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Abstrakt 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att genomföra och testa en 
implementationsteknik för ragdolls ämnade användas i spelsammanhang. 
Implementationen sker genom en kombination av en verletimplementering 
tillsammans med en fördefinierad bone-hierarki i meshen som skall användas. 
Verletimplementeringen programmerades som en grund till en enklare fysikmotor 
och parsningen och struktureringen av meshen sköttes parallellt utanför 
fysikmotorn. Rotationsmatriser för samtliga större kroppsdelar, såsom över- och 
underarmar, överkropp, huvud etc. beräknas sedan i fysikmotorn och används för att 
vrida mesh-kroppen rätt. Testerna utförda i detta arbete gick uteslutande ut på att 
mäta beräkningstider för de fysiska uträkningarna vilket innefattade ragdollens alla 
rörelser och framtagandet av de rotationsmatriser nödvändiga för meshen. Allt som 
hade med grafik att göra var borttaget från testet för att se hur väl metoden, som 
sådan, stod sig. Resultatet erhållet från dessa tester visade på att den här 
implementationstekniken för ragdolls bäst passar för hobbyprojekt eller som något 
utav en inkörsport till fysikberäkningar då beräkningstiden för varje ragdoll ansågs 
vara i överkant av vad som skulle klassas som tillåtet. 

 

Abstract 

The primary purpose of this report is to apply and test an implementation technique 
for ragdolls meant to be used in a game context. The implementation is realized as a 
combination of a verlet implementation and a predefined bone hierarchy in the mesh 
meant to be used. The verlet implementation was programmed as a foundation for a 
simplified physics engine, and the parsing and structuring of the mesh was made 
outside of the physics engine as a stand-alone component. Rotation matrices for the 
major body parts, such as the arms and body, were calculated in the physics engine 
and later applied to the mesh so it would bend appropriately. The tests performed in 
this project were solely constructed to measure the computational times required for 
moving the ragdoll and extracting the rotation matrices from the same. Every part 
related to graphics was all but turned off to investigate how well the method, as 
such, would measure up. The result obtained from these tests showed that this 
implementation technique is best suited to be used as a hobby project or as an entry 
point to further and more complex physical calculations, as the computational times 
needed for each ragdoll was something of immense.

1 



Kandidatarbete i Datavetenskap 
Karl-Johan Nilsson, 2007 

  
Förord 

Jag skulle inledningsvis vilja tacka Stefan Petersson för utlånandet av sin grafikmotor, 
SEngine, under detta arbete, det har sparat mig tid och jag är ytterst tacksam. Ett 
jättetack tillägnas också min handledare Betty Bergqvist som har kommit med ändlösa 
förslag till förbättringar och konstruktiv kritik i allmänhet.

2 



Innehållsförteckning 
 
1.0 INLEDNING 1 
 1.1 Bakgrund 1 
 1.2 Problembeskrivning 1 
 1.3 Metod 2 
 1.4 Avgränsningar 2 
 1.5 Frågeställningar och hypotes 3 
 
2.0 TEORETISK BAKGRUND 4 
 2.1 Verletimplementering 4 
  2.1.1 Begränsningar och krav 6 
  2.1.2 Ragdollen 7 
 2.2 Den grafiska meshen 8 
 
3.0 METOD 10 
 3.1 Kombination av verlets och mesh 10 
 
4.0 GENOMFÖRANDE 11 
 4.1 Verletimplementeringen 11 
  4.1.1 Constraintsimplementeringen 12 
 4.2 Meshinläsning 14 
 4.3 Slutgiltig sammanslagning av verlets och mesh 15 
  4.3.1 Matrisframtagning 15 
 4.4 Effektivitetstest 16 
 
5.0 RESULTAT 18 
 5.1 Implementationen 18 
 5.2 Testresultaten 18 
 
6.0 REFLEKTION OCH ANALYS AV UNDERSÖKNINGSDELEN 20 
 6.1 Diskussion 20 
 6.2 Slutsats 20 
 
7.0 VIDARE FORSKNING 22 
 
8.0 SAMMANFATTNING 23 
 8.1 Svensk version 23 
 8.2 Engelsk version 24 
 
9.0 REFERENSER 25 
 9.1 Litteratur 25 
 9.2 Artiklar 25 
 9.3 Internet 25  
 



Kandidatarbete i Datavetenskap 
Karl-Johan Nilsson, 2007 

  
1 INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 

Hösten 19981, Jurassic Park: Trespasser har letat sig fram till välsorterade spelbutikers 
hyllor för nya spel och spelvärldens första ragdolls ser härmed dagens ljus. Ragdolls är, 
sett ur en spelprogrammerares perspektiv, en spelfysisk term förknippad med den 
implementationsteknik i vilken människoliknande rörelser procedurellt animeras i 
realtid. Möjligheten att simulera rörelsen hos en nerfallande människa förstärker inte 
bara realismen i spelet utan sänker även arbetsbördan hos de grafiker och animerare 
som arbetar med spelet. Otaliga dödsanimationer för alla tänkbara, och även otänkbara, 
scenarion behöver inte skapas, vilket i sig genast kan konstateras vara en omöjlighet 
eftersom en mänsklig kropp kan böjas på otaliga sätt, utan kan istället ersättas av spelets 
fysikmotor och dess beräkningar. 
 
I fallet Jurassic Park: Trespasser och dess ragdolls kan det snabbt fastställas att inte 
någon var en vidare succé men detta till trots sattes ändå ribban redan här för vad som 
skulle bli standard i spel utvecklade ett decennium senare. Idag betraktar vi ragdolls 
som en självklarhet i nyare spel, och i någon bemärkelse ser vi det som att 
spelutvecklarna har en skyldighet gentemot oss att implementera dessa. Detta är 
naturligtvis inget fastställt allmänt krav på hur spelen idag betygsätts hos olika 
recensenter men det berörs ofta i sagda människors skrivna alster och omnämns däri 
som ett slags signum för god kvalité. Ragdolls har i skrivande stund tom spridit sig till 
RTS, Real Time Strategy, en spelgenre där det i allmänhet finns en större mängd 
människor, eller människoliknande varelser, på skärmen samtidigt och där dessa utgör 
föremål för de fysiska beräkningar som ragdolls innebär. 
 
 
1.2 Problembeskrivning 

Hur skall då dessa ragdolls implementeras på ett effektivt sätt? Ett möjligt alternativ 
vore att se på människans olika leder som punkter i ett tredimensionellt rum och utöver 
det tillse att dessa punkter har förbindelser mellan varandra. Detta skulle rendera oss en 
modell, eller en form av hierarki om så önskas, som liknar det av ett mänskligt skelett 
där förbindelserna utgör de ben vi har i kroppen och som sammanför våra punkter, som 
tidigare nämnts utgör våra leder. Detta är något som kan simuleras med en 
verletimplementation, en mer utförlig beskrivning av vad det är följer senare i 
rapporten. Det är helt enkelt ett tillvägagångssätt som används för att uppnå den 
simulering vi här erfordrar. 
 
Nu kvarstår dock att överföra denna simulering till den samling trianglar som bygger 
upp vår mesh, vår grafiska modell som också den djupare beskrivs senare i rapporten. 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Jurassic_Park:_Trespasser, 14/5 2007 
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Genom kännedomen om hur denna modell är uppbyggd, i kombination med att den är 
framställd på ett sätt som förenklar sammanslagningen av dessa objekt (den fysiska 
representationen i form av skelettmodellen samt den grafiska motsvarigheten), bör detta 
kunna ske på ett förhållandevis enkelt, men framför allt beräkningskonservativt (med 
avseende på processorbelastning) sätt och det är ur detta som den verkliga utmaningen, 
tillika problemet, träder fram. 
 
 
1.3 Metod 

Tillvägagångssättet för att behandla ovanstående problem blir att medelst en simplifierad, 
tillika egenhändigt konstruerad, fysikmotor som är baserad på en verletimplementation 
skapa fysiska ragdolls. En enkel testmiljö kommer därefter utformas för att kontrollera hur 
väl ragdollsen står sig avseende de beräkningstider som krävs för att uppnå önskvärd 
realism. Utöver detta kommer naturligtvis även inläsningen av meshen och rendering av 
den samma att förverkligas genom kod för att tillse att ragdollen ligger rätt och korrekta 
koordinatsystem sätts samman. 
 
