kan användas till viss del, men ger 

egentligen en vag bild av hur bra den genererade animationen egentligen är, t.ex. att 

den fick ett högt lämplighetsvärde under tiden den utvärderades på betyder inte att 

den rör sig ”lika bra” under ett dubbelt så långt tidsinterval. Detta gör det mycket 

svårare att göra en ordentlig utvärdering av hur bra styrsystemet fungerar. Av den 

anledningen kommer fler variabler än just lämplighetsvärdet att användas vid 

utvärderingen, aspekterna upprepbarhet, generaliserbarhet och stabilitet kommer att 

spela en stor roll vid bedömningen. 

 

Figur 7 Bildserie av en fallteknik ifrån knähöjd vars effektivitet undersökts av Groen, 

et al (2007) 

 

3.7.3 Testutrustning 

Alla experiment utförs på datorer med följande prestanda: 

 Intel® Core™2 Quad 2.66 GHz 

 3.49 GB RAM 

 Microsoft Windows XP Professional v 2002 Service Pack 2 
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4 Genomförande 

I det här kapitlet tas det producerade systemet upp, förklaringar kring dess struktur 

och funktionalitet samt diskussioner kring designbeslut och algoritm val. Därefter tas 

resultaten upp ifrån de genomförda mätningarna och en analys av dem.  

4.1 Det producerade systemet 

Styrsystemet arbetar med en AI, konstruerad av ANN och GA, och en simpel 

partikelbaserad trasdocka. Det är ett mål inriktat styrsystem där användaren får 

specificera rörelsen i form av en lämplighetsfunktion, detta är ett måste för att GA:n 

ska kunna utvärdera sina byggstenar, genomen, och till sist generera den korrekta 

rörelsen. 

Eftersom vikterna till ANN:et skapas via GA:n består systemet av mycket slump, 

detta är en avgörande faktor över hur lång tid genereringen tar. Det skulle t.ex. 

mycket väl kunna ske att tillräckligt bra vikter slumpas ut direkt vid programstarten. 

Styrsystemet har, på grund av dess simpla struktur, problem vid mer komplexa 

kroppar där flera objekt behöver röra sig samtidigt, dock beror detta på fysiken bakom 

trasdockan och inte direkt själva AI:n. I Figur 8 visas en skärmdump upp ifrån 

systemet, där finns den modell som ska animeras samt data som berättar vilken 

generation, uppsättning vikter, vad det bästa- och genomsnittligalämplighetsvärdet är 

just nu. 

I det här kapitlet diskuteras systemets struktur och vad för beslut som har tagits 

gällande designen på lösningen. I kapitel 4.1.1 beskrivs kopplingen mellan ANN, GA 

och trasdocka, vad som skickas mellan dem och vad som får trasdockan att röra sig.  

Därefter, i kapitel 4.1.2, beskrivs lösningsdesignen på klassnivå och hur dessa 

fungerar och integrerar med varandra. I kapitel 4.1.3 tas de designbeslut som har 

påverkat arbetet upp tillsammans med en förklaring till varför dessa beslut var 

nödvändiga. Till sista, i kapitel 4.1.4, beskrivs experimenten, hur de är designade samt 

vad de är tänkta att uppnå. 
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Figur 8 Skärmdump ifrån systemet. 

 

4.1.1 Genetisk Algoritm och Artificiellt Neuralt Nätverk. 

Kombinationen av ANN och GA har varit centralt vid utvecklingen, eftersom att det 

är en central del i detta styrsystem. AI:s huvudsakliga uppgift här är att utvärdera 

tillståndet hos de relevanta benen och utifrån de resultaten generera en kraft som ska 

appliceras på varje ben. De valda teknikerna är i sig väldigt flexibla vilket har gjort att 

ett antal olika konfigurationer har implementerats med varierande inställningar för 

elitism och andra attribut som påverkar inlärningen. 

Elitismen som finns tillgänglig i systemet är väldigt hög, den går att stänga av om så 

önskas. Elitismen i det här systemet består av tre delar, alla tre har med skapandet av 

nya generationer att göra: 

 Det bästa genomet kopieras alltid vidare. 

 Det bästa genomet är alltid en av föräldrarna. 

 Turneringsselektion används. 

Det bästa genomet läggs in i den nya generationen för att undvika att systemet 

utvecklas bakåt, dvs. får ett sämre bästa lämplighetsvärde, dock finns alltid 

möjligheten att lämplighetsfunktionen inte är deterministisk, vilket gör att det finns en 

möjlighet att lämplighetsvärdet inte är exakt.  

