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ABSTRACT  

This report describes an analysis of WebGL together with JavaScript with the aim to examine its 

limitations, strengths and weaknesses. This analysis was performed by building a 

2D game engine containing some dynamic elements such as water, smoke, fire, light, and more. Different 

algorithms have been tested and analyzed to provide a clearer picture of how these work together. 

The report will go through the most basic functions of the game engine and describe 

briefly how these work. 

The result shows that JavaScript with WebGL can be considered to be a potent toolsets, despite the 

difficulties caused by JavaScript. 

In summary, similar projects can be recommended as Javascript and WebGL proved 

both fun and incredibly rewarding to work with.  



 

 

FÖRORD 

Denna rapport beskriver det examensarbete som utförs av Yngve Wahlin och Hannes Feldt vid 

dataingenjörsutbildningen på Linköpings Tekniska Högskola. Vi vill tacka vår handledare Ingemar 

Ragnemalm som har tagit sig tid att lodsa oss genom vårt arbete.  

 



 

 

FÖRKORTNINGAR/DEFINITIONER 

 

GPU - Graphic Processing Unit är grafikkortets beräkningsenhet. 

 

CPU - Central Procesing Unit är datorns beräkningsenhet vilken utför samtliga beräkningar  

 sekventiellt. 

 

IDE - Integrated Development Enviroment.  

 

FPS - Frames per sekund 

 

API - Application Programming Interface, en facad för ett mer komplicerat program.
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Vi är oerhört intresserade av datorgrafik och det föll sig därför naturligt för oss att göra vårat 

examensarbete kring detta ämne. Vi kom fram till att vi ville skapa en spelmotor i JavaScript/WebGL för 

att testa dess begränsningar, styrkor och svagheter. 

 

Syftet var att genom experimentell implementation av diverse algoritmer lyfta fram uppenbara styrkor 

och svagheter hos WebGL tillsammans med JavaScript, samt föreslå alternativa lösningar till dessa. En 

färdig spelmotor skulle vid projektets slut kunna presenteras tillsammans med en övergriplig rapport 

innehållande projektets resultat. 

1.2 UPPGIFTSBESKRIVNING 

Uppgiften bestod i att undersöka om det är möjligt att med hjälp av WebGL samt JavaScript skapa en 

modulär spelmotor innehållande vissa dynamiska element såsom vätska, partiklar, ljus, med mera. De 

dynamiska element som finns att tillgå har valts då de kan tänkas ge svårigheter för ett system som 

WebGL. Särskild fokus har lagts på implementationen av diverse olika partikelsystem då dessa med 

enkelhet kan byggas för att belasta olika delar av datorns hårdvara. Avslutningsvis följer en utvärdering 

av projektet vilken lyfter fram de styrkor och/eller svagheter som kan finnas hos WebGL tillsammans 

med JavaScript. 

1.3 MÅLGRUPP 

Rapporten riktar sig främst mot personer med ett starkt intresse för datorgrafik och programmering i 

JavaScript men kan även anses vara av intresse för allmänt spelintresserade personer. Vissa av de termer 

som används kan för en oinsatt person te sig oförståeliga och det rekommenderas därför att läsaren 

besitter grundläggande kunskaper inom ämnet datorgrafik. 
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2. BESKRIVNING AV UTVECKLINGSMILJÖN 
Diverse program och bibliotek användes vid utvecklingen av aktuell spelmotor. 

2.1 WEBGL 
WebGL [14] är ett JavaScript API baserat på OpenGL ES 2.0 vilket är en nedbantad version av det 

klassiska OpenGL designat för att fungera på inbyggda system, mobila enheter och spelkonsoler vilket 

möjliggör för majoriteten av världens olika internetkompatibla enheter att använda sig av WebGL. 

WebGL används för att kommunicera med GPU samt utföra 2D/3D-rendering tillsammans med en 

kompatibel webbläsare utan användandet av ytterligare plugins, denna rendering består i grunden alltid av 

enkla primitiver såsom linjer, punkter, trianglar, med mera. WebGL kan om önskas blandas med klassiska 

HTML-element vilket öppnar upp för mer grafiskt avancerade hemsidor där majoriteten av de mer 

krävande beräkningarna sker direkt på datorns GPU. Ett WebGL program består av CPU-exekverad 

kontrollkod skriven i JavaScript tillsammans med GPU-exekverad shaderkod. WebGL använder sig av 

HTML5 canvas element och accessas med hjälp av Document Object Model interface. Då ett av målen 

med projektet var att implementera någon form av GPU-accelererat partikelsystem så använde även ett 

tillägg till WebGL vid namn OES_texture_float vilken gör det möjligt att lagra float-värden i en textur 

som det senare kan göras beräkningar på i shaderfilerna [4]. Automatisk minneshantering ingår som en 

del i JavaScript. Då WebGL saknar de matematiska matris-rutiner som ansågs föråldrade vid OpenGL 3.0 

så användes det externa biblioteket glMatrix, se 2.4. 

2.2 XML 
Xml är ett märkspråk som används för att lagra diverse inställningar. XML lagrar varje inställning i ett 

element. Exempel: <Exempel>1</Exempel>, i detta fall så lagras värdet ‘1’ i elementet “Exempel”. XML 

används för att lagra information om en spelvärld samt de olika objekt som en spelvärld kan tänkas vara 

uppbyggd av. Flertalet olika XML-filer kan användas för att lagra en spelvärld, d.v.s. en XML-fil kan 

användas för att lagra spelets olika tiles och ytterligare en XML-fil kan användas för att lagra dess 

position i spelvärlden. 

2.3 HTML 
Html är även det ett märkspråk men detta används inte för att lagra inställningar, istället lagras olika typer 

av hypertexter. Det är här den “Canvas” skapas vilken Javascript säger åt WebGL att använda som 

fönster. Bild 1 visar hur startGL-funkionen kallas på då kroppen av sidan laddas, samt hur en canvas 

skapas, canvasen får tillgång till Javascript genom att referera till dess id. 
   

   

    

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

           [Bild 1, visar den HTML kod som krävs för att komma igång med WebGL] 
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2.4 JAVASCRIPT 
Javascript är ett skriptspråk designat för webb-programmering. Syntaxen är snarlik många andra 

programmeringspråk. Många anrop sker asynkront villket kan ställa till problem vid inladdning av vissa 

nödvändiga filer. Javascript är ett dynamisk typat språk menat att ingen typ behöver anges vid skapandet 

av variabler, detta kan ställa till problem då det blir svårare att felsöka, exempelvis så kan en felstavning 

av ett variabelnamn tolkas som en ny deklaration. 

Två externa Javascript-bibliotek användes vid framtagandet av denna spelmotor: 

jQuery [7] för att förenkla inladdning av filer samt för att klona objekt. 

glMatrix [8] användes för att förenkla de vektor och matris-beräkningar som var nödvändiga. 

glMatrix valdes framför andra bibliotek som “sylvester” på grund av dess goda prestanda [10] samt 

användarvänliga API. 

  

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          [Bild 2, visar hur gl skapas] 

 

Bild 2 visar den initGL-funktion (startGL) som körs automatiskt då sidan laddas, se 2.3. Funktionen 

börjar med att söka efter ett element med id “canvas”, det element som returneras skickas sedan vidare till 

initGL, initGL använder slutligen denna för att sätta upp gl variabeln. Om aktuell webbläsare saknar stöd 

för WebGL så kommer en popup visas med meddelandet “Could not initialise WebGL”.  



6 

 

2.5 APTANA 

Aptana Studio är det IDE som användes under projektet. Aptana Studio är baserat på den mycket kända 

java IDEn Eclipse och har modifierats för att passa som utvecklingsverktyg åt webapplikationer skrivna i 

exempelvis javaScript och html. Detta ger Aptana Studio tillgång till de plugins som Eclipse innehåller. 

Ett exempel på dessa plugins är “git” som möjliggör för användaren att skicka git commits [11] direkt i 

IDEn. 

 

Aptana Studio passade perfekt för detta projekt då det kan hantera alla de olika filtyper som behövdes, 

d.v.s. HTML, JavaScript och XML. Aptana Studio tillhandahåller flertalet alternativa funktioner, vissa 

mer användbara än andra. Exempel på dessa är möjligheten att hoppa i koden till definitionen av en viss 

klass, möjligheten att söka och ersätta ord, möjlighet till autocomplete, med mera. Aptana Studio 

användes i detta projekt endast som editor och eventuella debugging funktioner förbisågs. 

