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ABSTRAKT 

Som underlag för den här rapporten använder vi oss av vårt 

spel Go Supernova. Det är skrivet i Java med hjälp av 

ramverket LibGDX. Vi har undersökt hur man kan optimera 

spelet för att kunna hantera så många objekt som möjligt men 

ändå hålla ett bra spelflöde utan att förstöra den vision vi 

hade när vi skapade spelet från första början. Vi har kommit 
fram till att ljusmotorn box2dlights använder sig av mycket 

processorkraft och användningen av den behövde justeras för 

att tillfredsställa våra krav. Vi kommer även att tala om 

designval av spelets interna delar som gjorde att vi kunde 

undvika prestandaförluster.  

INTRODUKTION 

Go Supernova 

Det som ligger som grund för hela examensarbetet är ett 

fysikbaserat tvådimensionellt spel. Det utspelar sig i rymden 

där spelaren placerar ut och modifierar planeter. Dessa 

påverkar spelvärlden genom de gravitationsfält som de har. 

Målet för spelaren är att på ett strategiskt sätt placera dessa 

planeter på spelplanen och med hjälp av planeternas 

gravitation styra inkommande resurs-objekt in i spelplanens 

sol. De omvandlas där till ett antal poäng som spelaren 

tilldelas.  

På spelplanen finns hinder och fällor i form av asteroider och 

svarta hål som spelaren måste försöka undvika och navigera 

förbi för att resurserna ska nå målet. 

Syfte 

Vi har tidigare jobbat med spel av olika slag och ett 

genomgående problem som finns är prestanda. Hur går man 

tillväga för att kunna hantera så många objekt som möjligt 

på så lite tid och kraft som möjligt? I samband med den här 

rapporten har vi jobbat på Go Supernova och i det spelet 

hanterar vi ibland upp till 300-400 objekt. Prestanda blir då 

en central fråga för att man ska kunna upprätthålla ett bra 

flöde i spelet. 

Problemformulering 

Hur ska vi gå tillväga för att kunna hantera så många objekt 

som möjligt i vårt spel utan att spelaren märker någon 

väsentlig skillnad i spelflödet? 

TEORI OCH BEGREPP 

Eclipse 

Eclipse är den utvecklingsmiljö som vi använt när vi 

implementerat projektet. Det sköter syntaxkontroll, kod-

kompilering och har även inbyggda debugverktyg för 
underlätta arbetet med att hitta de många olika slags fel som 

kan uppstå vid körning.  

Då LibGDX genererar projekt-skelett för just Eclipse samt 

att vi främst använt just denna utvecklingsmiljö för Java-

programmering tidigare så kändes det som en given 

utvecklingsmiljö för oss att använda. 

Java 

Java är ett språk utvecklat av Sun Microsystems. Kod skriven 

i Java kan användas på många olika system eftersom det 
kompileras till bytekod som tolkas av en Java Virtual 

Machine (JVM).  På så sätt kan samma kod användas i 

Windows, Linux, Mac och andra operativsystem där en JVM 

kan köras. Minnesallokering sker i Java med hjälp av en 

dynamisk minneshanteringsmetod som kallas garbage 

collector, och man har som programmerare ingen möjlighet 

att kontrollera den. 

LibGDX 

LibGDX är en spelmotor för skriven i Java som kan 

användas för att enkelt skapa spel till flera plattformar såsom 

exempelvis Android, Desktop, HTML5 och iOS[2]. Förutom 

ett grundläggande ramverk innehåller spelmotorn även ett 

Java-gränssnitt till fysikmotorn Box2D. Denna möjlighet att 

senare kunna köra spelet på flera olika plattformar samt det 
starkt integrerade fysik-gränssnittet gjorde att vi valde 

LibGDX som grund till vårt spel. 

Box2D 

För att underlätta implementation och utvecklandet av spel 

med lite mer avancerad fysik används ofta en extern fysik-

motor för att man inte ska behöva implementera denna del 

själv. Box2D är en av många fysikmotorer som är känd för 

att vara optimerad och välanvänd. För att nå en bra nivå av 

prestanda är Box2D implementerad i 

programmeringsspråket C++. Eftersom LibGDX bygger på 

Java så innehåller spelmotorn även ett Java-gränssnitt till 

Box2D för att fysikmotorn enkelt skall kunna användas. 

När man använder Box2D så skapas de objekt som ska 

simuleras i en egen värld, där objekten simuleras med 
egenskaperna massa, densitet, skepnad och rörelseenergi. 

Fysikmotorn erbjuder sedan funktionalitet för att man på 

olika sätt skall kunna påverka och manipulera objekten i 

motorn, främst genom att applicera rörelseenergi på dom. 

För att nyttja den simulerade fysiken i ens eget spel får man 

då koppla ett Box2D-objekts position till positionen för ett 

spelobjekt och på så sätt få ett fysiskt beteende hos detta. 

Box2dlights 

Box2dlights är en ljusmotor som används tillsammans med 

fysikmotorn Box2D. Med hjälp av motorn kan man placera 

ljus på fysikkroppar och rikta dem som man vill. Skuggor 

skapas automatiskt med hjälp av kropparnas positioner. För 



varje ljus specificerar man hur många ljusstrålar som ska 

simuleras. Ju fler ljusstrålar desto större precision blir det i 

ljusets beteende och utseende. Med antalet ljusstrålar ökar 

även beräkningstiden vilket påverkar prestandan negativt.  

