
 

 

 

 

 

Integrering av 3D-fysikmotor i  

simuleringsramverk för telekrigdueller 

Examensarbete utfört i bildkodning 

av 

Ulf Kargén 

LiTH-ISY-EX-ET--09/0353--SE 

Linköping 2009 

  



  



 

 

 

 

Integrering av 3D-fysikmotor i simuleringsramverk för telekrigdueller 

 

Examensarbete utfört i bildkodning 

vid Linköpings tekniska högskola 

av 

 

Ulf Kargén 

 
LiTH-ISY-EX-ET--09/0353--SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Handledare: Ingemar Ragnemalm, ISY 

  Hanna Andersson, FOI 

  Mikael Petersson, FOI 

 Examinator:  Ingemar Ragnemalm 

 

Linköping 13 januari 2009 

  



 



Presentationsdatum 
 
2009-01-13 

Publiceringsdatum (elektronisk version) 
 
 

 Institution och avdelning 

Institutionen för systemteknik 

 

Department of Electrical Engineering 

 

 

  

 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se 

 
 

Publikationens titel 
 
Integrering av 3D-fysikmotor i simuleringsramverk för telekrigdueller 
 
 

Författare 
Ulf Kargén 
 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med det här arbetet har varit att välja ut och integrera en lämplig fysikmotor med öppen källkod i 
simuleringsprogramvaran EWSim på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). EWSim är ett ramverk för duellsimulering i 
olika telekrigsscenarier. Teorin bakom fysikmotorer och några vanliga tekniker för fysiksimulering har beskrivits kortfattat. 
Tre fysikmotorer har presenterats och utvärderats med avseende på lämplighet för integrering i EWSim. 
 
Fysikmotorn Bullet valdes ut och integrerades i simuleringsprogramvaran. En av de huvudsakliga slutsatserna av arbetet är 
att fysikmotorer som Bullet mest kan bidra med ökad visuell realism i EWSim. För att återskapa verkliga egenskaper hos 
exempelvis simulerade fordon med hjälp av fysikmotorn skulle förhållandevis mycket ytterligare arbete krävas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
Fysikmotor, Bullet, Open Dynamics Engine, Tokamak, EWSim, FOI 

 

Språk 

 
X Svenska 
 Annat (ange nedan) 
 
 
 

Antal sidor 
   38 

Typ av publikation 

 
 Licentiatavhandling 
X Examensarbete 
 C-uppsats 
 D-uppsats 
 Rapport 
 Annat (ange nedan) 
 

 

ISBN (licentiatavhandling) 

 

ISRN  LiTH-ISY-EX-ET--09/0353--SE 
 

Serietitel (licentiatavhandling) 

 

 

Serienummer/ISSN (licentiatavhandling) 



 



i 
 

Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet har varit att välja ut och integrera en lämplig fysikmotor med öppen 

källkod i simuleringsprogramvaran EWSim på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). EWSim 

är ett ramverk för duellsimulering i olika telekrigsscenarier. Teorin bakom fysikmotorer och 

några vanliga tekniker för fysiksimulering har beskrivits kortfattat. Tre fysikmotorer har 

presenterats och utvärderats med avseende på lämplighet för integrering i EWSim. 

Fysikmotorn Bullet valdes ut och integrerades i simuleringsprogramvaran. En av de huvud-

sakliga slutsatserna av arbetet är att fysikmotorer som Bullet mest kan bidra med ökad visuell 

realism i EWSim. För att återskapa verkliga egenskaper hos exempelvis simulerade fordon med 

hjälp av fysikmotorn skulle förhållandevis mycket ytterligare arbete krävas. 
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1 Inledning 
De senaste åren har realtidsfysikmotorer börjat spela en allt viktigare roll för att höja realism 

och verklighetskänsla i dataspel. I de första spelen, som på allvar började använda fysik-

motorer, var syftet med fysikmotorn i princip endast att öka den visuella realismen. I takt med 

att funktionalitet och precision hos fysikmotorerna utvecklats har dock flera spelutvecklare 

börjat använda simulerad fysik som en integrerad del i själva spelupplägget. Hinder kan t.ex. 

forceras och fiender bekämpas genom att dra nytta av en rörlig, dynamisk omgivning, 

simulerad av fysikmotorn. Fysikmotorer avsedda för spel har också börjat användas för annat 

än rena speltillämpningar, ett exempel är Microsoft Robotics Studio (1), som använder den 

kommersiella fysikmotorn PhysX från NVIDIA. 

Från början fanns det i princip bara kommersiella alternativ när det gällde fysikmotorer för 

3D-speltillämpningar. På senare tid har dock flera gratis fysikmotorer med öppen källkod 

börjat kunna konkurrera med de kommersiella motorerna. Flera kommersiella spel i dag 

använder gratis Open Source-fysikmotorer. 

I det här examensarbetet har tre större Open Source-fysikmotorer studerats och en lämplig 

kandidat har valts ut och integrerats i en befintlig programvara för duellsimulering. 

1.1 Bakgrund 

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, är en myndighet under Försvarsdepartementet med 

verksamhet i Grindsjön, Kista, Linköping och Umeå. Examensarbetet har utförts inom 

verksamhetsområdet telekrig på FOI i Linköping. 

FOI utvecklar i projektet Duellsimulering Framtida Telekriginsatser ramverket EWSim för 

simulering av telekrig i olika scenarier. Telekrig innefattar olika former av elektronisk 

krigföring, som exempelvis användning av eller skydd mot signalspaning, målsökande vapen, 

utstörning av elektronisk utrustning m.m. I simuleringen kan olika plattformar, som mark-

fordon, vattenfarkoster, flygplan etc. placeras ut i en simulerad terräng. Varje plattform kan 

vara försedd med olika utrustning, som vapen eller sensorer av olika slag. För att förbättra 

realismen i visualisering och simulering har FOI föreslagit det här examensarbetet, som går ut 

på att integrera en fysikmotor i EWSim-ramverket. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att integrera en fysikmotor i EWSim-

ramverket. Uppgiftsbeskrivningen från FOI har medvetet gjorts ganska löst hållen, för att 

uppgiften skall kunna anpassas både för ett arbete på 15 och 30 högskolepoäng (hp). Det finns 

därför ingen fast kravspecifikation, utan en lista med generella önskemål från FOI. En del av 

uppgiften har också varit att bedöma i vilken utsträckning dessa önskemål kan uppfyllas under 

den givna tidsramen.  

FOIs uppgiftsbeskrivning för examensarbetet består av tre punkter: 

 Välja ett lämpligt Open Source-bibliotek för fysiksimulering (fysikmotor) 

 Integrera detta på lämpligt sätt i EWSim så att realtidsprestanda kan behållas 

 Inkludera terrängberoende (exempelvis att fartyg enbart kan röra sig i vatten, fordon 

får olika maxhastighet beroende på underlag, vägföljning, etc.). 
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För att kunna utvärdera de olika kandidaterna och integrera vald fysikmotor på ett lämpligt 

sätt behövde vissa frågeställningar besvaras. De huvudsakliga frågeställningarna för det här 

arbetet är: 

 Hur fungerar en fysikmotor? 

 Hur realistisk simulering kan man vänta sig av en fysikmotor? 

 Vilken Open Source-fysikmotor lämpar sig bäst för integrering i EWSim? 

 Vilka delar av vald fysikmotors funktionalitet kan integreras i EWSim? 

1.3 Avgränsningar 

I det här arbetet har fokus i teoridelen lagts på att ge en övergripande beskrivning av några av 

de vanligaste teknikerna som används i fysikmotorer. Ingående teori och detaljer angående 

implementering ligger utanför ramen för ett kandidatarbete. Det finns också fler tekniker än de 

som tas upp här.  

Beskrivning och utvärdering av fysikmotorerna har främst skett med utgångspunkt från vilken 

funktionalitet som kan vara användbar i den specifika tillämpningen i EWSim. Arbetet skall 

alltså inte ses som en generell utvärdering av fysikmotorer. 

Enligt uppgiftsbeskrivningen har endast Open Source-fysikmotorer undersökts. Tre möjliga 

kandidater har valts ut på grundvalen att de är de mest kända och kompletta alternativen med 

öppen källkod. Det finns dock betydligt fler fysikmotorer med öppen källkod än de som tas upp 

i det här arbetet. 

Den begränsade tidsramen tillät inte heller praktiska tester av de olika fysikmotorerna, utan 

utvärderingen har helt grundats på studier av publicerade undersökningar och bedömningar 

av de olika kandidaterna med avseende på funktionalitet m.m.  

1.4 Metod 

1.4.1 Insamling av information 

För att få en överblick av fysikmotorers uppbyggnad och funktion hämtades först information 

främst från böcker, artiklar, examensarbeten, doktorsavhandlingar m.m. Information om 

individuella fysikmotorer har hämtats framförallt från respektive fysikmotors hemsida och 

online-dokumentation, men också från exempelvis foruminlägg på Internet.  Utifrån denna 

information valdes tre möjliga kandidater ut. 

För att kunna bedöma respektive fysikmotors lämplighet för integrering i EWSim-ramverket 

var jag också tvungen att sätta mig in i grunderna för hur detta fungerade. Det skedde främst 

genom att studera källkoden samt med hjälp av intern dokumentation. 

1.4.2 Utvärdering av kandidaterna 

Utvärderingen av lämpligast kandidat skedde främst genom att jämföra respektive fysikmotors 

funktionalitet samt med hjälp av en publicerad studie (2) av fysikmotorer. 

1.4.3 Implementation 

Huvuddelen av tiden för examensarbetet upptogs av implementeringsarbetet. Vald fysikmotor 

integrerades i den befintliga källkoden för EWSim, skriven i C++. Utvecklingsmiljön som 

användes var Microsoft Visual Studio 2008. 
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1.5 Struktur 

Efter detta inledande kapitel följer en genomgång av teorin för fysikmotorer i kapitel 2. Först 

beskrivs grundläggande fysikaliska termer och sedan följer en beskrivning av fysikmotorers 

uppbyggnad och teorin bakom dem. 

För att läsaren bättre skall förstå urvalskriterierna i utvärderingsdelen ges i kapitel 3 en 

kortfattad beskrivning av EWSim-ramverket. 

Utvärderingen av fysikmotorer presenteras i kapitel 4. De tre kandidaterna beskrivs kortfattat 

och respektive fysikmotors lämplighet för integrering i EWSim diskuteras sedan. Den valda 

fysikmotorn Bullet beskrivs mer detaljerat i kapitel 5. 

I kapitel 6 beskrivs själva implementeringsarbetet. Först beskrivs uppbyggnaden av 

fysikkoden för EWSim. Sedan diskuteras några problem som uppstått och hur de lösts. 

Slutligen ges några förslag på framtida utökningar av arbetet. 

Rapporten avslutas i kapitel 8 med slutsatserna av arbetet. 
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2 Teori 
I det här kapitlet ges en kort teoribakgrund till fysikmotorer. Kapitlet börjar med en kort 

genomgång av grundläggande terminologi inom klassisk fysik och fortsätter sedan med en 

beskrivning av vanliga tekniker som används för att simulera fysik i realtid. 

2.1 Kort om fysikaliska termer 

För att förstå en fysikmotors funktion krävs grundläggande kunskaper inom klassisk mekanik. 

Här ges en kort sammanfattning av vanligt förekommande termer. För en ingående genomgång 

av grundläggande klassisk mekanik se valfri lärobok i ämnet, exempelvis (3). 

Linjär hastighet 
Den linjära hastigheten hos ett föremål är den sträcka som föremålet förflyttas per tidsenhet. 

Eftersom hastigheten har både storlek och rikting är den en vektorstorhet. 

Beteckningen är  och SI-enheten är meter per sekund (m/s). 

Vinkelhastighet 
Vinkelhastigheten eller rotationshatigheten hos ett föremål är förändringen i rotationsvinkel 

runt en viss punkt per tidsenhet. Vinkelhastigheten är också en vektorstorhet.  

Beteckningen är och SI-enheten är radianer per sekund (rad/s). 

Massa 
Ett föremåls massa bestämmer hur mycket det påverkas av gravitationskraften och hur stor 

tröghet föremålet har. Ju större tröghet ett föremål har, ju svårare är det att påverka dess 

rörelse.  

Beteckningen är  och SI-enheten är kilogram (kg). 

