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SAMMANFATTNING 
Rapportens huvudfokus handlar om ifall det är 

möjligt att skapa mjuka kroppar med hjälp av 

många små fasta kroppar. Det kollas även ifall det 

går att ge ett realistiskt beteende vid kollision med 

dessa. Biblioteken som har används för att testa 

detta är Microsoft XNA och fysikmotorn Farseer 

Physics.  

Spelet som byggdes är ett 2D plattform spel där 

spelaren spelar en boll som kan hoppa på 

vattendroppar och löv som båda är mjuka kroppar. 

Vattendroppen är uppbyggd av små hårda kroppar 

medan lövet är en större hård kropp som med hjälp 

av en Distance Joint kan vrida på sig vid kollision. 

Det går att göra en mjuk kropp med realistiska 

kollisioner men fysik motorn som används i detta 

fallet ger vissa restriktioner.  

INLEDNING 

I dagens läge finns det få fysikmotorer som har 

möjligheten att skapa så kallade mjuka kroppar. 

Anledningar till detta kan vara att det är svårt att 

simulera mjuka kroppar och få ut en bra prestanda 

på de, eftersom de kräver en hel del mer 

beräkningar än vad fasta kroppar gör.  

Anledningen till att de mjuka kropparna kräver mer 

prestanda än vad de hårda gör är att de hela tiden 

förändras. Därför måste fysikmotorn arbeta mer för 

att hålla dom uppdaterade och korrekta. En hård 

kropp förändrar inget förutom deras position i 

världen, medan de mjuka kan ändra på hela sitt 

utseende också. 

Ett tillvägagångssätt till att simulera detta är genom 

att sätta ihop flera mindre fasta kroppar så de bildar 

en stor. På det sättet kan man minska 

beräkningsarbetet som krävs för att simulera en 

mjuk kropp, samtidigt som man får samma 

beteende. Det är det som detta rapport är fokuserat 

på. 

Frågeställningarna 
Frågeställningarna som har använts i exjobbet är 

följande: 
 

1: Går det att bygga en mjuk kropp av många hårda 

och få ett realistiskt beteende på den? 

 

2: Hur kan man göra för att ge en fysisk kropp ett 

realistiskt beteende vid kollision av olika mjuka 

objekt? 

 

I detta arbete valdes det att arbeta med Microsoft 

XNA plattformen för att det var något som 

exjobbaren redan var insatt i. Vi valde även att 

arbeta med fysikmotorn Farseer Physics av samma 

anledning. De fysiska kropparna som skulle 

användas var till att börja med löv och 

vattendroppar, och fler skulle implementeras ifall 

tid för det fanns. All kodning skall vara skriven i 

C# (C Sharp) och vertyget som skulle användas var 

Microsoft Visual Studio 2010. 

Syfte 
Syftet med rapporten är att se om det går att 

simulera mjuka kroppar genom att bygga upp de 

med små fasta kroppar och få samma beteende men 

till en bättre prestanda. 

 

Syftet är även ifall det sedan går att ge de mjuka 

kropparna ett realistiskt beteende när de kolliderar 

med andra kroppar av olika typer. 

Metod och källor 

För att samla information om hur arbetet skulle 

utföras så användes mest internet, eftersom där 

finns mest informationen att hämta om liknande 

projekt. Man kan även se många bra exempel och 

se arbeten gjorda av andra personer som försökt 

göra liknande saker och få inspiration av dessa.  

 

Handledare och andra studenter har också varit med 

i diskussioner för att få fram andra ideer eller 

lösningar på problem. Det är alltid bra att bolla 

ideer med någon annan för att få ett annat 

perspektiv på saker och ting och därmed komma 

fram till nya lösningar man inte sett innan.  

 

Mycket av informationen och hjälpen har hämtats 

från Farseer Physics officiella sida [2].  
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Farseer physics hemsidan har även en 

diskussionssida där många pratar om olika problem 

de har och andra kan hjälpa till om hur de skulle 

kunna lösa dessa [8]. 

 

En liknande diskussionssida där många diskuterar 

problem och lösningar är Stackoverflow, det är ett 

mer generellt forum för alla programmerare som 

används väldigt mycket. Därför finns det ofta andra 

som haft liknande problem, så där kan man då 

hämta hjälp ifrån om det behövs [4]. 