Vi valde denna ljusmotor för att den bygger på Box2D och 

inte kräver mycket arbete för att komma igång med. Med 
hjälp av denna får vi fylligare grafik och ett mer estetiskt 

tilltalande spel. Vi får även möjlighet att använda ljus-källor 

som indikatorer för att uppmärksamma spelaren om vad som 

händer i spelet, dels genom att visualisera vissa objekts data 

som är av intresse när man spelar men även för att upplysa 

spelaren om händelser som utan någon visuell effekt är lätta 

att missa, till exempel när en planet slukas av en växande sol. 

Ray casting 

En egenskap som box2dlights erbjuder är så kallad Ray 

casting som ger ljusstrålar möjligheten att brytas när de 

träffar ett fysiskt objekt. Detta kräver dock en stor mängd 

extra beräkningar och man kan i de fall där denna effekt inte 

behövs stänga av den genom att slå på egenskapen xray för 

en given ljuskälla. Detta gör att ljuset istället för att brytas av 
ett objekt, går rakt igenom det. 

Universal TweenEngine 

Uttrycket “tween” härstammar från “inbetween” och är ett 

begrepp som används mycket när man animerar objekt. Med 

tweens jämnar man ut en rörelse från punkt A till punkt B 

och bryter ned rörelsen till flera mindre steg för att det ska se 

bättre ut. Universal TweenEngine kan användas för 

interpolera vilket attribut som helst på ett objekt i java, från 

ett värde till ett annat enligt en given formel. Det enda man 

behöver göra är att implementera interfacet TweenAccessor 

som talar om för motorn vilket värde man vill interpolera och 

sedan sköts övergången automatiskt. Med hjälp av Tweens 

har vi kunnat skapa explosioner, mjuka kameraförflyttningar 
och animationer som gör att spelets objekt ser mer levande 

ut i sina rörelser. Tweens animeras med hjälp av olika 

funktioner som kallas för easings[3]. Med hjälp av olika 

easings uppnår vi olika effekter beroende på målet med 

animationen. Exempelvis ville vi att kameran skulle “studsa” 

lite när den nådde sitt mål och då använde vi en easing som 

gav just denna effekt. 

Spel-loop 

Med spel-loop menas den grundläggande loopen i ett spel där 

spelets uträkningar samt rendering sköts, oftast över 30-60 

gånger per sekund för att spelet ska flyta på bra och inte 

upplevas som ryckigt. I en loop separerar man ofta 

uppdatering av logik och rendering. I varje uppdatering 

räknar man ut hur spelobjekt ska flyttas, applicerar 

eventuella krafter på objekt i fysikmotorn samt låter 

fysiksimuleringen simulera en given tidsrymd. 

FPS 

FPS står för Frames Per Second och är ett mått på hur många 
bilduppdateringar spelet hinner med att göra under en 

sekund. FPS är nära anknutet till en spel-loop då en 

bilduppdatering oftast görs varje loop. Hög FPS innebär att 

spelet flyter på bra och låg FPS innebär att spelet flyter på 

dåligt och i värsta fall upplevs som hackigt. 

Path 

I Go Supernova finns ett objekt som kallas för Path som 

används för att spara och visa den bana som resurser färdats. 

Implementationen går ut på att med jämna mellanrum spara 

den punkt som resurser befinner sig på. Varje punkt har 

därefter en given tid att leva. 

METOD 

StatusLogger 

StatusLogger är ett verktyg som vi skrev för att enkelt kunna 

mäta exekveringstid för ett givet kodstycke. Den används i 

koden på följande sätt: 

statusLogger.start(“render”); 
render(); 
statusLogger.stop(“render”); 

Den mäter tiden mellan start() och stop() för ett nyckelvärde 

(“render” i det här fallet). Varje sekund skrivs den 

genomsnittliga tiden för varje nyckelvärde ut i konsolen, 

baserat på de 10 senaste mätningarna av det nyckelvärdet. 

Detta verktyg använde vi genom att placera ut det på olika 
platser i koden för att mäta hur lång tid operationer tog. Vi 

använde det också för att identifiera mer specifika delar av 

koden som påverkade prestandan. Vi mätte exempelvis 

render(), men sen gick vi vidare och mätte vilka 

funktionsanrop i render() som tog längst tid.  

Exempel på operationer vi mätte var: 

 Rendering av varje frame 

 Ljusmotorns rendering 

 Uppdatering av Box2D-världen 

 Uppdatering av Ljusmotorn (box2dlights) 

 Gravitationsberäkningarna 

Vi valde i många fall att använda oss av StatusLoggern för 

att den på ett enkelt sätt ger en bra bild av hur lång tid en eller 

flera operationer tar. Man kan enkelt mäta flera olika 

beräkningsmoment samtidigt och på så sätt få en överblick 

av vad som tar längst tid.  

Figur 1. Utan ray casting till vänster. Med ray casting till 

höger. 



En nackdel med att använda StatusLogger är att även det 

kräver en del beräkningstid. Detta blir särskilt markant när 

man mäter operationer på låg nivå, då loggningen kan ta lika 

lång tid som själva operationen. Ett mycket enkelt exempel 

som visar det är: 

statusLogger.start(“addition”); 
x += 1; 
statusLogger.stop(“addition”); 

StatusLoggern måste leta upp nyckeln, starta tidtagningen, 

leta upp nyckeln igen och sen stoppa tidtagningen. Detta tar 

mycket lång tid jämfört med att öka variabeln x med 1. Den 

fungerar bättre när man mäter tiden för större mängd kod där 
verktygets egen kod då utgör en mycket liten del av hela 

operationen. 