Tröghetsmoment 
Tröghetsmomentet bestämmer hur ”svårt” det är att påverka ett föremåls rotation kring en 

viss axel. Tröghetsmomentet beror på val av rotationsaxel och massfördelningen hos 

föremålet. Beteckningen är  och SI-enheten är kilogramkvadratmeter (kg ∙ m2). 

Tröghetstensor 
Ett föremåls totala rotationströghet kan beskrivas med en tröghetstensor, vilken kan användas 

för att beräkna rotationströgheten hos föremålet kring en godtycklig axel. Tensorn är ett 

abstrakt matematiskt begrepp vars formella definition ligger lite utanför ramen för det här 

arbetet. Tensorer används dock ofta inom fysiken eftersom de i praktiken är lätta att arbeta 

med och kan användas för att beskriva geometriska egenskaper på ett kompakt sätt. En 

tröghetstensor i ett tredimensionellt koordinatsystem beskrivs t.ex. av en enkel 3x3-matris. 

Tröghetstensorn brukar betecknas . 

Kraft 
En kraft är en fysikalisk storhet med storlek och riktning (en vektorstorhet), som orsakar en 

acceleration hos det föremål den verkar på. Om nettokraften på ett föremål är noll förändras 

alltså inte dess hastighet enligt Newtons första lag. Eftersom massan bestämmer trögheten hos 

ett föremål (se ovan) krävs en större kraft för att förändra ett föremåls linjära hastighet ju 

större massa det har. Detta beskrivs av Newtons andra lag .  

Beteckningen är  och SI-enheten är Newton (N). 



6 
 

Vridmoment 
Ett vridmoment orsakar en vinkelacceleration kring en viss axel, d.v.s. en förändring av 
vinkelhastigheten kring denna axel. Förhållandet mellan vridmoment, tröghetsmoment och 
vinkelacceleration är helt analogt med förhållandet mellan kraft massa och acceleration i 
Newtons andra lag ovan. Vridmoment kring en punkt är definierat som kryssprodukten mellan 
en kraft och momentarmen som kraften verkar på, se Figur 2.1. Vridmoment är också en 
vektorstorhet. 
Beteckningen är  och SI-enheten är Newtonmeter (Nm). 

Impuls 
En kort stöt, som exempelvis en kollision mellan två objekt, kan beskrivas som en impuls. Den 

impuls som verkar på ett föremål vid en stöt definieras som förändringen i rörelsemängd som 

stöten resulterar i. Rörelsemängd är i sin tur definierad som . Eftersom massan inte 

påverkas av stöten innebär en förändring av rörelsemängden alltså en förändring av hastig-

heten. En impuls kan alltså beskrivas som en momentan förändring av hastigheten1. En 

alternativ definition av impuls är produkten av den genomsnittliga kraften som verkar på 

föremålet under kollisionen och tiden som kollisionen varar. 

Masscentrum 
Ett föremåls linjära rörelse kan beskrivas som rörelsen hos en enda punkt, där all föremålets 

massa finns samlad. Denna punkt kallas föremålets masscentrum. Gravitationskraften på ett 

föremål verkar också i masscentrummet.  

Friktion 
Friktion är en kraft som uppstår vid kontakt mellan två ytor. Friktionskraften verkar längs 

kontaktytan och är alltid riktad så att den motverkar rörelser som får de två objekten att glida 

över varandra. Eftersom friktion i grunden beror på interaktion på atomnivå mellan de två 

ytorna är det i praktiken omöjligt att beskriva friktionskrafter exakt. I stället använder man 

mer eller mindre noggranna modeller.  

Man brukar skilja på statisk och kinetisk friktion mellan två ytor. När två ytor vilar mot 

varandra utan att glida rör det sig om statisk friktion. Om exempelvis en låda står på ett golv 

krävs att en viss kraft verkar på lådan för att övervinna den statiska friktionen mellan golv och 

låda, så att lådan börjar glida över golvet. Om kraften med vilken man skjuter på lådan är 

mindre än den statiska friktionskraften förblir lådan i vila. När lådan börjar glida uppstår en 

friktionskraft som bromsar lådans rörelse. Detta är den kinetiska friktionskraften. 

                                                             
1 Impulsen är en teoretisk approximation av en stöt. I ”verkligheten” existerar inga impulser, utan stötar 
utgörs bara av krafter som verkar under mycket kort tid. 

p 
r 

F 
 

Figur 2.1 Vridmomentet kring punkten  definieras 
som . 
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En vanlig approximation av friktion är Coulumbs friktionsmodell. Enligt denna fås friktions-

kraften genom att multiplicera normalkraften, d.v.s. kraften med vilken de två ytorna trycks 

mot varandra, med en friktionskoefficient. Friktionskoefficienten är specifik för varje par av 

material och måste bestämmas empiriskt. Olika friktionskoefficienter gäller för statisk och 

kinetisk friktion. 

2.2 Fysikmotorer 

En fysikmotors syfte är att simulera klassisk mekanik för ett fysikaliskt system. Klassisk 

mekanik kan delas in i tre kategorier, statik, kinematik, och dynamik. Statik beskriver statiska 

system i jämvikt, d.v.s. system i vila. Kinematik beskriver rörelser i system med hjälp av 

relationer mellan tid, position, hastighet och acceleration, men tar inte hänsyn till vad som 

orsakar rörelsen. Dynamik kan sägas utgöra den mest kompletta beskrivningen av rörelser i ett 

system, genom att också ta hänsyn till rörelsernas orsaker, nämligen de krafter som verkar på 

föremål i systemet och ger upphov till acceleration och hastighet.  

Mer specifikt simulerar fysikmotorer dynamik hos ett system. På det sättet kan en helt 

interaktiv värld simuleras i datorn, där föremål reagerar på ett fysikaliskt realistiskt sätt vid 

interaktion. I grundläggande fysikundervisning brukar främst statik och kinematik behandlas. 

Dynamik kan sägas vara den svåraste av de tre huvudfälten inom klassisk mekanik, då den 

beskriver världen på lägst abstraktionsnivå, närmast ”verkligheten”. Att bygga en simulerad 

dynamisk fysiksimulering är alltså långt ifrån trivialt. I avsnitten nedan beskrivs övergripande 

de problem som fysikmotorn måste lösa, och några vanliga sätt att göra detta på. 

2.2.1 Grundläggande uppbyggnad och funktion 

De flesta realtidsfysikmotorer har en i grunden liknande uppbyggnad. En fysikmotors funktion 

kan grovt sett delas upp i två delar, en kollisionsdetekteringsdel och en fysikdel som beräknar 

rörelsetillståndet hos de simulerade kropparna i systemet.  Den senare delen kan i sin tur ofta 

delas upp i en del som beräknar s.k. constraints2  och en del som beräknar alla kroppars nya 

position och hastighet genom numerisk integrering.  

En fysikmotor arbetar alltid i diskreta tidssteg. I varje steg utförs kollisionsdetektering, som 

samlar in alla kontaktpunkter mellan objekt i simuleringen. Kollisionsdata från kollisions-

detekteringssteget skickas sedan till fysikdelen, där de krafter och/eller impulser som krävs 

för att upprätthålla alla constraints beräknas, se avsnitt 2.4.1.  Med utgångspunkt från alla 

ackumulerade krafter på objekten i simuleringen utförs sedan en numerisk integrering över ett 

tidssteg för att beräkna objektens nya positioner och hastigheter. Hur ofta och i vilken ordning 

de olika komponenterna anropas beror på simuleringsmetoden. Ofta är detta beroende på det 

önskade förhållandet mellan noggrannhet och prestanda. Realtidsfysikmotorer för spel 

fokuserar på prestanda och krävande delar som kollisionsdetekteringsmodulen anropas oftast 

bara en gång per tidssteg. I metoder som fokuserar på precision kan exempelvis constraint-

modulen anropa kollisionsdetekteringsdelen flera gånger per tidssteg. En detaljerad 

diskussion av detta ges i (4). 

I realtidsfysikmotorer brukar i huvudsak stela kroppar hanteras, d.v.s. odeformerbara kroppar. 

Vissa fysikmotorer har dock stöd för mjuka, eller deformerbara kroppar. I verkligheten är alla 

föremål mer eller mindre deformerbara, men stelkroppsbeskrivningen av föremål är ofta en 

                                                             
2Ungefär ”rörelserestriktioner” på svenska. 
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bra approximation för fast materia, som metall, sten, trä o.s.v. Stela kroppar är också 

beräkningsmässigt betydligt enklare att hantera. Deformerbara kroppar brukar därför endast 

användas i liten utsträckning i praktiska tillämpningar som ställer höga krav på realtids-

prestanda. I slutet av det här kapitlet behandlas simulering av mjuka kroppar kortfattat. 

De olika huvuddelarna i en fysikmotor beskrivs mer ingående i avsnitten nedan. 

2.3 Kollisionsdetekteringsdelen 

Kollisionsdetekteringssystemet är en central del i en fysikmotor. Den beräknar alla kontakt-

punkter mellan objekten i simuleringen och skickar den informationen vidare till den egentliga 

fysiksimuleringsdelen.  

Kollisionsdetekteringen är den mest CPU-intensiva delen av fysikmotorn (5), flera metoder för 

att optimera kollisionsdetektering har därför utvecklats. Det enklaste sättet att implementera 

kollisionsdetektering vore att för varje par av objekt i systemet kontrollera eventuella kolli-

sioner. Eftersom antalet kollisionstest då snabbt blir väldigt stort med ökande andel objekt 

brukar kollisionsdetekteringen delas in i två delar. En grov utsållning hittar först möjliga 

kollisionspar och en mer detaljerad kollisionsdetektering hittar sedan de faktiska kontakt-

punkterna mellan objekten.  

Grovsållningen kan åstadkommas på olika sätt. Ofta brukar först rummet delas in i mindre 

områden, så att kollisionsdetektering endast behöver ske för objekt inom samma område. 

Flera sätt att göra den rumsliga uppdelningen finns. Ett generellt problem med tekniker av den 

här typen är hantering av objekt som överlappar mellan flera områden. En metod som inte 

lider av detta problem, och därför ofta är ett bättre val (6), är att dela in närliggande objekt i 

grupper genom att testa om de kan omslutas med en enkel geometrisk form. Vanliga 

inneslutande geometrier för ändamålet är sfär, AABB (Axis Aligned Bounding Box) och OBB 

(Oriented Bounding Box). Se Figur 2.2.  

För att ytterligare solla bland kollisionsparen innan den detaljerade kollisionsdetekteringen 

sker brukar för varje par i samma område en grov uppskattning av om en kollision är möjlig 

göras. Detta brukar kallas för den breda fasen (eng. broad phase), och kan åstadkommas på 

olika sätt. En vanlig algoritm för ändamålet är Sweep and Prune (6), som ändvänder en 

förenklad inneslutande volym för varje objekt, t.ex. en AABB (se ovan). Algoritmen beräknar 

projektionen av varje inneslutande geometris start- och slutpunkter på de tre koordinat-

axlarna. Start- och slutpunkterna sorteras sedan. Eftersom ordningen mellan punkterna sällan 

ändras påtagligt under ett tidssteg kan sorteringen effektiviseras. Om två objekt visar sig 

överlappa längs alla tre koordinataxlar är det också möjligt att de överlappar i rummet, och 

kollisionsparet skickas vidare för detaljerad kollisionsdetektering.  

Den detaljerade kollisionsdetekteringsfasen brukar kallas för den smala fasen (eng. narrow 

phase). Det är där de eventuella kontaktpunkterna mellan objekt bestäms. Olika sätt att utföra 

kollisionsdetektering kan användas beroende på vilka geometriska former objekten utgörs av. 

En universell metod, som är effektiv och fungerar för alla konvexa geometrier, är GJK-

algoritmen, uppkallad efter upphovsmännen Gilbert, Johnson och Keerthi (6). Algoritmen 

beräknar det minsta avståndet mellan två geometriska objekt A och B genom att hitta minsta 

avstånd till origo för A – B, där A – B är definierat som summan av alla vektorer som kan dras 

från någon punkt på B till någon punkt på A. Algoritmen kan också modifieras för att ge 
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Figur 2.2 Exempel på enkla inneslutande volymer för en komplex geometri: sfär (vänster), AABB (mitten) och OBB 
(höger). Bilden är tagen från källa (5). 

penetreringsdjup vid överlapp. För att spara beräkningskapacitet vid kollisionsdetektering är 

det vanligt att approximera komplexa former med enklare geometriska objekt. De flesta 

fysikmotorer har ett antal inbyggda sådana kollisionsgeometrier, som rätblock, sfärer, 

cylindrar etc.  