Det bästa genomet är också alltid en av föräldrarna vid skapande av nya genom, detta 

för att kunna föra bra egenskaper ifrån den bästa vidare till nästa generation. Detta 

kan bli för mycket elitism och kan orsaka att systemet hamnar i ett lokalt maxima.  
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Turneringsselektion är en algoritm som i sig inför en del elitism. Algoritmen fungerar 

som så att ett antal genom slumpas fram ur den nuvarande populationen, sedan väljs 

den med högst lämplighetsvärde ut. Detta kan bli problematiskt då större mängder, 

baserad på populationens storlek, genom slumpas fram, eftersom det då lätt kan bli att 

det bästa genomet väljs igen eller någon annat genom med högt lämplighetsvärde. 

Systemet hamnar på ett lokalt optima av lämplighetsvärdena och att det då tar lång tid 

innan någon egentlig förbättring sker, men detta bör dock hindra att systemet får ett 

sämre bästa lämplighetsvärde.   

Den genetiska algoritmen används för att manipulera vikterna som används i ANN:et, 

i och med att genomen i den genetiska algoritmen kontinuerligt blir utvärderade och 

att en hel del elitism är med i systemet vid uppdateringar, kommer vikterna att hela 

tiden bli bättre och bättre. 

Kontrollen över trasdockan sker via en användarimplementerad funktion där den 

relevanta informationen om respektive ben, som ska röra sig eller påverkar rörelsen 

på något sätt, hämtas ut. Relevant information kan vara hastighet och acceleration, 

men inte nödvändigtvis begränsad till det eftersom att rörelsen som ska skapas kan ha 

ytterligare kriterier som behöver uppfyllas. Denna information skickas sedan in till 

AI:n, som tolkar all indata och ger sedan utdata som översätts till en kraft som ska 

appliceras på de önskade benen. Ett exempel används för att förtydliga användningen: 

I exemplet finns en arm, armen är konstruerad av tre ben, överarm, underarm och 

hand. Målet med animationen är att armen ska vara helt utsträckt, detta visas upp i 

Figur 9 Illustration över exemplet, den vänstra armen illustrerar starttillståndet och 

den högra illustrerar måltillståndet. 

Det som tas ut är handens hastighet, acceleration och deltaposition till måltillståndet. 

Allt detta skickas in till AI:n som då kommer att ge en utdata, bestående av fyra tal 

med värden emellan 0 och 1. De tre första interpoleras mellan -1 och 1 för att skapa 

en riktning, den sista interpoleras mellan 0 till ett användarspecificerat max värde för 

kraften, i det här fallet, 10. De utdata som fås är alltså en riktning och storleken på 

kraften. Kraften appliceras sedan på handen för att få fram en accelerationsförändring 

i handen. Rörelsen utvärderas sedan enligt lämplighetsfunktion och exemplet körs 

fram tills att resultatet är tillräckligt bra. Figur 10 Illustrerar hur indata hanteras i 

nätverket.illustrerar hur hanteringen av indata sker i det neurala nätverket samt 

konstruktionen. Nätverket har enbart ett dolt lager, detta var ett effektivitets beslut då 

det tar längre tid att bearbeta datan med flera dolda lager. 

Valet av information som skickas emellan benen och AI:n, dvs. hastighet, acceleration 

och eventuell annan information, var ganska självklart då alla dessa faktorer spelar en 

stor roll över hur rörelsen beskrivs. Hastigheten beskriver riktning och storlek på 

rörelsen, accelerationen beskriver rörelsens förändring. Deltapositionen som nämndes 

i exemplet kan vara överflödigt, men det kan också hjälpa nätverket att förstå hur 

långt ifrån måltillståndet den specifika kroppsdelen är.  
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Indata – Hastighet, acceleration och övrigt

Dolt lager #1

Utdata – Riktning och styrka på kraft

Indatan skickas till alla neuroner i det 

dolda lagret

Resultatet ifrån det dolda lagret bearbetas och 

läggs i utdatalagret

 

Figur 10 Illustrerar hur indata hanteras i nätverket. 

 

4.1.2 Komponenter 

I det här kapitlet beskrivs de delar som implementerats i styrsystemet och vad dessa 

används till. 

Figur 11 visar upp designen för lösningen i form av ett klassdiagram. De två delarna, 

AI och trasdocka, är separerade och jobbar egentligen enbart tillsammans då 

användaren vill.  

I det här arbetet kombineras de två komponenterna i testapplikationerna där instanser 

av AI:n och trasdocka används för att skapa animationer. 

Figur 9 Illustration över exemplet, den vänstra armen illustrerar 

starttillståndet och den högra illustrerar måltillståndet. 
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Trasdocka

Particle

Rod

Bone

0..1

0..*

0..1*

Joint
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Artificiell Intelligens

ANN Layer Neuron

GA Genome

0..1 *

0..1 *0..1 *

0..1

0..*

 

Figur 11 Klassdiagram över AI:ns och trasdockans konstruktion 

 

Trasdocka 

Trasdockan består av ett antal byggstenar, en hel del av dessa har förenklats något för 

att hålla uppe produktionshastigheten, detta har lett till att en viss instabilitet finns i 

systemet. Mer detaljer kring vad som är ostabilt och varför tas upp i kapitel 4.1.3. 

