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Abstract



1  Förord

Med ett brinnande intresse för spel och viljan att undersöka teknikens 
gränser för hur man kan arbeta med design, valde vi att som 
examensarbete fördjupa oss i våra respektive specialområden 
speldesign/programmering, ljud/programmering och skapa ett spel.

Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Andreas Persson 
för ett engagerat och hjälpsamt ledarskap och även Peter Alm för 
fysikalgoritmerna, Joel Jonasson för tips och inspiration samt Niklas 
Ström och Karl Sundström för synthkunskap.

2  Abstrakt
Vi började vårt projekt med grunderna till verktyg för att utveckla spel i 
2d. Dessa ämnade vi färdigställa under projektet och med dem 
utveckla en speldemo. Eftersom vi hade gemensamma visioner om 
spelutveckling så bestämde vi oss för att samarbeta, och fokusera på 
våra respektive områden. Med att utveckla egna verktyg ville vi få en 
större förståelse för de grundläggande mekanismerna av en spelmotor 
och möjligheten att påverka dessa efter våra specifika behov. Det var 
också för att hålla koden fri från licensierade komponenter för att i 
framtiden kunna underlätta distribution.

keywords:
BTH, Blekinge Tekniska Högskola, spel, programmering, ljud, 
OpenGL, OpenAL, Ogg Vorbis, FLTK, ljudsyntes, verlet, GLFW, 2d.

English
We started our project with the basic foundation of tools to create 
games in 2d, and planned to finish these during the course of the 
project to create a game-demo. With similar visions about game 
development we decided to cooperate and work in our respective 
fields. With the use of our own tools we wanted to gain a deeper 
understanding of the basics of a game engine and the ability to form it 
to our specific needs. It was also to keep the software free from 
licenced components to ease the possibility of distribution in the future.

keywords:
BTH, Blekinge Institute of Technology, game, programming, sound, 
OpenGL, OpenAL, Ogg Vorbis, FLTK, sound synthesis, verlet, GLFW, 
2d.
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3  Arbetsbeskrivning
Projektet började med en gemensam vision om hur vi ville arbeta med 
grafik, ljud och speldesign. Vår gemensamma konkreta grund var att 
vårt planerade spel grafiskt och spelmekaniskt skulle bygga på att man 
upplever det i 2 dimensioner. Vi ville sedan dra nytta av nya tekniska 
framsteg inom grafik, ljud och fysikmanipulation för att kunna få många 
kreativa möjligheter att experimentera fram unika spelupplevelser. 
Inspirationen till vårt projekt kom främst ifrån film, musik och spel. Den 
speltyp som vi ville utforska var plattformsgenren, som fick sitt 
kommersiella genombrott när Super Mario Bros1 släpptes i mitten av 
åttiotalet. Dock har inte plattformsspelen utvecklats därifrån, utan det är 
en ickelinjär process som förgrenats ifrån många olika genrer. 
I vårt projekt valde vi att inrikta oss på den förgrening som innefattade 
action med små inslag av pussel med inspiration ifrån några av våra 
personliga favoriter: Contra 32, Michief Makers3 och Ai Cho Aniki4. 
Contra 3 är ett renodlat tvådimensionellt actionspel som går ut på att 
springa igenom bana efter bana med sin vapenarsenal och tillintetgöra 
alla fiender som hindrar ens väg. Influensen här var det intensiva 
actionmomentet samt det varierande sceneriet. Mischief Makers är 
också ett 2d-actionspel, fast det var utvecklat mot att även vara ett 
klurigt och intensivt pusselspel. Huvudkaraktären interagerar i sin värld 
genom sin förmåga att gripa tag i fiender, objekt och vapen. Pusslen i 
spelet löser man genom att gripa tag i ett relevant spelobjekt och sedan 
skaka eller/samt kasta väg det. En intressant grafisk aspekt är att de 
mer komplext byggda varelserna i spelet är konstruerade som 
sprattelgubbar för att de skall få en mer rörlig och mindre statisk 
karaktär. Upphovsmakarna har skapat en bild eller flera bilder per 
kroppsdel och sedan satt ihop och animerat dessa, vilket ger 
upplevelsen av att karaktären är mer levande och organisk, jämfört med 
om man endast skulle använda en bild per objekt, som annars är det 
vanligaste sättet att framställa 2d-grafik på.
Grafiskt har även den franska animerade filmen Fantastic Planet5 givit 
oss mycket inspiration. Delvis är det surrealismen och det symboliska 
bildspråket, men inte minst att filmens rörliga objekt är mycket 
uppbyggd på samma vis som vi vill skapa våra objekt på - i liknelse 
med den sprattelgubbe som nämnts tidigare.
Ai Cho Aniki är ett japan-exklusivt actionspel som släpptes i mitten av 
nittiotalet till en konsol vid namn PC-Engine. Utmärkande för spelet är 
det obeskrivbara hopkoket av surrealism samt ren och skär galenskap 
som gav spelet en unik grafisk upplevelse som vi ville influera vår 

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros.
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Contra_3
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Mischief_Makers
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Cho_Aniki
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Fantastic_Planet
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spelprototyp med. 
Inspirationen till ljud och musik kom främst från japanska actionspel 
som Mushihimesama6 och Gunstar Heroes7. Ljudet i dessa spel är 
oerhört intensivt precis som spelen och hjälper till att förhöja 
spelglädjen. Tanken var att experimentera med denna genre som 
utgångspunkt.
För att få möjlighet att kunna åstadkomma den typ av grafik och ljud 
som beskrivits, så behövde vi bygga en egen spelmotor som kunde 
hantera just de finesser som vi var i behov av. En spelmotor är ett 
hjälpmedel, i jämförelse med en rad verktyg. Med dessa kan man 
effektivt skapa det man vill på kort tid, jämfört med om man först skulle 
tillverka alla verktyg själv. Oftast är spelmotorn anpassad för ett visst 
spel, eller en viss typ av spel. Vi valde att försöka göra vår spelmotor så 
generell som möjligt med enda begränsningen att den är inriktad mot 
2d-grafik. Rickard var ansvarig för att programmera den grafiska och 
spelmekaniska funktionaliteten, samt en editor för spelobjekt, medan 
Harry har ansvarat för ljudprogrammering, ljuddesign och musik. Mer 
om vad detta innebär går vi igenom i respektive kapitel.

4  Projektplan
Detta examensprojekt består av tre steg:

Först så lägger man fram en projektidé som ska godkännas utav utvald 
handledare för projektet. Därefter ska en projektplan (se bilaga) skrivas. 
Denna ska också godkännas innan arbetet kan börja.

Produktionsdelen varar i 15 veckor och följs utav en examination där 
handledaren och utvalda personer inom ämnet bedömer resultatet av 
arbetet. Därefter följer en slutreflektion där studenten analyserar hur 
projektet gick.

Examensprojektet är i grund och botten en möjlighet för studenterna att 
fördjupa sig inom de specifika kunskapsområden som de besitter.  

5  Veckorapporter
I den tematiska fördjupningen hade vi börjat med grunderna till verktyg 
för att utveckla spel i 2d. Dessa ämnade vi färdigställa och använda i 
kandidarbetet till att utveckla en speldemo. Rickard hade fördjupat sig i 
programmering inom grafik och Harry inom ljud. Eftersom vi hade 
gemensamma visioner om spelutveckling så bestämde vi oss för att 

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Mushihimesama
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Gunstar_Heroes
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samarbeta under kandidatarbetet.
De första veckorna gick åt till att fortsätta där vi slutade från förra 
terminen med arbete på var sitt håll. Rickard arbetade med en editor, i 
vilken man skulle kunna förbereda grafisk och spelmekanisk 
funktionalitet på en mycket detaljrik nivå. Harry fortsatte programmera 
ljudmotorn och undersökte möjligheterna till att implementera 
ljudsyntes. Samtidigt som vi arbetade så började vi fundera över vilken 
typ av spel vi skulle sikta in oss på att utveckla.
Efter att speldesigndokumentet var skrivet så började Harry med 
ljuddesign och testning av ljudmotorn. Eftersom ljudsyntes antogs ta för 
lång tid att implementera i ljudmotorn inom ramen för projektet, så togs 
valet att endast använda samplat ljud, och istället simulera syntetiserat 
ljud. Rickard arbetade vidare på spelkonceptet och ritade skisser som 
behövdes för att kunna arbeta vidare med editorn och spelmotorn. På 
grund av den underskattade omfattningen av arbetet med att få editorn 
funktionabel så började vi att bli försenade med projektet. Harry 
behövde dessutom spelrelaterad funktionalitet för att kunna få en 
känsla för hur ljuden skulle låta och hur ljudmotorn skulle behöva 
modifieras. 
Kort därefter tog Rickard ett kort avbrott i byggandet av editorn för att 
starta speldelen av projektet, så att vi kunde pröva vårt spelkoncept i 
praktiken. Harry fick nu möjlighet att inkorporera sitt arbete med 
ljudmotorn och därmed testa dess funktionalitet med den testkaraktär 
som skapats i editorn. 
Så snart editorn var funktionabel så återstod endast ett fåtal veckor kvar 
av projekttiden. Rickard färdigställde därefter den spelkaraktär som 
skissades fram tidigare, så att den skulle kunnas användas i spelet. 
Arbetet i editorn med att få karaktären rörlig och animerad, samt att 
programmera spelfunktionalitet och kollisionshantering till den, tog 
längre tid än väntat. Denna process var en hård prövning för 
spelmotorn eftersom den utnyttjade funktionalitet som endast 
implementerats utifrån egna spekulationer över vad som skulle kunna 
behövas. Detta ledde till att delar fick skrivas om och extra funktioner 
fick läggas in - parallellt med att karaktären utformades.
När spelfunktionaliteten och grafiken var inlagd i spelprototypen så 
kunde Harry uppdatera den ljudrelaterade funktionaliteten och finslipa 
ljuden för karaktären. 
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6  Reflektion
Eftersom en stor del av den tekniska utvecklingen av projektet skedde utan 
varandras insyn, så har vi valt att dela upp detta kapitel så som arbetet har 
skett. De två första delarna av reflektionen som behandlar grafik och ljud, 
beskrivs ur ett enskilt perspektiv, medan den sista delen beskriver den 
gemensamma arbetsprocessen med själva spelet.