 

 
        [Bild 3, visar Aptana Studio] 
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I bild 3 visas Aptana Studio där vissa frekvent använda funktioner har ringats in. Den gröna rektangeln till 

vänster i bild ringar in den inbyggda utforskaren, där listas samtliga av de filer som tillhör projektet. De 

gula rektanglarna till vänster i bild ringar in de rödmarkerade filerna funna i utforskaren, dessa har 

rödmarkerats av Aptana Studios git-plugin som känner av att ändringar i filerna har skett sedan 

föregående commit, d.v.s. filernas senaste ändringar har ej sparats till github [11]. Den röda rektangeln i 

bildens överkant ringar in de filer som har öppnats i editorn, d.v.s. flertalet filer kan öppnas simultant. 

Den blå rektangeln i bildens center ringar in editor-rutan, d.v.s. den fil som är aktuell för editering visas 

här. Observera att flertalet editor-rutor kan öppnas bredvid varandra vilket kan vara önskvärt vid 

kodjämförelse eller debugging. Den lila rektangeln i bildens överkant ringar in start-knappen, d.v.s. den 

knapp som används för att starta en lokal webserver innehållande det aktuella projektet. Denna server 

accessas sedan med kompatibel webbläsare via adressen http://LOCALHOST:PORT/PROJEKTNAMN. 

 

2.6 GOOGLE CHROME 
Google Chrome användes för att debugga samt för att mäta prestandan på javascript-koden. Tack vare den 

konsol som Google Chrome tillhandahåller så ges möjligheten att i realtid förändra och/eller bevaka de 

variabler som används, möjligheten att stega i koden samt möjligheten att skapa breakpoints. 

Bild 3 visar hur chromes konsol kan användas för att kontrollera spelarens x-position i spelvärlden, detta 

kan vara användbart vid debugging och är betydligt mer flexibelt än användandet av exempelvis konsol-

utskrifter. 
    

 

 

 

               [Bild 3, visar Google Chromes konsoll] 

 

Google Chrome valdes som webbläsare då dess prestanda tillsammans med WebGL överträffar övriga 

webbläsare. Google Chrome uppdateras ofta vilket vanligtvis ökar prestandan i både JavaScript och 

WebGL. 
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3. TEORI 
Detta kapitel beskriver teorin bakom de metoder som användes samt metoder besläktade med dessa. 

3.1 PARTIKELSYSTEM 
Ett partikelsystem kan användas vid många olika typer av simuleringar, exempelvis vid simulering av 

vätska eller gas där en partikel motsvarar en volym med densitet, velocitet, position, temperatur med 

mera. Vid dessa typer av simuleringar används ofta Navier-Strokes ekvationer för att beräkna hur flödet 

beter sig, se [9]. Dessa simuleringar kan också göras på ett mer primitiv sätt där partiklarna endast 

kolliderar och trycker undan varandra likt små spelkulor, detta är den metod som valdes för 

vätskesimulering i detta projekt. Bild 4 visar ett objekt släppas ned i en partikelmassa, detta får partiklarna 

att tryckas undan, de partiklar som trycktes undan trycker i sin tur undan andra partiklar och så vidare. 

Detta innebär att ett stort antal partiklar ger ett mer trovärdigt men samtidigt betydligt mer 

beräkningstungt vätske-partikelsystem. 

 

        [Bild 4, visar hur spelkulorna påverkas] 

För att få dessa typer av partikelsystem att liknas mer vid vätska eller gas så kan dess partiklar mappas till 

en textur, denna textur kan sedan “bluras” och “sharpas” för att slutligen renderas, detta ger en mer 

realistisk grafisk representation, se bild 5. 

 

 

 

 

 

  

                    [Bild 5, visar blur effekten] 

 

Vid simulering av rök i spel används ofta en annan typ av 

partikelsystem där ingen partikel-partikel kollision sker. En 

rök-textur mappas till en typ av viewpoint orienterad billboard, 

se [13]. Denna billboard förflyttas sedan likt en partikel 

samtidigt som den skalas upp och roteras alternativt skevas, 

detta ger illusionen av rök som rör sig genom en 3D eller 2D-

värld, se bild 6. 
       

     

 

                 [Bild 6, visar skev effekten] 
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3.2 KOLLISIONSHANTERING 
Kollisionshantering innefattar detektering och hantering av kollision 

mellan två eller flera objekt, se bild 7. I en 2D-spelvärd anses kollision 

mellan två objekt inträffa då objektens kollisionsboxar överlappar 

varandra. Denna kollision kan kontrolleras på flertalet olika sätt, 

exempelvis genom SAT, se [3]. SAT innebär att samtliga hörn för 

samtliga kollisionsboxar projiceras mot samtliga kollisionsboxars 

normaler, se bild 8. Om kollision inträffat så kommer samtliga 

projiceringar att registrera detta.                  [Bild 7, visar kollision detektering] 

Denna metod fungerar även för kollisionsboxar av typen OBB, d.v.s.  

kollisionsboxar som har roterats. OBB är den typ av kollisionsboxar 

som användes i detta projekt. 

 

 

Kollision testas vanligtvis mellan två kollisionsboxar med dess 

velocitet temporärt aplicerad, d.v.s. om två kollisionsboxar kommer 

att kollidera vid nästa förflyttning så registreras kollision och 

förflyttningen äger aldrig rum. 

 

 
             

                                   [Bild 8, visar kollision detektering]  

Exempel:  

I bild 9 skapas axlarna P och Q för kollisionsbox 

OBB_1 och axlarna R och S för kollisionsbox OBB_2. 

Samtliga hörn projiceras sedan mot dessa axlar, i bilden 

sker projicering mot Q vilken kommer att registrera 

kollision då OBB_1 (i detta led) överlappar OBB_2. 

För att kollision skall inträffa så måste samtliga 

projiceringar registrera kollision. 

 

 

 

      

       
        [Bild 9, visar projicering längs Q axeln] 
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3.3 VATTEN 

Dynamiskt vatten i spel kan simuleras på flera olika sätt bland annat genom att låta en vattenvolym 

representeras av en partikel, i detta projekt har dock en typ av tvådimensionellt fjädersystem använts där 

en vattenmassa representeras av ett antal fjädrar uppradade längst x-axeln. Varje fjäder har en 

jämviktslängd som denna likt en riktig fjäder strävar efter att uppnå, d.v.s. en utdragen fjäder dras innåt 

medans en ihoptryckt fjäder trycks utåt, se bild 10. Om en av fjädrarna hamnar i obalans och börjar 

svänga kring sin jämviktspunkt så kommer denna att påverka sina grannar med en något mindre kraft 

vilket får dessa att börja svänga kring sin jämviktspunkt och så vidare. Kraften kommer alltså likt en våg 

att spridas vidare genom fjädersystemet samtidigt som denna successivt avtar. 

 

  

  

  

 

    

    

  

 

                   [Bild 10, visar fjädrarnas obalans] 

 

3.4 SKUGGA - OUT OF VIEW 
Det finns många olika sätt för att simulera skuggor i spel, exempelvis så kan raycasts göras från spelets 

olika ljuskällor, se bild 11. Skuggor kan även beräknas på ett mer primitivt sätt genom att jämföra 

förhållandet mellan en ljuskälla och ett objekts samtliga sidor, detta är den metod som valdes för att 

simulera skuggor i detta projekt. 

I detta projekt kastas skuggor från spelets kollisionsboxar med spelaren som utgångspunkt, d.v.s. den del 

av spelvärlden som för spelaren skyms av kollisionsboxar kommer att skuggas, se bild 12. 

 

  

   

  
  

  

  

    

 

 

 

 

 

  

         

 

 [Bild 11, visar rays från ljuskällan]   [Bild 12, visar hur skuggorna byggs upp] 
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3.5 BEGRÄNSNINGSPUNKTER 

Begränsningspunkter kan användas vid flera olika typer av simuleringar, i detta projekt används dessa vid 

simulering av tyg och rep. Dessa fungerar genom att låta två eller flera punkter bindas samman av en 

kraft, om denna kraft övervins så bryts förbindelsen och punkterna kan flyttas isär, se bild 13. 

 

           [Bild 13, visar hur förbindelsen kan brytas] 
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4. IMPLEMENTATION 
Detta kapitel beskriver vad och hur de mest grundläggande delarna av spelmotorn implementerades. 

Det visade sig vara svårare än väntat att implementera viss bas-funktionalitet såsom arv, kloning samt 

pass-by-value. Dessa problem löstes dock i ett tidigt stadie varpå implementering av spelmotorn kunde 

fortgå. Arv löstes med hjälp av en separat klass vars uppgift var att kopiera basklassens funktioner och 

värden för att sedan skicka dessa vidare till den klass vilken vill ärva av basklassen [5]. Kloning och pass-

by-value löstes med hjälp av biblioteket jQuery. 

4.1 SPELMOTOR 

Här beskrivs hur de mest visentliga funktioner i spelmotorn implementerades. 

4.1.1 INLADDING AV SPELVÄRLD 

För att göra spelet modulärt så lagras alla inställningarna för samtliga objekt i diverse xml-filer, dessa 

laddas sedan in då spelet startar. Detta innebär att det enkelt kan göras modifieringar i dessa xml-filer för 

att ändra hur spelet ser ut. Huvud xml-filen är worlds.xml vilken definierar vad de olika världarna 

innehåller.  