Ofta beräknar endast kollisionsdetekteringssystemet ett litet antal kontaktpunkter, som får 

representera hela kontaktytan. Exempelvis kan kontaktytan för en kub som vilar på en plan yta 

beskrivas med endast fyra punkter, en i varje hörn av kuben. 

Alla kollisionsdetekteringstekniker som diskuterats hittills i det här avsnittet sker i diskreta 

tidsintervall. För varje tidssteg görs en sökning efter eventuella kollisioner.  Om ett föremål rör 

sig tillräckligt snabbt kan det hinna passera rakt igenom ett tunt föremål, t.ex. en vägg, mellan 

två tidssteg. Då upptäcks aldrig kollisionen. Detta fenomen brukar benämnas tunnling. Även 

om föremålet inte hinner igenom väggen innan kollisionen detekteras kan penetreringsdjupet 

vara så stort att fysikmotorn inte klarar av att hantera kollisionen ordentligt, vilket kan leda till 

orealistiskt beteende. Problem av denna typ kan avhjälpas med så kallad kontinuerlig kolli-

sionsdetektering (eng. Continous Collision Detection, CCD). Det finns flera olika tekniker för 

kontinuerlig kollisionsdetektering. Erleben beskriver i (4) de två teknikerna retroactive 

detection och conservative advancement. Retroactive detection gör först ett tidssteg och 

kontrollerar om en kollision skett. Om så är fallet ”backas” simuleringen till en tidpunkt innan 

kollisionen skett och tiden stegas fram med ett kortare tidssteg. Detta upprepas sedan tills 

föremålen precis rör vid varandra, inom något feltoleransområde. 

Då conservative advancement används interpoleras tiden tills två närliggande objekt kolliderar 

med utgångspunkt från hastighet och acceleration hos föremålen i simuleringen, s.k. Time of 

Impact (TOI). Med hjälp av denna tidsuppskattning stegas simuleringen sedan framåt försiktigt, 

så att föremålen närmar sig varandra utan att överlappa. Detta upprepas på samma sätt som 

ovan tills önskad precision uppnåtts. 

För att undvika tunnling kan s.k. svepta volymer (eng. swept volume) användas. Då kontrolleras 

om den volym som ett föremål sveper över i ett tidssteg överlappar med ett annat objekt (5).  

Slutligen bör en annan teknik, som är vanlig i fysikmotorer, nämnas. S.k. raycasting innebär att 

man ”skjuter ut” en stråle från en punkt och bestämmer i vilken eller vilka punkter som strålen 

genomskär andra objekt. Exempelvis kan tekniken användas i förenklade bilmodeller, där 

hjulens kontaktpunkter med marken bestäms genom att raycasts skjuts mot marken från 

”hjulupphängningen”. 
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2.4 Fysiksimuleringsdelen 

Fysiksimuleringsedelen tar emot information om kollisioner från kollisionsdetekteringsdelen 

och beräknar med utgångspunkt från denna det nya tillståndet för föremålen i simuleringen. 

Först beräknar constraintmodulen de krafter som föremålen utövar på varandra och sedan 

utförs numerisk integrering över krafterna för att beräkna nya positionerna och hastigheterna. 

Nedan beskrivs fysiksimuleringsdelens olika komponenter mer ingående. 

2.4.1 Constraints 

En s.k. constraint innebär någon form av restriktion för hur föremål i fysiksimuleringen får 

röra sig. Constraints kan delas in i tre huvudgrupper; vilande kontakt, kollisioner samt olika 

typer av leder (eng. joints). Exempel på constraints för att upprätthålla vilande kontakt kan 

vara att hindra ett föremål som vilar på en yta att falla rakt igenom ytan. Constraints som 

beskriver kollisioner skall se till att två föremål som kolliderar hindras från att penetrera 

varandra, och att de sedan studsar isär efter kollisionen. Constraints som beskriver leder 

begränsar föremåls rörelser relativt varandra, t.ex. två föremål som sammanfogats med 

gångjärn eller kulleder.  

Den modul som beräknar de krafter eller impulser som behövs för att upprätthålla alla 

constraints kallas på engelska för constraint solver. Jag har här valt att kalla den för 

constraintlösare. Vissa implementationer behandlar de tre typerna av constraints separat, 

medan andra hanterar vilande kontakt och kollisioner, eller alla tre typer, i samma modul (7). 

Constraintlösaren får från kollisionsdetekteringsdelen en lista med kontaktpunkter. Utifrån 

dessa beräknas de krafter eller impulser som krävs för att upprätthålla alla constraints. 

Det är svårt att grovt klassificera olika metoder för att hantera constraints utan att behöva gå 

in på detaljer i teori och implementation. I litteraturen görs ofta klassificeringar på helt olika 

sätt beroende på författare. Det är också ofta svårt att hänföra en viss fysikmotors lösning till 

en viss huvudparadigm.  

En möjlig indelning är att skilja på de metoder som baseras på krafter och de som baseras på 

impulser. Ur en fysikmotors synvinkel är det dock en flytande gräns mellan krafter och 

impulser. Eftersom fysikmotorer arbetar med diskreta tidssteg kan en impuls lätt konverteras 

till en kraft genom att man applicerar en viss kraft under ett tidssteg så att produkten av 

kraften och tidssteget blir lika med impulsen, se avsnitt 0. I praktiken brukar skillnaden mellan 

kraft- och impulsbaserade metoder vara att impulsbaserade metoder direkt justerar 

hastigheterna hos objekten, medan de metoder som använder krafter måste gå igenom 

tillståndsuppdateringssteget och utföra en numerisk integrering över den beräknade kraften 

för att utföra justeringen. 

Indelningen kan också göras i sekventiella och simultana metoder. Sekventiella metoder 

behandlar varje constraint var för sig i tur och ordning. Eftersom resultatet av att behandla en 

constraint kan göra att en tidigare constraint inte längre är uppfylld krävs ibland flera 

iterationer över alla constraints för att få tillräcklig stabilitet i systemet (7). Det finns också 

olika metoder att minimera antalet iterationer som krävs genom att behandla constraints i 

”rätt” ordning. Simultana metoder beräknar alla krafter eller impulser i ett enda steg. Sådana 

metoder bygger på att systemet beskrivs analytiskt med hjälp av Lagranges rörelseekvationer 
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och kallas därför ofta för analytiska metoder eller constraintbaserade metoder3. För en 

grundlig teoretisk genomgång av Lagranges rörelseekvationer se t.ex. (8). 

Tre populära sätt att hantera constraints i realtidsfysikmotorer är constraintbaserade metoder, 

som nämns ovan, penaltymetoder och metoder baserade på sekventiella impulser. Nedan följer 

en kort beskrivning av de tre. 

Penaltymetoder 

Av de tre här nämnda sätten att hantera constraints är penaltymetoder (eng. penalty methods) 

det enklaste att implementera. Sådana metoder tillåter penetrering mellan objekt och lägger 

till krafter mellan de överlappande objekten, som reducerar, men inte nödvändigtvis elimine-

rar överlappen. Även leder kan hanteras på detta sätt, genom att krafter läggs på för att ”hålla 

ihop” leden. Ett vanligt sätt att beräkna krafterna är Hookes lag för fjädrar, enligt vilken den 

återförande kraften är proportionell mot fjäderns utsträckning relativt jämviktsläget. Eftersom 

krafter kräver en viss tid på sig för att påverka rörelsen hos ett objekt måste dessa simulerade 

fjädrar, som motverkar penetrering ”i efterskott”, vara mycket stela för att snabbt kunna 

reducera överlappen (9). Simulering med penaltymetoder kräver av samma anledning ofta 

korta tidssteg för att uppnå acceptabel realism (4). Penaltymetoder är exempel på sekventiella, 

kraftbaserade metoder. 

Constraintbaserade metoder 

Constraintbaserade metoder tillåter i teorin ingen penetrering mellan objekt. Den abstrakta 

teorin bakom metoderna kan göra det svårt att intuitivt förstå dem och implementering av 

sådana metoder kräver ofta mer arbete än de andra två. Som nämnts ovan beräknas de krafter 

eller impulser som krävs för att upprätthålla alla constraints i systemet på en gång med hjälp 

av Lagrange-mekanik. Detta leder till ett s.k. Linear Complementary Problem (LCP). Den 

krävande delen av beräkningsförfarandet är i praktiken att lösa detta problem. En kortfattad 

introduktion till konceptet ges av Garstenauer i (7). Eberly beskriver i (10) hur Lagrange-

mekanik kan användas i fysikmotorer och diskuterar olika sätt att lösa LCP:er.  

Även om metoder av den här typen i teorin helt kan förhindra penetrering kan överlapp uppstå 

i alla fall i praktiska tillämpningar, eftersom kollisionsdetekteringen sker i diskreta 

tidsintervall. 

Sekventiella impulsmetoder 

Sekventiella impulsmetoder upprätthåller constraints genom att applicera impulser i stället för 

krafter. De tillåter inte heller penetrering mellan objekt, men problemet med diskret kollisions-

detektering är detsamma som för constraintbaserade metoder. Impulserna ger en momentan 

diskontinuerlig förflyttning av föremål. Detta skiljer sig från krafter, som måste gå igenom 

tillståndsuppdateringssteget innan de påverkar rörelsen hos föremålet i fråga. Vilande kontakt 

upprätthålls genom små frekventa impulser, som ”knuffar tillbaka” föremålet varje gång det 

håller på att exempelvis falla genom en yta. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att 

föremål aldrig är i strikt vila, utan i själva verket alltid vibrerar. (7) 

                                                             
3 Det föreligger viss begreppsförvirring här. I analytisk mekanik brukar ”constraints” beteckna 
matematiska beskrivningar av de restriktioner som finns för ett föremåls rörelser, vilket tillåter att man 
helt analytiskt kan beräkna dess tillstånd. I fysikmotorer har ordet ”constraint” en lite vidare betydelse. I 
fallet med ”constraintbaserade metoder” åsyftas termen från analytisk mekanik. 



12 
 

2.4.2 Tillståndsuppdatering 

När alla eventuella externa krafter, som exempelvis gravitation, har summerats för alla objekt 

och constraintlösaren har beräknat constraint-krafterna för systemet skall dessa användas för 

att beräkna alla föremåls nya position och hastighet efter ett tidssteg.  

För att få de nya positionerna och hastigheterna måste en numerisk integrering utföras. Detta 

kan ses med ett enkelt exempel i en dimension: Från Newtons andra lag: 

 

 

För att få hastigheten i det här fallet måste man alltså integrera kraften över tiden. Eftersom 

kraften inte kan beskrivas analytiskt i fysikmotorn måste integralen lösas numeriskt. 

Den del i fysikmotorn som utför den numeriska integreringen brukar kallas för integrator. Det 

finns många olika metoder för numerisk integrering. Den enklaste och mest intuitiva är explicit 

Eulerintegrering, ofta bara kallad Eulerintegrering. Här beräknas det nya värdet enligt: 

 

 

Där  är positionen,  är hastigheten,  är nuvarande tid och  är tidsstegets längd.  

Eulerintegrering är mycket snabb och enkel att implementera, men noggrannheten är låg. Ofta 

krävs korta tidssteg för att undvika stora fel (7). Flera andra sätt, med varierande grad av 

noggrannhet och snabbhet finns. Exempel är implicit Eulerintegrering, symplektisk Euler-

integrering, midpoint-metoden, Runge-Kutta-metoden (av fjärde ordningen), Verletintegrering 

m.fl. Eberly beskriver ingående flera metoder i (10). 

2.5 Mjuka kroppar 

Mjuka kroppar är allmänt mer komplicerade att simulera i fysikmotorer, varför många 

fysikmotorer bara stöder simulering av stelkroppar. För det första är det svårt att simulera 

olika materials reaktioner på deformering. Om en bit stål exempelvis utsätts för en svag 

deformerande kraft återgår materialet till sin ursprungsform när kraften upphör. Om kraften, 

och därmed deformeringen, är tillräckligt stor förblir materialet delvis deformerat. Beteendet 

vid deformering beror på material, hur deformeringen ser ut o.s.v. Att skapa en generell modell 

för detta beteende är svårt.  