6.1  Spel och Grafikmotor - Rickard Sandgren

6.1.1  Hantering av grafisk hårdvara
Innan arbetet startade med grafik och spelmotorn, så behövde jag 
hämta in en del funktionalitet externt, eftersom den skulle vara helt 
plattformsoberoende. Detta innebär, att oavsett på vilken dator vi 
skapar vårt spel i, så skall man lätt kunna generera en körbar fil som 
går att starta på olika kombinationer av hårdvara och mjukvara - till 
exempel PC med Windows eller NintendoDS. 
Innan jag kunde börja söka efter en denna externa funktionalitet, som 
jag kallar för basmotor, så behövde jag komma fram till vilket bibliotek 
för åtkomst av grafikhårdvaran som denna skulle använda sig av. Det 
finns två stycken sådana system som används idag: OpenGL8 och 
DirectX9. 
OpenGL har funnits sedan början av nittiotalet och är idag 
implementerat i alla populära programmeringsspråk och 
operativsystem. Sedan kom DirectX, ett bibliotek utvecklat av Microsoft 
som utför exakt samma sak som OpenGL. Dock har DirectX en stor 
nackdel – program utvecklade med denna mjukvara går endast att köra 
på plattformar som använder Microsofts operativsystem Windows, vilket 
långt ifrån alla gör. Jag ville inte binda vår spelmotor till ett specifikt 
operativsystem. Valet föll därför på OpenGL som system för hantering 
av den grafiska hårdvaran.
Jag kunde nu sätta upp ett antal krav som basmotorn skulle uppfylla:
- Hanteras med programmeringsspråket C++
- Plattformsoberoende
- Använder OpenGL för åtkomst av grafisk hårdvara
- Stöd för en del hårdvarunära funktioner, som hårdvaruklocka10 och 
inmatning. ( mus, tangentbord, joystick)

8 OpenGL, tillhandahåller funktioner för att komma åt grafikkortets funktioner - 
http://www.opengl.org/about/overview/

9 DirectX, likvärdigt med OpenGL, men funkar bara med mjukvara ifrån Microsoft - 
http://en.wikipedia.org/wiki/DirectX

10 En funktion i datorn som tillhandahåller information om tid.

7



Spelproduktion för 2dmiljö Rickard Sandgren och Harry lundström

SDL11 var den första motorn som jag provade på. Den är helt 
plattformsoberoende och har officiellt stöd för Linux, Windows, MacOS 
och en rad andra populära operativsystem. De kraven som jag hade 
ställt på motorn kan SDL uppfylla. Dock innehåller den funktionalitet för 
icke-hårdvarubaserad grafikutritning som jag inte har någon användning 
för. Detta leder till att uppstarten av program skapade med hjälp av SDL 
blir nerslöad, samtidigt som den körbara filen man genererat blir onödigt 
stor. Jag valde att söka vidare efter bättre alternativ. På en 
programmeringskurs som pågick under andra högskoleåret så fick jag 
erfarenhet av att jobba med OGRE12, som är en oerhört omfattande 
grafikmotor inriktad på avancerad 3dgrafik. Även denna kunde uppfylla 
de ställda kraven. OGRE har stöd för både DirectX och OpenGL, fast 
inmatning13 får man hämta in ifrån ett externt bibliotek som installeras 
seperat. Funktioner finns även som förenklar all typ av grafikhantering 
och matematiska beräkningar. Man arbetar på en hög nivå, medan 
OGRE tar hand om arbetet som är nära hårdvaran. Jag kände att Ogre 
var för stort för den typen av spel som vi tänkte göra. Att starta upp en 
testapplikation som använde OGRE tog flertalet sekunder, fastän att 
denna testapplikation var helt tom. OGRE är anpassat för komplicerad 
3dgrafik, och dessa grafiska objekt är anpassade att sparas och laddas 
ifrån en speciellt ogre-mesh datatyp, vilket är fel filosofi för hur jag vill 
kunna hantera grafik, eftersom jag vill ha full kontroll över precis allt. 
Systemet innehåller för mycket verktyg som vi inte hade tid att sätta oss 
in i att utforska, eller som vi direkt visste att vi inte behövde. 
Till slut stötte jag på GLFW. Denna motor är speciellt inriktad på att 
hantera OpenGL. Det uppfyllde alla mina krav, och har dessutom en del 
andra plattformsoberoende funktioner som hjälpte oss mycket. Inga, för 
oss, överflödiga funktioner ingår, utan motorn det ren och optimerad för 
prestanda. Vid testkörning av en applikation som använde GLFW så 
startade denna upp blixtsnabbt. Valet föll därför på detta system.

6.1.2  Simulering av kroppar
Det första jag ville få in efter att ha konstruerat och lärt mig hur jag skall 
hantera basmotorn, var hur man skulle bygga upp systemet för att 
kunna skapa den typ av grafik som gav den spännande sprattelgubbe-
liknande effekten. Av en ren slump fick jag tips av en kamrat att ta mig 
en titt på "Advanced Character Physics"14, en skrivelse från 2001 av 
Thomas Jakobsen, en dansk spelutvecklare. Där går det att utläsa ett 
system för hur man kan skapa något som liknar en resurssnål 
simulation av kroppar och fysik. Låt oss kalla systemet för kropp-
systemet. Kroppsystemet består av två olika typer av objekt som vi kan 
kalla för partiklar och joints. En partikel är ett objekt som innehåller data 

11 Simple Direct Medialayer, http://www.sdl.org
12 Object-Oriented Graphics Rendering Engine, http://www.ogre3d.org
13 Inmatning, syftar här på joystick, mus och tangentbord
14 http://www.teknikus.dk/tj/gdc2001.htm
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för position och fysik, till exempel tröghetsfaktor och tyngd. En joint är 
ett annat objekt som har kännedom om två stycken partiklars position, 
samt ett värde som beskriver en specifik längd. Låt oss kalla den 
specifika längden för mål-längd. 

När man under programkörning uppdaterar jointen, så undersöker 
jointen två partiklars position. Avståndet mellan de två partiklarna 
räknas ut - sedan jämförs detta avstånd med jointens mållängd. Om det 
avståndet är kortare än mållängd, så uppdaterar jointen de två 
partiklarnas position på så vis att de är längre ifrån varandra. Om 
avståndet är längre, så sker motsatsen (se illustration 1). Med hjälp av 
detta system kunde jag bygga ett skelett som utgjorde grunden för den 
grafiska mekaniken. 

Med extra utritningsfunktioner så fick jag en visuell tolkning av skelettet. 
Denna visualisering används endast när jag bygger mina spelobjekt15. I 

spelsammanhang skall skelettet istället 
representeras av inladdad grafik som kopplas 
ihop med skelettet. Detta löste jag genom att 
skapa ett grafikobjekt som har som uppgift att 
lagra inställningar för hur en specifik bild skall 
ritas upp på skärmen. Denna typ av objekt 
kallade jag för "bob". En bob innehåller en 
sträng som beskriver var en bild finns på 
hårddisken, koordinater för var den skall ritas 
upp på skärmen, samt en rad med 
inställningar som gör att man kan manipulera 
den grafiskt med hjälp av grafik-hårdvaran. 
För att fästa ihop en bob med kroppsystemet, 
så lagrar jag en partikels position inuti en 
bob. När utritning sker, så ritas samma bob-
objektet ut på partikelns position. Nu kan jag 
skapa något som kan liknas vid ett kollage av 

15 En typ av data, som i spelmotorn fungerar som en behållare för valfritt antal komponenter, 
tex av typen partikel och joint.
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Illustration 1: Vänster: Partiklarnas avstånd är för långt..  
Mitten: Partiklarnas avstånd överrensstämmer med jointens 
mål-längd. Höger: Partiklarnas avstånd är för kort.

Illustration 2: Rektanglarna 
representerar en bob före och 
efter riktningsvärdet ifrån joint  
har applicerats på bob:s 
koordinater.
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bilder där dessa alltid är orienterade efter samma vinkel. Det betyder, 
att hur jag än vrider på - till exempel - ett ben i en kropp, så ritas bilden 
för benet alltid ut horisontellt, om bilden på benet som man laddat in 
ligger horisontellt. 