 

Här anges världens ID. 

Här definieras bakgrundsbilden för världen. 

 

Här bestäms världens bredd och höjd. 

 

Här bestäms spelarens startposition. 

 

 

Här bestäms det om världen skall innehålla regn. 

 

Här bestäms världens vattenmassor. 

 

 

Här bestäms världens GPU-partiklar. 

 

 

Här bestäms vilka tiles som skall finnas i världen samt deras 

position. 

 

 

Här bestäms de rep som världen skall innehålla. 
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4.1.2 TILE 

För att göra spelet ytterligare modulärt så används tiles, dessa håller en bild (alternativt ett spritesheet om 

det är en animerad tile), ett antal kollisionsboxar samt ett antal ljuskällor av olika typer. En tile skapas 

med inparametrarna tile samt pos. Där tile refererar till den tile som skall placeras ut, och där pos anger 

denna tiles position i spelvärlden. 

En animerad tile skapas med inparametrarna tile, pos, totalNrAnimations, 

maxNrFramesPerAnimation, nrFramesPerAnimation samt animationSpeed. Där tile och pos 

används på samma sätt som för en vanlig tile, där totalNrAnimations anger antalet olika animationer, där 

maxNrFramesPerAnimation anger det maximala antalet bilder en animation kan bestå av, där 

nrFramesPerAnimation anger antalet bilder varje enskild animation består av, och där animationSpeed 

anger animationshastigheten d.v.s. det interval med vilket bildväxling sker. 

 

 

Här defineras tilens textur 

 

 

 

Här defineras antalet kollisionsboxar, 

vart dessa skall placeras, om de ska ha 

någon rotation samt om de ska generera 

någon skugga. 

 

 

 

 

 

 

 

Här bestäms tilens storlek. 

 

 
 

 

Dessa fördefinerade tiles används sedan i World.xml 

för att skapa spelets olika världar. Bild 14 visar en 

färdig hus-tile med två ljus som är redo att placeras ut i 

spelvärlden. 

 

 

         

                [Bild 14, visar en tile med 2 ljuskällor] 
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4.1.3 LAGER 

Spelvärlden består av tre olika lager, se bild 15. Dessa lager innehåller ett varierande antal tiles vilka 

förflyttas med olika hastighet beroende på lagrens storlek. Denna teknik kallas för parallax scrolling [12] 

och används för att ge illusionen av ett 3D-djup. Då viewporten når spelvärldens kant så kommer samtliga 

lager att ligga uppradade längst denna kant, d.v.s. de olika lagren förflyttar sig med en sådan hastighet att 

dess kanter alltid nås samtidigt. Detta innebär att Foreground kommer att förflytta sig med en större 

hastighet än Middleground, medans Middleground kommer att förflytta sig med en större hastighet än 

Background. Den exakta formeln för hur detta sker är 

 

 
för förflyttning av Foreground i x-led,  

 

 
för förflyttning av Foreground i y-led, 

  
för förflyttning av Middleground i x-led,  

  
för förflyttning av Middleground i y-led samt  

 

 
för förflyttning av Background i x-led. 

 

Middleground är det lager som spelaren kan interaktera med, d.v.s. det lager där spelaren befinner sig. 

Samtliga lager använder separata shaderfiler, detta 

möjliggöra för olika ljussättning i olika lager.  

Den fragment-shader som Foreground-lagret använder 

innehåller även en blur-funktion vars uppgift är att skapa 

illusionen av att lagrets tiles befinner sig ur fokus. Detta 

sker genom att låte programmet sampla färgvärden från 

närliggande pixlar för att sedan addera dessa, exempelvis 

kan en pixel med röd färgsättning omringad av 8 stycken 

pixlar med blå färgsättning visas som lila. En ortografisk 

projektions-matris används vid rendering för att förenkla 

lagerhanteringen, denna tar endast hänsyn till lagrens 

ordning längst z-axeln.            [Bild 15, visar förhållandet mellan de olika lagren] 
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4.1.4 KOLLISION 

Spelet använder OBB i kombination med SAT för att registrera kollision mellan spelaren och och de olika 

kollisionsboxar som placeras ut i spelvärlden. Ett quadträds-kollisionssystem finns att tillgå då kollision 

önskas ske mellan en partikel och en kollisionsbox. 

OBB 

OBB står för Oriented Bounding Box, d.v.s. en kollisionsbox 

med rotation, se bild 16. OBB  

är den typ av kollisionsbox som används på samtliga tiles i 

spelvärlden där kollision önskas ske. Dessa skapas med 

inparametrarna offset, center, size samt angle. Där offset 

anger kollisionsboxens världskoordinater, center anger 

kollisionsboxens rotationspunkt, size anger kollisionsboxens 

storlek, och angle anger kollisionsboxens lutning kring dess 

rotationspunkt. 

 

       [Bild 16, visar en bounding box med rotation] 

Exempel: 

En tile med världskoordinaterna 100.0 i x-led och 0.0 i y-led innehållande en kollisionsbox med offset 

50.0 i x-led och 50.0 i y-led, storleken 50 i x-led och 10 i y-led, och med vinkeln 0 grader, kommer att 

registrera kollision med spelaren då denna befinner sig innanför världskoordinaterna 100 t.o.m. 200 i x-

led samt 40 t.o.m. 60 i y-led. 

SAT 

SAT står för Separating Axis Theorem, vilket innebär att nya axlar byggs upp längst kollisionsboxarnas 

normaler [3]. För att kontrollera om kollision har inträffat så projiceras sedan kollisionsboxarnas samtliga 

hörn mot dessa axlar varpå eventuella överlappningar registreras, se 3.2 för en mer detaljerad beskrivning. 

SAT används för att kontrollera om spelaren kolliderar med någon av spelvärldens kollisionsboxar. Detta 

sker genom att utföra SAT-test mellan spelaren och samtliga av spelvärldens kollisionsboxar, detta kan 

anses vara ett dåligt tillvägagångssätt då merparten av dessa kontroller ej kommer att registrera kollision, 

d.v.s. kollisionstest borde undvikas på kollisionsboxar belägna långt ifrån spelaren. 
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4.1.5 TRIGGERBOX 

En triggerbox kontrollerar likt kollisionsboxarna om kollision mellan spelaren och aktuell box har 

inträffat men låter användaren själv definera dess respons till detta. Exempelvis kan en triggerbox skapas 

vars uppgift är att ändra spelarens velocitet, se bild 17. En triggerbox skapas med inparametrarna offset, 

center, size, angle, owner samt actionFunction. Där offset, center, size samt angle amvänds på samma 

sätt som för kollisionbox, där owner anger det objekt som äger aktuell triggerbox, och där 

actionFunction är en referens till den funktion som skall köras då aktuell triggerbox detekterar kollision. 

De olika actionfunktions som finns att tillgå defineras i “triggerFunctions.js”, d.v.s. det är när som helst 

möjligt att lägga till ytterligare en actionfunktion genom att placera denna i “triggerfunction.js”.  

 
             [Bild 17, visar ett triggerbox exempel] 
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4.1.6 QUADTRÄD 

Quadträds-kollisionssystemet består av tre viktiga delar. Den första delen är själva quadträdet, quadträdet 

består av noder (rektanglar) innehållande ett visst antal quadlinjer, se bild 18. Dessa noder täcker 

tillsammans hela spelvärlden. Skulle en nod innehålla alltför många quadlinjer så kommer denna att delas 

in i flera mindre noder (rektanglar). Quadlinjer är den andra viktiga delen, dessa består av två punkter 

(start/slut) och har bland annat funktioner för att 

kontrollera om den linje som dessa skapar 

överlappar någon annan linje. Dessa linjer kan sedan 

användas för att bygga upp mer komplexa 

kollisionsboxar där sådana önskas. Den tredje 

viktiga delen är quadpunkter, dessa kan användas 

för att representera exempelvis en regndroppes 

position, för att uppdatera denna så kan en ny 

quadlinje skapas från den ursprungliga quadpunkten 

till den quadpunkt som fås då regndroppens position 

har ökat med dess velocitet. Sedan kontrolleras om 

denna nya linje överlappar någon annan linje genom 

att rekursivt gå igenom quadträdets noder.  

           [Bild 18, visar hur quadträden kan delas upp]  

 

Användandet av quadträd visade sig dock inte vinna nämnvärd prestanda och gav ofta sämre resultat än 

då denna inte användes, se 5..  