En enkel modell är så kallade massa-fjäder-system (eng. mass-spring system). Materialet 

simuleras då med hjälp av många små punktmassor sammanbundna med fjädrar. Om 

punkterna binds ihop som ett långt pärlband kan exempelvis rep simuleras. Tyg kan simuleras 

genom att göra en tvådimensionell matris av punktmassor, och tredimensionella objekt kan 

simuleras som en 3D-matris av punktmassor. Även denna enkla modell är ganska beräknings-

mässigt krävande, då komplicerade differentialekvationer måste lösas (5). Sådana modeller 

kan heller inte simulera kvarstående deformering.  
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Mjuka kroppar kan också simuleras i realtid med constraintbaserade metoder. Då sätts 

constraintekvationer upp för punkterna (vertexarna), som bygger upp kroppen. På detta sätt 

kan tänjning, böjning och dylikt simuleras. Müller et al. beskriver en sådan metod i (11). 

Vid simulering av mjuka kroppar måste det speciella fallet med s.k. självkollisioner hanteras, 

d.v.s. att föremålet kolliderar med sig självt, något som inte kan inträffa för stela kroppar. 

Kollisionsdetekteringen blir därför mer komplicerad för deformerbara kroppar. 

Förutom metoderna ovan finns flera andra sätt att simulera deformation. Ibland används 

förenklade metoder, som inte har fysikalisk grund. Dessa bygger på att distordera geometrin 

hos ett objekt, som exempelvis utsätts för en stöt, så att föremålet ser ut att deformeras på ett 

fysikaliskt realistiskt sätt. Flera exempel på sådan tekniker ges av Eberly i (10). 

2.6 Sammanfattning 

Fysikmotorer simulerar klassisk mekanik för ett system. Simuleringen är dynamisk, d.v.s. 

föremål kan interagera på ett realistiskt sätt genom att utöva krafter på varandra vid 

kollisioner och dylikt. Fysikmotorer arbetar i diskreta tidssteg. I varje tidssteg anropas de olika 

komponenterna i fysikmotorn för att beräkna det nya tillståndet för systemet. Fysikmotorer 

brukar bestå av följande komponenter: 

 En kollisionsdetekteringsdel som hittar kollisionspunkter och penetreringsdjup 

mellan objekt i simuleringen. Kollisionsdetekteringen brukar delas in i två faser: 

o Den breda fasen där en grovsållning sker för att begränsa antalet möjliga 

kollisionspar. 

o Den smala fasen där kollisionstest görs mellan alla möjliga kollisionspar från 

den breda fasen. Här hittas kontaktpunkter och penetreringsdjup. 

 En fysiksimuleringsdel där krafter beräknas utifrån kollisionsdata från kollisions-

detekteringsdelen och det nya tillståndet för systemet beräknas. Denna del kan i sin tur 

delas upp i: 

o Constraintlösaren, som beräknar de krafter eller impulser som behövs för att 

upprätthålla alla constraints. Exempel på constraints kan vara att ett föremål 

som vilar mot ett underlag skall förbli i vila eller att två föremål som kolliderar 

skall röra sig bort från varandra efter kollisionen. 

o Tillståndsuppdateringssteget, i vilket nya positioner och hastigheter 

beräknas. Detta sker genom att utföra numerisk integrering över alla krafter 

från constraints, gravitation, m.m. 
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3 Kort om EWSim-ramverket 
I det här kapitlet ges en kort överblick av de delar av EWSim-ramverket som krävs för att 

förstå urvalskriterierna för val av fysikmotor i kapitel 4. För information om EWSim-ramverket 

se t.ex. (12) 

EWSim-ramverket är en simuleringsmiljö för simulering av telekrig. Olika enheter, ofta kallade 

plattformar i militära sammanhang, kan placeras ut i en simulerad värld och interagera med 

varandra. Plattformar kan t.ex. vara markfordon, fartyg, helikoptrar etc. Dessa kan utrustas 

med diverse sensorer, vapen och dylikt för att simulera olika telekrigsscenarion. Simuleringen i 

EWSim är distribuerad, där plattformar styrs av s.k. federater, som kommunicerar över ett 

nätverk enligt standarden High Level Architecture (HLA) (13).  

En federat kan styra en eller flera plattformar. Då något attribut, som exempelvis position, 

hastighet o.s.v., hos en plattform ändrats publicerar dess federat den uppdaterade informat-

ionen på nätverket. Övriga federater i simuleringen kan prenumerera på denna information, så 

att alla federater känner till statusen hos alla plattformar. En s.k. RTI, Run-Time Infrastructure, 

fungerar som spindeln i nätet för den distribuerade simuleringen. Alla federater kopplar upp 

sig mot ett RTI-program, som körs på en dator. RTI:t sköter sedan kommunikationen mellan 

federaterna. Samtliga federater, som är uppkopplade mot samma RTI, utgör en s.k. federation. 

Det program i vilken själva simuleringen sker heter EWSim. Varje instans av detta program är 

alltså en federat. Det simulerade scenariot konfigureras med verktyget NetScene. Förutom 

dessa komponenter ingår flera andra delar i EWSim-ramverket, bl.a. verktyg för analys och 

loggning, samt kartredigeringsverktyg för att ta fram syntetisk terräng från geografisk data. 

Nedan beskrivs några av komponenterna lite närmre. Sist i kapitlet diskuteras kortfattat hur 

ramverkets uppbyggnad påverkar i hur fysiksimulering kan integreras i EWSim. 

3.1 NetScene 

NetScene används för att konfigurera det simulerade scenariot. Här placeras plattformar (t.ex. 

stridsvagnar, helikoptrar etc.) ut på en karta och olika parametrar, såsom maxhastighet o.s.v., 

kan ställas in för varje plattform. NetScene är också en federat, som kopplar upp sig mot 

federationen och distribuerar scenariot till alla federater vid start av simuleringen. Genom 

NetScene kontrolleras också sådant som start, stop och paus av simulering. 

3.2 EWSim 

Det är i programmet EWSim4 som den egentliga simuleringen sker. Varje instans av program-

met kan kontrollera en eller flera plattformar, eller delar av plattformar, som t.ex. tornet på en 

stridsvagn. I programmet ges en 3D-vy av plattformar och terräng. Kameran kan ställas i olika 

lägen, bl.a. kan världen betraktas i ett första- eller tredjepersonsperspektiv relativt plattformar.  

För 3D-grafik används mjukvarubiblioteket Open Scene Graph (OSG). OSG representerar grafik 

(en scen) som en trädstruktur. Grafikobjekt representeras som noder i trädet. En grafiknod kan 

i sin tur ha ett annat grafikobjekt som undernod, som i så fall placeras och orienteras relativt 

föräldern. Själva grafikdatan, såsom vertex-koordinater och texturer finns i s.k. ”drawable”-

                                                             
4 EWSim är namnet både på själva ramverket och simuleringsprogrammet. 
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noder. I EWSim byggs terrängen upp av flera drawables. Markavsnitt, vägavsnitt, träd o.s.v. 

representeras av enskilda drawables, som sammanfogas för att bygga upp terrängen. EWSim 

har stöd för mycket stora terränger, terräng på flera tusen kvadratkilometer kan användas. 

Varje plattform styrs självständigt från sin federat och position m.m. skickas sedan ut över HLA 

till alla andra anslutna federater. Plattformar kan också interagera på olika sätt genom HLA. 

Plattformar kan antingen styras manuellt via tangentbord, eller beordras att följa en specifik 

färdväg. 

EWSim använder i nuläget strikt terrängföljning, d.v.s. alla markfordons position justeras så att 

det vilar dikt mot underlaget. I nuläget går det inte att skilja på olika terrängtyper. Markfordon 

kan exempelvis åka på vatten. Fordon har också helt linjär hastighet och ingen accelerationstid.  

EWSim får konfigureringsparametrar från NetScene, såsom position, orientering, maxhastighet 

o.s.v. 

3.3 HLA-interaktion 

Plattformars position uppdateras över nätverket genom HLA med ganska långa tidsintervall, 

typiskt en tiondels sekund. Detta intervall kallas en ”lookahead”. Uppdateringen av position 

fungerar så att varje plattform tar emot styrkommandon, exempelvis ”sväng höger”, en gång i 

början av varje lookahead. Med utgångspunkt från detta beräknas den nya positionen en 

lookahead fram i tiden. Denna position skickas sedan över nätverket till alla andra federater 

som behöver känna till plattformens position. Alla ”mottagarfederater” vet alltså vad platt-

formens position kommer vara en lookahead fram i tiden. Positionen för plattformen inter-

poleras sedan hos mottagarfederaterna med utgångspunkt från den slutgiltiga positionen. Efter 

en lookahead finns plattformen på den slutgiltiga positionen, och processen upprepas. 

Varje ansluten federat måste också godkänna att tiden stegas fram efter varje tidssteg. Om en 

federat är upptagen med beräkningar måste alltså övriga federater vänta på denna innan 

simuleringen fortsätter. 

3.4 Att integrera fysiksimulering i EWSim 

Eftersom EWSims uppbyggnad skiljer sig ganska markant från uppbyggnaden hos ett typiskt 

dataspel, vilket är det huvudsakliga tillämpningsområdet för realtidsfysikmotorer, innebär 

integrering av fysiksimulering i EWSim vissa svårigheter. 

Eftersom varje plattform styrs självständigt från sin federat och inte hanteras centralt från en 

server, vilket oftast är fallet i dataspel, kan inte alla fysikobjekt existera i samma ”fysikvärld”. 

Detta försvårar interaktion, som exempelvis kollisioner, mellan plattformar. 

Att extremt stora terränger används innebär att fysikmotorn inte kan ”känna till” hela 

terrängen samtidigt av minnes- och prestandaskäl. Ett annat problem är att terrängdata inte är 

tillgänglig på ett lätthanterligt sätt utanför grafikmotorn. Terrängens geometri laddas in som 

ett stort antal filer och sätts samman av OSG till färdig terräng. För att få geometridata om 

terrängen för kollisionsdetektering är man alltså tvungen att gå ”bakvägen” genom att hämta 

data från OSG igen.  



17 
 

4 Utvärdering av Open Source-fysikmotorer 

4.1 Kandidater 

Ett krav från FOI var att fysikmotorn som skulle användas måste ha öppen källkod. Tre 

kandidater valdes ut för närmre undersökning; Bullet, Open Dynamics Engine och Tokamak. Det 

finns många fler Open Source-fysikmotorer än dessa, men de erbjuder endast delar av 

funktionaliteten hos en fullständig fysikmotor eller befinner sig så pass tidigt i utvecklings-

stadiet att de inte är riktigt mogna för praktiska tillämpningar. Det finns också flera motorer 

som är gratis att använda, men inte är Open Source. I det här avsnittet ges en kortfattad 

beskrivning av de tre kandidaterna med avseende på teknik och funktionalitet. 

4.1.1 Bullet 

Informationen här är främst hämtad från Bullets användarmanual (14). Bullet var från början 

ett forskningsprojekt i kontinuerlig kollisionsdetektering av Erwin Coumans, som påbörjades 

2003 och senare släpptes som ett Open Source-bibliotek 2005. Bullet har konverterats till flera 

olika plattformar och utvecklas aktivt. Då projektet är ganska ungt finns inte särskilt mycket 

dokumentation, förutom en kort introducerande användarmanual (14) och demos som följer 

med källkoden. 

Kollisionsdetekteringssystemet i Bullet kan användas helt fristående från fysiksimuleringen 

och stöd finns i API:t för att beräkna Time of Impact (TOI) för kollisioner, vilket kan användas 

för kontinuerlig kollisionsdetektering. Denna funktion är dock inte integrerad i resten av 

simuleringssystemet, vilket gör att man är begränsad till traditionell, diskret kollisions-

detektering, om man använder fysiksimuleringsdelen. Enligt Coumans är ambitionen att i 

framtiden också integrera kontinuerlig kollisionsdetektering i fysiksimuleringen. 

Kort sammanfattning, Bullet 2.70 

Integrator Ingen uppgift 
Constrainthantering Hybrid mellan constraintbaserad- och sekventiell impulsmetod (2) 
Kollisionsgeometrier rätblock, sfär, cylinder, kon, kapsel5, triangelnät, oändligt plan, 

heightfield6, convex hull7, Minkowskisumma8, raycast och 
sammansatta kollisionsgeometrier bestående av andra primitiver 

Ledtyper punkt-till-punkt, gångjärn, ConeTwistConstraint9 och generisk 
användardefinierad constraint med 6 frihetsgrader. 