 
1.4 Avgränsningar 

Att programmera ragdolls är något som kan göras med varierande detaljrikedom, vilket 
givetvis kan ses som något självklart i sig men det är viktigt att belysa den realism som 
erhålls från en noggrann implementation gentemot den som fås från en icke fullt så 
genomtänkt variant. Eftersom vi kommer i kontakt med människor i det närmaste 
dagligen vet vi hur kroppen fungerar och vad som förefaller realistiskt gällandes hur 
den böjs i leder och runt sig själv. Med detta i åtanke och med fokusering på den relativt 
korta period jag har på mig, särskilt med avseende på att jag inte sysslat med detta 
tidigare, finns där särskilda avgränsningar värda att nämna. 

• Strukturen på hur meshen (3d-modellen) är uppbyggd är väl definierad och 
avvikelser från detta tolereras inte. 

• Kollisioner med de fysiska objekt som utgör ragdollen är ett helt annat kapitel 
och kommer inte att behandlas här i praktiken, däremot kommer jag hänvisa till 
dem rent teoretiskt och snudda vid ämnet på så sätt. 

• Implementation kommer att utföras i DirectX och blir därför inte 
plattformsoberoende på något sätt, snarare kommer det faktum att DirectX 
används utnyttjas för att enklare uppnå en fullgod implementation (här avses 
DirectXs redan färdiga klasser och datatyper.). 

• De av den mänskliga kroppen fysiska begränsningar som finns kommer inte helt 
att uppfyllas då detta är något förhållandevis komplext att implementera och 
således även tidskrävande. Det kommer däremot att finnas ett stöd för att senare 
kunna skriva till denna kod och därmed öka den slutgiltiga realismen. 
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1.5 Frågeställningar och hypotes 

De primära frågeställningar som ligger till grund för denna rapport och som är de mest 
aktuella att finna svar på är följande. 

• Är en verletimplementation en fullgod kandidat för att skapa ragdolls? 
• Kan man skapa kroppsliga begränsningar på ett effektivt sätt genom 

beräkningar framtagna ur den fysiska kroppens momentana orientering i 
världen? 

• Går det att finna ett bens orienteringsmatris genom att veta positionerna på 
ledpunterna? 

• Hur fungerar det att överföra ett fysiskt skelett till en tredimensionell modell? 
• Kan denna metod för att implementera ragdolls ses som beräkningseffektiv? 

 
Dessa frågor ligger samtliga hårt förankrade i denna rapports övergripande syfte om 
huruvida det är möjligt att skapa effektiva (med avseende på processorkraft) ragdolls på 
detta vis. Min hypotes är därför följande: 
 
Ragdolls kan effektivt implementeras genom en fördefinierad meshstruktur kombinerat 
med en verletimplementation. 
 
Baserat på problemets natur, avseendes likhet mellan meshens struktur och 
verletpunkternas position i rummet, min matematiska bakgrund samt logiskt och 
teoretiskt resonerande kring problemet vill jag bestämt hävda att detta är fullt möjligt 
och huruvida det är det eller inte är vad denna rapport centralt handlar om. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 Verletimplementation2 

 
Figur 1. Den övre verleten utsätts för en kraft, vilket medför att avståndet  
mellan de två inte längre är konstant utan måste justeras 
 
Verlets kan enklast, och således även snabbast, beskrivas som hastighetslösa partiklar 
som begränsas av olika krav. Partiklarnas rörelse beräknas genom att deras föregående 
position sparas och används i beräkningen för förflyttningen, varpå de begränsande 
kraven uppfylls och rörelsen är fulländad (se Figur 1). Genom att sedan bygga upp mer 
komplexa modeller utifrån dessa partiklar kan fysiska beräkningar som inger realism 
utföras. 
 
Verletimplementationen är av största vikt i detta arbete och därför är följande stycke 
vigt åt att klargöra vad en verletimplementering är samt varför den har kommit att spela 
så stor roll i sagda arbete. Wikipedia ger följande beskrivning: 

 
”Verlet integration is a method for calculating the trajectories of particles in molecular 
dynamics simulations. The verlet integrator offers greater stability than the much 
simpler Euler integration methods, as well as other properties that are important in 
physical systems such as time-reversibility and area preserving properties.”3 

 
I detta fall, liksom flertalet andra när det gäller implementationstekniker i datorspel, har 
teknologin som ligger till grund för metoden sitt ursprung i helt andra 
användningsområden, men tack vare problemlösares mångfald tillämpas dessa tekniker 

2 Hela detta stycke är, där inget annat anges, baserat på: Thomas Jakobsens artikel ”Advanced Character Physics”, 
Game Developer's Conference 2001, San Jose, 2001 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Verlet_integration, 14/5 2007 
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för att uppnå lösningar till problem av helt åtskild natur. I detta fall har ett 
tillvägagångssätt för beräkning av partiklars banor i molekylärdynamik, något en fransk 
fysiker vid namn Loup Verlet arbetade fram 19674, utnyttjats av Thomas Jakobsen för 
simulering av tyg samt mjuka och stela kroppar. Där finns t.o.m. ett naturligt sätt 
beskrivandes hur ragdolls kan implementeras med hjälp av verlets och det är en teknik 
som Jakobsen själv har utvecklat och expanderat i sitt arbete med Hitman: Codename 
47. Dokumentationen kring hur den implemetationen är gjord är bristfällig och går, på 
sin höjd, igenom teorier på en relativt hög abstraktionsnivå. 
 
 

 
Figur 2. Skillnaden mellan Eulerformler och verletformler 
 
Traditionellt sett representeras punkter, eller partiklar om så önskas, av en position samt 
en hastighet. Med dessa variabler kan sedan Newtons lag för kraftberäkning (kraft = 
massa * acceleration) appliceras och en enkel Euler-integration är uppnådd (Se Figur 
2). Den fundamentala skillnaden i denna teknik jämfört med den med verlets 
implementerade motsvarigheten ligger i det faktum att den sistnämnda inte använder sig 
av någon hastighet. Vilket alltså leder till att beräkningar görs på en hastighetslös 
partikel, vilket i sin tur är möjligt genom att partikelns föregående position sparas och 
används i formeln för att implicit ge hastigheten på partikeln i fråga (se bilaga 1). Detta 
kombineras med en fast förändring i tid för att uppnå en simulering som är både stabil 
och lätt att synkronisera med avseende på hastighet kontra position (mindre 
förändringar i hastighet leder inte till någon miss eftersom hastigheten beräknas i 
efterhand). Vad som bör tilläggas är att kravet på ett fast värde i tid är något som kan 
arbetas bort genom att förändra formeln något, ett alternativ som i detta fall har valts 
bort då en fysikmotor, som generellt sett är ansvarig för sagda uträkningar, i allmänhet 
opererar under en fördefinierad förändring i tid (fysikmotorer körs uteslutande X antal 
gånger per sekund snarare än ett spels varje frame/tick). 
 
Följaktligen har vi här en stabil utgångspunkt för hur hastighetslösa partiklars positioner 
skall beräknas, men en initial kraft för att försätta dem i rörelse är fortfarande av största 
betydelse. I fallet med datorspel, vilket faktiskt är kontexten för detta arbete, och 
simuleringen av en fysisk värld det i allmänhet medför ligger gravitationen till grund för 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Verlet_integration, 14/5 2007 
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att starta simuleringen. Vidare kan ytterligare krafter, såsom slag eller skott från diverse 
vapen, påverka dessa punkter, och dessa summeras ihop med gravitationen och sparas 
undan i en variabel för att påverka beräkningarna som utförs. Kraften som beräknas 
skall dessutom bero på objektets, och således även den enskilda verletens, massa vilken 
är behändigt undansparad i en variabel som tas i beaktning vid begränsnings- och 
kravberäkningarna. 
 