 

Bild 20 visar ett quadträd innehållande 17 stycken noder med thresholden 3, det vill säga en nod får 

innehålla maximalt tre stycken unika quadlinjer. Nod_1, Nod_2, Nod_3, Nod_4, Nod_5, Nod_7, Nod_9, 

Nod_13 och Nod_16 innehåller inga quadlinjer. Nod_1 innehåller däremot andra quadnoder som i sin tur 

innehåller andra quadnoder/quadlinjer och så vidare. 
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4.2 PARTIKELSYSTEM 

Spelmotorn innehåller två olika typer av partikelsystem, där det ena systemet använder datorns GPU för 

att parallellt utför beräkningar på dess partiklar, och där det andra systemet använder datorns CPU för att 

seriellt utföra beräkningar på dess partiklar. 

4.2.1 GPU-PARTIKELSYSTEM 

För att möjliggöra för datorns GPU att utföra beräkningar på ett visst antal partiklar så är det nödvändigt 

att spara dessa i en textur, d.v.s. samtliga partiklars information sparas i en eller flera texturer varpå 

datorns GPU utför beräkningar på dessa. För att dessa beräkningar skall kunna ske utan att rendering sker 

på skärmen så måste ett eller flera Frame Buffer Object (FBO) skapas. Dess uppgift är att fånga de 

texturer som i annat fall skulle renderas på skärmen, d.v.s. de låter datorns GPU utföra beräkningar på en 

textur utan att denna visas för användaren. En FBO används ofta vid såkallad post-processing, d.v.s. då 

ytterligare beräkningar önskas appliceras på en aktuell textur innan denna renderas. Exempel på detta kan 

vara Motion Blur, Depth of Field eller Shadow Mapping. 

 

GPU-partiklarna skickas till GPU’n som en textur [4], exempelvis en textur med storleken 64x64 st pixlar 

där varje pixel motsvarar en partikel. Eftersom en textur endast kan hålla fyra stycken värden per pixel (r, 

g, b, a), där alfavärdet ej får underskrida noll för att GPU’n skall behandla denna, så är det nödvändigt att 

lagra partiklarnas data i multipla texturer. 

Då det ej går att skriva till och läsa ifrån samma textur i samma shader så måste alla texturer även ha 

dubbletter, dessa dubbletter lagrar samma data som originalen och används växelvis tillsammans med 

dessa, se bild 19. 

 

 
           [Bild 19, visar hur två texturer används växelvis av samma shader] 
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För att återfinna all data hos en viss partikel är det viktigt att samma textur-index används på samtliga 

texturer, se bild 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

      [Bild 20, visar hur partikeldata lagras] 
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VÄTSKA 

Det GPU-accelererade partikelsystem som skall simulera någon typ av vätska är den mest 

beräkningstunga delen i spelmotorn, detta på grund av att samtliga partiklar påverkar varandra och att det 

därför är nödvändigt för varje enskild partikel att gå igenom resterande partiklar. 64x64 st partiklar skulle 

alltså ge (64*64)^2 = 16 777 216 st nödvändiga loopar per frame. 

 

Vätske-partiklarna lagrar en position, en velocitet, en densitet samt en vaporise-timer och behöver därför 

två stycken texturer där den ena texturen håller partiklarnas velocitet i x och y-led samt partiklarnas 

densitet, och där den andra texturen håller partiklarnas nuvarande position i x och y-led samt partiklarnas 

vaporise-timer.  

 

Då det endast går att skriva till en destination i en och samma shader-fil så är det nödvändigt att använda 

flertalet shader-filer, se bild 21. De shader-filer som används för vätskepartikel-beräkningar är “GPU-

fluid-particle-calc-pos.vert” och “GPU-fluid-particle-calc-pos.frag” samt “GPU-fluid-particle-calc-

velDen.vert” och “GPU-fluid-particle-calc-velDen.frag”. För att rita ut dessa partiklar används ytterligare 

en shader “GPU-fluid-particle-show.vert” och “GPU-fluid-particle-show.frag”, denna shader läser av 

texturdatan och ritar ut partiklarna på skärmen. 

 

 
            [Bild 21, visar vilken ordning shaders används för gpu-partiklar] 

 

GPU-fluid-particle-calc-velDen 

Här beskrivs de velocitets och densitets-beräkningar som utförs av datorns GPU enligt shader-filen 

“GPU-fluid-particle-calc-velDen”. 

 

Densitet: 

Programmet beräknar densiteten hos en viss partikel genom att först nollställa denna för att sedan gå 

igenom samtliga partiklar, jämföra dessa partiklars position med den aktuella partikelns position och 

sedan använda Pythagoras sats för att få ut sträckan mellan dessa, se bild 22. Om denna sträcka 

underskrider ett visst värde så ökas den aktuella partikelns densitet. 
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  [Bild 22, visar hur avstånd mellan gpu-partiklar beräknas] 

 

Partikel-partikel kollision: 

Programmet beräknar även hur velociteten hos en partikel påverkar samt påverkas av andra partiklar. 

Detta sker genom att först kontrollera sträckan mellan två partiklar efter det att aktuell partikel har 

förflyttats med sin velocitet, om denna sträcka underskrider sträckan motsvarande partiklarnas diameter 

så har en kollision inträffat och följande beräkningar för att hantera detta kommer att ske: 

Ett värde mtd (minimum translation distance) beräknas enligt formeln  

, där delta är partiklarnas xy-position minus 

varandra innan aktuell partikels velocitet har applicerats och där diff är samma sträcka som användes för 

att beräkna den aktuella partikelns densitet, d.v.s. r i bild 4. Sedan används mtd för att beräkna ett värde 

vn motsvarande partiklarnas kollisionshastighet (impact speed) enligt formeln 

, där v är de båda partiklarnas xy-velocitet minus varandra. 

Sedan kontrolleras det värde som vn tilldelats, om detta värde är mindre än noll så betyder det att 

partiklarna har kolliderat men att dessa redan rör sig ifrån varandra, om så är fallet behöver inga vidare 

beräkningar göras. Förutsatt att vn är ett possitivt värde så fortsätter programmet med att beräkna värdet i 

enligt formeln , där restitution är en konstant anpassad för att fungera 

med just detta partikelsystem, i används sedan för att beräkna impulse enligt formeln 

. Slutligen appliceras impulse på de båda partiklarna enligt 

och , där velocity är den 

aktuella partikelns velocitet och otherVel är velociteten hos den partikel med vilken kollision sker. 
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Bild 23 visar en partikel p1 med velocitet v1 som 

kolliderar med en partikel p2, efter kollisionen har partikel 

p1 velociteten v2 och partikel p2 har velociteten v3. 

 

       

    

 

 

       

                       [Bild 23, visar hur ny velocitet beräknas] 

Partikel-player kollision: 

Programmet fortsätter med att jämföra den aktuella partikelns position med spelarens position, om 

spelaren stöter i den aktuella partikeln så ökar dennas velocitet med 10% av spelarens velocitet. 

Partiklel-textur kollision: 

Slutligen kontrollerar programmet om den aktuella partikelns nya position kommer att kollidera med den 

kollisionstextur som laddas in vid start, om så är fallet så sätts den aktuella partikelns velocitet till noll 

alternativt reflekteras bort från kollisionstexturen. 

Resultat: 

Nu är samtliga velocitet och densitets beräkningar klara och resultatet skrivs till den textur som inte 

användes för att läsa datan. 

 

GPU-fluid-particle-calc-pos 

Här beskrivs de positions-beräkningar som utförs av datorns GPU enligt shader-filen “GPU-fluid-particle-

calc-pos”. 

 

Warp: 

Programmet ökar alltid aktuell partikels vaporiseValue 

med 0.01, om aktuell partikel har tillräckligt hög 

densitet så kommer dess vaporiseValue att nollställas,  

detta för att partiklar som ligger tillsammans inte skall 

dunsta bort. Om aktuell partikels vaporiseValue 

uppnår värdet 1.0 så kommer dess position att 

resettas (warpa) varpå partikelns vaporiseValue nollställs, se 

bild 24. 

Programmet fortsätter med att kontrollera om aktuell partikel 

befinner sig inom den warp-zon som laddas in 

vid start, om så är fallet kommer den aktuella 

partikelns position att resettas (warpa), se bild 6.  

  

Resultat:        

Slutligen ökas den aktuella partikelns position med dess            [Bild 24, visar två warpande partiklar] 

velocitet och resultatet skrivs till den textur som inte 

användes för att läsa datan. 
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GPU-fluid-particle-show 

Här beskrivs hur renderingsprocessen går till, detta utförs av datorns GPU enligt shader-filen “GPU-fluid-

particle-show”. 

 

Rendering: 

Programmet tar emot position, färg (r,g,b) och densitet. Samtliga partiklar ritas sedan ut som punkter på 

skärmen enligt given position och färg. Densiteten används som alfa-färgvärde och ger därför ljusare färg 

hos de partiklar som ligger ensamma, se bild 25. 