Jag måste alltså se till att bilden vrider sig synkroniserat med skelettet 
för att det skall få en gradial rörlighet. Detta löste jag genom att under 
varje uppdatering av en joint även räkna ut riktningen som denna har 
emellan två partiklar. Riktningsvärdet applicerade jag sedan på en 
specifik bob, vilket gjorde att bilden vred sig synkroniserat med skelettet 
(se illustration 2). Nu var grunden färdig för att kunna simulera grafik 
som har den liknelse med sprattelgubbar som jag eftersträvade.

6.1.3  Editor och dess grafiska gränssnitt
Under processen att skapa det system som beskrivits i föregående 
kapitel, så använde jag mig av ett par tillrättalagda funktioner för att 
snabbt kunna skapa färdiga kroppar. Med dessa kunde jag hela tiden 
testa mitt system och hitta de buggar som uppkom när jag lade till ny 
funktionalitet, endast genom att ändra kropparnas inställningar. Under 
fortsatt utveckling var detta sätt att arbeta på dock ingen hållbar lösning, 
eftersom komplexiteten hela tiden ökade, ända tills det blev tidsmässigt 
omöjligt att kunna hitta alla möjliga potentiella brister. Det var nu dags 
att börja skapandet av en editor, så att arbetsprocessen kunde bli 
effektiviserad och mindre tidskrävande. Editorns syfte var dock inte 
endast att hitta buggar - den skulle även bli en hörnsten för kreativt 
skapande. Målet med editorn var att man skall kunna förbereda 
objekten så mycket som möjligt, så att programmeringsbördan kunde bli 
mindre när man skulle starta sitt spelprojekt. Med hjälp av ett GUI16  så 
skulle man, till exempel, kunna bygga en karaktär, ladda in grafik och 
koppla ihop kroppsdelar, namnge och sortera in dem i grupper, ändra 
dess inställningar och sedan spara ner allt i en fil. Därefter skulle man 
lätt kunna ladda in den nersparade filen till ett spelprojekt och sedan 
koppla samman de inladdade objekten med sin spelspecifika 
programmeringskod.

I början hade jag planerat att skriva motorn för GUI:t på egen hand. 
Efter att ha börjat lite försiktigt, så kände jag dock att det fanns så 
mycket andra saker som hade högre prioritet än just detta. Genom att 
istället leta upp en färdig GUI-motor så sparade jag mer tid än jag 
någonsin kunnat ana, eftersom editorn - i slutet av projektet - använde 
sig av många olika typer av GUI-element. Hade jag skapat dessa 
element själv hade jag antagligen inte hunnit utveckla mer än 50% av 
den funktionalitet i spelmotorn som jag vid projektets slut hade färdig. 

16 Grafiskt användargränssnitt (engelska: Graphical user interface, GUI) är en metod 
för att underlätta interaktion mellan människa och dator.
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Jag valde FLTK17 som GUI-motor till editorn, eftersom den - enligt fakta 
ifrån hemsidan - var helt plattformsoberoende samt mycket resurssnål, 
både prestanda och storleksmässigt.

En av de klurigaste aspekterna med att skapa editorn var att bestämma 
en bra grundstruktur för hur GUI:t och spelmotorn skulle interagera med 
varandra. Varför detta är ett problem, beror på att dessa två behövde 
exekveras i var sin tråd18, och båda trådarna behövde åtkomst till de 
objekt som jag skapat i editorn. Om GUI:t ändrade i en inställning i 
spelobjekten samtidigt som spelmotorn ritade upp dessa på skärmen, 
så fanns det en risk att hela systemet kraschade. Problemet löste jag 
genom att låta tråden för GUI:t skicka "kommandon"19 till tråden för 
spelmotorn angående vad för objekt som skall modifieras, och hur. På 
detta viset så ändrar aldrig GUI-tråden något data direkt, utan 
spelmotorn tar emot förfrågningarna och utför dem när den får tillfälle. 
Processen med att sedan bygga GUI:t och koppla ihop allt var sedan 
inte mer än en väldigt tidskrävande möda som pågick under hela 
projektet i takt med att spelmotorn byggdes ut.

6.1.4  Animations system
Möjligheten att animera alla objekt var en av de mest motivations-
bidragande faktorerna till hela spelmotorn. Jag hade under tidigare 
projekt arbetat med Macromedia Flash20, ett populärt multimedia-
verktyg som har ett smidigt gränssnitt att skapa animationer med. 
Problemet med det programmet var att bilduppdateringen snabbt blev 
slö om man har för mycket objekt på skärmen samtidigt. Därför skulle 
det bli extra spännande att implementera ett liknande system, men där 
prestandan förhoppningsvis skulle bli bättre.
Såhär långt så var spelobjekten man kunde skapa i editorn fullt rörliga. 
Om man till exempel hade byggt ett spelobjekt i editorn som liknades 
vid en mänsklig kropp, och sedan drog i dess arm, så skulle handen 
och kroppen följa efter eftersom systemet tog hand om alla delarna så 
att de höll sitt specificerade avstånd mellan varandra. Detta scenario 
kunde man se som en form av animation. Om sedan objektet skulle 
röra sig på egen hand efter ett visst förutbestämt mönster, så handlade 
det om ny funktionalitet som jag nu behövde implementera.
Den första lösningen som jag fann upp till detta problem var att spara 
ner tre olika data i ett animationsobjekt: en koordinat som beskriver en 
rörelses start, en koordinat för en rörelses slut och ett värde som 
beskriver tid. Med hjälp av alla tre värden kunde jag sedan simulera en 
rörelse emellan två punkter i en viss hastighet. Dock hade denna 

17 Fast Light Toolkit,  http://www.fltk.org
18 Tråd: en exekveringsenhet inom en process i en dator , se även:

http://en.wikipedia.org/wiki/Thread_(computer_science)
19 “kommandon”: Här implementerat som funktioner I GUI-motorn.
20 Macromedia Flash - http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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lösning två begränsningar – objektets rörelse kunde endast vara rak 
och färdades alltid i en konstant hastighet. För att komma förbi 
begränsningen så implementerade jag ett ny typ av objekt till motorn 
som kan generera Bézier-kurvor21. Genom att mata in fyra olika värden 
till den nya funktionen så kunde jag få ett objekt att röra sig i en båge. 
Samma objekt kunde jag även använda för att manipulera objektets 
hastighet under dess rörelse.

6.1.5  Kollisionshantering
För att mina spelobjekt skulle kunna reagera mot varandra så behövde 
jag veta om objekten hade kolliderat. Utan någon kollisionshantering i 
till exempel ett plattformsspel22, så skulle en spelkaraktär glida rakt 
igenom marken och fortsätta falla ända tills spelet hade avslutas. 
Redan när editorn började att utvecklas  var jag i behov av att 
implemetera kollisions-funktionalitet. När man ville flytta ett objekt i 
editorn, så behövde editorn veta om muspekaren befann sig inuti ett 
objekt. Funktionen “Point In Poly”23, som jag hittade på nätet, var just 
vad jag behövde för att kunna markera ett objekt. Vi inmatning av ett 
fritt antal verticar24, som tillsammans bildade en polygon25 – samt en 
vertice som representerar en position, så kunde denna funktion räkna ut 
om positionen befann sig inuti eller utanför polygonen. Samtidigt var jag 
i behov av att kunna markera flera objekt på en gång. Jämför med när 
du vill markera flera ikoner i windows – du håller ner musknappen och 
drar vilket skapar en rektangel på skärmen. När musenknappen 
därefter släpps, så behövde jag veta om någon av dessa linjer har 
korsat några spelobjekt. Den tillämpningen jag fann (Intersection point 
of two lines)26  dokumenterades år 1989 och exempelkod i C++ 
inkluderades i samma skrivelse år 200727, som jag lånade in till mitt 
projekt.
När jag prövade att använda dessa två kollisionsfunktioner i en 
spelprototyp, så upptäckte jag att dessa inte räckte till. Under 
testkörning så kunde två testobjekten åka rakt igenom varandra utan att 
de påverkades, fastän att kollisionen av dem kontrollerades. Problemet 
låg i att jag inte kunde undersöka objektens position emellan två 
tidsintervall. Rörde sig ett objekt, så att den ifrån en tidpunkt till nästa 
tidpunkt passerade ett annat objekt, så skulle ingenting att förhindra att 
så skedde. En lösning kunde vara att dela upp tidsintervallen i fler 
tidpunkter. Jag skulle då få högre precision på min kollisionshantering. 
Dock fanns fortfarande en risk att objektet åkte igenom eftersom det 
ändå existerade ett intervall emellan tidpunkterna. Jag behövde alltså 
en algoritm som kunde lista ut om inmatade objekt kolliderar emellan 

21 Bézier-kurva – en linje i vektorgrafik som vid beräkning ger en perfekt jämn kurva
22 Platformsspel – spelgenre där man hoppar emellan platformar.
23 Point In Poly, http://www.gamedev.net/reference/articles/article421.asp
24 Vertice: en representation för en koordinat
25 Polygon: en geometrisk figur bestående av ett ändligt antal sträckor
26 http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/geometry/lineline2d/
27 http://local.wasp.uwa.edu.au/~pbourke/geometry/lineline2d/example.cpp
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två stycken tidsintervall. Genom sökningar i Google hittade jag 
handledning plus exempelkod skriven av Oliver Renault som hjälpte 
mig att implementera ett kollisionsalgoritm som löste mina problem28. 
Algoritmen baseras på en teori vid namn “Separating axis theorem” och 
hans paket med funktioner går under namnet “PolyColy”.