 
2.1.1 Begränsningar och krav5 

Ovanstående implementationsteknik erbjuder partiklar som rör sig oerhört 
verklighetstroget och därmed fysiskt korrekt. Avsikten är nu att strukturera dessa 
punkter så de utgör grunden för fysiska objekt i allmänhet och människoskelett i 
synnerhet. Vi föreställer oss därför en kub. En kub består av åtta hörn, dessa hörn utgörs 
av våra verlets. För att motverka att dessa hörn faller platt till marken av gravitationen 
sätter vi in constraints, eller krav, på dem. Vi kan tänka oss de tolv kanterna på denna 
kub, de som förbinder hörnen, som pinnar av en viss längd och vi har skapat oss ”stick 
constraints”. Detta krav säger att två verlets skall hålla ett bestämt avstånd mellan sig, 
hamnar de för nära varandra skjuts de bort, och hamnar de för långt ifrån varandra dras 
de ihop. Genom att strategiskt placera dessa constraints (kubens kanter är inte 
tillräckligt eftersom rotation i flera axlar kan få strukturen att kollapsa) har vi fått en 
fysisk representation av en låda. Är massan ojämnt fördelad i objektet kommer 
verletimplementationen naturligt att ta hänsyn till det vid beräkning och objektet 
kommer att röra sig därefter. Sätts massan till oändligt mycket i en verlet kommer de 
andra verletarna röra sig runt den, en intressant detalj som kan utnyttjas för att t.ex. låsa 
en människas hand vid ett objekt. 
 
Förutom ovannämnda stick constraints finns en rad olika krav och begränsningar att 
applicera på verletsen. Sätts en maximal längd med en kortare minimal längd kan ett 
rep enkelt simuleras. Tillåts en felmarginal i stick constrainet som sedan sakta går mot 
det fasta värdet kan mjukare kollisioner uppnås. Krav på rätvinkliga hörn kan 
implementeras genom att blanda in fler verlets och använda diverse formler från linjär 
algebra. Möjligheterna är, som synes, många och de flesta objekt, simpla som 
komplexa, går att simulera med denna teknik. 
 
Begränsningar satta av omvärlden, såsom terrängen objektet befinner sig på eller andra 
objekt som finns utplacerade, kan lätt hanteras genom att flytta på enskilda verlets, eller 
flytta flera verlets olika mycket. Ser vi till stick constraintsen, som tidigare har 
förklarats, kommer de att ansvara för den kedjereaktion som uppstår i vilken objektets 
alla verlets kan komma att påverkas. Komplexa kollisionsberäkningar, liknandes de 
mellan objekt roterade i rummet, är inget som det fokuseras på under detta arbete utan 
det antas skötas från en utomliggande komponent. Intresset för verletsen är var 

5 Hela detta stycke är, där inget annat anges, baserat på: Thomas Jakobsens artikel ”Advanced Character Physics”, 
Game Developer's Conference 2001, San Jose, 2001 
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kollisionen har ägt rum och hur djup penetration det är mellan objekten. Sedan handlar 
det bara att projicera de inblandade verletsen i riktning bort från varandra med halva 
penetrationsdjupet. På samma sätt sköts kollisionshantering mot mark med den enda 
skillnaden att det bara är objektets verlets som projiceras direkt på markytan. 
 
Genom att bryta ner objektet i punkter med krav på sig, som i detta fall med verlets och 
deras constraints, krävs mindre avancerade men fler beräkningar. Som exempel på detta 
kan vi betrakta en låda som utsätts för en kraft i ett av dess hörn. Istället för att här 
beräkna lådans mittpunkt, se till vridmomentet som uppstår och med avancerade, 
fysiska formler beräkna dess nästa position, kan vi flytta den verlet som utgör hörnet 
med den önskade kraften och sedan tillse att lådans övriga hörn ligger rätt med enkel 
vektormatematik. Dessa krav möts i en relaxeringsprocess i vilken beräkningarna görs 
iterativt. Verletarna förflyttas, dess position kontrolleras mot terrängen, och om 
nödvändigt korrigeras dem, för att sedan uppfylla kraven sinsemellan med stick 
constraints och liknande. Därefter kontrolleras de återigen mot marken, sedan mot sig 
själva och så fortsätter det till dess antalet iterationer är uppfyllt (se Bilaga 1). Detta 
medför att simuleringen kan stoppas, i det närmaste, närhelst användaren vill och en 
adaptiv implementation är därför möjlig. Vissa objekt kräver måhända mindre fysisk 
realism än andra och kan därför beräknas med färre itereringar vilket ger extra 
processorkraft till de objekt där högre fysisk realism är önskvärt. Objekten kan således 
även avsluta beräkningen på sig själva, t.ex. i fall där en satt tidsram är uppnådd. 
 
 
2.1.2 Ragdollen 

 

 
 
 
 
 
Med metoden igenomarbetad och reflekterad över är det dags att tillämpa kunskapen 
för att ta fram en fysisk ragdoll som består av så få verlets som möjligt men som trots 
detta har flexibiliteten som den i en mänsklig kropp. Thomas Jakobsen framhäver den 
verletstruktur funnen i Hitman: Codename 47 (se Figur 3.a)6. I detta arbete har en något 
förenklad variant tagits fram (se Figur 3.b), dels för att reducera antalet beräkningar för 

6 Thomas Jakobsens, ”Advanced Character Physics”, Game Developer's Conference 2001, San Jose, 2001 

Figur 3.a. Verletstruktur som den ser ut i 
Hitman: Codename 47 

Figur 3.b. Verletstruktur som den ser ut i detta 
arbete 
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varje ragdoll men också för att förmågan att kunna böja överkroppen inte ses som en 
nödvändighet. Visserligen sänks den totala känslan av realism i simuleringen med det är 
en trade-off som villigt görs i detta arbete till förmån för flera objekt och ökad 
beräkningsnoggrannhet på världens objekt i allmänhet. 
 
Som synes kan strukturen funnen i Figur 3.a förefalla mer realistisk och människolik än 
motsvarigheten i figur 2.b, vad som därför är värt att poängtera är det faktum att detta är 
endast den fysiska representationen av ragdollen. Hur den senare kommer att se ut i en 
applikation, eller i ett datorspel, är helt beroende på hur den är modellerad. 
Verletstrukturen agerar bara, som tidigare nämnt, ett slags skelett till den faktiska 
meshen. 
 
 
2.2 Den grafiska meshen 

En mesh, eller polygonmesh för att vara helt korrekt, är enligt Wikipedia:  
 

”A polygon mesh or unstructured grid is a collection of vertices and polygons that 
define the shape of an [sic] polyhedral object in 3D computer graphics.”7 

 
Det är med andra ord den samling punkter som utgör varje hörn av de trianglar som 
bygger upp den grafiska modellen. Det är dessa punkter som genom grafikkortet 
behandlas, och slutligen renderas, för att bli den tvådimensionella bild vilken återfinns 
på den skärm som är kopplad till datorn, och därmed ger möjligheten att få en grafisk 
representation av den tredimensionella värld som är uppbyggd i datorn. 
 
 

 
Figur 4. En mesh med markerade bones.8 
 

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Polygon_mesh, 15/5 2007 

8 http://www.okino.com/conv/skinning.htm 
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Den tredimensionella modell som används till ragdollen är uppbyggd av flera delar, i 
fallet med detta arbete är modellen dessutom uppdelad i flera filer för att kunna göra 
karaktären, i sin helhet, rättvisa. Generellt sätt exporteras hela karaktären till en .x-fil, 
ett filformat särskilt utformat för Microsofts DirectX API (Application Program 
Interface) som kan innehålla texturkoordinater, normaler, närliggande trianglar etc9, 
vilken sedan läses in i minnet och en hierarki av submeshar (en slags trädstruktur i 
vilken kroppen delas upp i de olika noderna) byggs upp. Vad som bör belysas här är att 
den modellerade karaktären har en skelettstruktur i sig, en hierarki med matriser kallade 
bones, eller joints (se Figur 4). Dessa placeras strategiskt ut i modellen för att kunna 
vrida den runt de olika lokala matriserna och på så sätt böja kroppsdelar. När sedan 
kroppen böjer sig kommer samtliga punkter som bygger upp modellen viktas olika 
mycket beroende på avstånd till dessa matriser, en teknik kallad skinning, eller vertex 
blending10. Detta kan liknas vid människans hud, ser vi till en punkt hud på armbågen 
kan vi tydligt se hur den förflyttas beroende på hur armen är vriden, och där kan 
paralleller dras mot viktningen av matriserna som bygger upp meshen. Detta är en 
teknik som med fördel kan implementeras genom shaders (program implementerade för 
att byta ut de fasta stegen i hanteringen av vertexarna, den såkallade fixed function 
pipeline:n11). 
 