 

 
     [Bild 25, visar hur densiteten påverkar färgen] 

 

 

Bild 26 visar ett stort antal vätskepartiklar  

simuleras, dessa rinner längst kollisionstexturen 

och färgsätts enligt dess densitet. 

Det exakta färgvärdet för dessa partiklar är 

rgba = (0.0, 0.0, 1.0, density). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       [Bild 26, visar vätske simulation med kollision] 
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LUFT 

Det GPU-accelererade partikelsystem som skall simulera någon typ av luftpartiklar interakterar inte med 

sig själv, det vill säga ingen partikel-partikel kollision sker. Detta innebär att antalet partiklar som kan 

simuleras samtidigt i stort sett enbart begränsas av datorns RAM-minne, alternativt det RAM-minne som 

tilldelats den webbläsare som används.  

 

Luft-partiklarna lagrar likt vätskepartiklarna en position samt en velocitet och behöver därför två stycken 

texturer där den ena texturen håller partiklarnas velocitet i x och y-led, och där den andra texturen håller 

partiklarnas nuvarande position i x och y-led.  

 

Då det endast går att skriva till en destination i en och samma shader-fil så är det nödvändigt att använda 

flertalet shader-filer, se bild 27. De shader-filer som används för luftpartikel-beräkningar är “GPU-air-

particle-calc-pos.vert” och “GPU-air-particle-calc-pos.frag” samt “GPU-air-particle-calc-vel.vert” och 

“GPU-air-particle-calc-vel.frag”. För att rita ut dessa partiklar används ytterligare en shader “GPU-air-

particle-show.vert” och “GPU-air-particle-show.frag”, denna shader läser av texturdatan och ritar ut 

partiklarna på skärmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       [27, visar vilken ordning shaders används för gpu-partiklar] 

 

GPU-air-particle-calc-vel 

Här beskrivs de velocitets-beräkningar som utförs av datorns GPU enligt shader-filen “GPU-air-particle-

calc-vel”. 

 

Partikel-player kollision: 

Programmet jämför den aktuella partikelns position med 

spelarens position, om spelaren stöter i den aktuella 

partikeln så ökar dennas velocitet med 5% av spelarens 

velocitet, se bild 28.         [Bild 28, visar partikel-spelare kollision] 

Velocitet: 

Programmet fortsätter med att kontrollerar om aktuell partikels velocitet överskrider ett givet maxvärde, 

om så är fallet kommer dess velocitet gradvis att minska med 0.01. 

Resultat: 

Nu är samtliga velocitet beräkningar klara och resultatet skrivs till den textur som inte användes för att 

läsa datan. 
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GPU-air-particle-calc-pos 

Här beskrivs de positions-beräkningar som utförs av datorns GPU enligt shader-filen “GPU-air-particle-

calc-pos”. 

 

Position: 

Programmet börjar med att öka den aktuella partikelns 

position med dess velocitet. 

Warp: 

Programmet fortsätter med att kontrollerar om aktuell 

partikel befinner sig utanför spelvärldens kanter, om så 

är fallet kommer dess position att sättas (warpa) till 

motstående sida, se bild 29. 

Resultat: 

Nu är samtliga positions beräkningar klara och resultatet 

skrivs till den textur som inte användes för att läsa datan. 

       

              [Bild 29, visar bounds för partiklarna] 

GPU-air-particle-show 

Här beskrivs hur renderingsprocessen går till, detta utförs av datorns GPU enligt shader-filen “GPU-air-

particle-show”. 

 

Rendering: 

Programmet tar emot position och färg (r,g,b). Samtliga partiklar ritas sedan ut som punkter på skärmen 

enligt given position och färg. 
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4.2.2 CPU-PARTIKELSYSTEM 

Gemensamt för Samtliga CPU-partikelsystem är att dessa använder sig av datorns processor för att utföra 

alla nödvändiga beräkningar. Dessa partikelsystem består i regel av en emitter som innehåller och 

hanterar ett varierande antal partiklar. En emitter innehåller även alltid en timer för att bestämma med 

vilket intervall dess uppdateringsfunktion skall köras, se bild 30. En emitter vars timer har ett lågt värde 

kommer att hantera ett mer exakt men samtidigt mer krävande partikelsystem, detta p.g.a. att en emitterns 

samtliga partiklar uppdateras sekvensiellt och att denna updatering sker oftare vid ett lägre timer-värde. 

 
             [Bild 30, visar hur cpu-partiklarna hanteras] 

RÖK 

Rök skapas och hanteras av EmitterSmoke, denna emitter skapas med inparametrarna position, 

maxParticles, spawnInterval, particleDiameter, particleVelocity, particleVelocitySpan, 

particleLifetime samt particleLifetimeSpan. Där position anger emitterns startposition, maxParticles 

anger det maximala antal partiklar som får existera simultant, spawnInterval anger hur ofta en ny 

partikel får skapas, particleDiameter anger partiklarnas initiala storlek, particleVelocity anger 

partiklarnas initiala velocitet, particleVelocitySpan anger hur distinkt den initiala velociteten sätts, 

particleLifetime anger partiklarnas livslängd, och particleLifetimeSpan anger hur distinkt partiklarnas 

livslängd sätts. 

 

Partiklarna har en funktion getFade() villken returnerar 

partiklarnas kvarvarande livslängd genom dess initiala 

livslängd. Denna funktion används sedan som alfavärde vid 

rendering av partiklarna vilket får dessa att gradvis försvinna. 

Partiklarna expanderas genom att sätta dess storlek till den 

initiala diametern genom getFade(). Detta får partiklarna att 

växa samtidigt som de gradvis försvinner, se bild 31. 

       

                   [Bild 31, visar hur rök fadas ut] 
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ELD 

Eld skapas och hanteras av EmitterFire, denna emitter skapas med inparametrarna position, 

maxParticles, spawnInterval, particleDiameter, particleVelocity, particleVelocitySpan, 

particleLifetime samt particleLifetimeSpan. Där position anger emitterns startposition, maxParticles 

anger det maximala antal partiklar som får existera simultant, spawnInterval anger hur ofta en ny 

partikel får skapas, particleDiameter anger partiklarnas initiala storlek, particleVelocity anger 

partiklarnas initiala velocitet, particleVelocitySpan anger hur distinkt den initiala velociteten sätts, 

particleLifetime anger partiklarnas livslängd, och particleLifetimeSpan anger hur distinkt partiklarnas 

livslängd sätts. 

 

Partiklarna har en funktion getFade() villken returnerar 

partiklarnas kvarvarande livslängd genom dess initiala 

livslängd. Denna funktion används sedan som alfavärde 

vid rendering av partiklarna vilket får dessa att gradvis 

försvinna. Partiklarna minskas genom att sätta dess storlek 

till den initiala diametern multiplicerat med getFade(). 

Detta får partiklarna att minska i storlek samtidigt som de 

gradvis försvinner, se bild 32. 

       

                 [Bild 32, visar hur eld fadas ut] 

VATTENSTÄNK 

Plask hanteras av spelvärldens olika vattenmassor, se 4.3.3.. Dessa skapas då spelaren bryter 

vattenmassans yta, dock maximalt två gånger per sekund. Ett vattenstänk skapar ett bestämt antal partiklar 

med inparametrarna position, velocity, diameter och timeToLive, där position anger partikelns 

startposition, velocity anger partikelns initiala 

velocitet, diameter anger partikelns storlek, och 

timeToLive anger partikelns livslängd. Samtliga 

inparametrar är semirandomiserade med 

spelaren som utgångspunkt, se bild 33. 

      

       

           [Bild 33, visar när vattenstänk skapas]
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REGN 

Regn skapas och hanteras av EmitterRain, denna emitter skapas med inparametrarna maxParticles, 

spawnInterval, particleVelocity och particleVelocitySpan. Där maxParticles anger det maximala antal 

partiklar som får existera simultant, spawnInterval anger hur ofta en ny partikel får skapas, 

particleVelocity anger 

partiklarnas initiala velocitet, 

och particleVelocitySpan 

anger hur distinkt den initiala 

velociteten sätts. Partiklarnas 

startposition 

semirandomiseras kring 

överkanten av spelets 

viewport, se bild 34. 

   

   

   

         [Bild 34, visar var regn skapas] 

 

Regnpartiklarna kolliderar med spelvärldens samtliga kollisionsboxar, för att snabba upp 

kollisionsprocessen används quadpunkter för att lagra regnpartiklarnas position och velocitet, detta 

möjliggör för användandet av spelets quadträd, se 4.1.6.. Då kollision inträffar kommer aktuell partikel att 

markeras som död varpå en nedräkning för att radera denna startas, en partikel försvinner alltså kort efter 

det att kollision har inträffat. 
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4.3 ÖVRIGA GRAFISKA EFFEKTER 

Här beskrivs hur de övriga grafiska effekterna implementerades. 