Plattformar Windows, Linux, Mac OS X, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 
och Wii (plattformsoberoende källkod)  

Licens ZLib 
Övrig funktionalitet Stöd för parallellisering på flera processorer för PlayStation 3, 

experimentellt stöd för PC. Planer finns också på att införa stöd för 
att använda grafikprocessorer. 

Inbyggd fordonsmodell.  

Delvis stöd för CCD. 

Mjuka kroppar. 

                                                             
5Cylinder med rundade ändar. 
6 Yta representerad som tvådimensionell matris med höjddatavärden  
7 Förenklat konvext ”skal” till en (komplex) konkav geometri. 
8 En Minkowskisumma är ”summan” av två konvexa geometrier. Detta är definierat som resultatet av att 
låta den ena geometrin svepa över punktmängden som utgör den andra geometrin (6). 
9 Används för att beskriva leder i en s.k. ragdoll, som används för att simulera t.ex. dödssekvenser i spel.  
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4.1.2 Open Dynamics Engine  

Open Dynamics Engine (ODE) påbörjades 2001 och är den äldsta av de tre Open Source-

projekten som beskrivs här. Motorn har använts i flera välkända kommersiella spel och 

utvecklas aktivt. Det finns också gott om dokumentation, inklusive en detaljerad manual 

skriven av huvudupphovsmannen Russell Smith.  

Constraintlösningsmetoden kan beskrivas som den constraintbaserade varianten i avsnitt 0. 

Vissa anser dock att det iterativa lösningssätt som används gör metoden matematiskt 

ekvivalent med sekventiella impulser (7). Motorn använder en felkorrigeringsmetod, som 

lägger på en penaltyliknande kraft för att korrigera constraintfel. Om exempelvis de två 

delarna av en kulled ”hoppat isär” för felkorrigeringskraften ihop leden igen. Magnituden av 

denna kraft kontrolleras av en speciell parameter. En annan parameter kan användas för att 

göra constraints mindre ”hårda”, exempelvis för att simulera mjuka material. Genom att justera 

dessa två parametrar kan olika materialegenskaper simuleras. 

 

4.1.3 Tokamak 

Fysikmotorn Tokamak var när den släpptes 2003 Closed Source, men gratis att använda. Sedan 

2007 har projektet varit Open Source. Upphovsmannen är David Lam. Motorn verkar inte 

utvecklas särskilt aktivt och projektet verkar inte heller ha någon större aktiv ”community”. 

Enligt Tokamaks hemsida (15) har motorn en realistisk friktionsmodell och är speciellt 

optimerad för att hantera stora staplar av objekt. Viss dokumentation finns, bl.a. en användar-

manual på hemsidan och en del externa ”tutorials”. 

Constrainthanteringsmetoden är enligt ett foruminlägg (16) av Lam en enkel variant av 

sekventiella impulser. Enligt samma inlägg har kollisionsdetekteringssystemet ibland problem 

med att detektera kollisioner mellan användardefinierade triangelnät. 

                                                             
10 Källa: Open Dynamics Engine User Guide (20) 
11 Fungerar som en teleskopantenn. 
12 Kulled med en frihetsgrad borttagen. 
13 Två gångjärn med olika rotationsaxlar anslutna till varandra. 
14Används för att fixera två föremål vid varandra. 

Kort sammanfattning, Open Dynamics Engine 0.10.1 

Integrator Euler (2) 
Constrainthantering Constraintbaserad metod (7), (2) 
Kollisionsgeometrier10 rätblock, sfär, cylinder, kapsel, triangelnät, oändligt plan, geometry 

transform och raycast 
Ledtyper kulled, gångjärn, slider11, universal joint12, hinge-2 joint13, fixed14, 

motorer 
Plattformar Windows, Linux, Mac OS X (plattformsoberoende källkod) 
Licens GNU Lesser General Public License eller BSD 
Övrig funktionalitet Två constraintlösare att välja mellan, en snabb iterativ metod 

(QuickStep) och en långsammare, mer exakt metod. 
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4.2 Bedömning av kandidaterna 

I det här avsnittet utvärderas de tre kandidaterna med avseende på prestanda och funk-

tionalitet. Eftersom tidsramen för projektet inte medgav egna tester av kandidaterna har en 

undersökning av fysikmotorer av Adrian Boeing et al. (2) använts. Boeing har utvecklat ett 

abstraktionslager, som ger ett gemensamt gränssnitt för ett flertal fysikmotorer. Med hjälp av 

detta kunde motorernas prestanda och noggrannhet i olika testscenarior uppmätas. Det som 

testades var integratorns noggrannhet, förmåga att simulera materialegenskaper korrekt, 

noggrannhet och prestanda hos constraintlösare, penetreringsfel vid kollisionsdetektering och 

CPU-belastning när höga staplar av objekt simuleras.  

4.2.1 Prestanda 

De tester som framförallt var relevanta för den här utvärderingen är penetreringsfel vid 

kollisionsdetektering och beräkningsprestanda hos constraintlösaren. Kollisionsdetekterings-

testet är det mest vägledande, då EWSim ofta arbetar med för fysikmotorer mycket låga 

uppdateringsfrekvenser (långa tidssteg), typiskt 10 Hz. I testet släpptes 64 kulor ned i en 

pyramidformad tratt och penetreringsfelet uppmättes. Två testfall kördes med uppdaterings-

frekvenserna 100 Hz respektive 15 Hz. Bullet var den enda av Open Source-motorerna där 

ingen kula tunnlade igenom tratten vid 100 Hz. När ODE testades föll samtliga kulor rakt 

igenom tratten. Boeing påpekar dock att anledningen till detta kan vara kompabilitetsproblem 

med abstraktionslagret och ODE. Bullet gav minst penetreringsfel av samtliga inkluderade 

motorer, efter att kulorna kommit i vila. Vid 15 Hz klarade inte heller Bullet testet utan 

tunnling. 

Förutom kollisionsdetektering är beräkningsprestanda viktig för tillämpningen i EWSim, då 

många andra delar av simuleringsprogrammet också är CPU-krävande. Det är ganska svårt att 

få ett generellt mått på beräkningsprestanda för fysikmotorer, då olika motorer ofta presterar 

olika bra beroende på situation. Det finns ingen motor som är generellt snabbast i alla 

situationer. Ett mått på prestanda är beräkningstiden för constraintlösaren. I Boeings test 

presterade Tokomak bäst av Open Source-motorerna och ODE sämst. Då användes dock ODE:s 

noggrannare, men långsammare, constraintlösare. ODE gav följaktligen också minst 

constraintfel. Bullet presterade något sämre än Tokamak, men hade å andra sidan betydligt 

mindre constraintfel. 

                                                             
15 Källa: Tokomak referensmanual (15) 
16 Källa: Tokomak referensmanual (15) 
17 Möjlighet att specificera gränser för hur leder kan röra sig, exempelvis hur mycket ett gångjärn kan 
böjas. 

Kort sammanfattning, Tokamak 1.0.5a 

Integrator Euler (2) 
Constrainthantering Sekventiell impulsmetod 
Kollisionsgeometrier15 rätblock, sfär, cylinder, triangelnät 
Ledtyper16 kulled, gångjärn, joint limits17 
Plattformar Windows (plattformsoberoende källkod) 
Licens ZLib eller BSD 
Övrig funktionalitet Möjlighet att göra leder som ”går sönder” vid tillräckligt hög 

belastning 
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Boeing gör i sina slutsatser bedömningen att Bullet var den av Open Source-motorerna som 

presterade generellt bäst i undersökningen. 

4.2.2 Funktionalitet 

Av de tre fysikmotorerna har Tokamak minst funktioner och kan sägas utgöra ett minimum för 

funktionalitet man kan vänta sig av en modern fysikmotor. Bullet har experimentellt eller 

delvis stöd för många olika funktioner, men i flera fall är dessa inte tillräckligt utvecklade för 

att användas i praktiska tillämpningar. ODE är välbeprövad och väldokumenterad, men verkar 

inte utvecklas i samma takt som Bullet. 

Eftersom simulering av fordon är en viktig del av integreringen av fysikmotorn i EWSim är 

Bullets inbyggda fordonsmodell en stor fördel för den motorn. Bullets fordonsmodell är dock 

en förenklad variant med raycasts (se avsnitt 2.3). ODE har bättre stöd för att göra mer 

detaljerade fordonsmodeller med ”riktiga” hjul. Exempelvis kan ledtypen ”hinge-2 joint” 

användas för detta. ODE har ingen medföljande fordonsmodell, men flera beskrivningar av hur 

en sådan kan byggas finns på Internet.   

Bullets stöd för att köra kollisionsdetekteringssystemet separat och göra kontinuerlig 

kollisionsdetektering är något som skulle kunna användas rent allmänt i EWSim för att 

exempelvis bestämma när en projektil träffar målet. Bullet har också experimentellt stöd för 

flera potentiellt användbara tekniker, bl. a. parallellisering på flera processorer. 

4.2.3 Sammanfattning av för och nackdelar 

 

Bullet 

+ Noggrann kollisionsdetektering 

+ Kollisionsdetekteringsbibliotek med CCD. Planerat framtida stöd för CCD i 

fysiksimulering. 

+ Inbyggd fordonsmodell 

+ Utvecklas mycket aktivt 

- Knapphändig dokumentation 

 

Open Dynamics Engine 

+ Beprövad och väldokumenterad 

+ Många constrainttyper 

- Gick inte att avgöra kollisionsdetekteringsförmågan i testet 

- Utvecklas inte så snabbt 

 

Tokamak 

+ Bra beräkningsprestanda 

- Få funktioner 

- Brister i kollisionsdetekteringen 

- Verkar inte utvecklas aktivt 

4.3 Slutsats 

I valet av fysikmotor har jag gjort en allmän bedömning av varje kandidats lämplighet för 

integrering i EWSim. De egenskaper som varit mest vägledande är god kollisionsdetektering 

vid låga uppdateringshastigheter och möjligheten till fordonssimulering. Beräknings-
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prestandan är också viktig, men alla tre kandidaterna har god prestanda och ingen av dem 

sticker ut speciellt på den punkten. Utvecklingspotentialen för fysikmotorn är också av vikt, då 

möjlighet skall finnas att utöka fysiksimuleringen i EWSim i framtiden. 

På grund av den knappa funktionaliteten och de tekniska bristerna kunde Tokamak uteslutas 

som alternativ ganska enkelt. I valet mellan ODE och Bullet har jag valt Bullet. Den huvud-

sakliga motivationen för valet var Bullets mycket välfungerande kollisionsdetektering och den 

inbyggda fordonsmodellen, som tillåter att enkla simulerade fordon snabbt kan konstrueras. 

Smith framhäver möjligheten att göra mer detaljerade fordonsmodeller med ”riktiga” hjul som 

en speciell fördel med ODE. Detta är dock fullt möjligt även i Bullet, även om inte färdigbyggda 

constrainttyper för ändamålet finns i samma utsträckning som i ODE. Man kan alltså 

exempelvis snabbt konstruera förenklade fordonsmodeller för olika fordon i EWSim med hjälp 

av Bullets raycast-baserade lösning och sedan eventuellt utöka vissa modeller med mer 

detaljerade speciallösningar. 

Eftersom arbetet har en begränsad tidsram finns inte möjlighet att implementera full 

fysiksimulering för alla plattformar i EWSim. Implementeringsarbetet består alltså främst i att 

lägga en grund för fysiksimulering i EWSim, som senare ska kunna utökas. Därför är även 

respektive fysikmotors utvecklingspotential en viktig faktor i bedömningen. Att fysikmotorn 

Bullet, trots att den bara är några år gammal, redan kan konkurrera med mer etablerade 

motorer gör den även i detta avseende till ett bra val. 
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5 Fysikmotorn Bullet 
I det här kapitlet ges en mer ingående beskrivning av Bullet. I det första avsnittet beskrivs 

kortfattat vilka tekniker som används i de olika delarna av Bullet. I nästa avsnitt ges en 

översikt av gränssnittet för programmeraren och några av de funktioner som Bullet erbjuder. 