Det är tack vare likheten mellan ragdollens verletstruktur och meshens uppbyggnad, i 
form av bone-hierarkin, som arbetet med att implementera ragdolls på detta sätt 
förefaller vara en god idé, men det ställer samtidigt hårda krav på hur meshen ser ut. 
Meshens hierarki måste helt stämma överens med antalet verlets och deras förskjutna, 
med avseende på objektets tänkta mitt, positioner och häri finner vi en begränsning 
tidigare omnämnd i rapporten. 

9http://msdn.microsoft.com/archive/default.asp?url=/archive/en-
us/directx9_c_summer_03/directx/graphics/tools/xfileexporters/xfileexporter.asp, 15/5 2007 

10 Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Real-time Rendering: Second Edition, (Natick, Massachusetts, 2002) 

11 Frank D. Luna, Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0, (Plano, Texas, 2003) 
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3 METOD 

3.1 Kombinationen av verlets och mesh 

 
Figur 5. Meshen kombinerad med verletstrukturen12 
 
Vad som nu implementeras i detta arbete och redovisas i och med denna rapport kan 
sammanfattas i tre steg. För det första implementeras verletssystemet, alltså den del som 
står för den fysiska streckgubben, eller skelettstrukturen om så önskas, som ligger till 
grund för framtagningen av de matriser som skall användas till den grafiska modellen. 
Vidare kommer parsningen, eller inläsningen, av meshen, och de tillhörande 
struktureringar som det innebär, att programmeras. Denna strukturering medför att 
åtkomsten av meshens lokala rotationsmatriser utförs och det är dessa matriser som 
skall ges värdena framtagna ur verletimplementationen. Slutligen är det just nämnda 
steg som skall implementeras, överförandet av data från den fysiska streckgubben till 
den grafiska modellen (Se Figur 5). 
 
Eftersom en verletimplementation i sig kan tillföra alla fysiska beräkningar nödvändiga 
för ett spel, med avseende på de fysiska objekt medverkandes i spelvärlden, och 
samtidigt expanderas till att använda ragdolls ter det sig naturligt att använda en metod 
såsom denna. Detta i kombination med förmågan att kunna avbryta noggrannheten av 
de fysiska uträkningarna i realtid, och att beräkningarna, som sådana, är 
processorkraftssnåla, renderar oss en fullgod kandidat till en fysikmotors struktur och 
uppbyggnad. 
 
Tillses sedan att mesharnas och verletarnas struktur sammanfaller kan beräkningarna av 
den grafiska representationens position och lokala rotationer minimeras. Punkterna, 
beskrivandes position, återfunna i matrisen för submesharna har redan beräknats, t.o.m. 

12 http://www.okino.com/conv/skinning.htm 
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med kroppsliga begränsning i åtanke, och de lokala rotationerna beräknas genom 
enklare, matematiska formler på verletmodellen. Detta tillvägagångssätt förefaller 
därför vara förhållandevis (det går inte att helt undvika de matrismultiplikationer och 
vektorberäkningar som måste genomföras för att bygga matriserna till meshen) effektivt 
just för att verletmodellen kan erbjuda redan framberäknad data. 
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4 GENOMFÖRANDE 

4.1 Verletimplementationen 

Så, det är dags att diskutera lösningar och implementationstekniker kring 
verletimplementationen. I Thomas Jakobsens artikel, som tidigare omnämnts, 
rekommenderas användningen av ett partikelsystem för samtliga verlets13, eller snarare 
två då aktuell samt föregående position av verletsen sparas. I detta arbete har dock en 
något annorlunda metod valts, nämligen att ha ett verletsystem för varje fysiskt objekt, 
eller ragdoll. Detta leder, måhända, till en mindre ineffektivisering av motorn i sin 
helhet då genomlöpningen av verlets inte sker sekventiellt i minnet (förutsatt att minne 
reserveras i ett scenario där endast två partikelsystem används), optimalt vore 
naturligtvis att ha samtliga verlets liggandes efter varandra i minnet för snabbare access 
eftersom det utförs flertalet genomlöpningar under en iteration. Samtidigt kan en ökning 
av prestanda skönjas i och med att noggrannheten av de fysiska objektens beräkningar 
kan ställas in individuellt. Naturligtvis finns implementationsvarianter av detta system 
som kombinerar de båda och ett föredömligt exempel av detta vore att finna en god 
balans mellan de på rad liggande, vad gäller minnesplacering, verletarna och ett gediget 
användande av pekare i de olika objekt som finns. Uppdateringarna som ser likadana ut 
för samtliga verlets skulle då kunna utföras i skyndsam takt och begränsningarna skulle 
kunna utföras på en mer objektlokal nivå. 
 
Denna objektorienterade lösning medför även en förenkling gällandes de 
objektspecifika skillnader som kan komma att uppstå i en spelvärld, såsom olikheter i 
massa och friktion. Vidare kan det enklare byggas ut genom att ha pekare till särskilda 
verlets kopplade till funktionsanrop. T.ex. skulle verleten som agerar hand kunna skapa 
constraints mot andra verlets, i andra objekt, och sätta sin massa till oändlig (en teknik 
som berörts tidigare) för att låta handen greppa om det andra objektets verlet och släpa 
runt den. Utöver påstående fördelar blir självfallet också koden mer lättläst i en 
objektorienterad lösning, vilket är något som i mesta möjliga mån bör eftersträvas. 
 
I övrigt följer detta projekts implementation, vad avser verletberäkningarna för 
förändring av position, i stort sett helt den av Thomas Jakobsen förklarade version 
publicerad i hans artikel14 tidigare hänvisad till. Projektets version har, liksom 
Jakobsens, kod skriven för förståelse snarare än optimering. Temporära variabler har 
skapats och separata arrayer för verletens nuvarande respektive föregående position har 
gjorts och kopiering däremellan sker under varje frame. Görs denna implementation, 
som helhet, i ett större projekt, eller spel, rekommenderas det att optimera genom 

13 Thomas Jakobsens, ”Advanced Character Physics”, Game Developer's Conference 2001, San Jose, 2001 

14 Thomas Jakobsens, ”Advanced Character Physics”, Game Developer's Conference 2001, San Jose, 2001 
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pekare och diverse räkneknep för att minimera processorns arbetsbelastning, men det 
var något som inte föreföll avgörande för detta projektets avancerande. 
 
 
4.1.1 Constraintsimplementeringen 

Gällandes de constraints satta på ragdollen läggs betoningen för det första på de så 
kallade stick constraintsen, alltså de pinnar som binder ihop våra verlets på den mest 
grundläggande av alla nivåer. Det är de huvudsakliga constraintsen som ragdollens 
fysiska skelett helt beror på och är uppbyggda. Implementationen använd här har 
återigen sina rötter i Jakobsens artikel15 och har i detta fall kodats som en ”struct” (se 
bilaga 1). Information, mestadels i form av pekare, till de inblandade verletsarna och 
olika massor får rum här, och ett av ragdollens form fördefinierat antal stick constraints 
kan skapas vid initieringen av varje objekt. En av de grundläggande operationerna för 
att möta detta constraint innefattar en roten ur-beräkning, använd för att kontrollera 
längden mellan verletarnas två positioner, vilket är en processormässigt kostsam 
beräkning och bör därför optimeras. Ett sätt att göra detta på är genom Newton–
Raphsons metod16 för värdesapproximering, ett sätt att uppskatta det slutgiltiga värdet 
och göra beräkningar utefter det. 
 
Kollisionshantering, i en implementation såsom denna, sker genom att verleten som 
penetrerade en yta av något slag projiceras till den punkt på ytan där penetrationen ägde 
rum. Detta är något som, vilket tidigare konstaterats, inte kommer att bearbetas till 
något vidare djup i detta arbete utan en begränsning till kollision mot marken, i detta 
fall planet, är satt. Hamnar således en verlet på fel sida av planet, i testfallet innebär 
detta ett för verleten negativt y-värde, projiceras den till planet, här löst genom att sätta 
y-värdet till noll. För att här uppnå bäst, tillika mest realistiskt, resultat kan det här 
konstateras att verletens gamla position bör sättas till den position i vilken verleten 
penetrerade marken, medan verletens nya, eller aktuella, position blir den projicerad på 
markytan. Detta medför en något elastisk, men i huvudsak dämpad, kollision som 
fungerar utmärkt när en mänsklig kropps kollision mot marken simuleras. För att i alla 
fall belysa ragdollens kollision mot sig själv bör det nämnas att enkel sfärkollision, med 
centrumpunkterna lagda i positionerna för verletsarna och med en diameter passande 
kroppens tjocklek på samma ställe, kan rendera tillräckligt godtagbara resultat i ett 
medelmåttigt fall. 
 