4.3.1 LJUS 

Spelvärlden innehåller tre olika typer av ljus, statiskt ljus, flickering ljus samt morphing ljus. Det statiska 

ljuset består endast av en position, en färg samt en intensitet. Flickering ljus liknar statiskt ljus men kan 

också ändra sin intensitet med ett visst interval för att skapa en “flickrande” effekt. Morphing ljus liknar 

flickering ljus men kan också byta (morpa) mellan olika färger. Dessa ljus kan fästas på tiles eller på rep-

joints, se 4.3.2.  

 

 

 

Här bestäms ljusets färg. 

 

 

Här bestäms ljusets intensitet. 

 

 

 

 

Här bestäms ljusets flicker hastighet. 

 

 

Här bestäms vilka intensiteter ljuset skall flickra mellan. 

 

 

 

 

 

 

 

Här bestäms vilka färger ljuset skall växla mellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här bestäms ljusets morph hastighet. 
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4.3.2 FABRICS 

Cloth/rope (fabrics) består av en serie punkter innehållande 

constraints vilket får dessa att sitta samman. I bild 35 visas 

två punkter Point_1 och Point_2, dessa punkter binds 

samman med det constrint som Point_2 innehåller. Dessa 

punkter kan även innehålla olika krafter vilka sprids vidare 

mellan punkternas constraints via funktionen resolve(). Dessa 

krafter kan exempelvis vara tyngdkraft eller vind. Skulle 

dessa punkter påverkas av tillräckligt stora krafter så kan dess 

förbindelse “går sönder”, d.v.s. den constraint som binder 

samman dessa punkter försvinner. För att rendera fabrics så 

ritas punkternas constraint ut som linjer, d.v.s. linjer ritas 

mellan de punkter som binds samman av ett eller flera 

constraints.               [Bild 35, visar hur begränsningar lagras] 

REP 

Rep skapas med inparametrarna startPos, endPos, numJoints, lastPinned 

samt color. Där startPos anger vart i världen repet är börjar, d.v.s. repets 

ena ändpunkt, endPos anger vart i världen repet slutar, d.v.s. repets andra 

ändpunkt, numjoints anger antalet joints repet skall ha, d.v.s. antalet 

punkter som repet kan börjas kring, lastPinned anger om repets endPos 

skall vara fixerad, och color anger repets färg. Ett högre antal joints ger ett 

mer realistiskt men samtidigt mer prestandakrävande rep, se bild 36. 

 

 

  

         

       [Bild 36, visar hur antalet joints gör skillnad] 

 

Repets joints kan även innehålla ljuskällor och/eller tiles vilka uppdaterar sin position efter den joint 

dessa tillhör, i bild 37 visas fyra fisk-tiles fästs på ett rep vars ändpunkter är fixerade. 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

     

            [Bild 37, visar ett exempel med rep] 
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TYG 

Tyg skapas med inparametrarna pos, size, spacing samt color. Där pos 

anger vart i spelvärlden tygets övre vänstra hörn skall placeras, size anger 

tygets storlek i x och y-led, spacing anger mellanrummet mellan tygets 

joints, d.v.s. ett lägre värde ger ett större antal joints, och color anger tygets 

färg. Dessa tyg kan liknas vid ett elastiskt nät där nätets joints bildar dess 

öglor, se bild 38. Tygets övre joints är alltid fixerade. 

         

           [Bild 38, visar ett tyg exempel]  
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4.3.3 VATTENMASSA 

En vattenmassa skapas med inparametrarna position, waterSize, waterColumnCount, updateInterval, 

springConstant, dampeningFactor, spreadFactor, bottomColor, topColor, bubbleCount samt 

splashCount. Där position anger vart i spelvärlden vattenmassans nedre vänstra hörn skall placeras, 

waterSize anger vattenmassans storlek i x och y-led, waterColumnCount anger antalet fjädrar (springs) 

som vattenmassan skall bestå utav, updateInterval anger med vilket intervall dess uppdateringsfunktion 

skall köras, springConstant är fjädrarnas konstant, d.v.s. k i funktionen  där F är 

den kraft som uppstår då en fjäder avviker med x från dess jämviktsläge x0, dampeningFactor anger 

fjäderns interna friktion, spreadFactor anger hur stor del av en fjäders velocitet som sprider sig till dess 

grannar, bottomColor anger vattenmassans nedre färg, topColor anger vattenmassans övre färg, 

bubbleCount anger det maximala antal bubblor som får existera simultant, och splashCount anger 

antalet vattenpartiklar som skapas då spelaren brytes vattenmassans yta. 

 

Spelets vattenmassor består av en rad fjädrar. Dessa fjädrar påverkar varandra och sprider sin obalans 

vidare till sina grannar vilket får dessa att bete sig som en vätska. Vattenmassorna använder sig av Hooks 

lag för att beräkna hur dess fjädrar påverkar varandra samt påverkas av spelaren. En fjäder har alltid en 

variabel goalHeight vilken representerar den höjd som fjädrarna strävar efter att uppnå, se bild 39. 

Färgsättningen sker i vertex-shader med mörk färg på de lägre punkterna och ljus färg på de övre 

punkterna, GPUn beräknar sedan automatiskt mellanskillnaden vilket ger en genomsnittlig effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [Bild 39, visar hur fjädrarna vill uppnå Goal Height] 
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4.3.4 SKUGGA 

Samtliga av spelets kollisionsboxar kan 

kasta skuggor, bild 40 visar en roterad 

kollisionsbox kasta skuggor från två av dess 

sidor. Detta sker genom att sammanfoga en 

kollisionsbox med en skuggbox 

(shadowbox), vars sidor markeras som true 

då dess normaler vinklas bort från spelaren, 

detta innebär att en tile inte kan skugga sig          [Bild 40, visar hur punkterna väljs] 

själv. Skuggboxens samtliga hörn innehåller två stycken ankarpunkter (en per angränsande sida) samt två 

stycken förändringspunkter (en per angränsande sida), där ankarpunkternas positioner är statiska medans 

förändringspunkternas positioner uppdateras kontinuerligt. En förändringspunkts koordinater beräknas 

enligt bild 41, färgsatta trianglar ritas sedan ut enligt bild 40. 

 

            [Bild 41, visar hur skuggan beräknas] 
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4.4 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

Slutligen implementerades ett menysystem, detta används för att möjliggöra förändring av vissa 

inställningar samt för val av spelvärld. Menyn innehåller tre stycken GUI-element, det första elementet är 

Guimenu som i sin tur innehåller GuiButton samt GuiText. 

 

 
               [Bild 42, visar regn inställningsmenyn]    

 

I bild 42 visas “Rain” inställningarna i “Settings”, här kan användaren modifiera mängden regn alternativt 

stänga av detta helt. “Low” innebär regnets standardmängd multiplicerat med 0.5, “Medium” innebär 

regnets standardmängd opåverkat, och “High” innebär regnets standardmängd multiplicerat med 2.0. 

Standardvärdet för mängden regn defineras i dennas xml-fil. 

 

Valda inställningar lagras endast i spelmotorns kontrollkod, d.v.s. dessa inställningar måste sättas om då 

sessionen startas om. En möjlig lösning för detta kan vara användning av local storage vilket är en html5 

tjänst som förenklar lagring av data. En alternativ lösning kan vara användandet av cookies. 

 

4.4.1 GUITEXT 

GuiText är ett element som endast lagrar en sträng av karaktärer som används för att skapa en ny textur, 

denna textur används sedan för att rita ut textmassan på menyn. 

 

4.4.2 GUIBUTTON 

Guibutton skapas med inparametrarna position, size, text samt image. Där position bestämmer vart på 

menyn knappen ska befinna sig, size bestämmer knappens storlek, text är den sträng som används för att 

skapa den GuiText som hanterar texten, och image är den bild som bestämmer knappens utseende. 
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5 UTVÄRDERING 
Detta kapitel behandlar de olika tester som utfördes på de funktioner som kan anses mest intressanta. 

5.1 METOD 
Den viktigaste delen i utvärderingsprocessen är de prestandamätningar som gjorts då ny funktionalitet 

implementerats. Dessa tester genomfördes genom att kontrollera skillnaden på antalet lediga resurser hos 

webbläsaren Google Chrome vid olika testfall för en viss typ av funktionalitet. Exempelvis så kan ett 

partikelsystem köras med olika antal partiklar samtidigt som webbläsarens resurstillgänglighet observeras 

med hjälp av den resurs-monitor som Google Chrome tillhandahåller. Vid test av diverse GPU-

accelererade funktioner måste det externa programmet GPU-Z [15] användas, detta p.g.a. att den resurs-

monitor som Google Chrome tillhandahåller ej innefattar datorns GPU. Mätningarna sker under en minut 

och resultaten visar de snittvärden som returneras. 

 

 

Den dator som användes vid samtliga testtillfällen kör Windows 7 64bit och innehåller följande hårdvara: 

1 st Intel Core I7-2600k 3.4 GHz CPU. 