Profiling med Eclipse Test & Performance Tools 

Ett alternativ till StatusLogger som vi testar men ej använder 

i någon större utsträckning är Eclipse Test & Performance 

Tools. Denna samling verktyg ger oss möjlighet att under 

körning av mjukvaran samla statistik om hur den totala 

exekveringstiden är fördelad över de olika metoder koden 

innehåller. Det ger även information om antalet anrop till 

varje metod samt vart anropet skett. Med hjälp av denna 

information kan man enkelt se vilka delar av mjukvaran som 

tar upp mest beräkningstid.  

Nackdelen med dessa verktyg är att verktyget självt tar upp 

en stor mängd prestanda för att kunna samla in dessa data. 
Detta gör att spelet blir svårkontrollerat och koden körs inte 

i sin normala hastighet, vilket ger ett missvisande resultat. 

Då spelets FPS sjunker när dessa verktyg används så körs 

vissa uppdateringsberäkningar flera gånger på rendering för 

att spelvärlden inte ska bli släpande. Detta visar sig i  

statistiken som att vissa metodanrop sker betydligt fler 

gånger än de i normala fall ska göra under användning av 

spelet. 

Fördelen med verktyget är att vi enkelt får tillgång till 

beräkningstider för samtliga metoder som körs och kan på så 

sätt finna metoder som kräver mycket längre beräkningstid 

än vi trott och sedan granska dessa vidare.  

Eclipse 

Debug-funktionaliteten i Eclipse har vi använt för att 

observera och identifiera stora objekt och varför vissa saker 

tog längre tid en andra. Vi kunde exempelvis avläsa hur 

många punkter en viss Path innehöll och med hjälp av det 

kunde vi dra slutsatsen att punkter inte togs bort ifrån listan 

då deras livstid hade tagit slut. 

Vi la även in så kallade breakpoints i koden, markeringar 

som pausar körningen och ger möjlighet att inspektera 

kodens objekt och dess värden just då. De kan även med 

fördel användas när man vill kontrollera om en viss del av 

koden körs överhuvudtaget, genom att lägga in en breakpoint 

på den positionen och se om körningen någon gång pausas.  

RESULTAT - IMPLEMENTATION 

Spelkomponenter 

Spelet innehåller en mängd olika objekt som på olika sätter 

interagerar med varandra och med spelaren. Nedan följer en 

beskrivning av dem. 

Solen 

Ett centralt objekt vars gravitation sträcker sig över hela 

spelplanen. Den fysiska massan för detta objekt överförs till 

de planeter som spelaren placerar ut. Genom denna 

grundregel skapas en spelbalans som spelaren måste ha i 

åtanke. Fler planeter ger större möjlighet att påverka 

resursernas färdriktning mot solen. Samtidigt sänks den 
gravitationella påverkan från solen, vilket gör att mer 

precision krävs hos spelaren för att resurserna ska kollidera 

med den. 

Solresurser 

Dessa är de enda objekt på spelplanen som inte har statiska 

positioner. De påverkas av gravitationen från solen, svarta 

hål samt planeter. Solresurser som kolliderar slås ihop och 

skapar på så sätt en ny resurs med deras gemensamma massa. 

Figur 2. Spelobjekt i Go Supernova 



Även deras rörelseenergi kombineras och kan ge den nya 

resursen en ny färdriktning.  

Under spelets gång kan dessa resurser samla på sig två olika 

sorters bonusar, vars poäng tilldelas spelaren när resursen 

kolliderar med solen. Dels tilldelas bonuspoäng när två 

resurser slås ihop, men även när en resurs cirkulerat ett varv 
runt en planet utan att kollidera med den, eller lämna dess 

gravitationsfält. Om två resurser som har samlat på sig 

individuella bonusar skulle kollidera så flyttas dessa över till 

den nya större resursen. 

När resurser kolliderar med solen ger de, förrutom poäng till 

spelaren, även sin egen massa till solen. Genom att samla 

resurser får då spelaren mer massa som kan användas till 

placering av nya planeter, alternativt förstora de existerande. 

Detta ger spelaren större möjlighet att påverka fysiken på 

spelplanen. 

Planeter 

Det sätt som spelaren kan påverka spelplanen på är genom 

att placera ut planeter. Skapandet av dessa hämtar massa från 

solen motsvarande planetens storlek. Genom att öka 
planetens storlek bortom den initiala så ökas även avståndet 

för planetens gravitationella påverkan.  

Svarta hål 

Objekt med mycket stark dragningskraft som spelaren ska 

försöka undvika. De solresurser som åker in i ett svart hål 

försvinner och spelaren kan då inte få några poäng för dem. 

Pushers 

En pusher knuffar bort solresurser som befinner sig i ett 

konformat område i en viss riktning från pushern. Med 

pushers kan man skapa intressanta banor och i framtiden kan 

man ha spellägen som går ut på att spelaren får placera 

pushers istället för planeter. 

Asteroider 

Statiska objekt som utgör hinder för solresurserna. Utöver att 

de är hinder som spelaren måste ta sig runt så kan spelaren 

använda asteroider strategiskt genom att låta resurser krocka 

med dem för att sänka hastigheten på resurserna. 

Spawners 

I givna tidsintervall skapar spawners nya solresurser. Dessa 

slungas iväg i en viss riktning och med en viss hastighet. 

