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Sammanfattning 

Detta arbete beskriver hur processen för att skapa en generell hjulklass har gått till. 

Klassen skall skapas med hjälp av fysikmotorn Bullet. Den generella hjulklassen skall 
användas som en komponent i Craft Animations fordonssimuleringar. 

Det finns stöd för 3 olika former av hjulupphängning. Oberoende hjul med 
kollisionskroppar, Länkade hjul med kollisionskroppar samt Hjul med strålföljning. 
Rapporten visar hur konstruktionen av dessa hjulupphängningar går till. 

Slutligen görs en sammanställning där de olika teknikerna diskuteras och jämförs. 

 



 

Summary 

This works describes the process of creating a generic wheel class. 

The class has been created with the help of the physics engine Bullet. The generic class 
will be used as a component in the vehicle simulations done by Craft Animations. 

The Class supports three different kinds of suspension systems, Stand alone wheels 
with collision objects, Linked wheels with collision objects and wheels with ray tracing. 
The report shows how the construction of these suspension systems is done. 

Finally a short evaluation is presented which presents pros and cons for the different 
techniques.  
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Abstract 

Detta arbete beskriver hur konstruktionen av en generell hjulklass har gått till. Den 
beskriver hur Fysikmotorn Bullet används för att simulera hjul och hjulupphängning. 

Nyckelord: Hjul, Hjulupphängning, Kollisionskropp, Constraints, Fysik. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Att göra simuleringar av fordon och då framförallt bilar i dagens datoranimationer är 
ett långsamt och mycket tidskrävande arbete[3]. Man brukar säga att en bra animerare 
kan producera 2 sekunder högkvalitativ animering om dagen.[3]. Med hjälp av Craft 
Director Tools (Hädanefter kallat CDT) kan man snabba upp denna process uppemot 
hundra gånger[3 ].  I dagsläget finns dock begränsningar i hur simuleringarna av 
fordon sker. Craft Animations (Hädanefter kallat CA) använder idag ett system som 
använder strålföljningsteknik för att simulera bilar. I nästa generations mjukvara vill 
CA istället ha ett system som använder sig av kollisionsdetektering i realtid för sina 
simuleringar av fordon.  

1.2 Syfte 

I nuvarande tappning använder CDT en plugin som heter 4-wheeler för att simulera 
bilar och andra fordon som färdas på fyra hjul. Denna version fungerar bra så länge 
man kör på marken och inte vill simulera till exempel körning på två hjul eller 
tillexempel voltning med bilen eller kollidera med objekt. Syftet med detta arbete är att 
konstruera en generisk hjulklass som använder fysikmotorn Bullet, denna klass ska 
sedan användas av nästa generations fordonssimulerings-plugin.  

 

1.3 Mål 

 

1.3.1 Huvudmål 

Målet med arbetet är att konstruera en generell hjulmodell som använder fysikmotorn 
Bullet som skall kunna användas med CA fordonssimulerings-plugins. 

1.3.2 Delmål 

 
En mängd mindre delmål har sats av uppdragsgivaren CA 

- Hjulmodellen skall vara en fristående komponent som kan integreras i 
befintliga system. 

- Hjulmodellen skall kunna ha ett vridmoment samt en inre friktion 
- Hjulen skall kunna ha en cambervinkel 
- Hjulen skall ha upphängning, fjädring och dämpning 
- Hjulen skall kunna påverkas extern genom att applicera gas och broms. 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete kommer inte gå in på hur fysikmotorer fungerar på djupet såsom lösning 
av constraints, uträkning av friktionskrafter eller impulser vid kollision utan endast 
förklara grundkoncepten. Inte heller kommer arbetet i detalj förklara hur bullet löser 
hjulupphängning i detalj vad gäller strålföljning. 
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2. Teori 

2.1 Fysikmotorer 

Fysikmotor ett begrepp som avser mjukvara som används för att göra fysikaliska 
simuleringar. Fysikmotorer är i första hand skapade för att användas i dataspel och 
vetenskapliga simuleringar [4]. De som används i vetenskapliga syften har oftast en 
större precision än de som återfinns spel eftersom spel inte alls har samma krav på 
realism.  De simuleringar som utförs i en spelbaserad fysikmotor kan hantera 
kollisionsdetektion, friktion, massa, rotationshastighet, tröghet samt annan mindre 
komplex funktionalitet [4], medans de vetenskapligt designade fysikmotorerna kan 
hantera hur vätska rör sig, hur energi transporteras i deformerbara objekt, 
luftmotstånd samt andra mer komplexa simulationer. 