 

BEGREPP 

Microsoft XNA – en plattform och en samling 

vertyg som har utvecklats för att underlätta spel och 

multimediautveckling för Windows och Xbox 360 

[1]. 

 

Farseer Physics Engine – en fysikmotor skriven i 

C#, baserad på Box2D [2]. 

 

C# (C sharp) – ett objektorienterat progamspråk 

utvecklat av Microsoft, baserat på C++. 

 

Microsoft Visual Studio – en avancerad 

programutvecklingsmiljö utvecklat av Microsoft, 

främst avsedd för användning av C# och .NET 

programmering [3]. 

 

Mjuk fysisk kropp – en kropp i den fysiska världen 

vars utseende kan förändras. Detta kan ske genom 

att punkterna som kroppen är uppbyggd av inte är 

fasta utan kan förändras. 

Hård fysisk kropp – en kropp i den fysiska världen 

vars utseende inte kan förändras. Alla punkter är 

fasta. 

Stackoverflow – ett diskussionsforum på internet, 

främst avsedd för programmeringsproblem [4]. 

Öppen källkod – ett program eller bibliotek där 

källkoden är tillgänglig för allmäheten att göra vad 

de vill med för de som vill det. 

Gamepad – en handkontroll som man kan koppla in 

i sin dator. 

SpriteBatch – en klass som ingår i XNA, 

specialiserar på att rita ut sprites [1]. 

Sprite – en samling av pixlar som oftast 

representerar en bild av något slag. 

PrimitiveBatch – en klass skapad av Microsoft för 

utritning av olika primitiver, som trianglar [6].  

Basic Effect – en klass som ger möjligheten att 

använda sig av olika effekter och tekniker i sina 

spel. 

Matris – ett rektangulärt schema av tal. 

Distance Joint – en icke fast sammankoppling 

mellan två kroppar [10]. 

Frekvens – i samband med Distance Joints  handlar 

det om hur snabb sammandragningen ska vara. 

Dämpning – i samband med Distance Joints handlar 

det om hur stark sammandragningen ska vara. 

Revolute Joint – en sammankoppling mellan två 

kroppar där kropparna kan rotera runt 

fästningspunken [10]. 

Bullet – en 3D fysik motor [7].  

BAKGRUND 

För att underlätta arbetet så valdes det att använda 

sig av en fysikmotor i detta projekt, eftersom att de 

är specialiserade i att hantera fysik och ofta har 

varit under utveckling under många år. De är 

därmed väldigt optimerade för fysik och gör så att 

man inte behöver lägga ner all tid på att skapa en 

egen sådan motor och få den optimerad.  

En fysikmotor är i allmänhet ett  bibliotek som 

simulerar egenskaper som massa, hastighet, friktion 

och luftmotstånd hos olika fysiska modeller. De är 

även specialiserade på kollisioner mellan alla dessa 

kroppar och gör så att kropparna ska reagera 

realistiskt när de kolliderar med andra kroppar  i 

den fysiska världen. 

Den fysikmotor som används i arbetet är kallad 

Farseer Physics Engine. Farseer Physics är en fysik 

motor som har baserats på Box2D och är skriven 

för att underlätta kollisions detektering mellan olika 

fysiska föremål och för att ge ett realistiskt fysikt 

beteende mellan kropparna då det inträffar [2].  

Skillnaden mellan Box2D och Farseer Physics är att 

Farseer Physics är omskrivet till C# så det kan 

användas i Microsoft XNA och .NET utveckling. 

 

Box2D är den fysikmotor som Farseer Physics är 

baserad på.  Det är en öppen källkods motor som är 
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skriven i C++. Den fokuserar på simuleringar av 

fasta kroppar [5]. 

 

Microsoft XNA är en utvecklingsplattform 

utvecklat av Microsoft för att underlätta 

spelutveckling för utvecklare. Den ger en grund för 

spelet så att man snabbare kan komma in i 

spelutvecklingen och slipper lägga ner tid på annat. 

Studenter, hobbyutvecklare och hemmautvecklare 

är de som Microsoft XNA är mest inriktad för [1].  