Particle är en klass som representerar en punkt i tredimensioner, particle är egentligen 

hela grunden för trasdockan, genom att koppla ihop flera particles och sedan flytta en 

eller flera av dem kommer sedan att skapa en rörelse. De andra klasserna i systemet 

använder sig av den funktionaliteten hos Particle. Rod är den klass som håller ihop, 

eller isär, två Particle instanser. Det Rod gör är att undersöka om avståndet emellan 

dess Particles är för nära eller för långt ifrån varandra och korrigerar sedan deras 

positioner. Bone klassen är egentligen bara en klass som håller i fyra Particle instanser 

och sex stycken Rod instanser, dess syfte är att behålla dess form (formen specificeras 

av Particle instansernas positioner då Bone skapas) med hjälp av att kontinuerligt 

korrigera sina Particle instansers positioner med hjälp av Rod instanserna. Sex 

stycken Rod instanser krävs för att behålla formen, det blir med andra ord en Rod 
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mellan varje Particle par, se Figur 1 för en illustration över hur ett ben skulle kunna se 

ut. 

Joint klasserna används för att begränsa rörelsen mellan specifika ben. BallJoint 

klassen begränsar rörelsen genom att ge de sammankopplade benen ett konformat 

område att röra sig inom, se Figur 4 för hur en BallJoint är konstruerad. BallJoint har 

en relativt simpel konstruktion och kontrollerar enbart avståndet mellan båda Bone 

instanseras Particle, är de för nära korrigeras dessa Particles så att det otillåtna 

tillståndet upphör. Kapitel 4.1.3 tar upp varför BallJoint implementerades på detta sätt 

och vilka effekter det har haft på systemet. 

HingeJoint begränsar rörelsen till en cirkel, Figur 5 illusterar en HingeJoint. Denna 

begränsning var enkel att implementera av den anledningen att de Bone instanserna 

som ska kopplas ihop med en HingeJoint delar två Particle instanser, detta begränsar 

direkt rörelsen till en cirkel, dock har de tillgång till 360 graders rotation, en hel 

cirkel, vilket inte är tanken. Det HingeJoint klassen tillför är logik för att begränsa hur 

stort område som Bone instanserna får befinna sig på, i förhållande till varandra, på 

cirkeln.  

AI 

AI:n är här konstruerade av ett ANN kombinerat med en GA. ANN:ets uppgift är att 

tolka indata och ge utdata som sedan kan användas. Den indata som fås tolkas med 

hjälp av de vikter som GA utvecklat fram. 

ANN klassen innehåller logik för att hantera indata och ersätta vikter. ANN håller 

även i ett godtyckligt antal Layer instanser, minst två Layer (en för indata och en för 

utdata), ju fler Layer instanser som används desto mer bearbetad blir datan, men den 

tar även längre tid att bearbetas. Den indata som ANN klassen får tolkas med hjälp av 

en sigmoid funktion, detta gör att värdena som fås ut ifrån ANN:et ligger mellan noll 

och ett, vilket gör att dem enkelt kan användas för interpolering av värden användaren 

är intresserad av. 

Layer klassen är egentligen bara ett skal för en lista som håller i ett godtyckligt antal 

Neuron instanser, denna klass kan egentligen ersättas av att ANN klassen istället 

håller i en lista av listor som håller i Neuron instanser, men för enkelhetens skull 

implementerades en Layer klass. 

Neuron klassen håller i en lista av vikter, dessa vikter används för att tolka indata som 

skicks in till ANN. Dessa vikter initieras slumpmässigt mellan -1 och 1, dessa vikter 

modifieras kontinuerligt under exekveringens gång. 

GA klassen är den klass som håller i logiken för att bedöma och modifiera Genome 

instanser. GA klassen här är implementerad med Hög Elitism, där flera metoder 

används för att förhindra att vikterna generellt blir sämre under exekveringen, dessa 

metoder tas upp i kapitel 4.1.1. Genome klassen håller i ett antal värden, dessa värden 

är vad som modifieras i GA klassen, det är även dessa värden som används som vikter 

i ANN instansen.   

4.1.3 Designbeslut 

En hel del designbeslut har tagits i det här arbetet, dessa beslut har i största drag 

påverkat fysiken, då det är den delen av systemet som har varit mest komplex att 

implementera. Dessa beslut var i största grad förenklingar, förenklingarna har gjorts i 

det här arbetet av den anledningen att förenkla implementeringen av vissa delar av 
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systemet. Detta kapitel tar upp dessa förenklingar och andra designbeslut, varför de 

har gjorts och vilka konsekvenser de har haft på systemet. 