6.2  Ljud - Harry Lundström

6.2.1  Introduktion
Med målet att göra ljud till ett 2d-spel har jag i processen utforskat de 
möjligheter man har idag tekniskt som designmässigt, och de problem 
som uppstår med valda metoder samt lösningen på dessa. 

Som grundmålsättning satte jag att utveckla en ljudmotor i OpenAL29 

som skulle innehålla alla de funktioner som kan anses behövliga för 
grundläggande ljuduppspelning. Utöver det har jag utforskat andra 
möjligheter som olika typer av fysikljud30 och ljudsyntes31 samt arbetat 
med ljuddesign och musik. Designaspekter och upplevelsen av ljud har 
jag främst baserat på mina personliga erfarenheter och saker jag lärt 
mig under utbildningen.

Mycket har hänt på 20 år i spelvärlden; från de enklaste genererade 
ljuden till ljudeffekter med utmärkt kvalitet. Mycket har blivit bättre men 
en del  har i ett visst avseende blivit sämre och stagnerat utvecklingen. 
Det gäller att förstå dessa skillnader för att veta vilka möjligheter som 
finns, och det är denna research som genom arbetets gång lett fram till 
den slutgiltiga produkten.

6.2.2  Sampling
För att få en uppfattning om teknisk ljudkvalitet och hur digitalt ljud 
fungerar har jag valt att ta med ett avsnitt som förklarar sampling.

  

28 http://uk.geocities.com/olivier_rebellion/
29 OpenAL är ett 3D ljud API (Application Programming Interface)  lämpligt för spel och 

andra typer av ljudprogram för att få grundläggande funktionalitet till att bl.a få 3d 
spatialisering (rumslig positionering) av ljudkällor.

30 Man låter parametrar från fysiken påverka hela ljudets uppbyggnad.
31 Man skapar ett ljud från olika grundelement s.k. Syntes (sammansättning).
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Allt ljud består av olika kombinationer 
av rena sinustoner, ofta med en 
grundton och en rad olika övertoner. 
Det är sammansättningen av dessa 
som ger ljudet dess karaktär.

Att sampla betyder att man tar ett 
stickprov (sample) på signalen under 
ett visst tillfälle i tiden och mäter dess 
amplitud.

       

        en analog sinuston

Här är ett enkelt exempel på hur digitalt ljud fungerar.

För t.ex. Ljudet på en CD -skiva så 
finns där lagrat 44100 samplingar 
per sekund. Dessa värden har en 
noggranhet på 16 bitar vilket ger 
65536 olika nivåer av amplitud för 
varje sample. 
Samplingsfrekvensen är alltså 
44.1kHz32 och bitdjupet 16.

Enligt samplingsteoremet33 måste 
man sampla med minst den 
dubbla frekvensen mot den högsta 
inspelade frekvensen vid digitalisering av en signal. Eftersom 
människans hörbara område går upp till 20kHz så har man valt 44.1kHz 
där man även får plats med ett filter för att ta bort de oönskade 
frekvenserna över hörbart område. Så att sampla snabbare än 44.1kHz 
är egentligen inte nödvändigt för kvaliteten.

För att sedan spela upp det digitaliserade ljudet så konverterar man 
tillbaka det till en analog signal. 

Vid lägre samplingsfrekvenser och bitdjup får man olika typer av 
distortion av signalen, samt ett lägre tak för de frekvenser man sedan 
kan återge. Dock får man högre prestanda eftersom datamängden att 
beräkna blir mindre. Vid digital realtidssyntes genererar en liten mängd 
samples per intervall, och formar sedan dessa efter behov.

32  Hz är symbolen för Hertz. 1 kHz = 1000 cykler per sekund.
33  http://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_theorem
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6.2.3  En historisk återblick
I gamla typer av spelkonsoller/datorer var det svårt att spel upp ljud och 
musik eftersom man inte hade nog med minne för att spara samplingar. 

Därför använde man sig av mjukvarustyrda analoga filter och synteser 
för att i princip skapa ljudet i det tillfälle det skulle spelas upp.
Eftersom det mesta av arbetet 
gjordes av analoga komponenter så 
behövde inte processorn belastas 
med de för den tiden tunga 
beräkningarna.

Samplingsfrekvens och bitddjup var 
ofta lägre än dagens standarder på 
grund av prestandaskäl. 

Ett exempel på ljudhårdvara som använts i spel är MOS Technology 
6581 SID34 som var revolutionerande för sin tid när det släpptes 1982 
med Commodore 64. 

Ett annat exempel är Super Nintendos ljudchip SPC70035 som utgick 
ifrån samplade ljud, s.k. Wavetable-syntes36. Några av fördelarna med 
syntetiserat ljud är att man har stor kontroll över ljudets karaktär och att 
inget ljud låter exakt likadant. 

Det behöver inte heller finnas någon skillnad mellan t.ex. Kollisionsljud 
och friktionsljud eftersom man kan skapa om ljudet efter behov. 

Med samplade ljud är det lite annorlunda. Enstaka kollisioner är ganska 
enkla; man spelar upp ett ljud med volymen motsvarande hastigheten 
på det kolliderande objektet. När sen hastigheten blir så liten så att 
kollisionen inte blir märkbar, t.ex. En sten som rullar sakta på en yta så 
behöver man istället spela upp en loop. Antalet kollisioner blir annars så 
små och frekventa att det inte fungerar att spela upp den mängd ljud 
det skulle krävas för att täcka varje liten kollision. 

Något som är vanligt i äldre tv-spel är att gameloopen37 går med en 
konstant hastighet. Det gör att timingen för ljud som spelas snabbt efter 
varandra får jämnare avstånd.

I exempelvis emulerade38 versioner av gamla spel märker man ibland 
tydligt hur konstant uppspelande ljud kommer väldigt oregelbundet på 

34 Sound Interface Device, http://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID
35 http://en.wikipedia.org/wiki/SPC700
36 För att slippa konstruera ljuden helt från grunden så utgår man från ett samplat ljud 

sparat i minnet. http://en.wikipedia.org/wiki/Wavetable
37 spelets loop för att räkna ut och uppdatera alla objekt samt rita ut på skärmen.
38 att imitera ett visst datorsystem med ett mjukvarusystem.
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grund av den varierande hastigheten på spelet. Det behöver inte heller 
vara stora variationer för att det ska bli märkbart.

6.2.4  Ljud i spel nuförtiden
Idag så används samplat ljud för musik och ljudeffekter, och all 
information för ljudet är mestadels sparad i minnet. 

Om man har ett standardljudkort med 2 hårdvarukanaler, alltså en 
stereoutgång så mixas mjukvarukanalerna39 man använder ner till den.

Processorerna är nu även så snabba att man kan spela upp flertalet 
ljud samtidigt med 44.1kHz samplingsfrekvens med 16 bitars djup.

När man spelar upp ett ljud från en samplad vågform så låter det 
likadant varje gång det spelas upp. Det finns inga faktorer som påverkar 
ljudets karaktär i realtid som vid syntes, därför får man lägga mycket 
energi i ljuddesignen på att göra flera versioner av samma ljud.
Ska man exempelvis ha fotstegsljud så räcker det sällan med bara ett 
ljud. 

En annan effekt man kan använda sig av är pitchkontroll d.v.s. Att man 
förändrar ljudets uppspelningshastighet för att ge det en annan tonhöjd. 
Det går även att utföra på ett ljud medan det spelas upp.

Idag så finns inte mycket kvar av de komponenter som förr var standard 
för att kunna spela upp ljud överhuvudtaget. De ledande 
spelljudkortstillverkarna Creative har med sina serier ljudkort med 
EAX40 en rad DSP41 effekter samt hårdvarukanaler. Mycket av 
effekterna är till för att skapa mer verklighetstroget ljud i 3d miljö och 
samtidigt avlasta processorn. Hårdvarukanalerna är för att slippa 
mjukvarumixa.

Idag används hårdvarustöd och EAX som en bonus för de
som har ett ljudkort som stödjer det. Resten av användarna kan 
använda ren mjukvara, men förlorar en del i prestanda. 

Man kan konstatera att vad man än tar sig för när det gäller 
att skapa nya former av ljud i spel idag så kan de inte vara enbart 
hårdvaruberoende om man ska nå ut till en vanlig användare.
Om man drar paralleller till grafik så har avancerad grafikhårdvara
länge varit standard och är i princip ett krav om man ska kunna
spela någon typ av nyare spel.
39 Virtuella kanaler finns i datorns eget minne och har inget beroende av analoga 

komponenter
40 EAX (Environmental Audio Extensions) en rad förinställda effekter för ljud.