 

Under arbetet med fysikmotorerna så upptäcktes det 

att de i vissa fall kan ha väldigt få alternativ att 

ändra vissa beteenden av fysik kropparna. Detta blir 

frustrerande ibland ifall man önskar ett specifikt 

beteende men inte kan åstadkomma det. De flesta 

fysik motorerna är uppbyggda så att de ska 

reflektera verkligheten så mycket som möjligt. 

Därför kan det vara svårt att få visa funktioner som 

skulle vara användbara, eftersom de skulle strida 

mot hur det ska fungera i verkligheten och då även 

strida mot alla matematiska regler.  

 

De flesta motorerna är uppbyggda på detta viset och 

därför är det svårt att lösa det genom att byta motor, 

därför får man göra så bra man kan och försöka 

hitta lösningar runt dessa problem.   

SYSTEMET 

Nature Bouncer är ett 2D plattforms spel med fokus 

på fysik. Man spelar en liten mossgrön boll och 

målet med spelet är att hitta sina vänner som är små 

rosa bollar.  

 

 

Kontroller 

När spelet startar kommer man fram till 

startskärmen (se  Figur 1). För ett sedan starta 

spelet trycker man på ’enter’. 

 

 
Figur 1. Nature Bouncer’s start skärm. 

När spelet startar så laddas direkt den första nivån i 

spelet och spelaren kan börja kontrollera bollen. 

Det finns en del olika kommandon spelaren kan 

använda sig av. På tangentbord styr man spelaren 

genom piltangenterna, med ’W’, ’S’, ’A’ och ’D’ 

kan man  röra runt kameran i spelvärlden. Sedan 

kan man återställa spelar bollen till dess 

startposition med ’R’. För att växla mellan att vara i 

tungt läge så håller man in mellanslag för att vara 

”tung”, som visas genom att spelaren blir röd (Se 

Figur 2) och släppa för att bli ”normal” igen. Om 

man har rört runt med kameran för att kolla på 

nivån och vill återgå till att följa bollen igen så kan 

spelaren trycka på ’T’. 

 
Figur 2. När bollen är i tungt läge. 

Motsvarande kontroller finns även på gamepad. För 

att starta spelet trycker man på ’start’. Bollen styrs 

med den vänstra kontrollstickan och kameran med 

den högra. Man kan hoppa med ’A’ knappen, bli 

tung med ’B’ och göra så kameran följer spelaren 

igen genom att trycka på ’X’. 

 

Gameplay 

För att navigera sig genom banorna finns det två 

huvudsakliga objekt som spelaren kan använda sig 

av. Det finns vattendroppar (se Figur 3) och löv (se 

Figur 4). 

 

 

 
Figur 3. En Vattendroppe. 
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Figur 4. Ett Löv. 

 

Båda objekten ger olika beteenden när man hoppar 

på de med spelarbollen. Vattendroppen är en mjuk 

kropp, alltså reagerar den och ändrar form när man 

studsar på den. Den ger även spelaren en kraftigare 

studs uppåt vid kollision så man kan ta sig till högre 

nivåer med hjälp av den. Den används oftast för att 

nå upp till löven som brukar befinna sig på lite 

högre höjder. 

 

Lövet är en mer fast kropp än vattendroppen men 

kan istället bli nedsänkt när spelaren landar på den. 

Löven är designade på ett sådant sätt att spelaren 

behöver vara uppmärksam med att gå in i tungt läge 

innan han träffar löven (se Figur 5) och sedan 

släppa när lövet har blivit nedtryckt så långt som 

möjligt (se Figur 6). Genom att göra detta får 

spelaren den bästa studsen och måste lära sig 

bemästra den funktionaliteten för att kunna klara sig 

igenom banorna. 

 

 
Figur 5. Tungt läge innan kollision med löv. 

 

 
Figur 6. Löv nedtryckt så långt som möjligt. 

 

Det finns även andra objekt i spelvärlden som 

spelaren kan stöta på. Det finns träd (se Figur 7), 

berg (ser Figur 8) och även andra variationer av löv 

som är större (se Figur 9). De större löven fungerar 

likadant som de mindre men de kan sjunka ner 

längre och ge en högre studs. 