Lederna fick sin funktionalitet förenklat ganska radikalt kontra det som Glimberg och 

Engel (2007) gjorde i sitt arbete, detta beror på att transformationen emellan lokal- 

och världsrymd (eng. Local space, world space) visade sig vara betydligt mer 

komplex. Av den anledningen gjordes förenklingar på både gångjärns- och kulled. 

Gångjärnsleden har en fast rörelse, precis så som det var tänkt, men just hur begränsad 

den ska vara visade sig vara mer komplext att implementera, den slutgiltiga versionen 

har en begränsning på ett kvartsvarv, 90 grader, runt sin axel. 

Kulleden blev också förenklad i jämförelse med ursprungsidén. Istället för att ha ett 

plan som skulle användas vid beräkningar för rörelse kontrollen, specificerades 

istället ett minimum värde för hur nära partiklarna emellan de sammanlänkade benen 

får vara. Resultatet blev nästan detsamma, men det finns vissa lägen då den här 

kulleden kan tillåta en lite större rörelse än vad Glimberg och Engels variant gör. 

Dessa förenklingar gör att simuleringen inte blir så bra som det var tänkt, men var 

något som visade sig vara nödvändigt, dels så var det tidspressen, men även det 

faktum att det var styrsystemet som är i fokus och inte hur fysikaliskt korrekt 

trasdockan beter sig. Ett exempel på situationer där förenklingarna verkligen gav 

konsekvenser är vid kollisioner mot plan. Problemet uppstår då mer komplexa 

kroppar, så som en hel trasdocka, kolliderar med planet. Det som händer är att 

rörelsen ändras rejält vid vissa tillfällen och ger upphov till ryckiga rörelser, något 

som inte ser helt naturligt ut.  

Med tanke på alla förenklingar som gjordes för fysiken och att fysik i sig är rätt så 

komplicerat att arbeta med, varför implementerades inget existerande fysik bibliotek 

in i systemet istället? Anledning till det är att undvika onödigt komplexa fysiska 

simuleringar och att även existerande fysik bibliotek inte nödvändigtvis innehåller den 

funktionalitet som detta arbete krävde, då tanken var att hålla systemet simpelt. 

AI delen blev designad att ha möjligheten att slå på elitism om så önskas, elitismen är 

konstruerad så att systemet aldrig blir sämre. Det bästa genomets vikter kopieras alltid 

över till den nya generationen dvs. den nya generationen blir, som sämst, lika bra som 

den föregående. 

 

Figur 12 Illustrerar gångjärnsleden och dess rörelseområde. 

 



 

 20 

 

Figur 13 Illustrerar förenklings konsekvenser hos kulleden. Den högra visar ett 

tillstånd då benen kan röra sig lite mer än tänkt, men eftersom det är tillräckligt långt 

emellan partiklarna är tillståndet tillåtet. 

4.1.4 Experiment design 

Experimenten är konstruerade på följande sätt: 

 Ett specifikt antal ben som är ihopkopplade med antingen gångjärns- eller 

kulleder. 

 Ett ANN kombinerat med ett GA. 

 Ett mål för rörelsen, detta krävs för att kunna evaluera genomen. 

 En specifik tid som rörelsen ska utföras på. 

 En specifik populationsstorlek, mutationschans och korsningschans i GA:t. 

Experimenten ska köras ett specificerat antal generationer, 500 stycken. Prototypen 

kommer vid var 50:e generation att spara ner de nuvarande bästa vikterna tillsammans 

med dess lämplighetsvärde, systemets genomsnittslämplighetsvärde och systemets 

lägsta lämplighetsvärde. Detta ger 10 animationer per körning. 

Experimenten kommer ha en vag lämplighetsfunktion, detta för att få fram mer av 

självorganiseringen hos AI:n. Målet med detta experiment är att undersöka beteende 

inlärning och om den inlärda rörelsen stämmer överens med ett fallbeteende, som 

bevisat, minskar skadan på höften (Groen, et .al 2007). 

Ett antal testapplikationer för att undersöka funktionalitet hos systemet har även 

implementerats och kommer att tas med vid utvärderingen. 

4.2 Genomförda mätningar 

Tre experiment har utförts med olika inställningar på de parametrar som påverkar 

inlärningen hos AI:n.  

 Hög elitism 

 Växlande (med och utan elitism) 

 Ingen Elitism 

Varje experiment har körts tre gånger, där de har utvecklat systemet under 500 

generationer var. Vid var 50:e generation har experimentet sparat ner det bästa 

genomets vikter, dess lämplighetsvärde samt systemets genomsnittliga 

lämplighetsvärde och det lägsta lämplighetsvärde. 
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Ett par testapplikationer har även implementerats för att verifiera funktionaliteten hos 

styrsystemet och testa olika konfigurationer för inlärningen. Testapplikationerna har 

prövat på att utföra ett par simplare rörelser med olika populationsstorlekar och antal 

GA instanser. 

 Sträcka ut en arm 

 Böja en arm 

o Med en GA. 

o Med två GA. 