2.2 Bullet  

Bullet är en fysikmotor som är baserad på öppen källkod. Den är utvecklad av Erwin 
Courmans. Dess utveckling är styrd av synpunkter, återkoppling och bidrag från dess 
Community [5] För mer ingående info om komponenterna i Bullet hänvisas läsaren till 
Bullets hjälpdokumentation. 
 

2.2.1 Viktiga komponenter i Bullet 

btDynamicsWorld 

btDynamicsWorld är själva fysikvärlden som alla beräkningar, förflyttningar och 
rotationer sker i. Det är ett gränssnitt som också sköter all uppdatering av fysiken. 
Även sådant som gravitation och tröghet hanteras av btDynamicsWorld. För att skapa 
ett objekt av typen btDynamicsWorld behövs en skara delkomponenter. 

btCollisionAlgorithm 

btCollisionAlgorithm anger vilken algoritm som ska användas för att sköta 
kollisionsdetektion, olika funktioner i klassens anropas beroende på vilka collisionshapes 
som hanteras.  En Sfär kolliderar helt enkelt mot en ett plan om planet är närmare 
sfären än sfärens radie(se figur 1), dock måste en annan teknik används om t.ex. en 
månghörning kolliderar med planet måste en annan teknik användas(se figur 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1 Kollisions mellan plan och sfär. Figur 2. Kollision mellan plan och 

månghörning 
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btBroadPhaseInterface 

btBroadPhaseInterface kontrollerar vilka kollisionsobjekt som kolliderar med 
varandra. Genom att dela upp kollisionsobjekten i olika grupper så snabbas 
kollisionsdetektionen upp avsevärt[1], istället för att alla kollisionsobjekt skall 
kontrolleras så kontrolleras bara kollision mot de kollisionsobjekt som ligger i samma 
grupp.(se figur 3 och 4) 
btBroadPhaseInterface används även för att sätta begränsningar på kollisionsobjektens 
boundingboxes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

btSequentialImpulseConstraintSolver 

btSequentialConstraintSolver hanterar kollisionspunkter samt applicerar impulser på 
objekt för att simulera kollision och friktion. När en kollision mellan två objekt sker 
räknar btSequentialImpulseConstraintSolver ut vilken storlek samt i vilken rikting 
impulser skall appliceras för att kollisionsobjekten skall få korrekta rörelser efter 
kollisionen.  Hanterar även constraints genom att beräkna deras begränsningar och 
impulser.(se figur 5,6,7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 3. Kollisionsobjekt innan 
uppdelning av grupper Figur 4. Kollisionsobjekt indelade i grupper 

Figur 5.Sfär innan kollision Figur 6. Sfär i kollision med plan, 
kontaktimpuls appliceras 

Figur 7. Impuls applicerad 
som genererar önskad 
rörelse för sfären 
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btRigidBody 

btRigidBody är kollisionsobjekten i bullet. Kollisionsobjekten är de delar av motorn 
som kolliderar med varandra. Dessa objekt är fysiska representationer som sedan kan 
användas för att rendera grafiska objekt. De har olika fysiska attribut såsom massa, 
linjär hastighet, vinkelhastighet och tröghet. 

btCollisionShape 

btCollisionShapes används för att skapa kollisionsobjekt. De har attribut som 
collisionMargin, scaling, för att skapa en btRigidBody användes btCollisionObject, 
massa, btMotionState samt tröghet. 

btTransform 

btTransform är Bullets transformationsmatriser, enkelt beskrivet fås positionen genom 
btTransform::getOrigin() och rotationen genom btTransform::getBasis() 

btTypedConstraint 

Constraints är den delen av fysikmotor som används för att sammankoppla 
kollisionsobjekt på olika sätt. Det kan för att simulera olika saker, t.ex. gångjärn på 
dörrar(se figur 8), rep, kedjor eller som i detta arbete, hjulupphängning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Constraints som fungerar som gångjärn och kopplar cylindrarna och 
dörren till varandra. 
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btTypedConstraint är basklassen för alla constraints i bullet. Dessa constraints kan 
användas för att begränsa kollisionsobjektets rörelser i olika former. 