 

 
Figure 7. Ett träd. 

 

 

 
Figur 8. Ett berg. 
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Figur 9. Ett större löv. 

 

För att klara hela spelet behöver man hitta och 

samla på sig att alla vänner (se Figur 10) som finns 

utspridda på banan. Man plockar in de genom att 

åka in i de. Då försvinner de från världen och man 

kan leta upp resterande. När alla är upplockade så 

laddas nästa bana.  

 

 
Figur 10. En vän 

 

I spelet finns även faror. Det finns vatten på varje 

nivå som spelaren drunknar i ifall han faller ner i 

det. Detta visas genom att spelaren får en blå 

uppsyn (se Figur 11) och sjunker ner i vattnet för att 

sedan börja om från början av banan. 

 

 
Figur 11. När spelar hamnat i vatten 

 

För att spelaren ska kunna hålla reda på 

kontrollerna och annan viktig information är detta 

utskrivet på skärmen (se Figur 12 och 13). 

 

 
Figur 12. Information om vilka kontrollerna är. 

 

 
Figur 13. Information om hur många vänner som 

finns kvar i världen. 

När spelaren har hittat alla vänner i alla olika 

banorna så startas spelet om från början igen genom 

att visa start skärmen och spelaren kan trycka på 

’enter’ eller ’start’ för att börja om. 

RESULTAT 

Utvecklingen har för det mesta gått bra. Ett par 

saker tog lite längre tid att få att fungera korrekt och 

de problemen diskuteras här. 

Utritningen 

Microsoft XNA använder sig som standard av en 

klass kallad SpriteBatch för att rita ut objekt. Som 

namnet antyder så används den mest för att rita ut 

sprites. Nackdelen med SpriteBatch är att den måste 

ha sprites för sin utritning ska fungera och även att 

det måste ske från en punkt eller över en rektangel.  

 

För att utritningen av den mjuka kroppen skulle 

fungera så behövde man på något sätt komma på 

hur man kan rita ut något mellan kropparna som 

hela den mjuka kroppen består av. Om man 

använder sig av sprites så kan inte den ändra på 

storleken när kroppen ändrar sitt utseende, och 

därför fungerar det inte att använda SpriteBatch för 

detta. 

 

Lösningen som användes då var att använda en 

annan klass för utritningen vid namn 

PrimitiveBatch. Det är en klass designad för att rita 

ut olika geometriska former och fylla de med en 

färg. Hur detta användes kommer pratas mer om i 

sektionen om den mjuka kroppen. 
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Spelet använder sig av en 2D kamera. 2D kameran 

använder sig av en transform matris för att flytta 

runt på utritningen från SpriteBatch. Problemet som 

då uppkom med att använda sig av PrimitiveBatch i 

utritningen var att den behövde använda sig av 

samma transform matris som SpriteBatch gjorde. 

PrimitiveBatch saknar stöd för detta och därför 

behövdes detta lösas genom att självmant skriva om 

PrimitiveBatch för att det skulle fungera.  

 

Lösningen blev att man fick lägga till en funktion i 

SpriteBatch som returnerar den senaste använda 

transform matrisen och skicka in den till 

PrimitiveBatch. PrimitiveBatch använder sig av en 

effekt klass som är inbyggd i XNA och kallas 

BasicEffect. BasicEffect kan använda sig av en 

projektion för utritning. När man sätter den 

projektionen till transform matrisen man hämtar 

från SpriteBatch klassen så blir utritningen för 

PrimitiveBatch projekterad på samma sätt som 

SpriteBatch. 

 

Distance Joint 

I arbetet så används Distance Joints mycket, med 

vad är det egentligen? 

 

En Distance Joint är en sammankoppling mellan två 

punkter som kan variera i längd. Den håller fast två 

punkter men går fortfarande ändra sin storlek. Så 

kropparna kan hamna närmare varandra men även 

längre ifrån varandra, samtidigt som dom sitter fast 

med varandra. Ungefär som en fjäder. 

 

Man kan ge de olika beteenden genom att justera 

frekvensen och dämpningen. Frekvensen justerar 

hur mycket sammankopplingen kan svänga och 

dämpningen säger hur fort. 