 Sträcka ut två armar 

o Med en GA. 

o Med två GA. 

Dessa tester har körts och blivit inspelade för att visa upp att systemet fungerar som 

tänkt (se Tester.mov under mappen Film för en tydligare bild av rörelserna). Figur 14 

visar upp ett antal skärmdumpar ifrån testapplikationen, i skärmdumparna visas 

sluttillståndet av animationen upp. Resultatet ifrån testapplikationen visar upp att 

animering av simplare kroppar fungerar med det här styrsystemet.  

 

 

Figur 14 Skärmdumpar ifrån test applikationen. 
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4.2.1 Hög Elitism 

Inställningen Hög Elitism använder sig av flera lösningar att behålla kvar bra 

egenskaper. Det bästa genomet kopieras alltid över till nästa generation, detta för att 

förhindra att resultatet blir markant sämre, det bästa genomet är alltid en av 

föräldrarna då nästa generation ska skapas, den andra föräldern väljs ut med hjälp av 

turneringsselektion, vilket ger ytterligare elitism. Denna typ av konfiguration kan lätt 

ge upphov till ett lokalt maxima, dvs. att förändringar kommer ske sällan, därför är 

mutationschansen högre i den här konfigurationen.  I Figur 15 visas resultaten ifrån de 

mätningar som gjorts med inställningen Hög Elitism, resultaten är genomsnittet på tre 

körningar.  

 Populationsstorlek: 50 

 Korsningschans: 90 % 

 Mutationschans: 10 % 

 Turneringsselektionsstorlek: 15 

Som syns i Figur 15 går det bästa lämplighetsvärdet (Ragdoll1AvgBest värdet) ner, 

detta beror inte på felaktig implementering av elitism faktorerna utan att 

lämplighetsfunktionen inte är deterministisk, detta betyder att om utvärderingen körs 

två gånger för samma vikter finns ingen garanti att resultatet kommer vara likadant.  

 

Figur 15 Mätningar ifrån experimentet med konfigurationen Hög Elitism. Alla värden 

är de genomsnittliga värden som fått under 3 körningar. 

4.2.2 Växlande 

Inställningen Växlande med och utan elitism byter mellan att ha elitism på eller av 

beroende på hur stor differensen mellan bästa och genomsnittslämplighetsvärdet är. 

Är den för låg stängs elitismen av, är den för stor aktiveras elitismen. Denna 

konfiguration inför större chans att det blir större skillnader mellan värdena om dessa 

resultat jämförs med de från Hög Elitism. I Figur 16 visas resultatet av de mätningar 

som utförts med denna inställning, resultaten är genomsnittet ifrån tre körningar. 

 Populationsstorlek: 50 

 Korsningschans: 90 % 

 Mutationschans: 0.02 % 

 Turneringsselektionsstorlek: 15 
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Figur 16 Graf över resultaten ifrån mätningarna med Växlande konfigurationen. Alla 

värden är de genomsnittliga värden som fått under 3 körningar 

4.2.3 Ingen Elitism 

Den tredje konfigurationen, Ingen Elitism, har tagit bort majoriteten av elitismen som 

används i konfigurationen Hög Elitism, men har fortfarande kvar 

turneringsselektionsalgoritmen för att välja ut föräldrar. För att neutralisera den 

elitism som turneringsselektion medför användes här en mycket större 

populationsstorlek, pga. det är det större chans att de genom som väljs ut av 

algoritmen inte alltid är de bästa. Figur 17 illustrerar resultaten ifrån denna 

konfiguration. 

 Populationsstorlek: 200 

 Korsningschans: 90 % 

 Mutationschans: 0.02 % 

 Turneringsselektionsstorlek: 15 

 

Experimenten har genererat 90 olika fallanimationer som alla ska följa beteendet att 

skydda höften vid ett fall åt höger, dessa har jämförts mot referensbilden (se Figur 7). 

Hur bra dessa animationer stämmer överens och andra attribut hos dem diskuteras i 

kapitel 4.3. 
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Figur 17 Graf över resultaten ifrån mätningarna med Ingen Elitism konfigurationen. 

Alla värden är de genomsnittliga värden som fått under 3 körningar. 

 

4.3 Analys av mätningar 

Mätningarna av lämplighetsvärdena är ganska svåra att avläsa någonting ifrån när 

animationen är i fokus. Lämplighetsvärdet säger enbart hur bra lämplighetsfunktionen 

följs. Den skulle kunna betyda att animationen är bra, men eftersom att 

lämplighetsfunktionen i de experiment som utförts har hållits ganska vag, för att 

frambringa självorganisering, är detta osannolikt. Ifrån de testapplikationer som 

skapats för att verifiera funktionaliteten hos systemet, upptäcktes det att 

lämplighetsvärdet kan berätta någonting om hur bra animationen är, så länge som 

lämplighetsfunktionen är specifik om hur måltillståndet ska se ut. Testapplikationerna 

visas upp i filmen Tester.mov (Under mappen ”Filmer” på CD-skivan), Figur 14 visar 

4 skärmdumpar från applikationerna. Mätningarna har dock visat upp att låg elitism 

ger upphov till högre lämplighetsvärden, detta syns tydligt på skillnaden mellan Figur 

15 och Figur 17, där kan man se att konfigurationen Ingen Elitism får något högre 

bästa lämplighetsvärde. 