De mänskliga constraintsen, de begränsningar en mänsklig kropp sätter, har visat sig 
vara de mest utmanande att försöka generalisera och implementera. Därför har något 
förenklade begränsningar valts. Det är alltså rörelser som inte helt imiterar de funna hos 
en människa men tillräckligt närbesläktade för att fungera i ett spel. 
 

15 Thomas Jakobsens, ”Advanced Character Physics”, Game Developer's Conference 2001, San Jose, 2001 

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Newton-Raphson, 17/5 2007 
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Figur 6. Längden mellan huvudverleten och centrumpositionen 
Är mindre än tillåtet och korrigeras därför 
 
Eftersom verletskelettet i sitt ursprung endast befinner sig i ett plan, z-värdet för 
samtliga verlets är initialt satt till noll, kan längden mellan huvudverleten och 
ragdollens centrumposition, placerad i modellens bröstparti, beräknas och om detta 
värde understiger ett fördefinierat värde skjuts huvudverleten tillbaka (se Figur 6) och 
ragdollens huvud har därmed fått fysiska begränsningar. Denna teknik används också 
till överarmarnas begränsning i vilken linjen går från motsatt axel till armbågen. Jag har 
även valt denna teknik för låren, en lösning som dessvärre inte ger någon realism att 
tala om men som fungerar i detta fall för att få någon form av begränsning. 
 
 

 
Figur 7. Armbågens rörelsebegränsningar beräknas 
genom att byta bas för underarmens verlets 
 
Det finns ett flertal sätt att beräkna en gångjärnsled, såsom de funna i människans 
armbågar och knän, på och i detta arbete har det matematiska sambandet mellan en 
matris och dess inversmatris använts17. Det är nämligen så att meshen ligger, i 
grundutförandet, längs med x-axeln i dess lokala koordinatsystem, något som kommer 
att behandlas ytterligare längre fram i rapporten, och det är något som här utnyttjas till 
fullo. Om vi i detta fall ser till armbågen så tas den vektor som utgör underarmen och 
multipliceras med inversen till den matris som grafiskt sett representerar överarmen 
(erinras hur punkterna i meshen utgörs av matriser) för att få samma orientering i sitt 
ursprungliga koordinatsystem. Underarmen ses här matematiskt som en förlängning av 
överarmen, precis som fallet med oss människor, och beräknas därefter. När detta är 
gjort nollställs dess z-värde, vi kan endast rotera underarmen runt z-axeln, och två enkla 
if-satser begränsar övrig mobilitet, y-värdet får inte understiga noll och x-värdet får inte 
understiga det i förväg definierade tal som satts (se Figur 7). Notera att det slutgiltiga 

17 Gunnar Sparr, Linjär algebra, (Lund, 1997) 
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värdet kan behöva ytterligare uträkningar för att bibehålla sin rätta längd i fall där 
fysikmotorn inte uppdateras tillräckligt ofta eller att verletsarna rör sig med hög 
hastighet. Slutligen måste detta värde multipliceras med överarmens lokala matris igen 
för att återigen placeras rätt i världen. Beräkningen för knäet utförs på liknande sätt men 
med den skillnad att mobiliteten sker på negativ y-axel, jämfört med armbågens 
positiva y-värde. Vad som är anmärkningsvärt här är att föregående frames lokala 
matris förmodligen kan användas för att undvika onödiga beräkningar. Det bör dock 
uppmärksammas att resultatet även här kan bli oönskat om tiden mellan flera frames 
eller hastigheten, för inblandade verlets, är för hög och i så fall bör den lokala matrisen 
beräknas igen. 
 
Slutligen skall tilläggas att de leder motsvarande människans axel samt höftkula, vilka 
har beräknats med ett avstånd från motsatt axel, kan beräknas på samma sätt som axeln 
och knäet med den uppenbara skillnad att z-axeln också får värdebegränsningar istället 
för att nollställas som i fallet med det tidigarenämnda. Denna metod valdes bort 
eftersom beräkningen för matrisers invers och koordinaters basbyten är mer 
processortunga än att dra en linje mellan två punter och justera dessa vid behov. 
 
 
4.2 Meshinläsning 

Med beräkningarna för den fysiska ragdollen avklarade behandlas nu 
tillvägagångssättet för att få en överensstämmande, grafisk representation. I detta fall 
har ragdollen delats upp i flertalet x-filer för att förenkla arbetet och för att nödvändig 
modelleringsexpertis saknas. Vad som, ur modellerarens synpunkt, är viktigt att förstå 
och respektera är här att de lokala matriserna för benen måste ligga längs med benets x-
axel och att ledens mittpunkt befinner sig i origo, detta för att senare kunna beräkna om 
dessa matriser i fysikmotorn. Antalet bones skall överensstämma med det antalet verlets 
som har bestämts och människans storlek skall även den bibehålla de proportioner som 
är satta av verletsen. Naturligtvis går det att skapa verlets efter modellen, det primära är 
att de matchar varandra. 
 
Inläsningen av dessa filer och den, i programmet, interna struktur som byggs upp 
kretsar här kring en scenegraph18, eller åtminstone den trädstruktur som ligger till grund 
för en. Den offset som exempelvis en arm har från axeln lagras här och används genom 
hela simuleringen oberoende av hur armen, eller axeln, sedan vrids. Används istället en 
skinnad mesh liggandes i endast en x-fil parsas denna fil och samtliga matriser lagras i 
minnet och görs tillgängliga genom en uppsättning pekare, exempel på detta förklarar 
Luna i sin bok19 om spelprogrammering i tre dimensioner. Både McShaffrys och Lunas 
tekniker är relativt avancerade och bör således implementeras omsorgsfullt och med en 
god förståelse för hur de fungerar och hur åtkomsten till de variabler nödvändiga för 
ragdollsen utförs. Det primära, med avseende på ragdollsen, är just hur åtkomsten till de 

18 Mike McShaffry, Game Coding Complete, Second Edition, (Scottsdale, Arizona, 2005) 

19 Frank D. Luna, 3D Game Programming with DirectX 9.0c, A Shader Approach, (Plano, Texas, 2006) 
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lokala matriserna går till. Har vi här full kontroll kommer, i det närmaste, automatiskt 
kontrollen över ragdollsen. 
 
 
4.3 Slutgiltig sammanslagning av verlets och mesh 

Med både den fysiska ragdollen och den grafiska representationen av sagda ragdoll 
tillgängliga, tillika parallellt implementerade, återstår bara sammanslagningen av de 
båda.  
 
 
4.3.1 Matrisframtagning 

Det har tidigare refererats till meshens olika lokala koordinatsystem och de matriser 
som bygger upp dessa och i detta stycke kommer framtagandet av dess matriser 
behandlas och förklaras. Med hjälp av de fakta sägandes att submesharna samtliga 
ligger orienterade med leden i origo och längs med x-axeln kan vi med hjälp av 
kryssprodukten20 bygga vår matris. Detta kommer att rendera oss en ragdoll oförmögen 
att vrida sina kroppsextremiteter längs med x-axeln men det är en uppoffring vi villigt 
gör. Den realism det medför är på sin höjd kosmetisk och därför inte avgörande vid 
framtagandet av generella ragdolls. Önskas den realismen finns där naturligtvis sätt att 
implementera detta på, men det faller utanför ramen för detta arbete. 
 
Gällandes överkroppen, exkluderat armar och huvud, tas dess matris fram på ett sätt 
som avviker från de övriga kroppsdelarna. Det är den centrala delen och samtidigt den 
enda del som faktiskt, fysiskt sett, representeras med orienteringen känd i två axlar. 
Detta leder också till att den grafiska meshen som utgör överkroppen kan orienteras så 
att mitten av kroppen ligger i origo och längs med y-axeln, och att axlarna ligger längs 
x-axeln. Tack vare ovanstående realiteter byggs överkroppens matris upp genom att x-
axeln skapas med en vektor från den ena axel-verleten till den andra (vektorn bör börja i 
den vänstra axeln och peka mot den högra) och y-axeln genom att dra en vektor från 
mitten av de två lägsta överkroppsverletsarna till halsverleten. Genom att sedan beräkna 
kryssprodukten, efter det att axlarna har normerats, av x-axeln och y-axeln utvinns z-
axeln och matrisen är därmed klar. 
 