 
I bullet används olika former av constraints som alla ärver från btTypedConstraint. 
Det går även att bygga egna varianter om så önskas. De som följer med Bullets SDK 
är: 
 

- btGeneric6DofConstraint 
- btHingeConstraint 
- btPoint2PointConstraint 
- btConeTwistConstraint 

 
 

I detta arbete har endast btGeneric6DofConstraint används, därför kommer endast 
denna constraint att förklaras i detalj. De andra constraintsen kommer endast förklaras 
grundligt. För mer information om constraints hänvisas läsaren till Bullets 
hjälpdokumentation. 
 
 
btGeneric6DofConstraint 

 
btGeneric6DofConstraint står för bullet generic six degrees of freedom och kan 
användas för att simulera en mängd olika constraints genom att manipulera dess sex 
axlar. De tre första axlarna står för den linjära transformationen och de tre sista axlarna 
står för de tre rotationsaxlarna. Alla sex axlar kan vara helt låsta, helt öppna eller 
öppna delvis. Detta görs genom att sätta begränsningsvärden på de medlemsvariabler 
som finns på constrainten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. En btGeneric6DofConstraint, två 
btRigidbodies sammankopplade, varje 
btRigidbody har sin egen constraintrymd. 
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Linjär translation 

De variabler som finns tillgängliga för att begränsa den linjära translationen är: 
 

- Linerar upper limit 
- Linerar lower limit 
- m_accumulated Impulse 
- m_damping 
- m_restitution 
- m_limitsoftness 

 
Linerar upper/lower limit 
Dessa variabler definierar vilka gränser som kropparna kan röra sig mellan i constraintens 
lokala koordinater. Dessa värden sätt för varje translationsaxel. För att öppna axeln helt 
anges ett större värde på lower limit än upper limit, för att stänga den helt sätts samma 
värde på både lower limit och upper limit och för att öppna den delvis sätts lower limit 
till ett lägre värde än upper limit. Alla axlar är låst från start. 

 
m_accumulated Impuls 
Detta är den impuls som genererats av constrainten för att placera tillbaka 
kollisionsobjekten mellan sina gränsvärden. 

 
m_damping 
Används för att sätta styrkan på dämpningen av translationen, vid ett högre värde rör sig 
kollisionskropparna långsammare än vid ett lägre värde. 
 
m_restitution 
constraintens studskofficient, ett högre värde genererar mer studs. 
 
m_limitsoftness 
m_limitsoftness används för att kontrollera hur stor den impuls som motverkar 
translation utanför gränsvärden blir. Vid ett större värde ökas denna impuls samt 
minskar vid ett mindre värde. 

Rotation 

Rotation kan ske kring tre axlar, för att använda constraintens kontrollparametrar 
måste den axel som avses anges. 
För att kontrollera rotationen av kollisionskropparna används följanda parametrar 

- Angular lower limit 
- Angular upper limit 
- m_bounce 
- m_damping 
- m_limitsoftness 
- m_ERP 
- m_maxLimitForce 

 
Angular lower/upper limit 
Fungerar på samma sätt som vid linjär translation förutom att istället för att begränsa 
translationen så sätts gränsvärden för rotation istället. Dessa gränsvärden kallas även 
gränsvinklar. En helt öppen axel gör att kollisionskroppen kan rotera helt fritt runt 
axeln i fråga. 
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m_bounce 
Studskofficent i den angivna axeln. 
 
m_damping 
Bromsar rotationen runt den angivna axeln, ett större värde ger större dämpning än ett 
lägre värde. 
 