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_audio_extensions
41 Digital Signal Processing
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Med ökande krav på realism i 3d spel så har fokus faktiskt börjat 
återvända till syntes i form av fysikljud. Man får då ljud som bättre 
stämmer överens med den värld man befinner sig i, och man behöver 
inte lägga ner lika mycket tid på design eftersom ljuden till stor del 
skapas av själva ljudmotorn. Det är dock begränsat till den del som 
ljudet får ta av den totala kapaciteten, då ljud oftast är lågprioriterat. Så i 
framtiden kommer det säkerligen bli mer vanligt i och med att datorer 
får större och större beräkningskapacitet.

6.2.5  Syntesresearch
Efter att ha fått en närmare inblick i fördelarna med realtidssyntes så 
ville jag utforska möjligheterna att använda detta i en spelmiljö. 

Eftersom man ska kunna använda det utan någon särskild hårdvara 
förutom ett vanligt ljudkort så måste allt göras mjukvarumässigt. Det 
gäller då att kunna skala ner kvaliteten om så behövs och hitta 
syntesmetoder som har bäst kvalitet med minst processorförbrukning. 
Ett annat problem är att kunna veta exakt vilka komponenter syntesen 
ska byggas av och vilka parametrar från ett fysikobjekt i spelet man ska 
använda.

Det jag letade efter var ett slags c++ baserat bibliotek med 
lågnivåfunktionalitet för att kunna syntetisera ljud i realtid och integrera 
detta i ljudmotorn.

Eftersom en av målsättningarna vi satt upp för projektet var att använda 
oss av licensfria tillägg så ramade jag in mitt sökande efter det.
Jag hittade The Synthesis Toolkit42(STK) som innehåller en rad olika 
synteser och filter för byggande av synthar.

Efter 2 veckors experiment så hade jag kommit fram till några saker:

 Eftersom STK använde sig av en slags wavetablesyntes så var 
det inte så krävande att använda, och det gick ännu lättare om 
man sänkte samlingsfrekvensen, dock med kvalitetsförsämring 
som följd. 

 Oscillatorerna samt filtrena gick att styra med spelparametrar 
och det kändes som jag hade hittat rätt, förutom några detaljer;
Buffern som genererade ett antal samples per frame arbetade 
även då inget ljud spelades på kanalen. Detta medförde en klar 
begränsning till det antal oscillatorer man kunde ha samtidigt. 
Jag kände även att jag inte riktigt hade tid i planeringen att gå in 
på djupet på så låg nivå.

42 http://ccrma.stanford.edu/software/stk/
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 Det fanns ingen funktionalitet för spatialisering av ljudkällor.

 Vissa lågnivåfunktioner som att jämna ut vågformer fanns inte i 
grundfunktionaliteten.

Jag gjorde då valet att lämna realtidssyntesen men att fokusera på 
designaspekten av just syntes och simulera ljudsyntes med samplade 
ljud. 

6.2.6  Ljuddesign
Jag har länge fascinerats av syntetiserade ljudeffekter i äldre spel som 
t.ex. "Contra 3 : the alien wars" till Super Nintendo43. Det innehåller ljud 
som man aldrig tröttnar på även om det är väldigt mycket ljud konstant. 
Det är någon slags enkelhet och humor över dem, och syntetiserade 
ljud brukar oftast vara lättare att lyssna på i längden än samplat ljud.

För att ge ett exempel på motsatsen kan man ta VSTis44 som East West 
Quantum Leap RA som innehåller inspelade samplingar av en rad olika 
etniska instrument. Svårigheten med dessa är att de är väldigt 
karaktäristiska och de olika artikulationerna45 är lätta att känna igen.

En del låtar gjorda med detta VSTi blir besvärliga att lyssna på efter ett 
tag eftersom man hänger upp sig på de exakt lika, återkommande 
ljuden.

Så med ökad detaljrikedom krävs ökad variation, särskilt i spel då 
samma ljud återkommer otaliga gånger.

Samplade ljud kan ibland bearbetas (förutom att förbättra dem 
generellt) genom olika filter och ibland även vissa synteser för att göra 
dem mer lämpade som spelljudeffekter. Det blir som att de matematiska 
mönstrena som synteserna skapar innehåller nog med information för 
att ge ett mjukt ljud, men att detaljrikedomen inte blir lika tydlig.

Så anledningen till att man ibland har lättare för att lyssna på äldre tv-
spelsljud är för att de är syntetiserade; de har lägre detaljrikedom och är 
naturligt varierande. De är också svårare att definera eftersom deras 
ursprung inte direkt baseras på något akustiskt ljud, och kan därför bli 
intressantare. 

En annan fördel med just realtidssyntetiserat ljud är att det blir väldigt 

43 Spelkonsol, http://en.wikipedia.org/wiki/Snes
44 (Virtual Studio Technology instrument) utvecklat av företaget Steinberg. Används i 

musikprogram.
45 De tekniker man använder för att påverka övergångar eller kontinuitet mellan noter när man 

spelar ett musikinstrument.
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komprimerat. Om man t.ex. spelar upp kollisioner med samplat ljud och 
det kommer väldigt många samtidigt så kommer volymen öka markant 
eftersom dessa mixas samman. Med syntes skulle man kunna spela 
upp dessa kollisioner på en och samma kanal med endast en 
parameter för när ett ljud ska spelas upp. 

Att den tekniska kvaliteten ofta är lägre gör att ljuden innehåller mindre 
information och är därmed mindre detaljrika. Baksidan är dock att de 
ofta kan vara råare och kantigare, och detta gör dem obehagliga att 
lyssna på, särskilt om de är digitala. Dock brukar syntetiserade ljud av 
lägre kvalitet vara lättare att lyssna på än inspelade samplade ljud.

Eftersom jag hade lämnat planerna för realtidssyntes så bestämde jag 
mig för att enbart använda samplade ljud i ljudmotorn men att använda 
syntes för att skapa dessa. Jag bestämde mig också för att hålla en hög 
teknisk kvalitet på ljuden (till skillnad från gamla tv-spelsljud) men att 
experimentera med just hur mycket detaljrikedom och variation som 
skulle behövas för att väga upp detta. 

Det gällde även att försöka simulera de egenskaper som syntesen har. 

 Att lägga ett tak för hur många ljud av ett visst slag som får 
spelas upp samtidigt, och att möjligen sätta volymen på nya ljud i 
förhållande till hur många av det slaget som spelar för tillfället.

 Försöka förhålla sig till den ibland ojämna 
uppdateringsfrekvensen.

 Med pitchkontroll kunna påverka ljudets karaktär i realtid för göra 
det mer levande.

Jag använde programmen Buzz46, Cubase47 och Reason48 för att 
syntetisera fram ljudeffekterna. Buzz lämpade sig bra eftersom man har 
relativt färdiga syntar som man enkelt kan koppla samman i långa 
effektkedjor. 

När jag gjort klart ett ljud så sparade jag ca 20 olika versioner av det för 
att kunna välja ut de bästa varianterna. Det gällde att hitta precis rätt 
grad av variation av dessa, så att de inte var för lika, men inte heller för 
olika. Något som var svårt i Buzz och även de tidigare nämnda 
programmen var att hålla total koll på ADSR49 kurvorna. Därför använde 
jag Adobe Audition50 till detta.

46 http://www.buzzmachines.com/
47 http://www.steinberg.net/24_1.html
48 http://www.propellerheads.se/
49 Attack Decay Sustain Release, kurvan för hur volymen på ljudet förändras.
50 http://www.adobe.com/products/audition/
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Något som är viktigt i designen av spelljud är att skapa många olika 
typer av ljud så att spelaren lättare kan urskilja dessa ur mängden. När 
man arbetar med en mer utpräglad 2d-vy har man inte fördelen med 3d- 
lokalisering för separation av ljudkällor. Allt ljud måste i princip samsas i 
en stereobredd. Det kräver då att man tar särskild hänsyn till detta.

Förutom att göra viktiga ljud särskilt distinkta i sin karaktär lät jag även 
vissa ljud ha lite högre volym för att man lättare skulle uppfatta dem ur 
mängden.

Kompressorn51 är ett viktigt instrument för att separera olika lager ur 
ljudbilden. Musiken måste exempelvis begränsas så att man inte 
blandar ihop vissa musikaliska element med ljudeffekter. Om musiken 
håller sig på en konstant ljudnivå kan man lättare skilja på de olika 
lagren.

Nu lite om den slutgiltiga implementationen:
I speldemonstrationen så har spelaren en arm som kan skickas ut och 
fästas i taket. Ett ljud för när armen skickas ut spelas då upp. Om 
armen fäster i taket läggs en fade på föregående ljud och ett fästljud 
spelas upp. 

När armen dras tillbaka spelas ett annat ljud upp och fade läggs på det 
föregående om det fortfarande spelar. Detta ljud har även tonhöjd 
kopplad till armens hastighet vilket gör att ljudet exakt följer armens 
rörelse när den dras tillbaka.

Alla ljud i exemplet har 8 eller fler varianter av samma ljud som 
ljudmotorn slumpar mellan vid en uppspelning.