Riktningen och hastigheten är olika beroende på hur den 
givna spawnern är konfigurerad.  

Spellägen 

Timerläge 

Timerläge är ett spelläge där spelaren ska samla så mycket 

poäng som möjligt under en given tid. Detta sker genom att 
placera planeter på spelplanen vars gravitationsfält styr 

inkommande resurs-objekt in i en sol som finns utplacerad 

på alla spelets banor.  

Spelaren kan välja att antingen spela en enskild bana, eller 

en grupp av banor, en så kallad kampanj. 

Under timerläget har spelaren möjlighet att placera, flytta 

och modifiera planeter. Alla övriga objekt som finns på 

banan får spelaren inte flytta eller ändra på. Detta gör att man 

kan bli kreativ när man skapar banor med det här läget. 

Timerläget visas i Bilaga 1. 

Editorläge 

I Editorläget har man inte något givet mål. Man får som 

spelare placera, ta bort och ändra alla objekt som finns att 

tillgå i spelet. Läget är till för att man ska kunna skapa och 
spara egna banor. Man kan också kombinera banor som man 

har skapat till kampanjer. 

RESULTAT - OPTIMERING 

Paths togs aldrig bort 

En Path innehåller en samling punkter som används för att 

rita ut den bana som resursen har färdats i. Varje resurs har 

en egen Path där nya punkter läggs till på resursens position 

med en given tidsintervall. För att denna bana inte ska bli 

oändligt lång har varje punkt en egen livstid och tas bort när 

denna livstid uppnåtts. Hela pathen tas bort då den inte längre 

har några punkter kvar i sin lista. 

Då spelet hade varit i gång i 10-15 minuter började vi märka 

en markant försämring i prestanda. Eftersom Eclipse tillåter 

att man modifierar kod i runtime, d.v.s. under tiden som 

programmet körs, så kunde vi lägga in mätningar med 

StatusLoggern. Vi fann då att uppdatering samt rendering av 
paths tog väldigt lång tid och den tiden ökade ju längre 

programmet kördes. Efter vidare kodgranskning såg vi att 

listorna med path-punkter aldrig togs bort. Vi pausade spelet, 

inspekterade en Path och såg att den innehöll 1500 punkter, 

då den med sin livstid egentligen skulle innehålla max 50 

punkter. Eftersom punkter inte togs bort och listan förblev 

fylld, så togs inte heller Path-objektet bort. 

Felet i koden hittades efter en kort genomgång av den kod 

som ska sköta borttagningen av punkter och var lätt åtgärdat. 

För många/täta path-punkter 

När en Path ritas ut så loopar den igenom alla sina punkter 

och ritar raka linjer mellan varje punkt. Beroende på hur 

många punkter det finns så tar den här utritningen olika lång 

tid. Ju fler punkter, desto längre tid. Vi kunde minska tiden 
som det här tog genom att förlänga tidsintervallet som 

används för registrering av nya punkter. Ändringen gjordes 

från 20ms till 100ms. Livstiden för punkterna var vid den här 

ändringen 10000ms. 

Punkter i varje Path innan ändringen: 
10000 / 20 = 500 punkter 

Punkter i varje Path efter ändringen: 
10000 / 100 = 100 punkter 

Vi såg att genom att ändra på livstid och tidsintervall så 

kunde vi sänka antalet punkter i våra paths med 80 % och 

prestandaökningen var markant.  

Tyvärr fick vi inte prestandaökningen utan att betala ett pris 

i detaljrikedom. Vi ser i Figur 3 hur skillnaden i hos Pathen 



blev. Detta märktes särskilt tydligt när resursen färdades i 
hög hastighet i en skarp sväng. 

För långa paths 

Längden på Paths och hur lång tid varje punkt finns kvar är 
beroende av livstiden för varje punkt. Genom att sänka 

livstiden från 10s till 5s så kunde vi halvera antalet punkter 

per Path. 

Stort antal rays där det inte behövs 

Vi använde initialt den här koden för att räkna ut hur många 

rays varje resurs skulle ha. 

rays = radius * 15 

Standardvärdet vi har för radius är 20 och med vår formel 
blir det då 300 rays per solresurs. Det rekommenderade 

antalet rays för en ljuskälla är 5-128 [1]. Om vi har 200 

resurser ute på banan så jobbar ljusmotorn med 60000 rays, 

bara för resurser. Vi beslutade oss för att ändra på formeln 

till: 

rays = (radius / 5)^2 

Utöver denna ändring så begränsar vi värdet till att vara 

mellan 10 och 128. I Tabell 1 ser vi skillnaden i antalet rays 

per solresurs. 

radius rays = radius * 15 rays = (radius / 5)^2 

20 300 16 

40 600 64 

Tabell 1. Skillnaden i antalet rays beroende på vilket formel vi 

använde 

Man kan i efterhand tycka att den första formeln var absurd, 

men när den skrevs så visste vi inte vad ett bra värde på rays 

var. Man kunde inte tydligt se någon större skillnad om man 

hade 10 rays eller 100 rays. Då vi skrev formeln fungerade 
det bra prestandamässigt, men då jobbade vi med max 10 

resurser åt gången. 