m_limitsoftness 
Påverkar hur stor impulsen som stöter tillbaka kollisionskroppen om den gått utanför 
sina gränsvärden. Ett större värde ger en större impuls. 

 
m_erp 
m_erp står för error reduction parameter och är den variabel som kontrollerar hur 
mycket en kollisionskropp som kommit utanför sina gränser skall korrigeras. Vid ett 
större värde applicerar constrainten en större impuls för att korrigera rotationen av 
kollisionskroppen, är m_erp däremot satt till ett mindre värde blir impulsen mindre.
  
m_maxLimitForce 
m_maxLimitForce är den maximala styrkan som den motverkande impulsen kan ha. 

 
btHingeConstraint 
btHingeConstraint tillåter endast rotation kring en axel och ingen linjär translation. Ett 
exempel för hur detta kan användas är t.ex. gångjärn på dörrar. 
 
btPoint2PointConstraint 
btPoint2PointConstraint kan användas för att fästa två kollisionskroppar vid en punkt.  
De två kollisionkropparna kan sedan rotera fritt runt punkten men translationen är 
låst. 
 
btConeTwistConstraint 
btConeTwistConstraint fäster två kollisionskroppar vid varandra. De begränsningar 
som kan sättas är translation i en axel samt rotation runt tre axlar. Genom dessa 
begränsningar kan man simulera att en av kollisionskropparna kan rotera inom en kon. 
Detta är väldigt användbart för att simulera ragdolls. 

Kommersiell användning av Bullet 

Bullet utnyttjas idag av en mängd olika applikationer och spel. Fysikmotorn stöder 
flera olika plattformar, däribland Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Win32,Linux. 
Mac OSX etc. [6] 
 
Bullet används av flera stora spelbolag i AAA titlar på alla ledande plattformar. [6] 
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2.3 Modellering av hjul och hjulupphängning i 
fysikmotorer 

Enligt kravspecifikationen för detta arbete från CA skall två stycken olika tekniker 
användas för att simulera hjulen och dess upphängning.  Dessa två är följande 

- Strålföljning  
- Kollisioner mellan rigida kroppar 

 
Strålföljning 
Detta är en av de vanligaste teknikerna för att simulera hjul och hjulupphängning för 
spel och simulationer med hjälp av fysikmotorer [7] [8 ]. Istället för att modellera 
fysiska hjul används virtuella hjul. En stråle skjuts ner i marken från centrum av 
hjulet och mäter avståndet mellan centrum av hjulet och marken, beroende på detta 
avstånd beräknas fjädring, dämpning och hjulets nya position.  Bullet har en inbyggd 
färdig klass för att hantera fordon och strålföljning. 
[ 8]  
Även AGEIA PhysX har en färdig klass för att simulera hjul. [2] 
 
 
 
Kollision mellan rigida kroppar 
Den andra varianten som skall användas i arbetet är kollision av rigida kroppar, detta 
system bygger på att hjulen konstrueras som rigida kroppar som med hjälp av en 
serie constraints och axlar som sitter seriekopplade till fordonets chassi. I t.ex. ODE 
finns en speciell constraint som hanterar hjulupphängning.  [9] En sådan constraint 
finns inte i bullet utan istället måste en serie av 6DofConstraints användas.  När det 
inträffar en kollision mellan marken och hjulet kommer hjulets position att 
korrigeras av fysikmotorn. Detta medför att även constrainten som håller fast hjulet 
vid axeln transformeras vilket i sin tur medför att nästa constraint tranformeras. 
Denna kedjereaktion fortlöper till chassis som beroende på inställningarna i 
constraintsen transformeras som önskat. 
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3. Metod 

För att implementera arbetet har en mängd verktyg används. I ett tidigt stadie 
användes API:et Open GL för att implementera en applikation som kunde rendera 
fordonet och dess hjulupphängning. Programkoden är skriven i C++. Programmen 
som använts är Visual Studio 2005 samt 3D studio max. Två tekniker för att simulera 
hjulupphängning har använts. Hjulupphängning med Bullets inbyggda system samt 
hjulupphängning med kollisionskroppar. 