Automatvapnet som karaktären kan avfyra fungerar så att ett skottljud 
spelas upp endast var 5:e skott. Eftersom frekvensen på skotten är 
mycket hög så behövs inte ett ljud för varje. Ljuden spelas upp på en ny 
kanal, och vid konstant avfyrning så överlappar skottljuden precis så att 
plötsliga variationer i spelets hastighet inte märks.

6.2.7  Musik
För att kunna börja komponera musik till spelet i förarbetet valde jag att 
arbeta fram råmaterial som enkelt skulle kunna skalas om för det valda 
spelmomentet.

Därför valde jag att tänka utifrån olika tempon, intensitetsgrader, 
segmentationer och variationer. 

51 Används för att minska dynamiken i volym av ett ljud. d.v.s. Skillnaden mellan hög och låg 
volym.
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Rytmiken var rätt lätt att arbeta med och gick att applicera på en mängd 
olika typer av situationer då man t.ex. kunde snabba upp tempot för ett 
snabbare spelmoment. Tonmaterialet var svårare eftersom känslan i 
musiken på ett gynnsamt sätt behövde samverka med känslan i spelet.

Med att arbetet fortskred så blev känslan i musiken mindre definierad 
och mer öppen, vilket gjorde den mindre beroende av en särskilt känsla 
i spelet och öppnare för tolkning. Instrumentationen valde jag att hålla 
enkel och använde mestadels syntar av olika slag för att följa samma 
linje som i resten av ljuddesignen.

6.2.8  Ljudmotor

Introduktion
Jag valde att arbeta med OpenAL52 eftersom det är licensfritt. Det är 
tyvärr inte lika komplett som andra ljudmotorer t.ex. FMOD53, så en del 
av grundfunktionaliteten måste man göra själv. I arkitekturen så har jag 
försökt att täcka upp för att enkelt kunna vidareutveckla designverktyg.

Sources
Sources är kanaler i OpenAL. De är objekt som man kan spela upp ljud 
från genom att koppla på en buffer med ljuddata. De sköter också 
spatialisering54 för det uppspelade ljudet.

Ett tidigt designval man får göra är hur man ska förhålla sig till 
ljudhårdvara. Man kan initiera OpenAL i antingen ett mjukvaru eller 
hårdvaruläge. I mjukvaruläget får man upp till 256 kanaler, men man 
behöver mixa dem just mjukvarumässigt vilket tar processorkraft. I 
hårdvaruläget ser den efter om det finns något kompatibelt ljudkort med 
16 eller fler hårdvarukanaler. 

Väljer man hårdvaruläge kan man få problem eftersom man ofta vill 
kunna spela upp fler ljud samtidigt än antalet hårdvarukanaler man har.
. 
Det man då måste göra är en egen mixningsfunktion för att mixa ner det 
ytterligare ljudet i någon av de existerande kanalerna. Eftersom man 
bara har spatialisering för antalet kanaler man har så får man välja den 
kanal som är närmast där man ska spela upp det.

Det är givetvis bra att ha stöd för hårdvara eftersom OpenAL kan falla 
tillbaka i mjukvaruläge om det inte går att hitta något kompatibelt 
hårdvaruljudkort. På grund av tidsskäl valde jag dock att endast 
52 http://www.openal.org/
53 http://www.fmod.org/
54 lokalisering i 3d-rymden
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använda mjukvara till den här implementationen. Eftersom valet av 
hårdvaru eller mjukvarudesign är en så viktig del av motorn är det bra 
om man i ett tidigt skede bygger motorn efter detta. Det tog mycket 
research att förstå hur det egentligen fungerade, och när jag väl kom på 
det hade jag inte tid för att rekonstruera motorn. En nackdel med 
OpenAL är att det inte alltid är helt lätt att hitta dokumentation på alla 
områden.

Initiering
Vid initiering så genererar man alla sources och buffrar samt alla andra 
objekt som ska användas och sätter lyssnarens position i 3d rymden.

Ljuddata
Ljuden laddas in från wave-filer på hårddisken till OpenAL buffrar. För 
att spara utrymme används Ogg Vorbis55 komprimering till musik och 
längre ljudeffekter. 

Streaming
För att kunna spela upp bakgrundsljud och musik utan att behöva ladda 
in hela filen i minnet så använder man streaming.
Man har då 2 eller ibland fler buffrar som man växlar mellan. 

Man fyller den ena buffern medan den andra spelar. När den spelat 
klart växlar man så att den inladdade istället spelar.  
Om bufferstorleken är för liten så att den inte hinner fyllas innan den 
andre spelat klart så blir det hack i uppspelningen.

Ibland kan tillfälliga fördröjningar i spelet störa buffringen. Då avslutas 
uppspelningen och den måste spelas upp igen från stället den 
stannade.

Referens
För att hålla reda på ljud som man exempelvis vill kunna stänga av vid 
ett visst tillfälle så behöver man ett referensobjekt. Vid en uppspelning 
efterfrågar man en referens och får tillbaka en som är kopplad till just 
den uppspelningen. Referensen sparas därefter i handleobjektet från 
vilket man efterfrågade uppspelningen.

Om man vill att ett ljuds position ska kunna uppdateras kontinuerligt 
efter ett grafiskt objekt finns en särskild referens att efterfråga som jag 
valde att kalla timetrack.

Ett annat scenario är om man t.ex. har en humla som flyger runt och 
surrar någonstans på banan. Surret från humlan loopas och uppdateras 
kontinuerligt efter dess position. Om man då rör sig för långt bort så att 

55  Ett komprimeringsformat liknande mp3 fast open source. http://www.vorbis.com/.

22



Spelproduktion för 2dmiljö Rickard Sandgren och Harry lundström

ljudet inte längre är av relevans behöver man stoppa uppspelningen 
och göra kanalen fri så att den kan användas av andra ljud. En referens 
kallad traced undersöker därefter kontinuerligt längden på avståndet 
mellan lyssnaren och humlans position för att avgöra om den ska återta 
uppspelningen av ljudet. Det gör att när man kallat på en traced 
referens så sköter den sig sedan automatiskt.

Handle 
Genom handleobjektet kommer man åt referenserna och kontakten 
med ljudmotorn. Om man exempelvis ska stänga av ett spelande ljud 
använder man handleobjektet för att komma åt referensen.

6.3  Utveckling av Spelprototyp - Rickard Sandgren  och 
Harry Lundström
Initialt hade vi som mål att produkten skulle bli en komplett 
demonstration av hur det färdiga spelet skulle bli. Vi var rätt säkra på 
vad för typ av spel vi ville göra och tanken på hur den färdiga 
produktens skulle upplevas.

Spelets tema skulle bli rak action, där spelmomenten i grova drag gick 
ut på att akta sig för faror och eliminera fiender. 

Mycket tid skulle läggas på spelkontrollen så att den skulle bli så smidig 
som möjligt. I början fanns ambitioner om att använda Wiimote56, men 
vi bestämde oss att istället rikta in oss på Playstation2 kontrollen 
eftersom det skulle förenkla arbetet med att anpassa spelet till 
tangentbordskontroll och mus, vilket innebar att fler kunde få möjlighet 
att spela vårt spel.

Innan vi kunde börja ta fram ett konkret spelkoncept, så var vi i behov 
av att experimentera med spelmekanik. För att kunna genomföra denna 
process, så behövde grafikmotorn och editorn vara i användbart skick. 
Eftersom även ljudmotorn var i uppstartsskede så bestämde vi oss att 
arbetade på var sitt håll, eftersom delarna vi inriktat oss på var 
oberoende av varandra. Senast den femte projektveckan skulle 
spelkonceptet vara färdigt eftersom det då var deadline för inlämning tll 
SGA57. Vi siktade nämligen på att tävla med vår spelprototyp om vi 
kände att den skulle hålla måttet gentemot de andra tävlandes bidrag.

När projektet var inne på sin femte vecka, så var editorn och 
grafikmotorn ännu inte färdig. Därför fick vi istället diskutera fram ett 
spelkoncept utan att testa det i praktiken. Vi blev dock ändå väldigt 
nöjda med det vi kom fram till och kände att spelet skulle bli bra om vi 
bara skulle lyckas att hålla tidsplaneringen för projektet. Veckan efter så 
56 Wiimote, styrkontroll till Nintendo:s spelmaskin Wii. 
57 Swedish Game Awards, svensk spelutvecklartävling för studenter som hålls varje år.

23



Spelproduktion för 2dmiljö Rickard Sandgren och Harry lundström

ritades preliminära skisser upp så att vi skulle få en känsla för hur 
spelet skulle se ut, samt för att ha något att testa med när vi utvecklade 
spelet samt färdigställde editorn. Vi valde att låta huvudkaraktären vara 
mänsklig, så att den skulle vara en kontrast gentemot resten av spelets 
grafik, som skulle ha en mer surrealistisk prägel.
Ljudmotorn började nu bli färdig, vilket ledde till att den behövde 
kopplas ihop med den spelspecifika delen av projektet för att kunna 
integreras i sin slutgiltiga miljö. Då en sådan ännu inte existerade efter 
halva projekttiden på grund av editorns oväntat långa utvecklingsfas, så 
fick tid avsättas till dess skapande.