Multipla populationer, dvs. fler än en GA instans, visade sig kunna snabba upp 

inlärningen till viss del i utbyte mot att mer minne används. Detta gällde dock för 

rörelser med tydliga och specifika lämplighetsfunktioner. Det visade sig också att om 

systemet fick utvärdera samma rörelse under en längre tid med enbart en GA instans 

nåde systemet ett snarlikt resultat. Den uppsnabbade inlärning är väldigt baserad på 

slump, i Figur 14 (jämför de högra skärmdumparna mot varandra) syns det tydligt att 

multipla populationer saktade ner inlärningen något enormt snarare än att snabba upp 

den. Detta gör att jag anser att använda sig av multipla populationer för att generera 

en animation är slöseri med minne för en väldigt liten, möjlig, vinst. 

Experimenten har visat upp att systemet är upprepbart eftersom att 

lämplighetsvärdena under körningarna har ganska så lika värden. Användare kan 

förvänta sig att en näst intill lika bra animation, baserat på lämplighetsvärdet, 

genereras inom samma generationsmängd. 

Under de nio körningar av experimentet genererades även vikter för 90 olika 

fallanimationer åt höger, dessa har jämförts mot referensbilden, Figur 7. Alla dessa 
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animationer är inspelade och finns i mappen Filmer på CD-skivan (Figur 18 till 23 är 

tagna från applikationen).  

Det finns en del animationer som påminner till viss del om rörelsen i referensbilden, 

de visar upp det som är mest iögonfallande med referensbilden, trasdockan tar emot 

sig med en eller flera händer. Med konfigurationen Hög Elitism genererades en 

animation efter 250 generationer (se filmen Hög elitism 1 – 250.avi), som följer 

beteendet till viss del, trasdockan tar emot sig med båda händerna vid fallet. Av det 

resultatet kan jag dra slutsatsen att det åtminstone går att generera animationer som 

följer ett specifikt beteende, dock är det få animationer, av de som genererats, som 

faktiskt skiljer sig ifrån en trasdocka utan styrsystem. Detta syns tydligt vid en 

jämförelse av rörelsen i filmen Hög Elitism 1 – 250.avi mot Hög Elitism 1 – 50.avi. 

Se Figur 18 och Figur 19. 

I Figur 19 syns det inte helt, men trasdockan tar emot sig med armarna vilket är den 

tydligaste aspekten som syns i de fall som Groen, et.al har analyserat (2007). Se Figur 

7 för referensbilder till målrörelsen, där syns tydligt att figuren tar emot sig med 

handen eller hela underarmen. 

Stabiliteten i systemet, dvs. fysiken och hur bra den fungerar, har diskuterats tidigare i 

kapitel 4.1.3. Det nämndes att en del förenklingar har implementerats för att kunna 

slutföra projektet och påbörja mätningarna. Detta ledde till att stabiliteten hos 

systemet inte är så hög som jag hade hoppats, det fungerar, men är fortfarande till viss 

del ganska ryckigt. Stabilitetsmässigt anser jag att systemet inte är tillräckligt bra, 

vilket man kan se tydligt i en hel del av de animationer som spelats in (se mappen 

Film på CD-skivan). Tankar kring eventuella förbättringar tas upp i kapitel 5.3. 

Systemet har testats till viss del på generaliserbarhet, dvs. möjligheten att använda 

samma vikter för fler än en animation. En av de tester som kördes skapade en 

animation för att sträcka ut en arm åt sidan, rörelse funktionen ändrades sedan till att 

få armen att sträcka sig rakt uppåt. Detta gav blandade resultat och min slutsats 

gällande generaliserbarhet är att systemet inte kan hantera generaliserbarhet på denna 

nivå ännu. Applikationen som skapades under detta arbete har möjligheten att knuffa 

trasdockan åt vänster och höger, detta gjorde det möjligt att pröva de genererade 

vikterna för fall åt olika håll. De vikter som genererats är anpassade för en typ av 

animation, inte två olika, detta betyder att om samma vikter ska appliceras på en ny 

animation kommer den nya rörelsen förmodligen att vara ”dålig”, speciellt visuellt 

sett, men även lämplighetsvärdet kommer att vara sämre. Detta syns tydligt i 

applikationen om användaren prövar att ge dockan en knuff åt vänster istället för en 

knuff åt höger, rörelsen hos armarna är långt ifrån lik rörelsen vid en höger knuff. 