I fallet med övriga kroppsdelar är endast en axel känd, nämligen x-axeln, och den fås 
genom att skapa en vektor från axeln till armbågen, armbågen till handen, höftkulan till 
knäskålen och knäskålen till foten. Denna kryssas (beräknas m.h.a. kryssprodukten) 
sedan med vektorn (0, 1, 0) för att ta fram en temporär z-axel som sedan kryssas mot x-
axeln för att få den riktiga y-axeln, och slutligen kan x-axeln kryssas med y-axeln för att 
få den riktiga z-axeln. Naturligtvis skall även dessa vektorer vara normerade för att få 
en korrekt matris i slutändan. Det är detta beräkningssätt som medför att vridningen i x-

20 Gunnar Sparr, Linjär algebra, (Lund, 1997) 
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led blir lidande då beräkningar utgår från att objektet alltid ligger rättvänt, d.v.s. har den 
orientering som den initialt är modellerad att ha. 
 
Dessa är samtliga något processorkrävande operationer och görs efter det att verletarna 
har uppdaterats färdigt i varje frame. Det är även denna matris som används för att 
beräkna de mänskliga constraints tidigare förklarade. 
 
 
4.4 Effektivitetstest 

Enklare tester har genomförts för att se hur många ragdolls som kan bli beräknade 
samtidigt och resultatet följer nedan i en något förkortad version (för mer utförlig data 
se Bilaga 2). Testutrustningen var av det slag att dess kapacitet ligger under medel för 
vad som idag anses vara en bra dator, dess glansdagar var för knappa tre år sedan, 
tydligare specning följer här. 

• Intel Pentium 4, 3.7 GHz 
• 2 GB RAM 
• Radeon X850, 250 MB 

 
Ragdolls spawnades och den grafiska representation av dessa slogs av för att undersöka 
hur krävande de fysiska beräkningarna var. Tidsstämpling före anropet av fysikmotorn 
kombinerades med en tidsstämpling efter de fysiska beräkningarna var utförda för att 
enkelt undersöka hur lång tid dessa operationer tog. Simuleringen kördes i tre olika 
tidsintervall om fem, tio, respektive femton sekunder och tiden för beräkningarna 
räknades ut genom ett genomsnittligt värde vunnet ur simuleringens hela körtid. Dess 
resultat är framtagna med, som tidigare också betonats, kod skriven för tydlighet 
snarare än optimering (se tabell 1). 
 
Antal ragdolls Relaxeringssteg Beräkningstid (ms) 
10 3 0,16 
20 3 0,28 
50 3 0,64 
100 3 1,29 
10 2 0,19 
20 2 0,21 
50 2 0,47 
100 2 0,92 
Tabell 1. Information ihopsamlad under testkörning av ragdollimplementationen 
 
Vad som bör betonas här är avsaknaden av kollisionsdetektering, och respons, mot 
dockan själv, komplex terräng och övriga fysiska objekt i världen. Detta är enbart den 
tid det tar att göra de beräkningar som krävs för att flytta ragdollen, dessa beräkningar 
är emellertid fullkomliga i det avseendet att tillförs krafter på någon verlet kommer inte 
mer tid krävas. Tiden klockad i dessa tester innefattar dessutom byggandet av de 
matriser, och framtagandet av positioner, som den grafiska meshen sedan skall använda. 
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Med dessa faktorer i åtanke, kombinerat med att extra kraft bör kunna utvinnas om 
koden optimeras något, känns detta spontant som en fullgod metod att välja för 
ragdollsimplementering. Resultatet är inte enastående på något sätt men det kunde 
definitivt ha varit värre, en uppskattning är att implementationen, med tillagd 
kollisionshantering, bör vara förmögen att hantera tjugo, trettio ragdolls samtidigt vilket 
bör vara tillräckligt för de flesta spel. I spelsammanhang krävs ofta inte beräkningar på 
ett stort antal ragdolls samtidigt eftersom beräkningarna stängs av, eller i alla fall 
noggrannhetsreduceras, när dockan hittar någon form av viloläge mot terräng eller 
objekt, vilket i sig talar för denna implementationsteknik. 
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5.0 RESULTAT 
 
 
5.1 Implementationen 

Implementation, i sin helhet, förlöpte som planerat och utan märkbara komplikationer. 
Beslutet att skriva kod för tydlighet istället för optimering medförde i sig att 
implementationsteknikerna blev något lättare, naturligtvis till en kostnad av mer 
beräkningsintensiva lösningar, men med facit i hand betraktas detta ändå som en rättvis 
bedömning. Både de fysiska och grafiska ragdollsen stämmer överens och rör sig som 
planerat. Måhända har valet av metoder inte alltid varit det bästa under arbetet, och det 
finns garanterat utrymme för förbättring under somliga punkter, men ser man till den 
övergripande implementationen är den trots detta en fullt fungerande metod. Vissa 
delar, kanske främst implementationen av de mänskliga begränsningarna, har fått 
reviderats under arbetets gång p.g.a. att de bakomliggande teorierna jag inledde detta 
arbete med inte till fullo fungerade. Initialt sett hade jag även för avsikt att använda 
viktade meshar exporterade till endast en x-fil men efter många timmars hårt slitande 
med att få ordning på en mesh gav jag upp den idén. Det föreföll sig högst olämpligt att 
spendera tid på att modellera en grafisk mesh då fokus för detta arbete ligger på de 
fysiska beräkningarna som görs i bakgrunden. Naturligtvis har den grafiska 
representationen en stor del att göra med vad som slutligen framställts men det är något 
grafiker, som kan programmen nödvändiga för att skapa en korrekt mesh, får lägga sin 
tid på. Det huvudsakliga i detta fall var att se att en matchning mellan verlets och en 
mesh var möjlig och det är något som, i allra högsta grad, har uppnåtts tillika uppfyllts 
med den av meshen uppdelade variant jag här har valt att använda.  
 
 
5.2 Testresultaten 

Resultaten från testerna utförda kan enklast summeras som tillfredsställande. Måhända 
hade det varit önskvärt om än flera ragdolls hade kunnat beräknas parallellt men utfallet 
är till belåtenhet. Optimeringstekniker har tidigare berörts och de bör kunna tillföra en 
uppsnabbning av denna algoritm, likväl som de mänskliga begränsningarna borde 
kunna beräknas mer effektivt, alla matrisinverser, normaliseringar och kryssprodukter 
summeras ihop till en stor processorbelastning. Allt för stor vikt skall dock inte läggas 
på testresultatet om man ser till implementationen i spelsammanhang, eftersom det är 
flertalet faktorer som spelar in där. Renderingen av spelvärlden uppehåller processorn, 
trots det faktum att majoriteten av den ligger på grafikkortet, som att övriga objekt i 
världen skall beräknas och spellogiken tar kraft, etc. Listan kan göras mycket lång och 
det är endast genom att analysera det spel som ska utvecklas som antaganden kan göras 
huruvida denna ragdollsimplementation möter kraven för det specificerade projektet. I 
hobbysammanhang och som någon form av inkörsport till mer avancerade algoritmer 
räcker naturligtvis denna metod mer än väl och det är något som testresultaten styrker.  
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Vad som tydligt kan ses är dock en minskning i beräkningstid när antalet relaxeringar 
minskas för de fysiska beräkningarna. Detta är något som i högsta grad ter sig 
självklart. Utförs mindre beräkningar tar det kortare tid, men vi kan tydligt utläsa 
vinsten av att arbeta med en implementation som kan stängas av i realtid. De fysiska 
beräkningarna utförs kontinuerligt men genom att dra ner noggrannheten på dem så 
vinner vi processorkraft som kan användas till något nyttigare. Att med för stora steg 
växla relaxeringsvärdet kan dock ge oönskade resultat, och objekt som rör sig med hög 
hastighet tenderar också att kräva fler relaxeringssteg vid tidpunkten för kollision med 
andra objekt. Ett alternativ som således bör vara ett av de mest optimala vore att höja 
relaxeringsvärdet så fort ett objekt kolliderar med marken, eller något annat objekt för 
den delen, för att sedan successivt minska det. Skulle en ragdoll falla ner i marken från 
hög höjd är det sekunderna efter den första sammanstötningen som kräver de mest 
noggranna beräkningarna. Småstudsarna som därefter tar plats, för att tillslut finna ett 
viloläge för kroppen, har en så liten förändring i position att felmarginalerna i 
beräkningarna blir allt mindre i sig. 
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6.0 REFLEKTION OCH ANALYS AV 
UNDERSÖKNINGSDELEN 