När editorn var klar så var det dags att implementera huvudkaraktären i 
spelet. Editorn skulle nu användas seriöst för första gången. 
Karaktärens grafik skulle styckas upp och i editorn skulle delarna sättas 
ihop med hjälp av ett skelett så att karaktären sedan skulle kunna 
styras och animeras i själva spelet. Detta arbete visade sig att ta längre 
tid än först beräknat. Under konstruktionen av karaktären så kom det 
fram flera implementationsmässiga fel och buggar i både editorn och 
grafikmotorn. Detta ledde till att karaktären fick byggas om flera gånger, 
eftersom filen som all data ifrån editorn sparats ned i inte blev 
kompatibel med dess nya version. Tidsförlusten orsakade mycket 
stress då projektet närmade sig sitt slut. 

De sista veckorna ägnades åt att sätta ihop alla delar av spelet som vi 
fått klara. Slutresultatet blev mer en spelprototyp, eftersom endast små 
delar av den planerade funktionaliteten hann implementeras. 
Spelkontrollen, som vi initialt var väldigt mån om, blev projektets sämsta 
aspekt. Detta berodde på att karaktärens implementation i den 
spelspecifika koden var alldeles för komplex och tidskrävande att 
synkronisera med en smidig spelkontroll. Hade vi valt att utforma en 
enklare spelkaraktär så är det möjligt att vi hade hunnit utforma en 
bättre spelkontroll och även en mer komplett spelupplevelse. Eftersom 
dessa problem skedde så sent i projektet så var det inte tidsmässigt 
realistiskt att hinna ändra det. Vi hade behövt revidera 
speldesigndokumentet innan arbetet med karaktären startade för att 
sparat tid till resten av spelfunktionaliteten. 

7  Slutord
Vi hade förhoppningen i inledningen av projektet att kunna bli färdiga 
med det tekniska i tid till att kunna arbeta med de kreativa delarna att 
göra grafik och ljud. Det visade sig slutligen att det tekniska skulle uppta 
en större del av projekttiden, särskilt arbetet med editor och grafikmotor. 

Eftersom spelet skulle bli representationen av vårt arbete var det 
frustrerande att vi inte hade mer tid till att utveckla det. Det nådde inte 
riktigt den slagkraft vi hade önskat. Vi kunde ha valt att göra spelet 
enklare men då hade mycket av funktionaliteten i editorn inte gått att 
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demonstrera. Målsättningen att konstruera en plattform att bygga spel 
på lyckades vi ändock med. 

Något som vi sett som en förutsättning för att kunna hitta på nya former 
av spel är just att behärska tekniken samt ha kontroll över den. 
Nackdelen är dock att det helt enkelt tagit för mycket tid att utveckla 
verktygen. Men vi känner att som designers är vi inte längre 
begränsade av att inte förstå tekniken tillräckligt väl, utan har kunnat 
utvecklas och tänja på gränserna. 

Istället för att som vi trodde kunna fokusera mer på skapandet blev det 
på vissa områden som sagt mest teknik. Det var inte exakt vad vi 
hoppats på, men det förde ändå med sig att vi nu har fått en mycket 
bättre uppfattning om hur tekniken i spel fungerar.

Personlig Reflektion – Harry Lundström
I det här projektet ville jag ha möjligheten att prova olika metoder och 
teorier för att få en mer helhetlig bild av ljud i spel. Att testa 
begränsningar och möjligheter och i slutändan implementera dessa i 
någon form.

Den största riskfaktorn för projektet, och en som vi var väl medvetna om 
från början var tidsåtgången för editorn. Det var därför jag valde att 
arbeta mer flytande för att synkronisera med editorns och spelets 
utveckling. När jag gjorde valet att endast använda samplade ljud var 
ljudmotorn i princip klar och jag började med designen. Då var 
fortfarande förhoppningen att vi skulle hinna med att göra ett spel.

När editorn drog ut på tiden så fick jag förlita mig på idéer och 
föreställningar vi hade om hur det skulle kunna bli i slutändan.

Det är ändå så det oftast fungerar i spelproduktioner, för när spelet väl 
är klart ska allt finnas på plats och endast behöva finjusteras. Då gäller 
det att ha framförhållning till vad som kommer att passa i slutet när allt 
knyts ihop, och det är något som jag känner jag blivit bättre på under 
utbildningen. I det här projektet var det lite svårare eftersom det var så 
experimentellt. Vi undvek att ha några riktigt definierade ramar förutom 
speldesigndokumentet och det bidrog iofs till att man vidgade gränserna 
i sitt tänkande, men det var ibland svårt att föreställa sig hur det skulle 
passa i den slutgiltiga produkten. Jag arbetade då mest utifrån material 
som skulle kunna fungera för en mängd situationer.

Eftersom vi inte hann få till en mer avancerad demo av spelet än vad 
som var planerat så borde jag lagt mer energi på tekniken istället för det 
kreativa för ett bättre slutresultat, eftersom det mesta ljudmaterial aldrig 
fick någon del av demonstrationen. Kommunikationen var dålig på detta 
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området eftersom Rickard försvarade ambitionen att klara 
målsättningen med grafik och editor på den omöjligt korta tiden.

Även om slutresultatet kanske inte blev det bästa så känner jag mig 
ändå nöjd med den insikt jag fått under projektets gång. Samspelet 
mellan teknik och design i ljudarbetet har varit nära och det har varit en 
förutsättning för att kunna förstå syntes och även dess simulering. Det 
har gett nya idéer om ljud i interaktiva miljöer. 

Utbildningen som helhet har gett en bra bredd för både teknisk och 
konstnärlig utveckling och möjliggjort denna specialisering. 

Inblicken i både ljuddesign och programmering har gett mig chansen att 
kunna visualisera möjligheter med den teknik som finns tillgänglig.
Man är i designerrollen inte längre blind för vad som är tekniskt möjligt 
och man kan även se designlösningar på tekniska problem.

Något som jag sedan utbildningens start och särskilt i slutprojektet 
utvecklat är ett nytt sätt att förhålla mig till ljud. I rollen som ljuddesigner 
är det ibland lätt att fastna i en viss uppfattning om kvalitet. Denna 
passar dock ibland inte för alla typer av situationer.

Att kunna skilja på kvalitet och detaljrikedom var en avgörande roll i 
designarbetet, och det går att applicera på alla typer av ljud; inspelade 
som syntetiserade. Bland de viktigaste kriterierna för ljud i spel är just 
att de ska gå att lyssna på hur mycket som helst, och då är det en 
givande faktor. Det finns dock en mängd andra saker att förhålla sig till 
ljudets karaktär i designen, och en del av det är beroende av hur ofta 
det ska spelas upp. 

I designen av enstaka ljudeffekter kan det vara svårt att få en 
uppfattning om hur de kommer att passa i helheten. Det gäller då att 
testa dem med allting annat och se efter så de inte tar för stor plats. Jag 
har under utbildningens gång förbättrat min förmåga att kunna se mer 
objektivt på det jag skapar. Som med all kreativ verksamhet så 
påverkas man av den sinnesstämning man är i för tillfället, och ibland 
måste komma i rätt läge för att skapa.

Med musiken var det en utmaning, men det gick att lära sig nya 
metoder som underlättade. Att se det från flera olika perspektiv gjorde 
att man lättare kunde fundera över olika kombinationer av element som 
ton och rytm.

Jag är glad att jag valde att arbeta med ett relativt lågnivå-verktyg som 
OpenAL. Det gjorde att jag fick en mer ingående uppfattning om 
prestanda.

Mycket av tiden gick till research av ljudsyntes, och det är lite synd att 
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det aldrig blev en implementation eftersom jag efterhand fick en mer 
ingående inblick i dess klara fördelar.

Det hade inte varit svårt om man innan lyckats bestämma sig för något 
färdigt verktyg att använda, och kunnat kombinera detta med OpenAL. 
Det var dock en djungel av olika typer av ljudsyntesverktyg för spel och 
att hitta rätt och testa dessa hade tagit hela projekttiden.

Valet att tillverka ljudeffekterna med syntar var förutom designaspekten 
också indirekt kunskapsutvecklande och gav en förståelse för hur man 
skulle kunna implementera realtidssyntes. Det är något jag kommer se 
över möjligheterna för i framtida projekt.

Något som jag har fått en bättre uppfattning är tidsåtgången i ett så 
pass långt projekt som detta, och hur viktig kommunikationen är under 
resans gång.

Personlig Reflektion - Rickard Sandgren
Detta projekt har för mig varit en uppstartsfas inför förverkligandet av en 
dröm, som innebär att utan några som helst tekniska hinder kunna 
skapa spel precis som jag visionerar dem.

Om man är musiker och plötsligt känner ett extremt behov av att 
beskriva sitt innersta väsen, eller helt enkelt vill tömma sina 
känslobanker på all negativitet som bildar plågor i kroppen, så kan man 
enkelt ta upp sitt instrument och spela. Är man konstnär så kan man 
likaså åstadkomma samma befrielse genom att ta fram sin pensel, 
alternativt plocka fram en grafisk applikation och sedan utrycka sig i 
färg. Men som spelutvecklare, vad man har då? 