 

Revolute Joint 

En Revolute Joint är en annan typ av 

sammankoppling mellan kroppar. Det är en fast 

punkt som kroppen kan rotera omkring. Ungefär 

som om man skulle spika fast ett papper, då kan 

pappret rotera kring spiken men sitter annars fast 

där. 

 

Den mjuka kroppen 

Fokus i arbetet har varit att skapa en bra mjuk 

kropp, och det har inte varit helt problematiskt. Den 

första metoden sin användes för att skapa en bra 

kropp var att ha ett par kroppar sammankopplade 

med Distance Joints (se Figur 14). 

 

 
Figur 14. Första mjuka kroppen. 

 

Problemet som märktes när man provade dessa 

sammankopplingar var att när de vrids mer än 90 

grader från deras start vinkel så åker de tillbaka 

men åt andra hållet. Detta är ett beteende som finns 

i fysikmotorn och går inte att ändra på, och som 

orsakade att kroppen blev helt deformerad vid 

kollisioner i lite högre hastigheter (se Figur 15). 

Eftersom det var ett beteende hos fysikmotorn så 

var det inte möjligt att finna någon lösning och 

därför blev det nödvändigt att finna en ny metod att 

skapa kroppen på. Det är osäkert ifall det är en bugg 

att lederna reagerar på detta viset eller om det är 

designad för det. 

 

 
Figur 15. Deformerad kropp. 

 

Nästa metod som användes var en metod som fanns 

med i Farseer Physics dokumentationen under titeln 

”Paths” [2].  Den går ut på att man kopplar ihop 

flera mindre kroppar i en cirkel (se figur 15). 
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Figur 16. Den andra mjuka kroppen [2]. 

 

Varje del av cirkeln är en mindre cirkel och en 

rektangel som ligger på varandra. Sedan är alla 

dessa delar ihopkopplade med Revolute Joints för 

att de ska sitta ihop med varandra.  

 

Denna metod fungerade mycket bättre än den 

föregående och därför var det bättre att fortsätta 

arbeta med den. Det enda problemet som behövdes 

lösas då var utritningen. Eftersom att SpriteBatch 

endast kan rita ut sprites, här behövdes något annat 

eftersom den är uppbyggd av så många olika 

kroppar. Lösningen var PrimitiveBatch. Det man 

gör är att räkna ut två mittpunkter mellan de 

horisontella och vertikala punkterna (se Figur 16).  

 
Figur 17. De beräknade mittpunkterna 

 

Eftersom kroppen kan ändra sitt utseende så blev 

utritningen lite konstig ibland, därför räknar man ut 

en till punkt som representeras av det röda krysset i 

figur 16. Då blir utritningen korrekt även om halva 

kroppen är ihoppressad under en kollision.  

 

Sedan ritar man ut trianglar mellan alla de yttre 

kropparna och till mitt punkten man räknade ut. På 

det sätt fyller man ut hela den mjuka kroppen och 

att den får möjligheten att ändra på sin form när 

man uppdaterar alla punkterna vid varje utritning. 

 

Skapa löv 

När spelets utritning och den första mjuka kroppen 

hade blivit skapad så behövdes en lösning på hur 

löv skulle skapas. Dessa löv skulle gå att hoppa på 

och de skulle reagera på kollision som en mjuk 

kropp. Första möjligheten var att skapa en kropp på 

samma sätt som den andra mjuka kroppen. Men det 

visade sig inte fungera. 

 

För att göra detta så skulle några av kropparna i den 

mjuka kroppen behöva vara fastsatta i världen, men 

det orsakde så att kroppen blev deformerad när man 

försökte göra vissa kroppar till fasta eftersom 

processen som skapar kroppen görs på ett sådant 

sätt att alla kropparna är en bit ifrån varandra först 

för att sedan åka ihop och bli ihopsatta. Det går inte 

heller att forma kroppen på ett annat sätt än i en 

circel. Därför valdes ett annat sätt att skapa dessa 

kropparna på.  

 

Lövet skulle ha ett sådant beteende så att när 

spelaren hoppade på det så skulle spelaren hoppa 

vidare plus att lövet skulle reagera vid kollisionen.  