3.1 Hjulupphängning med Bullets RaycastVehicle. 

I fysikmotorn Bullet finns det inbyggd funktionalitet för att skapa fordon, dessa fordon 
använder sig av tekniken strålföljning för att simulera hjul och upphängning. [8] 
Basklassen heter btRaycastVechicle och är en kraftigt modifierad variant av 
btTypedConstraint. För att konstruera ett fordon måste först en instans av klassen 
btVehicleRayCaster skapas, denna klass sköter strålföljning för fordonet. Sedan skapas 
en instans av btRaycastVehicle som är själva fordonet. För att få fordonet att 
interagera med resten av objekten måste den även skickas in i fysikvärlden.  
 
För att fordonet skall veta vad som är upp och ner i fysikvärlden måste även ett 
koordinatsystem sättas. När all denna grundläggande konfiguration är gjord är det dags 
att skapa hjul. Skapandet av hjulen kräver en mängd parametrar. De är följande: 
 

- Kontaktpunkt i chassi. 
- Riktning av x-axeln för hjulet 
- Hjulbredd 
- Hjulradie 
- Hårdheten på dämpningen 
- Maxläge för dämpning 
- Minläge för dämpning 

 
Dessa parametrar hämtas från CDT. Sedan anropas funktionen för att skapa hjulen i 
btRaycastVehicle. För att hjulen och fordonet skall uppföra sig korrekt måste 
uppdateringsfunktionen för fordonet åkallas i varje uppdatering. 
All den uppdatering som sker görs internt i Bullet det den uppdateringsfunktion som 
åkallas är den en som behövs. 
Nedan följer ett flödesschema för Bullets interna uppdatering av fordonet:  
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Figur 10. Flödesschema för Bullets interna uppdatering av stålfölningshjul. 
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För att applicera acceleration och deacceleration på fordonet anropas Bullets inbyggda 
funktioner som hanterar dessa kommandon: 

- ApplyEngineForce() 
- setBrake() 

 
Dessa funktioner adderar värden till fordonets hastighetsvariabler som sedan används i 
uppdateringen av hastigheten. 
 
Styrning av fordonet sker genom att anropa setSteeringValue().  Funktionen sätter 
vridningen på hjulet till det önskade värdet. 

3.2 Hjulupphängning med kollisionsobjekt och 
oberoende hjul. 

Hjulen, hjulupphängningen och chassit är alla uppdelade i olika kollisionsobjekt. För 
att få en övergripande bild av de olika objekten innan de förklaras i detalj så följer här 
en överskådlig överblick av de komponenter som bygger upp chassit, 
hjulupphängningen och hjulen. 

Det finns sex olika objekt som används för att modellera systemet. Dessa är 

 
- Chassit 
- Kontaktpunkt i chassit 
- Kompressionsaxeln 
- Svängpunkt mellan kompressionsaxeln och svängaxeln 
- Svängaxeln 
- Hjulet 

 
Till att börja med finns chassit. Det är själva fordonet som hjulupphängning är fäst 
vid. För att kunna fästa axlarna vid chassit måste kontaktpunkter skickas in från CDT.  
Dessa kontaktpunkter finns representerade i 3ds max när en pluginen startas. Genom 
att påverka positionerna för dessa kontaktpunkter innan simuleringen startar så ändras 
fästningspunkten i chassit för kompressionsaxeln i chassit. 
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Efter att positionen för kompressionsaxeln måste vid svängbara hjul även 
svängpunkten bestämmas. Svängpunkten är den punkt som binder ihop 
kompressionsaxeln och svängaxeln. Genom att justera positionen innan simulering 
bestäms vart svängningen av axlarna skall ske. Sist så måste även hjulet placeras ut.  
Detta kan ske på valfri position, så länge det är placerade längre från chassit än 
svängpunkterna. 

 

 

 

Kontaktpunkt i 
chassit 

Kontaktpunkt mellan 
kompressionsaxeln och 
Svängaxeln 

Kompressionaxeln Svängaxeln 

Figur 11. Kontaktpunkter. 

 

Figur 12. Kompressionaxel och svängaxel. 