Betydelselös ljusfysik 

En annan källa till prestandaproblemen var att ray casting var 

påslaget som standard på alla ljuskällor. Då vi initialt inte 

hade några prestandaproblem så var det inget vi tänkte på 

utan vi bara uppskattade den visuella effekt som användandet 

av ray casting gav. När vi senare i projektet såg att just 

uppdateringen hos ljusmotorn tog väldigt lång tid så 

granskade vi djupare vad som kunde vara källan till den 

långa beräkningstiden. Förutom det stora antal rays som vi 

tidigare identifierat som ett problem så fann vi även att vi 

kunde stänga av ray casting, d.v.s. ljusfysik, för ljuskällor där 

den visuella effekten knappt var märkbar. Detta förbättrade 
prestandan avsevärt då vi hade ett stort antal ljuskällor vid 

vissa tillfällen. En ljuskälla som har ray casting avslagen har 

upp till 80 % snabbare beräkningstid jämfört med en där det 

är påslaget [1], så det är definitivt en visuell effekt som bör 

användas sparsamt.  

Realistisk gravitation påverkar objekt långt bort 

Initialt var tanken att en realistisk formel, Inverse-square law 

(se Figur 4), skulle användas för gravitationen. Detta skulle 

innebära att alla källor till gravitation påverkar alla 

dynamiska objekt. Det är visserligen en realistisk modell 

men den kräver dessvärre mycket mer beräkningskraft. För 

varje nytt objekt som placeras ut som har gravitation så måste 

det beräknas vad för påverkan det har på samtliga dynamiska 

objekt.  

Inverse-square law ger effekten att ett objekt som dubblar sitt 

avstånd till en gravitationskälla endast påverkas av en 

fjärdedel av den tidigare kraften, vilket gör att kraften som 

påverkar ett objekt avtar väldigt snabbt och gör minimal 

påverkan spelmässigt, men fortfarande kräver lika mycket 

beräkningstid. Detta ger många objekt som främst gör 

spelupplevelsen sämre genom sänkt prestanda.  

För att komma undan detta implementerades istället ett 

mindre gravitationsfält runt planeter, den typ av himlakropp 

det i spelet kommer att finnas flest av, för att på så sätt 

begränsa hur långt bort deras gravitation påverkar. Detta 
visade sig, förutom att förbättra spelets prestanda, även 

underlätta för spelaren då det gav en mer visuell indikator på 

hur planeterna som spelaren placerar ut påverkar närliggande 

objekt.    

Oändligt stor spelvärld 

I vissa fall under spelets gång kunde resurser slungas iväg 

med hög fart genom att hamna i ett visst scenario där stark 

gravitationell påverkan applicerades i samband med att 

resursen passerade gravitationsobjektet mycket nära utan att 

Figur 4. Inverse-square law 

Figur 3. Skillnaden i punkttäthet hos Paths 



kollidera. Det kunde i vissa fall, när resursen hade för hög 

hastighet och för låg påverkan från gravitationsobjekt, 

innebära att de i princip aldrig skulle stanna och byta 

riktning. I spelet fanns inga yttre gränser för hur långt bort 

resurser kunde röra sig och när man spelat ett tag och många 

resurser rört sig långt utanför den yta som spelaren främst 
fokuserar på så tog det upp mycket av uppdateringstiden. 

Man kunde ha 100-200 resurser som aldrig skulle komma 

tillbaka, men vars påverkan från vissa gravitationella objekt 

ändå var tvungna att räknas ut. För att optimera prestandan 

så valde vi att ha yttre gränser på spelet för hur långt bort 

resurser får flyga. Dessa gränser var tvungna att vara långt 

bort så att vi kunde vara helt säkra på att resurserna inte 

skulle kunna komma tillbaka inom rimlig tid, för vi ville 

behålla möjligheten för resurser att flyga iväg, men sedan 

överraska spelaren när de kommer tillbaka fem minuter 

senare. 

Användandet av GravityGrid 

GravityGrid var en funktionalitet i spelet som vi använde för 

att illustrera hur gravitationen såg ut i spelvärlden. Den 
fungerade genom att man mätte gravitationen vid 100x50 

punkter över skärmen. Allt som allt så räknade vi ut 

gravitationen vid 5000 punkter varje frame. Vi märkte en stor 

skillnad i FPS då vi hade GravityGrid påslagen jämfört med 

när den inte var igång. Med hjälp av statusLoggern kunde vi 

logga följande: 

Game update: 3,3ms GravityGrid: 2,6ms 

Tabell 2. Totala tiden av en uppdatering och tiden för 

uppdateringen som utgörs av GravityGrid 

Tabell 2 visar att den totala tiden för varje uppdatering tar 

3,3ms och av den utgörs 2,6ms av GravityGrid.  

Valet att alltid visa 100x50 fasta punkter på skärmen gjordes 

med anledning av att vi inte ville att mellanrummet mellan 

punkterna samt antalet punkter skulle ändras när man 

zoomade in/ut med kameran. Det medföljer dock att om man 

zoomar så måste gravitationspunkterna beräknas igen då 

punkternas positioner relativt till spelvärlden förflyttas.  

Pseudokod för beräkningen av GravityGrid: 

for each Point in GravityGrid: 
  var forceAtPoint = 0; 
  for each Body in GravitationalBodies: 
    forceAtPoint += forceFromBodyToPoint(Body, Point); 

För varje gravitationskropp som läggs till så ökar tiden 

avsevärt. En förändring som var oberoende av GravityGrid 

gjorde dock att tiden kunde minska avsevärt. Vi gjorde så att 

planeter som placerades ut hade en begränsad area som den 

påverkade. Det innebär att långt ifrån alla resurser påverkas 

av den planeten och kan därför hoppas över i ovanstående 

algoritm. 