 

Det första som gjordes för att lösa detta var att 

skapa en löv konstruktion som gav den möjligheten 

att svänga och reagera på kollisioner. Lösningen på 

detta blev att skapa en kropp som bestod av lövet 

och två andra små kroppar som inte ritades ut. Den 

ena kroppen kopplades fast vid början av lövet så 

den endast kunde vrida sig runt den punkten. Den 

andra kroppen sattes en bit ovanför den andra och 

till den kopplades en Distance Joint som var fastsatt 

vid mitten av lövet (se Figur 17). Detta gör att när 

spelaren kolliderar med lövet så åker den nedåt men 

återgår även till sin gamla position efter tack vare 

Distance Jointen.  
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Figur 18. Löv konstruktionen 

 

 

Den första lösningen på hur studsen på löv skulle 

fungera var att vid kollision mellan spelare och 

lövet så skulle spelaren få en bestämd kraft uppåt 

medan lövet fick en kraft nedåt för att få det att se 

ut som de kolliderar. Detta fungerade men såg inget 

vidare snyggt eller realistiskt ut. Så en snyggare 

lösning var önskad. 

 

Lösningen blev att låta spelaren trycka ner lövet så 

långt som möjligt genom att använda sig av det 

tunga läget i spelet. När spelaren blir tyngre så kan 

man trycka ner lövet så långt man önskar och 

Distance Jointen tillåter och sedan släppa för att 

väga mindre och därmed bli upplyft av lövet. Sedan 

så används en beräkning av hur långt lövet blev 

nedtryckt med i den kraften som spelaren får efter 

den separerar med lövet.  

 

Detta ger en realistiskt och snygg studseffekt när 

man kolliderar med lövet. Det kräver även träning 

för att spelaren ska bemästra hur man ska göra för 

att hoppa så långt som möjligt på löven och 

använda sig av det för att klara av alla banorna som 

finns i spelet effektivt.  

 

Vatten 

För att skapa vattnet så användes en klass som 

Michael Hoffman skapat [9]. För att skapa vattnet i 

spelet så ritar man ut en rad med Distance Joints. 

Mellan dessa joints ritar man sedan ut trianglar som 

målas blå, detta blir sedan vattnets färg (se Figur 

18). 

 
Figur 19. Vatten konstruktionen 

 

När spelaren sedan hamnar i samma höjd som 

vattnet så drar man ner den jointen som är närmast 

där han kolliderar. För att skapa våg beteendet så 

räcker det inte bara med det, utan det behöver 

finnas en en loop som går till alla joints som ligger 

till sidan om den jointen som drar ner dessa med. 

Sedan minskas det hur mycket som dras ner 

beroende på hur långt ifrån kollisionen vi är, längre 

ifrån så blir det en mindre neddragning. 

 

För att ge en effekt med vattendroppar som uppstår 

vid nedslaget så skapar man ett antal små droppar 

som får en hastighet uppåt och åt någon 

slumpmässig riktning åt sidan. Hastigheten den får 

beror på hur snabbt spelaren faller i vattnet, vid en 

snabbare hastighet så får vattendropparna en högre 

hastighet. 

 

Spelets nivåer 

Bland de nivåer som finns i spelet så är några av de 

färdiga från start, medan de sista är slumpmässigt 

genererade. För att göra bra slumpmässiga nivåer så 

kan man inte bara slumpa ut alla objekt hur som 

helst, utan de måste skapas på ett sådant sätt att de 

blir spelbara.  

 

För att de slumpmässiga nivåerna ska bli spelbara 

så skapades ett antal färdiga delar i världen. Dessa 

kan bestå av alla olika saker som finns i spelet, som 

ett träd, några löv och en vattendroppe. Dessa sätter 

man sedan ihop på ett sådant sätt att det alltid ska 

gå att hoppa mellan varje del. 

 

Så man slumpar fram vilken del som ska bli nästa, 

sedan beroende på vilken det är så vet man hur 

långt det måste vara till nästa och vilka som passar 

med den delen. Sedan gör man så ett valbart många 

gånger. Så skapas den slumpmässiga nivån. 
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Det finns även en nivå där marken är färdig från 

start, men ett antal träd är slumpmässigt genererade. 