 

3.2.1 Kompressionsaxeln

Kompressionsaxeln är den delen av fordonet som vid svängbara hjul binder ihop 
styrningskropparna med chassit. Vid icke
till hjulet. 

 
Kompressionsaxeln är en btRig
när man initierar hjulklassen. Längd, position
från 3ds max genom att 
fästningspunkt, svängningspunkt samt hjulets c
från input via CDT. Eftersom hjulen sitter på olika sidor måste även axlar och deras 
rikting vara spegelvända på de olika sidorna, detta löses genom att man tar x
positionen från hjulets ifråga centrumpunkt och sedan spe
riktning beroende på vilken sida av hjulet de är.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att fästa kompressionsaxeln i chassit används en 6dof
constrainten skall fungera som önskat måste man skicka in följande saker i 
konstruktorn: 
  
1. Chassits rigidbody
2. Kompressionsaxelns rigidbody
3. Fästningspunkt i chassit i chassits lokala 
4. Fästningspunkt i kompressionsaxeln i lokala 

 
För att få transformationsmatrisen för kontaktpunkten i chassit skickar man in chassits 
kontaktpunkts position som origo i en indentitetsmatris. Transformen för 
kompressionsaxeln fås genom att ta halva 
hjulets x-positions tecken. Detta värde 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 13. Kontaktpunk

Figur 15. Constraintrymd för chassit.

Kompressionsaxeln 

Kompressionsaxeln är den delen av fordonet som vid svängbara hjul binder ihop 
styrningskropparna med chassit. Vid icke-svängbara hjul är den istället kopplad direkt 

Kompressionsaxeln är en btRigidBody som är skapat av en btBoxShape som skapas 
när man initierar hjulklassen. Längd, position och rotation på axeln skapas dynamiskt 
från 3ds max genom att CDT läser in kontaktpunkter från 3ds max-scenen för 
fästningspunkt, svängningspunkt samt hjulets centralpunkt. Massan på axeln hämtas 

. Eftersom hjulen sitter på olika sidor måste även axlar och deras 
rikting vara spegelvända på de olika sidorna, detta löses genom att man tar x
positionen från hjulets ifråga centrumpunkt och sedan speglar axlarnas positioner och 
riktning beroende på vilken sida av hjulet de är.   

För att fästa kompressionsaxeln i chassit används en 6dof-constraint. För att 
skall fungera som önskat måste man skicka in följande saker i 

rigidbody 
Kompressionsaxelns rigidbody 
Fästningspunkt i chassit i chassits lokala koordinater. (se figur 13) 
Fästningspunkt i kompressionsaxeln i lokala koordinater.(se figur 14)

För att få transformationsmatrisen för kontaktpunkten i chassit skickar man in chassits 
kontaktpunkts position som origo i en indentitetsmatris. Transformen för 
kompressionsaxeln fås genom att ta halva längden av axeln och multiplic

positions tecken. Detta värde sätts sedan som origo i en identitetsmatris.

ontaktpunkt i chassit Figur 14. Kompressionsaxel 
skapad 

15. Constraintrymd för chassit. Figur 16. Constraintrymd för 
kompressionsaxeln. 
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Kompressionsaxeln är den delen av fordonet som vid svängbara hjul binder ihop 
svängbara hjul är den istället kopplad direkt 

idBody som är skapat av en btBoxShape som skapas 
och rotation på axeln skapas dynamiskt 

scenen för 
entralpunkt. Massan på axeln hämtas 

. Eftersom hjulen sitter på olika sidor måste även axlar och deras 
rikting vara spegelvända på de olika sidorna, detta löses genom att man tar x-

glar axlarnas positioner och 

constraint. För att 
skall fungera som önskat måste man skicka in följande saker i 

(se figur 14) 

För att få transformationsmatrisen för kontaktpunkten i chassit skickar man in chassits 
kontaktpunkts position som origo i en indentitetsmatris. Transformen för 

av axeln och multiplicera med 
sedan som origo i en identitetsmatris. 

Kompressionsaxel 
 

Constraintrymd för 
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3.2.2 Begränsningar och variabelvärden. 