Det finns ett stort antal verktyg att välja på idag. Ett av de populäraste 
heter Adobe Flash. Med dess simpla användargränssnitt kan man 
koppla samman musik, bild, skapa animationer och med hjälp av ett 
enkelt scriptspråk även få interaktivitet i sin skapelse. Detta verktyg 
tyckte jag var superbra – ända tills jag började göra komplicerad grafik, 
för då visade programmet sin största svaghet – slö bilduppdatering. När 
jag skapar animationer så vill jag att allt skall röra sig mjukt som 
rinnande vatten - annars så förstörs upplevelsen. Efter att ha undersökt 
andra liknande applikationer så kom jag fram till att jag helt enkelt får 
bygga min egen programvara helt ifrån grunden, så att den kan 
tillfredställa mina specifika behov så bra som möjligt. Jag måste få total 
förståelse för hur tekniken fungerar så att ingen prestanda skall kunna 
gå till spillo. Upplevelsen med Flash var dock inte den enda gnistan till 
projektet – det är en process som har pågått under en stor del av mitt liv 
när jag programmerat på min fritid.
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Mitt tidigaste behov av bättre prestanda var när jag satt hemma under 
gymnasietiden och programmerade spel på min Amiga. Ofta kände jag 
mig begränsad av att datorns grafiska kapacitet inte räckte till för att 
kunna förverkliga mina spelidéer. När jag senare studerade på BTH så 
hade vi i slutet på utbildningens första år ett spelprojekt. Eftersom jag 
nu arbetade på en snabb PC så hade jag uppfattningen om att dålig 
grafisk prestanda inte längre skulle vara något problem. Men när 
projektet väl hade kommit igång och spelet blev mer grafiskt krävande, 
så blev bilduppdateringen återigen dålig. I efterhand förstod jag att det 
berodde på att jag använde en grafisk motor som inte utnyttjade 
datorns maximala kapacitet, och det fanns ingen möjlighet att ändra på 
det faktumet. Detta var droppen. 

Under studiernas andra år så valde jag till kurser i 3d-programmering, 
eftersom den jag fick inriktningen Design, som nästan helt saknade 
programmeringskurser. Äntligen fick jag lära mig hur man skulle 
programmera hårdvaran så att ingen prestanda skulle kunna gå till 
spillo. 

Kort därefter började jag att arbeta på en enkel motor inriktad på 
2dgrafik. Att denna skulle mynna ut i ett större arbete hade jag då inte 
en aning om – det var bara ännu ett projekt i mängden. Ifrån kamrater - 
som experimenterade mycket med algoritmer som genererade 
spännande grafiska effekter i 2d  - fick jag sedan mycket inspiration. 
Jag började själv att pröva på att bygga ut min motor med denna 
spännande teknik. Projektet växte och till slut så kände jag att det var 
värt att satsa ordentligt. Jag programmerade nu som minst varannan 
dag och bestämde mig för att ägna hela den tematiska fördjupningen 
under utbildningens tredje år åt att arbeta vidare på motorn. 

I utbildningens första år lärde jag känna Harry Lundström eftersom vi 
hamnade i ett gemensamt projekt. Kort därefter erbjöd han mig att göra 
musik till ett spelprojekt – ett samarbete som gick mycket bra. Eftersom 
det visade sig att vår smak när det gäller spel, estetik och ljud var 
väldigt likvärdig, så bestämde vi oss för att även samarbeta under 
kandidatarbetet.

Under kandidatarbetet så var jag alltid den stora optimisten. Oavsett om 
våra deadlines bröts så kände jag alltid att projektet skulle mynna ut i 
något mycket positivt och tillfredställande för oss. Dock fanns det ändå 
en del funderingar som ibland ploppade upp i mitt huvud och gjorde mig 
osäker på mitt arbete: 

 Hade det varit smartare och mer tidseffektivt att hämta in en 
annan färdig motor och modifierat den efter mina behov? 

 Tänk om det finns en gratis spelmotor som är precis som min, 
fast gör jobbet bättre - då hade allt jobb varit i onödan!

Som tur var hade jag alltid svar på mina frågor som ökade min 
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motivation. Min motor var genuin, och oavsett om det skulle släppas 
något som skulle springa förbi mina framsteg, så skulle jag få min 
kompetens med mig i slutändan till att bygga nya projekt med.

När projektet började gå mot sitt slut så kände jag mig besviken på mig 
själv eftersom jag inte hann implementera så mycket som jag hade 
planerat. Egentligen borde jag inte ha känt så, för jag gav verkligen mitt 
allt i det här projektet. Men skulden satt i det faktum att jag överskattade 
min förmåga att kunna prestera både en fullt fungerande spelmotor med 
tillhörande avancerad editor, samt ett bra spel som skulle vara värt att 
visa upp. Jag kände att jag svikit min arbetskamrat, eftersom 
inriktningen på att få klart ett spel gjorde att han begränsat sig i sitt 
arbete till att få fram musikaliskt material istället för att fokusera på den 
tekniska och mer experimentella biten när det gäller ljud. Även jag hade 
tjänat på det eftersom spelmotorn och dess editor då hade kommit 
längre i utvecklingen. Nu fick vi istället en spelprototyp som inte blev 
helt till vår tillfredställelse. Dock är det ändå inget misslyckade, för även 
om vi inom ramen av projekttiden inte hann med allt som vi planerade, 
så hindrar det inte oss ifrån att komplettera spelet efter skolan. 

Jag får ofta nya idéer om hur jag ska vidareutveckla motorn. Samtidigt 
hejdar jag mina tankegångar för att inte skall glömma det viktigaste: 
spelmotorn skapade jag endast för att få möjlighet att vara kreativ inom 
interaktivitet utan att några prestandabegränsningar skall få hindra min 
skaparglädje. Möjligheten om att kunna skapa utan tekniska 
begränsningar är så nära nu, så att jag inte glömma att utnyttja den.
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Bilaga 1 - Projektplan

Projektplan  - Spelprojekt
Projektmedlemmar:
Harry Lundström – ljudprogrammering, ljuddesign, musik
Rickard Sandgren – spelmotor, editor, grafik

Målet med projektet
Målet med projektet är att bygga ett spel med de verktyg vi arbetat med 
under hösten, nämligen en spelmotor och editor. Våra kvalitetskrav på 
slutprodukten ämnar att nå en topplacering i SGA (Swedish Game 
Awards), som vi kommer att deltaga i. Vi vill med vår produkt göra ett 
bra spel och ett namn för oss själva.

Syftet med projektet
Att med spelmotorn och editorns flexibilitet ha möjligheten att slippa 
specialdesigna varje nytt element i spelet, samt att kunna fokusera på 
spelets design snarare än dess programmering.

Det vi även haft i åtanke när vi arbetat med verktygen är att hålla 
externa bibliotek plattformsberoende och i största mån fria från licenser 
så att vi i slutändan ska ha större möjligheter att distribuera spelet samt 
till ett så lågt pris som möjligt.

Ett underliggande syfte är även att kunna återanvända motorn och 
editorn i framtiden. 

Projektmetod
Initialt kommer vi att arbeta fram en skiss till ett speldesigndokument, så 
att vi skall få en uppfattning om spelets omfattning. Eftersom vår 
spelmotor vid projektets start ännu inte är helt färdig, så är detta 
nödvändigt för en noggrannare planering av vårt arbete.

Speldesignmässigt kommer vi att arbeta ohämmat för att spelet skall bli 
så intressant och nyskapande som möjligt. All kontent till spelet kommer 
vara originalverk producerat av oss själva. Vi är öppna för en extern 
part när det gäller den grafiska biten om vi finner att vi inte når upp till 
den standard som vi eftersträvar.

Tidplan för projektet

V4, 21 januari 
Färdigställande av spelmotor och editor
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V5, 28 januari
Färdigställande av spelmotor och editor

v6, 4 februari
Experimentfas speldesign

v7, 11 februari
Experimentfas speldesign

v8, 18 februari
Produktion av speldesigndokument – lämna in till SGA

v9, 25 februari
Färdigställa spelets grundfunktionalitet
Produktion av testgrafik

v10, 3 mars
Färdigställa spelets grundfunktionalitet
Produktion av testgrafik

v11, 10 mars
Speltest 1
Vid behov, justera spelets mekanik 

v12,17 mars
Produktion av en level och dess element.
Grafik och ljud.

v13, 24 mars
Produktion av en level och dess element.
Grafik och ljud.

v14, 31 mars
Produktion av en level och dess element.
Grafik och ljud.

v15, 7 april
Speltest 2
Justera spelets komponenter efter utvärdering

v16, 14 april
Sista produktionsveckan

v17, 21 april
Buggfix och optimering

33



Spelproduktion för 2dmiljö Rickard Sandgren och Harry lundström

v18, 28 april (vecka 18)
Examination

Eventuell ekonomi för projektet
Reseersättning för resa till SGA i Stockholm i juni.

Behov
Projektrum
Programmeringshandledning

Risker med projektet
Editorn tar mer tid än vi trott att få klar så att tidsplaneringen brister.
Vi kommer inte fram till ett speldokument.
Testningen visar stora brister i koncept.
Vi kan inte nå upp till den nivå vi har för grafiken.
Spelet når inte upp till förväntad FPS.
Vi som programmerare når inte upp till det vi vill åstadkomma.
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