Många animationer som genererades tenderade att påminna väldigt mycket om 

varandra, speciellt många av de som genererades med inställningen Hög Elitism. 

Följande skärmdumpar (Figur 20 till Figur 23) är tagna från fyra animationer som 

genererats med inställningen Hög Elitism, skärmdumparna visar upp en del av 

animationerna som påminner mycket om varandra, de är tagna vid 50, 100, 150 och 

200 generationer.  

Dock lyckades aldrig en animation som ser likadan ut som Figur 7 genereras, ett antal 

animationer påminner till viss del om den, speciellt delen med att använda handen och 

armen för att bromsa fallet. I figur 24 syns tillfället då trasdockan tar emot sig med 

höger armen och i figur 25 syns tillfället då vänster armen också når marken, armarna 

är markerade med en röd rektangel. 
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Figur 18 Skärmdump ifrån Hög Elitism 1 – 50 

 

Figur 19 Skärmdump ifrån Hög Elitism 1 – 250 

 

 

 

Figur 20 Skärmdump ifrån en rörelse vid 50 generationer. 
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Figur 21 Skärmdump ifrån en rörelse vid 100 generationer. 

 

Figur 22 Skärmdump ifrån en rörelse vid 150 generationer. 

 

Figur 23 Skärmdump ifrån en rörelse vid 200 generationer. 

 

Figur 24 Skärmdump ifrån Hög Elitism 1 – 250. 
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Figur 25 Skärmdump ifrån Hög Elitism 1 - 250 
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5 Slutsatser 

I det här kapitlet sammanfattas arbetet med en sammanfattning av resultaten, dessa 

resultat finns att läsa om i kapitel 4.3. En diskussion om arbetets fördelar och 

nackdelar om både resultaten och det producerade systemets tas också upp här. Till 

sist diskuteras tankar kring eventuella framtida påbyggnader för projektet. 

5.1 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan detta arbete anses lyckat, styrsystemet kan generera 

animationer som följer ett specifikt beteende. Detta är dock inte helt utan nackdelar, 

styrsystemet är, i sitt nuvarande tillstånd, slumpartat gällande resultatet, mycket beror 

på hur startvitkerna ser ut eftersom att det är dem som ska modifieras. Den nackdelen 

märktes vid generering av animationer med inställningen Hög Elitism, de 

animationerna tenderade att likna varandra. Detta visade sig även vara sant för de 

andra konfigurationerna också, dock fanns det fler skillnader i animationerna jämfört 

med de som Hög Elitism genererade. 

Styrsystemet visade sig under mätningarna vara upprepbart, graferna som presenteras 

i kapitel 4.2 visar att oavsett inställning tenderar systemet att nå ungefär samma 

genomsnittliga lämplighetsvärde. Att inte använda någon form av elitism förutom 

turneringsselektion visade sig ge bäst resultat, baserat på genomsnittsvärdet av de 30 

animationer som genererats med den konfigurationen. 

Systemet är även upprepbart på fler ställen än enbart lämplighetsvärdet, även 

animationerna som genereras tenderar att vara väldigt lika varandra från generation 50 

till generation 500, det finns undantag men dessa är väldigt få. Detta attribut märks 

tydligt vid de animationer som genererats med Hög Elitism. 

Tyvärr är systemet inte särskilt flexibelt, flexibelt i det syftet att vikter som genererats 

åt en typ av animation inte fungerar särskilt bra om samma vikter ska användas för en 

annan animation. Animationerna i detta arbete har genererats för ett fall åt höger, då 

samma vikter användes för ett vänster fall blev resultatet långt ifrån lika bra, både 

visuellt och lämplighetsvärdet. 

Stabiliteten i systemet är inte heller särskilt väl implementerad, den fungerar men inte 

mycket mer än så. Detta beror mestadels på grund av att lederna som begränsar 

rörelsen är för simpla. Fysiken är tillräckligt stabil för att kunna utföra och undersöka 

detta arbete, men behöver uppgraderas om vidare arbeten ska utföras. 

5.2 Diskussion 

Detta system har en hel del fördelar, det är ett helt automatiskt system vid generering, 

AI teknikerna gör det anpassningsbart och det är enkelt att implementera olika 

beteenden i spel. 

Genereringen är helt automatisk, vilket är en enorm fördel, som användare behöver 

man bara starta genereringen av den önskade animationen och sedan låta systemet 

utföra utvärdering av animationerna tills dess att en tillräckligt bra animation blir 

funnen. 

Systemet är anpassningsbart, detta beror helt och hållet på att ett ANN implementerats 

och använts i systemet. ANN är en AI teknik som går att anpassa till i stort sett vad 

som helst, animationsgenerering är inget undantag. 
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Genom att spara ut olika viktuppsättningar kan man enkelt skapa olika typer av 

rörelser för olika karaktärer i spel eller andra applikationer. Detta är en stor fördel då 

skillnader mellan karaktärer uppskattas. 