1 st Nvidia Geforce GTX580 4GB GDDR5 grafikkort (GF110). 

1 st SSD 80GB Intel X25M hårddisk. 

2 st Corsair 4GB 1600MHz RAM. 
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5.2 GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver de tester som utfördes i syfte att utvärdera den färdiga spelmotorn. 

Gpu-partiklar 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         [Bild 43, visar ett test med gpu air partiklar] 

 

 

De staplar som visas i bild 43 representerar hur många procent av datorns GPU som används, d.v.s. en 

hög stapel innebär ett litet antal lediga GPU-resurser. 

Dessa staplar visar resultatet efter sju olika GPU-luftpartikel-tester utan partikel-partikel kollision, 

samtliga tester kördes separat utan övriga GPU-accelererade partikelsystem. Det första testet kördes med 

64*64 (4096) stycken luftpartiklar, det andra testet kördes med 128*128 (16 384) stycken luftpartiklar, 

det tredje testet kördes med 256*256 (65 536) stycken luftpartiklar, det fjärde testet kördes med 512*512 

(262 144) stycken luftpartiklar, det femte testet kördes med 1024*1024 (1 048 576) stycken luftpartiklar, 

det sjätte testet kördes med 2048*2048 (4 194 304) stycken luftpartiklar, och det sjunde testet kördes med 

4096*4096 (16 777 216) stycken luftpartiklar. 

Det röda kryss som syns vid det sista testfallet innebär att WebGL kraschade, d.v.s. ingen data gick att 

hämta. 

Dessa testdata samlades in med hjälp av programmet GPU-Z.  
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                       [Bild 44, visar ett test med gpu fluid partiklar] 

 

De staplar som visas i bild 44 representerar hur många procent av datorns GPU som används, d.v.s. en 

hög stapel innebär ett litet antal lediga GPU-resurser. 

Dessa staplar visar resultatet efter fem olika GPU-vätskepartikel-tester med partikel-partikel kollision, 

samtliga tester kördes separat utan övriga GPU-accelererade partikelsystem. Det första testet kördes med 

16*16 (256) stycken vätskepartiklar, det andra testet kördes med 32*32 (1024) stycken vätskepartiklar, 

det tredje testet kördes med 64*64 (4096) stycken vätskepartiklar, det fjärde testet kördes med 128*128 

(16 384) stycken vätskepartiklar, och det femte testet kördes med 256*256 (65 536) stycken 

vätskepartiklar. 

Det röda kryss som syns vid det sista testfallet innebär att WebGL kraschade, d.v.s. ingen data gick att 

hämta. 

Dessa testdata samlades in med hjälp av programmet GPU-Z. 
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Cpu-partiklar 

                                               [Bild 45, visar ett test med cpu partiklar] 

 

De staplar som visas i bild 45 representerar hur många procent av de resurser webbläsaren tilldelats som 

är lediga, d.v.s. en hög stapel innebär mycket lediga resurser. 

Dessa staplar visar resultatet efter fyra olika CPU-partikel-tester utan partikel-partikel kollision, samtliga 

tester kördes separat utan övriga CPU-påverkande funktioner. Det första testet kördes med 100 stycken 

partiklar, det andra testet kördes med 500 stycken partiklar, det tredje testet kördes med 1000 stycken 

partiklar, och det fjärde testet kördes med 2000 stycken partiklar. 

Dessa testdata samlades in med hjälp av den resurs-monitor Google Chrome tillhandahåller. 
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Fabrics 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      [Bild 46, visar ett test med fabrics] 

 

De staplar som visas i bild 46 representerar hur många procent av de resurser webbläsaren tilldelats som 

är lediga, d.v.s. en hög stapel innebär mycket lediga resurser. 

Dessa staplar visar resultatet efter fem olika fabrics-tester där tygsystemets joints låtit bilda ett nät där 

varje joint binds samman med dess närmsta grannar via dess constraints. Samtliga tester kördes separat 

utan övriga CPU-påverkande funktioner. Det första testet kördes med 10*10 (100) stycken joints, det 

andra testet kördes med 15*15 (225) stycken joints, det tredje testet kördes med 20*20 (400) stycken 

joints, det fjärde testet kördes med 25*25 (625) stycken joints, och det femte testet kördes med 30*30 

(900) stycken joints. 

Dessa testdata samlades in med hjälp av den resurs-monitor Google Chrome tillhandahåller. 
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Quadträd 

                                     [Bild 47, visar ett test med quadträd] 

 

De staplar som visas i bild 47 representerar hur många procent av de resurser webbläsaren tilldelats som 

är lediga, d.v.s. en hög stapel innebär mycket lediga resurser. 

Dessa staplar visar resultatet efter tre olika quadträds-tester utan partikel-partikel kollision, samtliga tester 

kördes med thresholden 5, 20, respektive 100 och med 11 stycken kollisionsboxar (44 stycken 

quadlinjer). Samtliga tester kördes separat utan övriga CPU-påverkande funktioner. Det första testet 

kördes med 100 stycken quadpunkter, det andra testet kördes med 500 stycken quadpunkter, och det 

tredje testet kördes med 1000 stycken quadpunkter. Samtliga quadpunkter använde sig av quadträdet för 

att kontrollera om kollision inträffat. 

Dessa testdata samlades in med hjälp av den resurs-monitor Google Chrome tillhandahåller. 
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Vattenmassa 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          [Bild 48, visar ett test med vattenmassa] 

 

De staplar som visas i bild 48 representerar hur många procent av de resurser webbläsaren tilldelats som 

är lediga, d.v.s. en hög stapel innebär mycket lediga resurser. 

Dessa staplar visar resultatet efter fem olika vattenmass-tester, samtliga tester kördes separat utan övriga 

CPU-påverkande funktioner. Det första testet kördes med 1000 stycken springs, det andra testet kördes 

med 3000 stycken springs, det tredje testet kördes med 5000 stycken springs, det fjärde testet kördes med 

7000 stycken springs, och det femte testet kördes med 9000 stycken springs. 

Dessa testdata samlades in med hjälp av den resurs-monitor Google Chrome tillhandahåller. 
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SAT 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            [Bild 49, visar ett test med SAT] 

 

De staplar som visas i bild 49 representerar hur många procent av de resurser webbläsaren tilldelats som 

är lediga, d.v.s. en hög stapel innebär mycket lediga resurser. 

Dessa staplar visar resultatet efter fem olika SAT-tester, samtliga tester kördes separat utan övriga CPU-

påverkande funktioner. Det första testet kördes med 100 stycken OBBs (400 stycken normaler för 

projicering), det andra testet kördes med 300 stycken OBBs (1200 stycken normaler för projicering), det 

tredje testet kördes med 500 stycken OBBs (2000 stycken normaler för projicering), det fjärde testet 

kördes med 700 stycken OBBs (2800 stycken normaler för projicering), och det femte testet kördes med 

900 styckens OBBs (3600 stycken normaler för projicering). 

Dessa testdata samlades in med hjälp av den resurs-monitor Google Chrome tillhandahåller. 

 

JavaScript 

JavaScript användes under projektets gång vilket innebär att både fördelar och nackdelar har kunnat 

observerats. 
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5.3 RESULTAT 

I detta kapitel analyseras resultaten av de olika testfall som introducerades i 5.2.  

GPU-partiklar 

Då WebGL körs i webbläsaren så måste hänsyn tas till att webläsarna har en max RAM-gräns, denna 

RAM-gräns blir det maximala minne som spelet har att tillgå. Detta blir en flaskhals i systemet då vissa 

implementationer av gpu-partikelsystem (utan partikel-partikel kollision) visade sig kunna rendera 

oräkneliga antal partiklar utan nämnvärd prestandaförlust och där webbläsarens minne tycks vara den 

enda begränsningen, se 4.2.1. Det var exempelvis möjligt att simulera cirka fyra miljoner gpu-luftpartiklar 

i över 60 fps, men då antalet partiklar närmade sig cirka fem miljoner så krashade WebGL. Detta problem 

var dock inte aktuellt vid användandet av partikelsystem med partikel-partikel kollision då dessa 

begränsades av datorns GPU innan de begränsas av webbläsarens minne, se 4.2.1. 

CPU-partiklar 

Resultatet för CPU-partikel-testet visar inte helt oväntat att webbläsarens lediga resurser minskar drastiskt 

redan vid 1000 stycken partiklar, se bild 45. Detta kan jämföras med GPU-luftpartikel-testet där cirka fyra 

miljoner partiklar kunde simuleras utan nämnvärd prestandaförlust. Det pris som måste betalas för hög 

flexibilitet och enkel implementation är i slutändan en märkbar prestandaförlust. 

Fabrics 

Resultatet för fabrics-testet visar att webbläsarens resurser minskar drastiskt redan vid ett tidigt stadium. 