5.1 Teknik 

5.1.1 Kollisionsdetektering 

Bullets kollisionsdetekteringssystem har förutom en bred och smal fas en mellanfas (eng. 

midphase), som används för komplicerade geometrier.  

Den grova kollisionsdetekteringen använder tekniken med rumslig avgränsning genom 

inneslutande av närliggande objekt med en förenklad geometri, se avsnitt 2.3. I Bullet kallas 

grupper med närliggande objekt för ”islands”. Algoritmen Sweep and Prune används för att 

solla bland potentiella kollisionspar i den breda fasen. (Se avsnitt 2.3.)  

Mellanfas-kollisionsdetekteringen används för att solla ytterligare bland kollisionsparen när 

komplexa geometrier, som användardefinierade triangelnät och sammansatta objekt, är 

inblandade. Bullet använder en hierarkisk trädstruktur med AABB:s för detta (14). 

Vid den detaljerade kollisionsdetekteringen (den smala fasen) bestäms kontaktpunkter, 

penetreringsdjup o.s.v. Kontaktpunkterna sparas i en speciell datastruktur över flera tidssteg 

för att underlätta i simuleringen. Olika kollisionsdetekteringsalgoritmer används beroende på 

kollisionsgeometri. I Tabell 5.1 visas vilka kollisionsdetekteringsalgoritmer som används för 

olika sorters kollisionspar. För flera av kollisionsparen använder Bullet en kombination av 

algoritmerna GJK och EPA (Expanding Polythope Algorithm). EPA är en algoritm av Gino van 

den Bergen för att beräkna penetreringsdjup och baseras på GJK (6). SAT (Separating Axis 

Theorem) är en alternativ algoritm för kollisionsdetektering mellan konvexa objekt. Den är 

mindre generell än GJK och kan bara hantera objekt som är uppbyggda av vertexar, inte objekt 

som beskrivs analytiskt, exempelvis sfärer. GIMPACT är ett separat programvarubibliotek (17) 

för kollisionsdetektering, som integrerats i Bullet. 

Bullet kan också beräkna Time of Impact med hjälp av svepta volymer. TOI-beräkningarna tar 

hänsyn till både linjär rörelse och rotation. 

Bullet Collision Matrix (*= optional) 
Collision 
Shape: 

Sphere Box Convex Compound Trianglemesh 

Sphere 
GjkEpa / 

*SphereSphere 
GjkEpa / 

*SphereBox 
GjkEpa Compound ConcaveConvex 

Box 
GjkEpa / 

*SphereBox 
GjkEpa / 
*BoxBox 

GjkEpa / *SAT Compound ConcaveConvex 

Convex GjkEpa GjkEpa / *SAT GjkEpa / *SAT Compound ConcaveConvex 
Compound Compound Compound Compound Compound Compound 

Trianglemesh ConcaveConvex ConcaveConvex ConcaveConvex Compound *GIMPACT 
Tabell 5.1 Kollisionsdetekteringsalgoritmer för olika kollisionspar i Bullet. ”Convex” står för konvex polyeder (t.ex. 
convex hull), cylinder, kon, kapsel och andra konvexa primitiver. Källa: (14). 
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5.1.2 Tillståndsuppdatering och Constraints 

Dokumentationen av tillståndsuppdatering (integrering av krafter) och constraintlösare i 

Bullet är i det närmaste obefintlig. I ett foruminlägg (18) säger Coumans att Bullet använder 

Eulerintegrering för rörelser utan restriktioner (eng. unconstrained motion), d.v.s. rörelser som 

inte justeras av constraints, exempelvis en låda som faller fritt.  

Dirk Gregorius säger i samma forum att tillvägagångssättet då det finns constraints är att först 

integrera över krafterna, utan hänsyn till constraints, och sedan korrigera position och 

hastighet genom sekventiella impulser så att alla constraints är uppfyllda. Eftersom olika 

constraints kan vara ”motsägelsefulla” kan flera iterationer krävas innan systemet är stabilt. 

Bullet kan förutom sin egen impulsbaserade constraintlösare använda ODE:s QuickStep. 

Visst stöd finns också för deformerbara kroppar. Bullet använder en constraintbaserad metod 

för att simulera deformering, se avsnitt 2.5. 

5.2 Funktionalitet 

I det här avsnittet ges en överblick av Bullets programmeringsgränssnitt och delar av Bullets 

funktionalitet beskrivs närmre. Informationen är främst hämtad från Bullets användarmanual 

(14). 

5.2.1 Grundläggande om Bullets API 

En simulerad ”värld” representeras i Bullet av basklassen btDynamicsWorld. I nuläget finns 

bara en härledd klass, som använder diskret kollisionsdetektering, men ett alternativ med CCD 

är under utveckling.  

Värld-objektet innehåller alla kroppar i en simulering och alla fysikaliska parametrar såsom 

gravitation m.m. För att bygga en simulering skapas ett sådant objekt och alla kroppar i 

simuleringen registreras sedan i objektet. Flera värld-objekt kan skapas, men föremål i en 

värld kan inte interagera med föremål i andra världar.  

Stelkroppar representeras av klassen btRigidBody, som innehåller massa, tröghetstensor och 

materialparametrar för kroppen. Det går inte att förskjuta masscenrummet hos stelkroppar i 

Bullet. För att åstadkomma detta måste kollisionsgeometrin förskjutas i förhållande till 

kroppen. (Se avsnitt 5.2.3 nedan.) 

Kollisionsgeometrier representeras av basklassen btCollisionShape, som har flera härledda 

klasser för olika sorters geometrier. En stelkropp kan existera utan kollisionsgeometri, men 

om den skall kunna kollidera med andra föremål måste en kollisionsgeometri skapas och 

registreras för stelkroppen. Tröghetstensorn för stelkroppen beräknas med hjälp av kollisions-

geometrin. 

Världen i Bullet stegas framåt i tiden genom att ge det aktuella tidsstegets längs som argument 

till funktionen stepSimulation i värld-objektet. Bullet använder som standard den interna 

uppdateringsfrekvensen 60 Hz. Detta innebär att ett fullt tidssteg utförs som mest var 60:e 

sekund. Om världen stegas fram kortare tid än 1/60 sekund interpolerar Bullet det nya 

tillståndet i stället för att utföra fullständiga beräkningar. 
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5.2.2 Stela kroppar 

Stelkroppar kan i Bullet användas i tre lägen, dynamiskt, kinetiskt och statiskt. Dynamiska 

objekt har massa och interagerar med andra objekt. Kinetiska objekt animeras manuellt av 

användaren, men kan inte reagera på exempelvis kollisioner. De skjuter dynamiska objekt åt 

sidan, men påverkas inte själva. Statiska objekt är helt stillastående. Dynamiska objekt kan 

kollidera med dem, men de påverkas ej av kollisioner. 

Stelkroppar kan avaktiveras om de varit stillastående under viss tid för att spara beräknings-

kapacitet. Om ett sovande objekt utsätts för en kraft av något slag aktiveras det på nytt. 

5.2.3 Kollisionsdetektering 

Bullet har stöd för ett stort antal fördefinierade kollisionsgeometrier (se avsnitt 4.1.1). Egna 

kollisionsgeometrier kan också skapas genom att använda egendefinierade triangelnät 

(btBvhTriangleMeshShape) och/eller sammansatta geometrier (btCompoundShape).  Bullet 

kan också skapa en förenklad konvex kollisionsgeometri för ett komplext geometriskt objekt.  

Masscentrum kan förskjutas hos stelkroppar genom att använda en btCompoundShape. Då 

skapas först en kollisionsgeometri för stelkroppen, t.ex. en låda. Denna läggs sedan till i en 

btCompoundShape och förskjuts från den sammansatta geometrins centrum. Den samman-

satta geometrin sätts sedan som kollisionsgeometri för stelkroppen. En schematisk bild av 

detta visas i Figur 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Då triangelnät används som kollisionsgeometri kan Bullet använda befintliga data genom 

pekare utan att kopiera alla vertexkoordinater etc. Detta är exempelvis användbart då 

geometridata från grafikdelen i en 3D-applikation skall ”återanvändas” i fysikmotorn. 

Det är också möjligt att stänga av kollisionsrespons för vissa par av objekt via s.k. kollisions-

filtrering. En kollision mellan objekten registreras då, men objekten påverkas inte av varandra. 

Möjlighet finns också att registrera en egen callback-funktion, som anropas varje gång en 

kollision skett.  

5.2.4 Material 

Bullet använder inte Coulumbs friktionsmodell. I stället används en enkel friktionsparameter. 

Det verkar inte finnas någon dokumentation av exakt hur friktionen beräknas, men den totala 

friktionen mellan två objekt beror på båda objektens friktionsparametrar. 

Friktionsparametern kan vara noll eller större. 

Stelkroppens masscentrum och 

den sammansatta geometrins 

mittpunkt 

Kollisionsgeometrin för 

stelkroppen 

Figur 5.1 Schematisk bild av hur masscentrum kan förskjutas för en 
stelkropp genom att använda en sammansatt kollisionsgeometri. Den 
egentliga kollisionsgeometrin placeras i en btCompoundShape, med viss 
förskjutning från centrum.  
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Elasticitet hos en stelkropp kan justeras med hjälp av en restitutionsparameter, som kan ha 

värden mellan 0 och 1. Om ett föremål släpps mot ett stationärt, plant objekt är 

restitutionsparametern definierad som (19): 

 

där  är höjden som föremålet släpps från och  är höjden som föremålet maximalt når när det 

studsar tillbaka. Restitutionsparametern är per definition unik för varje par av material, d.v.s. 

den beror på både materialet hos föremålet som släpps och materialet hos ytan som föremålet 

studsar mot. I Bullet verkar dock restitutionsparametern vara individuell för varje stelkropp 

och endast påverka elasticiteten hos stelkroppen själv vid kollision. Exakt hur restitution 

hanteras är dock heller ej dokumenterat. 

Det går att göra egna friktionsmodeller i Bullet genom att registrera en callback-funktion, som 

anropas i stället för Bullets egen friktionsberäkning. 

5.2.5 Constraints och leder 

Bullet har ett antal inbyggda constraints, se avsnitt 4.1.1. Från den generiska constrainten med 

6 frihetsgrader (btGeneric6DofConstraint) kan alla constraints härledas. De sex frihets-

graderna utgörs av de tre olika rörelse- och rotationsaxlarna i ett tredimensionellt 

koordinatsystem. 

Förutom de grundläggande constrainttyperna har Bullet också en inbyggd, raycast-baserad 

fordonsmodell. Även om sådana fordonsmodeller egentligen inte är ”constraints”, utan snarare 

”constraint-behållare”, brukar de ändå ofta benämnas som constraints. I Bullets fordonsmodell 

består chassiet av en enda stelkropp och hjulen approximeras som raycasts med en enkel 

anisotropisk friktionsmodell. Anisotropisk friktion innebär att friktionen är olika beroende på 

riktning. I detta fall blir friktionen mycket högre vid rörelser åt sidan (parallellt med hjul-

axlarna) än vid rörelse framåt, då hjulen kan snurra i denna riktning. Det är möjligt att ange 

motor- och bromskraft. Dessa har dock ingen direkt anknytning till ”verkliga” parametrar, utan 

får bestämmas utefter vad som ger en acceptabel visuell realism från fall till fall. 
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6 Implementation 

6.1 Kort om implementationen 

Fysikkoden i EWSim följer en enkel objektorienterad struktur. Överst i klashierarkin finns 

klassen PhysicsEntity, som representerar ett objekt med fysikegenskaper.  Klassen 

innehåller basala parametrar som massa, masscentrum och kollisionsgeometri. Klassen skall 

kunna representera ett objekt med fysikegenskaper, som inte själv styrs av en instans av 

fysikmotorn, men som skall kunna påverka andra föremål. Exempelvis skulle tornet på en 

stridsvagn kunna vara en PhysicsEntity, som bidrar med massa och masscentrum-

förskjutning för stridsvagnen. 

Den abstrakta klassen DynamicPhysicsEntity ärver PhysicsEntity. 