För att göra detta så har man skapat en färdig botten  

och en top del för träden. Sedan så har man ett 

slumpmässigt antal mellan delar som även får ett 

löv på antingen vänster eller höger sida. Sedan sätts 

allting ihop så får man ett färdigt träd som placeras 

ut på olika ställen på den nivån.   

DISKUSSION 

Resultatet visar att det är möjligt att skapa vissa 

kroppar som ger ett realistiskt beteende vid 

kollision, medan andra är svårare att göra detta 

med.  

 

Det visar sig att det går att göra en bra lösning för 

lövet för medan för den mjuka kroppen så är det 

svårare eftersom den mjuka kroppen inte är en hel 

kropp. Den består av många små kroppar , därför är 

det väldigt svårt att ge ett realistiskt beteende för 

hela kroppen.  

 

Den mjuka kroppen som blev lösning här har också 

sina nackdelar. Den största är att det är svårt att 

ändra på kroppens storlek. Om man vill ändra på 

storleken så måste man minska eller förstora de små 

kropparna som hela kroppen består av. Man måste 

även använda sig av färre eller fler av de små 

kropparna.  

 

Problemet då blir att den hela kroppen kan antingen 

bli för tung eller för lätt för att hålla sin cirkulära 

form. Om de små kropparna är för stora så blir de 

för tunga, och då ligger kroppen platt. Medan om 

man har för få kroppar så ligger de inte tillräckligt 

tätt emot varandra för att hålla ihop den cirkulära 

formen. På grund av detta finns det inte så många 

olika sätt man kan skapa formen på och man blir 

rätt så låst vid att göra den på ett visst sätt.  

 

Så som fysik motorn är uppbyggd så kan man bara 

få ut information om när det blir en kollision eller 

en separation mellan två kroppar och det är allt. Det 

är bara i de instanserna som man kan ge kropparna 

olika krafter eller egenskaper som ändrar lite extra 

på deras studs beteendet. Det gör det svårt att ändra 

på vad som händer vid kollisionen, Det mesta man 

kan göra är att ge båda kropparna någon kollision åt 

något håll, om man inte gör något så blir det ingen 

studs alls. Hade det varit en hel kropp från början så 

hade kanske det blivit en bättre kollision där man 

själv inte behövde ändra så mycket, utan det bara 

sker naturligt.  

 

Därför tror jag att ett bra nästa steg skulle vara att 

testa en ny fysikmotor som kan hantera riktigt 

mjuka kroppar och inte så som det är nu. En fysik 

motor som Bullet [7] skulle kanske fungera bättre, 

med nackdelen att man då måste skriva spelet i 3D 

men de flesta motorerna som använder soft body 

fysiks är 3D motorer så det kan vara svårt att 

undvika ifall man vill gå vidare. 

 

Löven fick en bra lösning men den har också sina 

nackdelar, ifall man skulle vilja göra något mer med 

det så måste man tänka ut ett nytt sätt att skapa 

löven på. Eftersom det enda man egentligen kan 

ändra på när det kommer till inställningar är 

Distance Jointen. Och den har bara två olika saker 

man kan ändra på, frekvensen och dämpningen. 

Man skulle vilja ha mer alternativ att byta på men 

där sätter fysikmotorn stopp igen. Det verkar 

vanligt för om man kollar på bland annat Box2D 

[5] så har de samma inställningar och inga mer.  

 

Det finns många 3D motorer som man kan använda 

ifall man vill gå vidare men det finns inga som bara 

fokuserar på mjuka kroppar. Det är synd för en 

motor dedikerat för mjuka kroppar hade varit 

väldigt intressant och man skulle nog kunna göra en 

hel del intressanta spel med det.  

SLUTSATS 

Spelet blev bra och visar att det går att skapa 

realistiska beteenden med metoden där fler små 

hårda kroppar används för att bilda en stor mjuk 

kropp.  

Beroende på vilket sätt man använder för att skapa 

de mjukare kropparna så får man anpassa vad som 

händer vid kollisionen beroende på det. Då kan man 

ge ett realistiskt beteende vid kollision med de.   
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