6.1 Diskussion 

Är då detta en fullgod implementationsteknik för ragdolls? 
Jag är fullt övertygad om att det finns bättre tekniker än denna och med dagens 
processorkraft bör det inte vara några svårigheter att implementera ragdolls helt genom 
en rigid-bodyteknik, förutsatt att den är implementerad på ett optimerat sätt. Jag vill 
ändå peka på att det är en metod som fungerar, och som till råga på det är relativt lätt att 
ta till sig, förstå och själv implementera. Det krävs kontakt med de grafiker som arbetar 
med samma projekt för att kunna skapa en grafisk kopia av den fysiska ragdollen, vad 
avser skelettstrukturen. En dynamisk lösning må vara genomförbar men det innefattar 
ett arbete så omfattande att andra implementationstekniker av ragdolls troligtvis är att 
föredra. 
 
En av de största fördelarna med denna teknik är naturligtvis om resten av de fysiska 
beräkningarna görs genom en verletimplementering, eftersom det annars krävs arbete 
av dubbelt slag. Vad som här talar emot denna metod är det faktum att detta inte är en 
teknik som dagens spelutvecklare använder sig av. Vår tids datorer tillhandahåller kraft 
nog att mer korrekt implementera en fysikmotor och de motorerna har säkerligen ett 
naturligt stöd för ragdolls. Hur som helst, detta är motorer skapade på en hög nivå vad 
gäller kunskap och pengar, och lämpar sig således inte för alla. Som speltillverkare på 
hobbynivå, eller i mindre spelproduktioner, är verletvarianten av ragdolls ett bra 
avstamp. Senare kommer fortsatt forskning kring detta att tas upp och inom det område 
finns en hel del intressanta saker att spinna vidare på. Det är ett av flera sätt att 
implementera ragdolls på. 
 
 
6.2 Slutsats 

Ser vi till de frågeställningar som togs upp inledande i denna rapport är svaren både 
jakande och nekande. Huruvida en verletimplementering är rätt väg att gå för att uppnå 
fullt fungerande ragdolls är något som i slutändan måste ligga på programmerarens 
omdöme att avgöra. Det är en fullgod teknik som är relativt enkel att implementera men 
som kan förefalla undermålig om övrig fysik implementeras på annorlunda sätt. Detta 
bekräftande leder oss osökt in på bedömandet om hur beräkningseffektiv den här 
modellen egentligen är. Av testerna utförda under detta projekt är metoden ur 
beräkningseffektivitetssynpunkt inte den bästa, detta konstaterat utan testdata från andra 
implementationstekniker så här finns viss kritik. Samtidigt kan antalet ragdolls som 
parallellt kan beräknas vara fullt tillräckligt, beroende på spelet som görs, vilket i så fall 
gör att metoden är tillräckligt beräkningseffektiv. Igen måste utvecklaren ha omdöme 
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nog att fatta beslut rörande implementationstekniker. De mänskliga, fysiska 
begränsningar medelmänniskan har i sin kropp vill jag, med yttersta bestämdhet, hävda 
går att skapa effektivt. Genom att utföra beräkningar utifrån den matris som verletsarna 
bygger upp kan detta generaliseras till tre olika beräkningar, kulleder, gångjärnsleder 
samt huvudet vilket här agerar specialfall eftersom begränsningen på det kan göras 
effektivt genom att veta överkroppens orientering. Detta svarar samtidigt på frågan 
huruvida orienteringsmatriser kan tas fram med hjälp av verletarnas position. Det kan 
genomföras med relativt billiga operationer. Här finner vi även svaret till huruvida det 
fungerar att överföra ett fysiskt skelett till en tredimensionell modell. Eftersom vi kan ta 
fram matriserna genom verletarnas position kan vi således även förändra matriserna 
funna i meshen. Detta ställer krav på att verletstrukturen och meshens skelettstruktur 
stämmer överens, men så länge de gör det finns där absolut inga problem med 
övergången från fysisk ragdoll till grafisk ragdoll. 
 
Så, för att summera dessa frågeställningar, i ett slags begrundande av min huvudsakliga 
hypotes rörande möjligheten att effektivt implementera ragdolls m.h.a. en fördefinierad 
meshstruktur och en fungerande verletimplementering, konstaterar jag följande: Det är 
fullt möjligt att genomföra detta, på de grunder som byggde upp hypotesen, men 
implementationens natur föreslår att andra tekniker bör användas för större och mer 
omfattande projekt. 
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7.0 VIDARE FORSKNING 

Hela detta arbete har endast, trots sitt djup, behandlat den fundamentala 
implementationstekniken för att skapa enkla ragdolls. I det avseendet kan detta projekt 
ses som en trampolin från vilken ett rejält avstamp mot allt vad ragdolls har att erbjuda 
kan göras. Det är egentligen vid detta arbetes slut som det riktigt roliga, den egentligt 
utmanande resan, tar sin början. Aspekter jag själv anser vara intressanta för vidare 
forskning och implementation är: 
 

• Utbyggnad av mesharna för att stödja animationer och keyframes21 bör ligga 
som någon slags prioritet för vidare arbete. 

• Att låta verletsen få position från meshen för att bibehålla rörelse är något 
förankrat i ovanstående punkt och vore intressant att bygga vidare på. Det skulle 
innebära att verletsystemets positioner uppdateras av animationen i modellen. 
När den animerade meshen övergår till att styras av ragdollimplementationen 
har verletarna en initial hastighet som bestäms av karaktärens animation innan 
ragdollfysiken tog över. 

• Att behandla verletstrukturen som en keyframe är något som också skulle 
behöva mer uppmärksamhet och har potential att skapa spännande effekter. Det 
vore medelst en sådan teknik möjligt att blenda (två, eller flera, animationer 
kombineras) en animation med ragdollfysik. Skulle detta lyckas kan en karaktär 
som kommer springandes försöka att fortsätta springa under tiden den faller ner 
mot marken. 

• Balansering av verlets för att få ragdollen att själv hitta jämvikt är en 
fascinerande tanke och bör kunna realiseras m.h.a. att ragdollen strävar efter att 
ha sin tyngdpunkt i mitten av kroppen hela tiden. I någon bemärkelse påbörjas 
utsuddningen av gränsen mellan ragdolls och AI (Artificiell Intelligens) här och 
det hela resulterar i en, teoretiskt sett, mycket intressant hybrid. 

21 Keyframes är en meshs fasta punkter, lagrade i x-filen, som modellen interpoleras mellan för att kunna skapa en 
animation. 
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8.0 SAMMANFATTNING 

8.1 Svensk version 

I en tid där fysisk realism, som i vissa fall måhända är överdriven, tas det som en 
självklarhet att dödsanimationer inte längre skall vara statiska. Vi vill se en kropp 
fysiskt korrekt falla nerför en trappa efter det vi har oskadliggjort den fiende som en 
gång andades liv i sagda kropp, det instiftar en känsla av att vi spelar ett häftigt spel och 
det är något vi vill känna. Vad vi här vill åt, kanske utan att veta om det, är en ragdoll, 
en implementationsteknik som medelst fysiska beräkningar får vår, i spelet existerande, 
motståndare att verklighetstroget falla ner framför oss. Detta medför beräkningar på hög 
matematisk, tillika fysisk, nivå och är ingenting som kommer gratis. Hur som helst är 
metoderna att implementera dessa ragdolls på flera i antal och varierande i komplexitet 
och vad som är bäst metod ligger i händerna hos utvecklaren att avgöra. 
 