DynamicPhysicsEntity representerar ett dynamiskt fysikobjekt, d.v.s. ett fysikobjekt som 

styrs av fysikmotorn. Denna klass innehåller en egen fysikvärld (btDynamicsWorld) och 

abstrakta funktionsdeklarationer för att hämta position, hastighet m.m. Dessa måste 

implementeras av de härledda klasserna, som utgör själva fysiksimuleringsmodellerna för 

olika plattformar (se kapitel 3) i EWSim. I den här implementationen har alltså varje plattform 

en egen fysikvärld, något som skiljer sig mot typiska användningsscenarion för fysikmotorer i 

exempelvis spel. Anledningen är att varje plattform hanteras självständigt av sin instans av 

EWSim i stället för att hanteras av exempelvis en central server, se avsnitt 3.4. Fysik-

simuleringen stegas framåt ett tidssteg genom att anropa funktionen step(timestep) i 

DynamicPhysicsEntity med tidsstegets längd (en lookahead).  Denna funktion har gjorts 

virtuell för att de härledda klasserna skall kunna definiera egna varianter av den. 

DynamicPhysicsEntity äger också ett objekt av typen PhysicsTerrain. Varje plattform 

har med sig ett litet terrängavsnitt, som fortlöpande uppdateras när plattformen rör sig. 

PhysicsTerrain ansvarar för att lagra och uppdatera terräng och innehåller terrängens 

kollisionsgeometri. Detta beskrivs närmre i avsnitt 6.2.2 nedan. Varje gång fysiksimuleringen 

stegas framåt anropar DynamicPhysicsEntity funktionen update(position) i 

PhysicsTerrain för att uppdatera terrängen runt plattformens position. 

Den specifika simuleringen av olika plattformar i EWSim sker genom att härleda klasser från 

DynamicPhysicsEntity. Kod för att simulera aktuell fordonstyp och funktioner för att sätta 

och hämta plattformspecifika parametrar, exempelvis hjulvinkel för styrning av markfordon, 

skall finnas i dessa klasser. I det här arbetet har endast en härledd klass implementerats, 

nämligen PhysicsGroundVehicle för att simulera markfordon som stridsvagnar, bilar etc. 

Klassen använder Bullets raycast-baserade bilmodell och har en egen variant av step-

funktionen, som utför uppdatering specifik för fordonssimuleringen och sen anropar step i 

basklassen. Klassen innehåller också en hjälpklass (C++-struct) för att ställa in parametrar för 

fordonet, såsom inställningar för hjulupphängning, hjulegenskaper, chassiets material-

egenskaper m.m.  Genom att ändra dessa parametrar kan fordonsmodellen fås att efterlikna 

olika sorters markfordon. 

Basklassen för entitetstyper i EWSim, osgBaseEntity, har en pekare till en PhysicsEntity. 

Den klass som representerar en specifik plattformstyp i EWSim ansvarar för att skapa ett 

fysikobjekt av rätt typ (t.ex. PhysicsGroundVehicle) och låta pekaren referera till det 
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objektet. Genom att kontrollera om ”fysikpekaren” pekar på en DynamicPhysicsEntity, eller 

någon av dess härledda klasser, kan olika komponenter i EWSim lätt avgöra om en plattform 

styrs av fysikmotorn eller ej. 

Ett förenklat UML(-liknande)-diagram över fysikintegrering i EWSim visas i Figur 6.1. 

6.2 Problem, lösningar och avgränsningar 

I det här avsnittet beskrivs implementationsarbetet, vilka problem som uppstått och hur de 

lösts. Då EWSim inte designats med fysikmotorer i åtanke och dessutom skiljer sig ganska 

mycket från typiska tillämpningar för fysikmotorer visade sig vissa avgränsningar nödvändiga.  

6.2.1 Flygenheter 

Då simulering av fluiddynamik, som krävs för realistisk simulering av flygfarkoster, ofta inte 

erbjuds av generella 3D-fysikmotorer som Bullet har denna del utelämnats. Simulering av 

flygplan skulle troligtvis kräva att ett separat specialiserat flygsimulatorbibliotek användes. 

6.2.2 Terränghantering 

Den del av implementeringsarbetet som visade sig mest tidsödande var att föra över EWSims 

terräng till Bullet för kollisionsdetektering. Eftersom det inte finns något enkelt sätt att få tag i 

terrängdata innan den gått till grafikmotorn för rendering måste all data hämtas från OSG. 

Detta skedde genom att alla drawables (se avsnitt 3.2) i närheten av plattformen identi-

fierades. En speciell funktion i OSG, som tillåter att grafik ”renderas” till ett egendefinierat 

objekt i stället för grafiksystemet användes sedan för att hämta geometridata från alla dessa 

drawables. I Bullet representeras terrängen genom att geometridata för varje drawable sparas 

som en btBvhTriangleMeshShape. Alla dessa placeras sedan i en btCompoundShape, som 

utgör själva kollisionsgeometrin för terrängen. Allt eftersom plattformen rör sig i terrängen 

uppdateras sedan kollisionsgeometrin, nya drawables läggs till och gamla, som ligger för långt 

bort, tas bort. På detta sätt sparas minne genom att bara ett litet avsnitt av terrängen ”följer 

med” plattformen hela tiden. Då stora terrängavsnitt används är detta nödvändigt för att 

minnet skall räcka. För vissa drawables kan Bullets förmåga att återanvända geometridata utan 

att kopiera den användas, något som ytterligare sparar minne och CPU-användning. 

Flera problem, som helt eller delvis ligger utanför ramen för det här arbetet kunde inte lösas. 

Det största praktiska problemet var att EWSim startar simuleringen innan terrängen är fullt 

uppladdad från hårddisk. Med det gamla terrängföljningssystemet är detta inget problem, då 

plattformars position fortlöpande justeras så att den följer terrängen. Då fysikmotorn används 

finns dock risken att en plattform plötsligt hamnar under terrängen vid uppstart, då markytan 

PhysicsEntity 

DynamicPhysicsEntity 

PhysicsGroundVehicle 

PhysicsTerrain 

osgBaseEntity 

(Befintlig del av EWSim) 

 

Figur 6.1 Förenklat UML-diagram över fysikintegrering i EWSim 



29 
 

ändras allteftersom 3D-geometri för terrängen läses in. För att avhjälpa detta har en timer 

implementerats, som ser till att fysikmotorn inte startas förrän en viss tid gått sedan terrängen 

förändrats. Denna teknik fungerar ofta, men inte alltid. Problemet kan endast avhjälpas helt 

genom att huvudsimuleringen inte startas förrän all lokal terrängdata är laddad, eller genom 

att implementera en mekanism för att få reda på om ett terrängavsnitt är färdigladdat. 

Ett annat problem vid praktisk användning av fysikmotorn är att terrängen på vissa ställen 

uppvisar artefakter i form av hål eller glipor, eller vägar som ”svävar” ovanför marken. 

Eftersom EWSim är under utveckling får detta ses som ett tillfälligt problem, som kommer 

korrigeras i en framtida version, men i nuläget begränsar dessa problem användbarheten av 

fysiksimuleringen. 

EWSim tillhandahåller i nuläget heller inget smidigt sätt att få reda på vilken typ av terräng en 

plattform befinner sig på (gräs, vatten, väg o.s.v.) Det finns heller inget sätt att identifiera olika 

typer av geometri. Det skulle exempelvis kunna vara användbart att särbehandla träd, så att 

vissa enheter kunde röra sig genom skog eller dylikt. Dessa begränsningar inskränker också 

användbarheten av fysikmotorn till viss del.  

Marken i EWSim är uppbyggd av flera drawables placerade bredvid varandra, ibland bara 

bestående av en eller två trianglar. Detta kan eventuellt leda till problem vid kollisions-

detektering, då Bullets användarmanual uttryckligen avråder från att använda många enskilda 

btBvhTriangleMeshShape i stället för ett sammanhängande triangelnät. Det finns också risk 

för numeriska fel vid kollisionsdetektering i skarven mellan två sådana ytor. Vissa av de 

trianglar som bygger upp marken är också mycket stora, i storleksordningen 100x100 m, eller 

har en mycket kort och två mycket långa sidor. Att använda sådana trianglar avråds också 

uttryckligen i Bullets användarmanual. Det enda sättet att råda bot på dessa problem är att 

ändra på terränggenereringen i EWSim eller göra en egen algoritm, som bygger ett jämnare 

triangelnät från befintlig terräng. Båda dessa alternativ kräver betydligt mer tid än vad 

tidsramen för det här arbetet tillåter. 

6.2.3 Fordonssimulering 

Fordon i EWSim simuleras med hjälp av Bullets inbyggda raycast-baserade fordonsmodell. 

Genom att anpassa parametrar för motorkraft, stötdämpning m.m. kan den enkla modellen fås 

att efterlikna olika sorters fordon. Stridsvagnar, som egentligen har larvfötter, simuleras som 

ett fordon med fyra stora hjul (för bättre ”terrängegenskaper”) och fyrhjulsdrift. 

En enkel modell av fartyg, som egentligen också är ett fordon med hjul ur fysikmotorns 

synvinkel, har också implementerats.  

Bullets inbyggda fordonsmodell visade sig ha vissa brister. Om chassiet är tyngre än 1500 – 

2000 kg verkar simuleringen sluta fungera. Stötdämparna är alltid maximalt ihoptryckta, 

oavsett vilken stelhetskonstant man anger för stötdämparnas ”fjädrar”. Detta verkar vara en 

bugg i Bullet. Lösningen är att använda liten massa till alla fordon och kompensera detta med 

att minska motorkraften. Detta begränsar dock realismen för vissa fordon, då en typisk 

stridsvagn exempelvis väger 20 – 50 ton i verkligheten. 

Det går heller inte fullt ut att simulera rörelsen hos en stridsvagn, som kan rotera runt sin egen 

centralaxel genom att köra larvfötterna åt olika håll. Om man försöker köra de två motsva-

rande hjulparen hos Bullets fordonsmodell åt olika håll roterar först fordonet normalt, men 
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sedan minskar rotationshastigheten ju närmare man kommer 90° rotationsvinkel. Detta verkar 

också vara en bugg i Bullet. 

Fysikmotorn verkar också ha problem med mycket stora fordon (över 100m långa). Det verkar 

då som att hjulen faller rakt igenom marken på vissa ställen. Det begränsar möjligheten att 

använda raycast-fordon för att simulera stora fartyg. Problemet med extremt stora trianglar i 

terrängen, som diskuterades i avsnittet innan, kan vara en bidragande faktor till detta fel. Felet 

visar sig nämligen inte i ett testprogram med terräng uppbyggd av mindre trianglar. 

En annan begränsning med den förenklade fordonsmodellen är att den motor- och bromskraft 

som anges inte har någon direkt anknytning till verkliga parametrar, se avsnitt 5.2.5. Att göra 

en helt realistisk fordonsmodell, som kan parametriseras med verkliga data och fås att uppföra 

sig som i verkligheten, är dock extremt svårt. Då måste realistisk simulering implementeras för 

växellåda, friktion mellan däck/larvfötter och underlag, förluster i transmission, motorns effekt 

och vridmoment vid olika varvtal, hjulupphängning, luftmotstånd o.s.v. 

6.2.4 Interaktion mellan federater 

En begränsning med att varje plattform har en egen ”fysikvärld” är att interaktion mellan 

plattformar är mycket svår att åstadkomma. Det var därför nödvändigt att införa avgräns-

ningen att två plattformar inte kan interagera (kollidera), utan bara reagera på terrängen. Det 

hade eventuellt varit möjligt att implementera interaktion mellan plattformar som körs från 

samma federat, d.v.s. samma instans av EWSim-programmet, se kapitel 3. Då idén med 

simuleringsramverket är att kunna köra simuleringar distribuerat på flera datorer skulle dock 

nyttan av detta ha varit mycket begränsad och strida lite mot filosofin med distribuerad 

simulering. 

Det skulle vara möjligt att få plattformar på olika federater att interagera genom att sätta in de 

plattformar som styrs från andra federater som kinetiska objekt i simuleringen, d.v.s. objekt 

som rör sig men inte reagerar på kollision. Lokalt skulle alltså den egna plattformen vara 

dynamisk, och alla andra kinetiska. Problemet med detta är dock att Bullet inte är deter-

ministiskt. Om två plattformar kolliderade skulle alltså kollisionen se olika ut på de två 

federaterna. 

Två möjliga metoder för att implementera fysikinteraktion mellan federater diskuteras i 

avsnittet om förslag till utökningar. 