Systemet har en del nackdelar, dessa är fysiken, styrningen är inte alltför uppenbart, 

det tar lång tid och värdena som faktiskt fås ut av systemet kan vara missvisande. 

Fysiken i systemet är simpelt implementerad, detta har gett varierande påverkningar i 

systemet, i vissa fall exploderar rörelsen till något helt annorlunda än tänkt. 

Rörelserna är ryckiga till viss del också, vilket syns ganska tydligt i både de filmer 

som finns att se på CD-skivan och då animationerna körs i applikationen. Detta tas 

upp i kapitel 4.1.3. 

För att kunna styra trasdockan överhuvudtaget krävs en hel del programmeringsvana 

eftersom att det som styr trasdockan just nu är dels lämplighetsfunktionen och den 

funktion som genererar en rörelse, dessa kräver att användaren förstår hur den ska 

interagera med både AI och trasdocka, vilket inte alltid är helt självklart. 

Genereringen tar lång tid. De mätningar som har utförts här gjordes på enbart 500 

generationer och dessa tog drygt 5 timmar var att generera. Dock är det inte ett alltför 

stort problem, eftersom att allting sker automatiskt. Detta är något som inte bör göras 

under en spelsession, utan genereringen måste ske innan spelet ska köras, den spelare 

som kan vänta 5 timmar innan han eller hon får se en animation, medans denna spelar, 

finns inte. 

Systemet uppskattar hur bra rörelsen är baserat på en lämplighetsfunktion, detta värde 

kan vara missvisande i många fall. Lämplighetsvärdet som fås ut säger bara hur bra 

villkoret i lämplighetsfunktionen följs, den säger ingenting om hur bra animationen 

är. Detta kan bli problematiskt då det snabbt blir många animationer att undersöka om 

dessa är tillräckligt bra. Detta kan motverkas genom att göra lämplighetsfunktionen 

mer specifik över vad som ska vara bra, detta betyder att en hel del självorganisering 

försvinner, men lämplighetsvärdet blir mindre missvisande då. 

Trots alla nackdelar fungerar systemet bättre än väntat. Systemet kan användas i spel 

om så önskas, dock kräver det något mer arbete för att minimera de brister som 

systemet har just nu. Personligen anser jag inte att systemet bör användas, inte som 

det ser ut just nu. Detta är för långsamt och svårt med att generera animationer, hela 

rörelsen beror på en lämplighetsfunktion, som måste vara otroligt välskriven för att 

faktiskt vara relevant för rörelsen. Dessutom är systemets fysik just nu väldigt 

instabil, vilket orsakar ryckiga rörelser och i värsta fall explosioner av rörelsen. 

 

5.3 Framtida arbete 

Detta styrsystem kräver en del arbete till innan det verkligen kan anses var redo att 

användas i andra applikationer. På t.ex. två till tre veckor, skulle jag vilja 

implementera bättre sätt att interagera med systemet, ett interface som berättar lite 

mer för användaren än vad det gör just nu. Även en bättre algoritm för att uppfylla 

ledernas funktionalitet behövs, detta är också något som bör kunna designas och 

implementeras under en två veckors period. 

Hade jag haft längre tid på mig, exempelvis ett halvår till, skulle jag vilja 

implementera mer eller mindre det som beskrevs i föregående stycke, fast lite mer 

genomgående. Gränssnittet som användaren ska interagera med kan exempelvis 
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implementeras genom Winforms. Detta kan ge användaren mer information och mer 

kontroll över systemet samt göra det lättare att navigera. 

Lämplighetsfunktionen och rörelsefunktionen är också något jag gärna skulle vilja 

göra enklare att konstruera, t.ex. integrera detta i gränssnittsuppgraderingen så att 

användaren kan specificera den under körningen via kod eller något annat system som 

kräver mindre programmeringskunskaper, en algoritm för att generera en 

lämplighetsfunktion utifrån de som användaren specificerar skulle vara en väldigt bra 

utbyggnad. 

Fysiken behöver också bli mer stabil och bättre kontrollerad, just nu är den ryckig och 

det finns risker att systemet kan explodera. Alternativt kan man integrera ett 

existerande fysikbibliotek för att få mer fysisk stabilitet i systemet. 

Att kunna exportera animationen som genererats till en separat fil, som kan användas i 

exempelvis Maya eller andra animeringsprogram, skulle vara en bra påbyggnad 

också, då detta skulle göra att systemet blir mycket mer flexibelt i antal 

användningsområden. Detta skulle göra det möjligt att skapa fysikaliskt korrekta 

animationer utan att behöva använda detta styrsystem alls i slutprodukten och då spara 

in komplicerade fysikberäkningar eftersom att animationen kan köras utan att behöva 

använda sig av styrsystemet. 
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