Då GravityGrid visade sig vara väldigt prestandakrävande så 

tog vi bort den funktionaliteten. Vi kom inte på något snabbt 

och enkelt sätt att lösa problemet, men möjliga lösningar kan 
ni läsa om under kapitlet Diskussion. 

Box2dlights 

Efter att vi optimerat Paths och kontrollerat att objekten i 
världen inte använder sig av absurda mängder rays, så kom 

vi fram till att ljusmotorn är den största prestandafaktorn i 

spelet. 

Ljusmotorn är en del av spel-loopen som kräver mycket tid 

för uppdateringen av ljuskällorna samt större delen av spelets 

renderingstid. Optimering av denna har stor betydelse för 

spelets prestanda, men är bitvis svår då en viss nivå på ljusets 

kvalitet är viktig för att spelet ska fortsätta hålla en hög 

grafisk nivå.  

När ljusmotorn stängs av syns det tydligt att beräknings- och 

renderingstiden minskar markant, se Figur 6. 

Ljusmotorn i sig har en funktion som kallas för culling, vilket 

gör att ljus som inte har någon möjlighet att synas i kameran 

varken renderas eller uppdateras. Därför blir det mycket 

Figur 5. Gravitygrid 

Figur 6. Tidsskillnaden som blev när ljusmotorn stängdes av 



högre FPS om man är inzoomad jämför om man är 

utzoomad, se Figur 7. Det man då kan göra är att begränsa 

hur långt spelaren får zooma ut. Detta görs i andra spel som 

exempelvis Starcraft 2. Någon djupgående analys av hur 

långt man får zooma ut för att spelet ska flyta på bra har vi 

inte gjort för det är något vi bara vill göra om alla andra sätt 
att optimera redan har gjorts. 

När spelet är under hårt tryck så behöver spelet ibland köra 

uppdatering av logik oftare än rendering för att hinna med. 

Då sänks ofta FPS:en från 60 till 30 och uppdatering av logik 

sker två gånger per loop. Vi fann där att det var överflödigt 

att uppdatera ljuset flera gånger per frame då endast 

resultatet av den senaste uppdateringen skulle renderas. Efter 

att ha låst antalet ljusuppdateringar till en gång per spel-loop 

så såg vi markanta resultat i prestandan när flera spel-

uppdateringar behövde köras i varje spel-loop. Då 

ljusuppdateringen är det som tar mest tid i hela spel-loopen 

så ökar tiden för en spel-loop enormt om den måste köras 
flera gånger. I vissa fall ökade den så pass mycket att fler än 

två uppdateringar behövde köras per loop vilket gjorde att 

ännu mer ljusuppdateringar behövde köras vilket, vilket 

kunde öka antalet uppdateringar per frame ytterligare, vilket 

på så vis orsakade en ond spiral.  

Som Figur 8 visar så ser man att beräkningstiden snabbt ökar 

när den väl har börjat köra flera ljusuppdateringar varje spel-

loop. Man ser klart och tydligt på grafen när antalet 

ljusuppdateringar i varje uppdatering ökar.  

Det vi märkt under utvecklingen av spelet är att det är svårt 

att optimera något innan man har bra förståelse för hur det 
fungerar. I vårt fall var det box2dlights som vi inte hade full 

koll på tidigt i projektet. Då vi började experimentera med 

ljusmotorn så pass tidigt i projektet så märkte vi inte heller 

någon prestandaskillnad om vi hade 20 eller 2000 rays på 

varje objekt, då objekten var så pass få och mycket av övrig 

kod vi har idag som kräver en del beräkningstid inte ännu var 

implementerad. 

DISKUSSION 

Möjliga lösningar på GravityGrid 

Räkna ut punkterna först när kameran slutat flyttas 

Man kan pausa uppdatering och rendering av GravityGrid 

när kameran flyttas för att sedan räkna ut den när kameran är 

still. Det här skulle minska antalet gånger som GravityGrid 

måste uppdateras och spelet skulle sannolikt kunna flyta på i 

normal takt. Nackdelen med detta är att man gärna flyttar 

kameran i spelet, så det skulle inte vara särskilt snyggt att ha 

GravityGriden försvinna och komma fram hela tiden. Det 

riskerar också att spelet blir ryckigt när kameran stannar och 

man måste räkna ut gravitationen, speciellt om många objekt 

med gravitation är utplacerade i spelvärlden. 

Placera punkterna i världen, istället för jämnt utspridda över 
skärmen 

Genom att låta punkterna finnas i världen hela tiden så kan 

man räkna ut samtliga punkter när gravitationen i världen 

ändras. Då är man fri att flytta kameran som man vill utan 
några prestandaförluster. En lösning på att få punkterna 

någorlunda jämnt utspridda över skärmen är att filtrera hur 

många som används beroende på hur mycket man zoomat.  

En stor nackdel med denna metod är att punkterna måste vara 

relativt nära varandra om man ska få en bra bild av 

gravitationsfälten. Om vi hade 100x50 punkter innan så 

skulle den här lösningen kräva omkring 1000x1000 punkter. 

Då skulle vi knappt kunna ändra någonting på spelplanen 

utan att FPS:en faller ner till ospelbar nivå. 

Endast tillgänglig i pausat läge 

Ur strategisk synvinkel så är GravityGriden viktig för 

spelaren. Därför kunde vi tänka oss att spelaren på ett enkelt 

sätt kan pausa spelet och aktivera GravityGriden. Då kan 

man ta lite extra tid på sig att räkna ut den och visa den för 
spelaren. 