Detta beror på att antalet constraints offta är större än antalet joints, exempelvis så kan en joint skapas 

vilken innehåller fyra stycken constraints. Dessa joints påverkar även varandra via dess constraints och 

funktionen för att beräkna dessa blir därför oerhört krävande. 

Quadträd 

Resultatet för quadträd-testet visar att antalet lediga resurser minskar drastiskt då antalet partiklar ökar 

alternativt då tresholden minskar, se bild 47. Detta innebär att det är mindre krävande för programmet att 

låta varje enskild quad-partikel kontrollera kollision med samtliga av världens kollisionsboxar, jämfört 

med att låta varje enskild quad-partikel använda sig av quadträdet för att rekursivt leta reda på dess 

närliggande kollisionsboxar. 

Vattenmassa 

Resultatet för vattenmass-testet är förvånansvärt bra, detta trots det faktum att vattenmassans fjädrar 

(springs) påverkar varandra. resultatet kan te sig underligt i jämförelse med CPU-partikel-testet då de 

beräkningar som utförs är i stort sett likvärdiga, om än något mer avancerade hos vattenmassan. Detta 

beror på att varje enskild CPU-partikel skapar och hanterar en modell vilken de roterar, storleksförändrar 

och förflyttar för att slutligen använda vid rendering, medan vattenmassans fjädrar endast renderas som 

trianglar där hälften av dess punkter är statiska (bottenpunkterna). 

SAT 

Resultatet för SAT-testet visar att de SAT-test som sker är mindre krävande än väntat vilket går att 

observera i bild 49 där projicering sker mot så mycket som 3600 normaler utan användandet av quadträd 

och med förhållandevis bra prestanda. 
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JavaScript 

Till en början så verkade JavaScript vara ett oerhört enkelt och dynamiskt typat språk, dock så visade det 

sig senare även besitta en rad svagheter, såsom svårigheten att felsöka. Om användaren exempelvis 

deklarerar en variabel ‘X’ med medlemsvariabeln ‘Y’ och sedan försöker accessa ‘Y’ genom “X.Y”, men 

istället för ‘Y’ av misstag skriver ‘J’ så kommer ‘X’ att få ‘J’ som en andra medlemsvariabel och inget 

error kastas. Syntaxen för att skapa och för att accessa är alltså oerhört lika och detta kan ibland skapa 

förvirring. 

JavaScript kan te sig underligt för en användare van vid objektorienterade språk såsom C eller Java. 

Javascipt tillsammans med WebGL visade sig prestera förvånansvärt bra och den enda uppenbara 

svagheten som gick att finna var de problem som visade sig uppstår vid rekursiva funktionsanrop. Denna 

svaghet uppmärksammades först då spelets quadträd implementerades, se 4.1.6. 

 

 

5.4 DISKUSSION 
Den testdator som användes är i skrivande stund av det bättre slaget och de resultat som presenteras i 5.3 

bör därför tas med en nypa salt. 

De testfall som kan anses vara av störst intresse är Quadträd samt GPU-partiklar. I fallet Quadträd är det 

uppenbart att JavaScript besitter en del problem när det kommer till rekursiva funktionsanrop villket bild 

47 visar tydligt. Fallet GPU-partiklar visar tydligt att någon typ av minnesoptimering bör göras då 

partiklar utan partikel-partikel kollision skall simuleras. 

WebGL visade sig vara oerhört likt OpenGL och medförde inga större svårigheter under projektets gång. 

Sammanfattningsvis så kan WebGL tillsammans med JavaScript anses vara ett potent verktyg med 

oanade möjligheter, detta trots de svårigheter JavaScript som språk ställde till med. Optimeringar bör 

göras då mängden minne kan vara ett problem, vilket gick att observera vid simuleringen av gpu-

luftpartiklar. 
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6 SLUTSATS 

6.1 SAMMANFATTNING 
En färdig spelmotor med förhållandevis god prestanda kan presenteras. Denna spelmotor har gjorts 

oerhört modulär och kan därför användas vid många olika spelprojekt förutsatt att dessa är webbaserade 

samt använder sig av 2D-grafik. De dynamiska element som implementerades fungerar bättre än väntat 

och det går med enkelhet att skapa en grafiskt imponerande spelvärld, förutsatt att färdiga tiles finns att 

tillgå. Några av de mer imponerande grafiska effekter som finns att tillgå är olika partikelsystem, olika 

ljuskällor, det fjäderbaserade vattensystemet samt det “rivbara” tygsystemet. 

Den utvärdering som presenteras i denna rapport visar att de mer avancerade funktioner som 

implementerats fungerar som väntat och i många fall bättre. 

 

 

6.2 FRAMTIDA ARBETE 

Ett exempel på vidareutveckling kan vara förbättring av det GPU-accelererade vätskesystemet för att få 

detta att bete sig mer trovärdigt. Ytterligare ett exempel på möjlig vidareutveckling är förbättring av det 

beräkningstunga tygsystemet exempelvis genom att förflytta dess beräkningar till datorns GPU. 

Jämförelser mellan motsvarande program skrivet i C/C++ tillsammans med OpenGL kan anses vara 

intressant och bör ses som ett möjligt alternativ till framtida studier. 



47 

 



48 

 

7 REFERENSER 
 

[1] suffick (2013) Tear-able Cloth [www] http://codepen.io/stuffit/details/KrAwx Hämtad 2013-04-12 

 

[2] Daniel Church (2013) Make Your Game Pop With Particle Effects and QuadTrees [www] 

http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/make-your-game-pop-with-particle-effects-and-

quadtrees/ Hämtad 2013-04-30 

 

[3] Kah Shiu Chong (2012) Collision Detection Using the Separating Axis Theorem [www] 

http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/collision-detection-with-the-separating-axis-

theorem/ Hämtad 2013-05-03 

 

[4] Lutz Latta (2004) Building a Million-Particle System [www] 

http://www.gamasutra.com/view/feature/130535/building_a_millionparticle_system.php?page=2 Hämtad 

2013-04-03 

 

[5] Joseph Bolla (2011) JavaScript Inheritance [www] http://www.cyberminds.co.uk/blog/articles/how-to-

implement-JavaScript-inheritance.aspx Hämtad 2013-03-20 

 

[6] Michael Hoffman (2012) Make a Splash With Dynamic 2D Water Effects [www] 

http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/make-a-splash-with-2d-water-effects/ Hämtad 

2013-03-12 

 

[7] jQuery [www] http://jquery.com/ Hämtad 2013-03-10 

 

[8] glMatrix [www] http://glmatrix.net/ Hämtad 2013-03-10 

 

[9] CHARLES L. FEFFERMAN || EXISTENCE AND SMOOTHNESS OF THE 

NAVIER–STOKES EQUATION [www] http://www.claymath.org/millennium/Navier-

Stokes_Equations/navierstokes.pdf Hämtad 2013-06-01 

 

[10] glMatrix Benchmark [www] http://stepheneb.github.io/webgl-matrix-

benchmarks/matrix_benchmark.html Hämtad 2013-06-01 

 

[11] GitHub Help [www] https://help.github.com/ Hämtad 2013-06-01 

 

[12] Ingemar Ragnemalm (2013) POLYGONS FEEL NO PAIN Volume 1 [Bok] Page 180 

 

[13] Ingemar Ragnemalm (2013) POLYGONS FEEL NO PAIN Volume 1 [Bok] Page 165 

 

[14] WebGL [www] http://www.khronos.org/webgl/ Hämtad 2013-06-01 

 

[15] Gpu-Z [www] http://www.techpowerup.com/gpuz/ Hämtad 2013-06-20 

http://codepen.io/stuffit/details/KrAwx
http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/make-your-game-pop-with-particle-effects-and-quadtrees/
http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/make-your-game-pop-with-particle-effects-and-quadtrees/
http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/collision-detection-with-the-separating-axis-theorem/
http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/collision-detection-with-the-separating-axis-theorem/
http://www.gamasutra.com/view/feature/130535/building_a_millionparticle_system.php?page=2%20
http://www.cyberminds.co.uk/blog/articles/how-to-implement-javascript-inheritance.aspx
http://www.cyberminds.co.uk/blog/articles/how-to-implement-javascript-inheritance.aspx
http://gamedev.tutsplus.com/tutorials/implementation/make-a-splash-with-2d-water-effects/
http://jquery.com/
http://glmatrix.net/
http://www.claymath.org/millennium/Navier-Stokes_Equations/navierstokes.pdf
http://www.claymath.org/millennium/Navier-Stokes_Equations/navierstokes.pdf
http://stepheneb.github.io/webgl-matrix-benchmarks/matrix_benchmark.html
http://stepheneb.github.io/webgl-matrix-benchmarks/matrix_benchmark.html
https://help.github.com/
http://www.khronos.org/webgl/
http://www.techpowerup.com/gpuz/