6.2.5 Interpolering 

Positionsuppdateringssystemet i EWSim fungerar normalt så att plattformar bara publicerar 

sin position och hastighet över HLA när det är nödvändigt. Vid linjär konstant rörelse behöver 

en plattform inte publicera uppdateringar om sin rörelse, då alla andra federater kan inter-

polera rörelsen med hjälp av tidigare data. Detta sparar bandbredd, men fungerar inte då fysik-

motorn används, eftersom rörelsen sällan eller aldrig är konstant och linjär interpolering inte 

kan användas.  

Problemet åtgärdas genom att de plattformar som styrs genom fysiksimuleringen konfigureras 

att alltid uppdatera sin position i varje tidssteg och genom att ”åskådarfederaterna” stänger av 

interpolering för plattformar som har fysiksimulering på en annan federat. 
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7 Resultat och utvärdering 

7.1 Resultat 

Enligt uppgiftsbeskrivningen gick examensarbetet ut på att välja ett lämpligt Open Source-

bibliotek, integrera detta på lämpligt sätt i EWSim så att realtidsprestanda behålls och 

inkludera terrängberoende. (Se avsnitt 1.2.) De två första önskemålen har uppfyllts. 

Fysikmotorn Bullet har valts och integrerats med EWSim för två olika fordonsmodeller.  

En del av det andra önskemålet var också att realtidsprestanda skulle behållas. Eftersom 

hastigheten i simuleringen varierade ganska mycket i sig självt var det svårt att få ett 

kvantitativt mått på hur prestandan förändrades då fysikmotorn användes. Rent subjektivt 

märktes dock ingen skillnad i hastighet då fysikmotorn används för ett mindre antal 

plattformar. Vid ett test med många plattformar (10 st. stridsvagnar), som kördes på samma 

federat märktes en viss prestandaförsämring, men hastigheten var fortfarande tillräcklig för 

att simuleringen skulle kunna ske i realtid. 

 Det tredje önskemålet har ej uppfyllts. Eftersom det inte finns någon mekanism i EWSim för 

att bestämma terrängtyp skulle uppfyllande av detta önskemål kräva att en sådan mekanism 

implementerades från grunden. Detta ligger lite utanför det egentliga arbetet med fysikmotorn 

och skulle antagligen vara ganska tidskrävande. Om en sådan funktion väl implementerades 

skulle det dock vara fullt möjligt att använda fysikmotorns kollisionsdetekteringssystem för att 

exempelvis begränsa landfordon till att åka på land, genom att t.ex. sätta upp osynliga barriärer 

runt kustlinjen eller liknande. Detta skulle dock kräva att en algoritm för att finna kustlinjen 

och sätta ut barriären på lämpligt sätt implementerades, vilket inte är helt trivialt. Det skulle 

också vara möjligt att använda fysikmotorn för att ge olika maxhastighet och friktion på olika 

underlag.  

Fysiksimulering har implementerats för två typer av fordon, stridsvagnar och stridsfartyg. 

Fysikramverket har gjorts på sådant sätt att plattformars rörelse kan kontrolleras antagligen 

av fysikmotorn eller på traditionellt sätt. Detta kan ställas in från NetScene (se avsnitt 3.1). 

Plattformar med och utan fysik kan också delta i samma simulering. 

Parametrar för motor- och bromskraft och maximal styrvinkel för hjul kan ställas in från 

NetScene. Dessutom kan väntetiden från senaste ändring av terräng till det att fysiksimu-

leringen startas ställas in, (se avsnitt 6.2.2). Det går också att ställa in en parameter för att 

”artificiellt” dämpa benägenheten för fordonet att välta.  

Figur 7.1 visar ett exempel på fysiksimulering av fordon i EWSim. 

7.2 Utvärdering 

Realtidsfysikmotorer i dag är framförallt ämnade att öka den visuella realismen i spel. Därför 

har tonvikt lagts på prestanda på bekostnad av precision och realism. Fysikmotorer har också 

ofta ganska snäva krav på de omständigheter som simuleras, för att inte fel ska uppstå i 

simuleringen. Fysikmotorer som Bullet har generellt svårt att hantera väldigt små eller stora 

föremål, samt föremål med mycket stor massa eller hög hastighet (14). Ofta måste därför 

implementationsberoende ”nödlösningar” användas i praktiska tillämpningar, om sådana 

omständigheter skall simuleras. Att åstadkomma en realistisk simulering av t.ex. fordon kräver  
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därför mycket arbete, och simuleringen fungerar ofta endast bra för ett begränsat antal 

situationer. 

På grund av detta och de brister i framförallt hanteringen av terräng i EWSim, som diskuterats 

i avsnitt 6.2.2, får fysiksimuleringen i EWSim i nuläget ses som ett sätt att framförallt öka den 

visuella realismen, snarare än ett verktyg vid simulering. Eftersom EWSim är ett ramverk för 

simulering av telekrig är inte heller absolut realism i t.ex. fordonssimuleringar nödvändig.  

För att använda fysikmotorn för simulering av realistiska förhållanden skulle för det första mer 

avancerade fordonsmodeller behöva byggas, och artefakter och annat i terrängen måste 

åtgärdas.  

Ett problem är att plattformar lätt kan köra fast eller välta om fysiksimulering används i 

automatiserade simuleringsscenarier. För att komma till rätta med dessa problem måste 

dessutom någon form av artificiell intelligens integreras i simuleringen, som tillåter 

plattformar att fatta beslut om lämpliga färdvägar då de kommenderas att ta sig till en viss 

plats. 

Figur 7.1 Exempel på hur Bullet används för att simulera fordon i EWSim. Bildsekvensen visar en stridsvagn som 
kommer in från höger och kör över ett "gupp" i form av den upphöjda vägbanan. 
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7.3 Förslag till utökningar 

I nuläget är alla parametrar för fysiksimulering, förutom de som kan anges via NetScene, 

”hårdkodade” direkt i källkoden. En utökning skulle kunna vara att designa ett filformat, 

exempelvis XML-baserat, för att ange fysikegenskaper för olika fordonstyper. På detta sätt 

skulle parametrar enklare kunna ändras. 

I det här arbetet har endast simulering av två fordonstyper implementerats. En önskvärd 

utökning vore att implementera fysik för alla fordonstyper i EWSim, samt att göra modellerna 

mer realistiska. En mer avancerad simulering av stridsvagnar, med bättre simulering av 

larvfötter, skulle exempelvis kunna skapas med Bullets raycast-fordon som bas. Det vore också 

önskvärt att komma till rätta med problemen som uppstår då fordon har stor massa. En mer 

realistisk simulering av fartyg skulle också kunna göras, genom att t.ex. skapa en egen 

friktionsmodell för vattenfordon. 

Slutligen skulle det öka realismen avsevärt att implementera fysikinteraktion mellan 

plattformar i EWSim. Här diskuteras två möjliga sätt att åstadkomma detta. 

Fysikinteraktion mellan federater: Metod 1 

Ett sätt vore att använda principen med kinetiska ”fjärrstyrda” plattformar, som diskuterades i 

avsnitt 6.2.4, och låta en federat ta över beräkningarna för alla inblandade plattformar då en 

kollision skett. På detta sätt avhjälps problemet med brist på determinism.  

En kollision mellan plattform A och B skulle då hanteras på följande sätt: 

1. Plattform A och B uppdaterar sin position för en lookahead in i framtiden. A eller B 
upptäcker en kollision (penetrering). Notera att det inte är säkert att båda upptäcker 
kollisionen på exakt samma sätt. 

2. Plattformarna kommer överens om vem av dem som skall beräkna tillståndet efter 
kollision. I det här fallet säger vi att A utför beräkningen. 

3. A skapar en lokal kopia av B med B:s tidigare fysiktillstånd, d.v.s. B:s tillstånd vid den 
föregående uppdateringen, och återställer även sig själv till sitt föregående tillstånd.  
Notera att detta kräver att varje plattform sparar sitt eget och alla andra fysik-
kontrollerade plattformars fysiktillstånd för det föregående tidssteget. Åtminstone 
hastighet, rotation, motor eller bromskraft för fordon samt eventuella yttre krafter eller 
impulser måste sparas. 

4. A utför sedan simulering av interaktionen mellan sig själv och den lokala kopian av B. 
Eventuellt kan tidssteget (en lookahead) delas upp i mindre delar för att öka 
precisionen. 

5. Efter att fysiksimuleringen stegats fram en lookahead skickar A det fullständiga 
fysiktillståndet för den lokala kopian av B till B. 

6. A och B meddelar alla andra federater att de ”ångrat sig” och publicerar sina nya 
positioner och hastigheter. 

7. Alla andra federater uppdateras med de nya reviderade positionerna och hastigheterna 
och simuleringen fortsätter. Notera att detta kräver en mekanism som tillåter federater 
att ångra en uppdatering inom ett och samma tidssteg. 

Nackdelar med den här lösningen är att fysiktillståndet för alla plattformar måste uppdateras 

över HLA vid varje tidssteg. Detta försämrar antagligen prestandan, då ganska mycket data 

måste sändas för varje uppdatering. Eftersom alla andra federater måste vänta på att 
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positionerna för två kolliderande objekt räknas om kan kollisioner leda till tillfälliga ”hack” i 

simuleringen.  

Metoden måste också kunna hantera situationer där exempelvis plattform A kolliderar med B 

och B sedan, pga. denna kollision, kolliderar med C. Det enklaste sättet att hantera detta är att 

alla plattformar inom en viss radie från en kollision ”tas över” av en av plattformarna. Fallet att 

två (eller flera) sådana radier överlappar måste också kunna hanteras. 

Denna metod skulle kräva ganska stora modifikationer av metoden för HLA-kommunikation 

mellan federater. 

Fysikinteraktion mellan federater: Metod 2 

En annan lösning, som oftast är den som används i speltillämpningar, är att bygga en client-

server-struktur för fysiksimulering. En speciell fysikfederat skulle då användas för att göra alla 

fysikberäkningar. Eftersom alla plattformar då skulle finnas inom samma fysikvärld skulle 

problemen med indeterminism avhjälpas. 

En uppdatering med hjälp av fysikmotorn skulle då fungera på detta sätt: 

1. Alla fysikkontrollerade plattformar skickar information om sina styrkommandon till 
fysikfederaten. T.ex. ”kör framåt och sväng vänster”. 

2. Fysikfederaten stegar fram fysikvärlden en lookahead, med utgångspunkt från 
styrkommandona. De nya positionerna och hastigheterna skickas ut till respektive 
plattform. 

3. Varje plattform publicerar nu sin position och hastighet på vanligt sätt över HLA. 

4. Varje federat uppdaterar på vanligt sätt position och hastighet för alla övriga federaters 
plattformar. 

Nackdelen med denna metod är att information måste kunna gå fram och tillbaka mellan 

plattformar och fysikfederat inom ett och samma tidssteg för att inte fördröjningar ska ske för 

de fysikkontrollerade plattformarna. Även denna metod skulle därför kräva ganska stora 

ingrepp i koden för HLA-kommunikation. En annan nackdel är att fysikfederaten kan bli en 

flaskhals i simuleringen om många fysikkontrollerade plattformar används. Metoden strider 

också lite mot filosofin med distribuerad simulering. 
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8 Slutsatser 
Den huvudsakliga slutsatsen av arbetet är att realtidsfysikmotorer i dag lämpar sig bäst för att 

förhöja den visuella realismen i spel och liknande. Den huvudsakliga nyttan av integreringen av 

fysikmotorn Bullet i EWSim är också förhöjd visuell realism.  

För att få sådan realism i fysiksimuleringen att fysikmotorn kan användas för att återskapa 

verkligt beteende hos olika fordon skulle troligtvis betydligt mer arbete behöva läggas på att 

framställa bättre fordonssimulering med Bullet. För att fullt ut kunna använda fysikmotorn 

som en del i själva duellsimuleringen måste också flera andra problem lösas. Bl. a. måste 

bristerna i terränghanteringen i EWSim åtgärdas och en funktion för att låta plattformar fatta 

beslut om bästa färdväg med avseende på fysikaliska egenskaper hos terrängen måste 

implementeras. 

Fysikmotorer med öppen källkod kan i många fall konkurera med kommersiella fysikmotorer 

vad det gäller funktioner och prestanda. I det praktiska arbetet med Bullet har det dock visat 

sig att goda kunskaper om fysikmotorns interna uppbyggnad och olika sorters speciallösningar 

ofta är nödvändiga om motorn utnyttjas för simulering av omständigheter utanför dess, ofta 

ganska snäva, rekommenderade förhållanden. 
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