Räkna ut punkterna i chunkar 

Man kan dela upp kartan i delar och sprida ut beräkningen av 

punkterna över dessa delar. Då får man möjlighet att 

fokusera beräkningarna på områden där spelaren har 

kameran. Detta gör att man inte behöver räkna ut hela 

GravityGriden på en och samma uppdatering utan man kan 

Figur 7. Prestandaskillnad vid ut/inzoomat med culling Figur 8. Skillnad i tid då flera ljusuppdateringar gjordes 

jämfört med en uppdatering 



sprida ut det över flera frames och över lång tid så att mer 

kraft kan gå åt till att hålla spelet flytande. 

Cacha gravitationen i punkter 

Som nämndes tidigare så kunde man låta punkterna vara 

placerade i världen istället för att vara baserade på kameran 

och skärmen. Kombinerat med att planeter inte påverkar 

gravitation överallt så kan man begränsa antalet punkter som 

måste uppdateras. När en planet byggs så behöver man bara 

uppdatera de punkter som är inom planetens 
gravitationsradie. Det här fungerar antagligen bara bra i 

teorin av den anledningen att solens massa minskas när 

planeter byggs och solens gravitationsimplementation 

påverkar kroppar över hela banan. 

Box2D-prestanda 

När man letar efter orsaker till prestandaproblem så antar 

man en hypotes och försöker bekräfta hypotesen för att 

därefter kunna lösa den. Vi antog att Box2D tog upp mycket 

prestanda eftersom världen innehåller många objekt och ska 

sköta kollisionshantering och fysik. Det vi istället upptäckte 

var att om vi struntade i att köra fysiksimuleringen så blev 

det knappt märkbar skillnad i FPS. Uppdateringsloopen tog 

nästan exakt lika lång tid och mätningarna av 
fysiksimuleringen indikerade att Box2D-implementationen i 

LibGDX var mycket snabb.  

Path-prestanda 

Det var en upplysande händelse när vi upptäckte att vår enkla 

grafik för Paths tog upp flera millisekunder av vår spel-loop. 

Efter detta fick vi anta att nästan vilken del som helst av 

programmet skulle kunna vara en prestandabov. 

Vidare optimering 

Stöd för flertrådat 

Ett sätt att ytterligare optimera spelet kan vara att dela upp 

de olika områden av beräkningar som behöver utföras. Ett 

förslag är att låta Box2D-världen köras på en egen tråd och 

box2dlights ljusuppdateringar på en annan. Fördelen då är att 

hela spelet inte måste köras på en processorkärna utan arbetet 

kan fördelas över fler. 

Vid utveckling av flertrådad programvara måste man ta 

hänsyn till synkroniseringsproblem som kan uppstå. Ett 

exempel på ett synkroniseringsproblem kan vara att två 

trådar läser in samma värde, modifierar värdet och sedan 
skriver värdet till datorns minne igen. Den tråd som skriver 

sitt värde först får sedan sitt beräknade resultat som den skrev 

överskrivet av tråden som tog längre tid på sig, vilket ger 

felaktiga data då resultatet borde innehålla båda.  

Problem som skulle kunna uppstå i vårt fall är att 

grundtråden försöker ta bort ett Box2D-objekt när Box2D-

tråden befinner sig mitt i en uppdatering, vilket troligtvis 

skulle leda till att programmet kraschar. En lösning skulle 

kunna vara att dröja med borttagningen av objekt till efter att 

Box2D är klar med uppdateringen av fysikvärlden och innan 

den påbörjar nästa. Dock måste man även då ha i åtanke att 
annan kod kan försöka komma åt eller manipulera objekten 

vid den tidpunkt då denna borttagning körs. 

Textur-storlek 

Vi använder oss av stora texturer i spelet. Fördelen är att när 

man zoomar in eller använder sig av stora objekt så blir 

bilderna fortfarande tydliga och skarpa. Nackdelen är att 

detta kan skapa prestandaproblem eftersom vi hanterar så 

stora texturer. En vanlig lösning är att använda sig av 

högupplösta texturer när man är nära ett objekt och 

lågupplösta när man är långt ifrån ett objekt. 

Ljus-pool som kan återanvändas, för att slippa skapa/ta bort 
ljusobjekt 

Optimeringstipsen i box2dlights dokumentation[1] föreslår 

att man ska undvika att ta bort ljus som man kan använda 

igen. Något vi kan testa är att skapa en pool med inaktiverade 
ljus. Som spelet ser ut nu så lägger vi till och tar bort ljus 

väldigt ofta. Vi lägger som det är nu till ljus i följande 

situationer: 

 När vi skapar en entitet 

 När en solresurs slås ihop med en annan  

 När vi skapar en explosion 

Vi tar bort minst ett ljus varje gång: 

 En solresurs absorberas av solen 

 En solresurs krockar med en annan solresurs 

 En explosion avslutas 

Istället för att ta bort ljusen så kan de inaktiveras och 
återvända till en pool av ljus som man kan återanvända. På 

så sätt minskar vi borttagning och tilläggning av ljus och kan 

öka prestandan på det sättet. 

Alternativ till box2dlights 

Eftersom box2dlights är den komponent i vårt spel som tar 

upp mest prestanda så är det naturligt att ställa sig frågan 

huruvida box2dlights verkligen är nödvändigt eller om det 

finns alternativa lösningar för att hantera samma problem 

som box2dlights löser.  