Detta arbete centrerar sig på en metod kallad verletimplementering, ett sätt att dela upp 
avancerade formler till flertalet enkla beräkningar och utföra dessa på hastighetslösa 
partiklar kallade verlets. På dessa verlets läggs sedan begränsningar såsom att avståndet 
mellan dem skall förbli det samma, och imitering av de begränsningar funna hos 
människlig fysisk. När sedan denna fysiska modell är uppfylld till perfektion kvarstår 
arbetet med att överföra denna verletstruktur, skelett om så önskas, till den grafiska 
mesh (samling polygoner) som representerar din fiende på skärmen. Detta arbete 
fokuserar på en teknik, av meshinläsning, där varje kroppsdel ligger sparade i separata 
x-filer. Den stora frågan ligger nu i huruvida det är möjligt att genom i förväg definiera 
den fysiska respektive grafiska skelettstrukturen på ett så överensstämmande sätt att de 
kan matchas rakt av. Om så är fallet bör ju denna ragdollteknik erbjuda ett, ur 
processorbelastningssynvinkel sett, snålt alternativ och på så vis vara en föredömlig 
tävlande för ragdolls världen över. 
 
Efter det att verletimplementeringen hade färdigställts och meshinläsningen, och 
strukturen av den samma, ordnats kunde arbetet med att förena de både startas. Ett 
arbete som med stor möda och påläst kunskap om linjär algebra kunde avslutas med ett 
test för att se hur denna teknologi skulle mäta sig. Dessvärre blev resultatet inte så 
tillfredsställande som det från början förutsågs men i alla fall fullt tillräckligt. Hur som 
helst, eftersom beräkningar i det allmängiltiga fallet inte behöver göras på så många 
ragdolls i taget, och det faktum att simuleringen kan stoppas i det närmaste närhelst 
användaren vill renderar denna implementationsteknik till en värdig kämpe i 
ragdolltekniksringen.  
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8.2 Engelsk version 

In a time where physical realism, although sometimes exaggerated, is taken for granted, 
a death animation should not appear static. We want to see a body falling down a stair 
with physical correctness after we’ve just recently taken care of the enemy once 
breathing life into said body. It gives us a feeling of playing an exciting game and that 
is something we yearn to feel. What we, in this scenario, are looking for, perhaps 
without us knowing it, is a ragdoll. An implementation technique which, with its 
physical calculations, makes our in-game enemy to realistically tumble down in front of 
us. This involves computation at a high mathematical, as well as physical, level and is 
nothing given to us free of charge. Anyway, the implementation methods of a ragdoll is 
numerous and their complexity various and the method best suited is in the hands of the 
developer.  
 
This work focuses on a method known as verlet integration, a way of decomposing 
advanced formulae into several calculations of more trivial nature, and apply them to 
velocity-less particles known as verlets. These verlets are then controlled by various 
constraints such as the distance between them shall remain constant, or imitations of 
human, physical limitations. When this physical model is perfected the work of 
transferring this structure, or skeleton if you wish, to a graphical mesh remains. The 
essential question is whether this is made possible by predefining the verlet and mesh 
structure so that they match each other. If that’s the case then this ragdoll technique 
should offer a, in a processor workloads point of view, cheap alternative and become a 
recommendable competitor for ragdolls around the World.  
 
After the verlet integration was completed and the parsing of the mesh, and the structure 
of the same, was finalized the work of combining them both could start. A work that 
with a lot of effort and extra studies in the field of linear algebra would result in a test to 
see if this technology was good enough. Disappointingly the results were not as 
satisfying as initially predicted, although they were good enough. However, considering 
the fact that in a general case the calculations are not needed at that many ragdolls at a 
time and the fact that the simulation can be stopped at practically any point proves this 
implementation technique to be a worthy fighter in the ragdoll technique-ring. 
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BILAGA 1. VERLETIMPLEMENTATION 

Uppdatering av verletarnas position 

for( int i = 0; i < m_nNrOfVerlets; i++ ) 
{ 
 D3DXVECTOR3 saveVariable = m_listOne[i]; 
 if( m_surfaceContact[i] ) 

m_listOne[i] += ( ( m_listOne[i] - m_listTwo[i] ) * 
m_friction[i] + ( m_forceAccumulators[i] * timeStep * 
timeStep ) ); 

 else 
m_listOne[i] += ( ( m_listOne[i] - m_listTwo[i] ) + ( 
m_forceAccumulators[i] * timeStep * timeStep ) ); 

     
m_listTwo[i] = saveVariable; 
m_surfaceContact[i] = false; 
m_bObjectSurfaceContact = false; 

} 
 
Stick constraintsens struct 

struct StickConstraint 
{ 

StickConstraint() 
{ 

 vArr = NULL; 
 m1 = m2 = NULL; 
 length = 0.0f; 

} 
 
void AddConstraint( D3DXVECTOR3 *arr, int vOne, int vTwo, float 
*mOne, float *mTwo ) 
{ 

 vArr = arr; 
 i1 = vOne; 
 i2 = vTwo; 
 m1 = mOne; 
 m2 = mTwo; 
 length = D3DXVec3Length( &( vArr[i1] - vArr[i2] ) ); 

} 
 
void MeetConstraint() 
{ 

 D3DXVECTOR3 v1v2 = vArr[i1] - vArr[i2]; 
 Float distance = D3DXVec3Length( &v1v2 ); 
 float invM1 = 1 / *m1; 
 float invM2 = 1 / *m2; 

float diff = ( distance - length ) / ( distance * ( invM1 
+ invM2 ) ); 

 vArr[i1] -= v1v2 * diff * (invM1); 
 vArr[i2] += v1v2 * diff * (invM2); 

} 
// Pointer to array 
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D3DXVECTOR3 *vArr; 
// Indexes in the array 
int  i1, i2; 
float *m1,*m2; 
float length; 

} 

 
Relaxeringsfasen i vilken constraintsen möts 

for( int i = 0; i < m_nRelaxationSteps; i++ ) 
{ 
_SatisfyConstraints(); 
if( m_pTerrain != NULL )  
 _TerrainCollision(); 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////// 

 
void VerletRagdoll::_SatisfyConstraints() 
{ 

for( int i = 0; i < 19; i++ ) 
{ 

m_Constraints[i].MeetConstraint(); 
 } 
} 
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BILAGA 2. TESTRESULTAT 

Två relaxeringar i fysikmotorn 

START------------------------------------------------> 
Calculated 10 ragdoll(s) at an average of: 0.115372 ms 
Physics calculations: 250 
Time: 5 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 10 ragdoll(s) at an average of: 0.118366 ms 
Physics calculations: 500 
Time: 10 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 10 ragdoll(s) at an average of: 0.118834 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 20 ragdoll(s) at an average of: 0.209226 ms 
Physics calculations: 250 
Time: 5 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 20 ragdoll(s) at an average of: 0.21047 ms 
Physics calculations: 500 
Time: 10 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 20 ragdoll(s) at an average of: 0.210973 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 50 ragdoll(s) at an average of: 0.466652 ms 
Physics calculations: 250 
Time: 5 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 50 ragdoll(s) at an average of: 0.469964 ms 
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Physics calculations: 500 
Time: 10 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 50 ragdoll(s) at an average of: 0.466153 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 100 ragdoll(s) at an average of: 0.930428 ms 
Physics calculations: 250 
Time: 5 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 100 ragdoll(s) at an average of: 0.927909 ms 
Physics calculations: 500 
Time: 10 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 100 ragdoll(s) at an average of: 0.923626 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 1000 ragdoll(s) at an average of: 9.51854 ms 
Physics calculations: 250 
Time: 5 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 1000 ragdoll(s) at an average of: 9.52914 ms 
Physics calculations: 500 
Time: 10 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 1000 ragdoll(s) at an average of: 9.55487 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
Tre relaxeringar i fysikmotorn 

START------------------------------------------------> 
Calculated 10 ragdoll(s) at an average of: 0.155915 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
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START------------------------------------------------> 
Calculated 20 ragdoll(s) at an average of: 0.281985 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 50 ragdoll(s) at an average of: 0.639589 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 100 ragdoll(s) at an average of: 1.28588 ms 
Physics calculations: 750 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
 
 
START------------------------------------------------> 
Calculated 1000 ragdoll(s) at an average of: 13.371 ms 
Physics calculations: 738 
Time: 15 seconds 
------------------------------------------------->STOP 
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