Detta sköter box2dlights åt oss idag: 

 Explosioner när solresurser krockar med varandra 

eller solen 

o Visar att två solresurser har slagits ihop 

o Visar att en solresurs absorberats 

 Ljus från våra komponenter 

o Indikerar var de befinner sig 

o Visar tydligt att solen är en sol, som avger 

ljus 

 Effektfulla skuggor 

o Visar tydligare hur objekt rör sig i världen 

Mycket av detta är viktiga spelkomponenter som används för 

att visa spelaren vad som händer. Att på ett tydligt sätt visa 

spelaren vad som händer och varför saker händer i spelet är 

alltid en utmaning. Box2dlights sköter den biten åt oss 

briljant. Alternativa lösningar skulle kunna involvera en 
större användning av partikeleffekter, men det skulle i sin tur 

kräva att de är optimerade på ett effektivt sätt. En 

partikelmotor finns inbyggd i LibGDX så det skulle kunna 



bli ett alternativ om problemen vi mött skulle kräva en sådan 

lösning i framtiden. 

GPU-ACCELERERAD FYSIK 

Ett sätt att ytterligare öka prestandan i vårt spel, som används 

mer och mer under den senaste tiden och är under ständig 

utveckling, är att flytta över vissa beräkningar till 

grafikkortet. Det är dock inte alla sorters beräkningar som 

GPU (Graphics Processing Unit) kan göra utan den har vissa 

begränsningar jämfört med CPU. Man måste därför angripa 
de uträkningar som behöver köras på ett annat sätt än vanligt 

och formulera om problemen så att de kan lösas med hjälp 

av GPU. Detta betyder att alla algoritmer inte är är optimala 

att köra på just GPU och man kan därför förvänta sig olika 

nivåer av prestandaökning. 

I en artikel om en GPU-baserad fysikmotor [4] så blev 

beräkningarna på GPU:n snabbare när det var mer än 1024 

kroppar i världen. Under det tröskelvärdet presterade CPU:n 

bättre. Rays i vår ljusmotor uppdaterar sin fysik på CPU:n. 

Vi använde ofta långt mer än 1024 rays i Go Supernova, och 

vi antar att om fysikberäkningarna för ljusmotorn flyttades 
till GPU:n så skulle prestandan förbättras avsevärt. Om 

beräkningarna enbart skulle utföras av GPU:n när antalet 

rays ligger under det tröskelvärde där CPU:n presterar bättre, 

så skulle GPU:n inte bli någon flaskhals eftersom antalet rays 

är så få. 

I ett arbete av Shuxin Qin m. fl. [5] användes ett 

partikelsystem där experimentmiljön växlade mellan CPU 

och GPU under vissa förutsättningar. När partikelantalet 

överskred 10000 växlade programmet till att använda GPU 

och fick därför bättre resultat. Detta går hand i hand med att 

GPU:n presterar bättre än CPU:n då stora antal beräkningar 
behöver göras. 

Fördelarna med att GPU:n hanterar en del av beräkningarna 

är att mjukvaran inte påverkas lika mycket av de övriga 

processer som körs i systemet. Om Go Supernova körde all 

fysik på GPU:n skulle spelet inte påverkas lika mycket 

prestandamässigt när t.ex. en antivirus-sökning startar då 

spelet är igång. 

SLUTSATS 

Något man måste ha i åtanke innan man drar en slutsats är 

vad man som spelare anser är en väsentlig skillnad i 

spelflöde. Efter att själva ha spelat vårt spel väldigt mycket 

under utvecklingen kan vi konstatera att det är fullt spelbart 

i 30 FPS. Då spelmekaniken bygger på strategi och inte 

snabb reaktionsförmåga utgör denna lite lägre nivå av FPS 
inget problem för spelflödet.  

Vi kom fram till att man behöver ha bra koll på hur de 

verktyg och bibliotek man använder fungerar. I vårt fall tog 

box2dlights upp mycket prestanda och vi undersökte 

orsakerna till varför det föreföll sig vara så. Genom att lära 

oss mer om hur ljusfysiken fungerade kunde vi identifiera de 

källor till prestandaproblem som vi hade.  Vi minskade på 

antalet rays som våra ljuskällor projicerade och avhöll oss 

från att använda ray casting där det gick. På så sätt kunde vi 

öka antalet objekt som spelet kunde hantera samtidigt. Då 

box2dlights var en så pass kritisk komponent för den visuella 

delen av spelet så fick vi noga välja ut vad som kunde stängas 

av för att öka prestandan. 

Även egna implementationer är viktigt att hålla koll på. Vår 
implementation av Paths var vi tvungna att gå över och 

optimera genom att minska livstiden på de punkter som 

sparades.  

Buggar kan vara en källa till prestandaproblem. Vi upptäckte 

att punkterna i våra Paths inte togs bort efter att deras livstid 

löpt ut. Det gjorde att vi hade många tusen punkter per Path 

i omlopp och det tog längre och längre tid att gå igenom dem.  

Att hitta optimeringar som inte påverkade spelets gameplay 

eller gjorde alltför stor påverkan på det visuella är en 

balansgång där man måste väga för- och nackdelar mot 

varandra. Som utvecklare av ett spel så har man en vision av 

hur slutprodukten ska se ut och bete sig. Det är viktigt att 
man fortfarande håller fast vid sin vision även om 

prestandaproblemen hopar sig och man måste justera spelet 

för att det ska bli spelbart. 
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