För att få kompressionsaxeln att simulera dämpning och fjädring används de 
begränsningar som kan sättas på constrainten. De begränsningar som är intressanta i 
detta läge är följande: 
 
- Angular upper limit 
- m_bounce 
- m_limitsoftness 
- m_damping 
- m_maxLimitForce 
- m_erp 

 
Angular lower limit sätts till det värde som önskas vara den lägsta gränsvinkel som 
kompressionsaxeln kan ha och angular upper limit till det största värde man vill att 
axelns gränsvinkel ska ha. En gränsvinkel är den vinkel där man vill att axeln skall 
stanna i sin rotation runt kontakt punkten, utan gränsvinklar hade axlarna kunna 
roterat helt fritt runt sin axel och det är ej ett önskat resultat. 
I detta fall är det endast intressant att ha gränser på z-axeln eftersom vi vill att både y- 
och x-axeln skall vara helt låsta. Detta åstadkommes genom att sätta både angular 
upper samt angular lower limit till samma värde på y- och x-axeln samt att z-axelns 
angular limits sätts till sina gränsvinklar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
m_bounce används för att sätta studskomponenten i constrainten. Ett högre värde ger 
mer studs när axeln når sina gränsvinklar. m_limitsoftness sätts för att man skall 
kontrollera hur hårt fjädringen slår tillbaka när axeln gått utanför sina gränser. Är 
m_limitsoftness satt till ett lågt värde blir constrainten väldigt förlåtande och låter 
axeln passare utanför sina vinklar utan större protest, sätts den däremot till ett högt 
värde applicerar constrainten en kraftig impuls på axeln så fort den går utanför sin 
vinkel. En för högt värde på m_limitsoftness kan göra att constrainten går sönder. 
Detta beror på att impulsen som appliceras på axeln är för stor och skickar axeln till 
sin andra limits som sedan applicerar ännu en för stor impuls. Detta skapar en jojo-
effekt som helt sliter sönder jointen och medföljande rigidbodies får positioner som 
inte är önskade.  

Figur 16. Maxvinkel för 
kompressionsaxeln. 

Figur 17.  Minvinkel för 
kompressionsaxeln 



 

 
m_damping sätts för att
för att simulera dämpning på fordonet. Genom at
snabbare dämpning av axelns rotation än genom att applicera ett lägre värde.
m_maxLimitForce är den variabel som an
sätts på axeln när den gått utanför sin gränsvinkel. Sätts ett högt värde är blir impulsen 
större. Om m_maxLimitForce sätts till ett för stort värde kan samma problem som vid 
för stort värde på m_limitsoftness uppko
effekt uppkommer. 
 

 

3.2.3 Svängaxeln 

Svängaxeln är den axeln som vid svängbara hjul 
hjulet. Svängning med 
Svängsaxeln skapas även den
avståndet mellan svängningspunkten
läses in från 3ds max genom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svängaxeln är en btRigidBody
fästa svängsaxeln till kompressionsaxeln används samma teknik som vid 
kompressionsaxeln, dvs.
intressant låta axeln rotera i runt sin y
 
För att skapa constrainten krävs följande saker.
 

1. Kompressionsaxelns 
2. Svängsaxelns
3. Kontaktpunkten i kompressionsaxeln i lokala 
4. Kontaktpunkten i svängaxeln i lokala koordinater
5.  

 
 

Figur 17. Sväningspunkt och hjulet.

m_damping sätts för att påverka dämpningen vid rotationen av axeln. Detta används 
för att simulera dämpning på fordonet. Genom att applicera ett högre värde fås 
snabbare dämpning av axelns rotation än genom att applicera ett lägre värde.
m_maxLimitForce är den variabel som används för att kontrollera den impuls som 
sätts på axeln när den gått utanför sin gränsvinkel. Sätts ett högt värde är blir impulsen 
större. Om m_maxLimitForce sätts till ett för stort värde kan samma problem som vid 
för stort värde på m_limitsoftness uppkomma, impulsen blir för stor och samma jojo

 

är den axeln som vid svängbara hjul sitter mellan kompressionsaxeln och 
ing med fordonet görs möjligt genom att vrida denna axel.
skapas även den när man initierar hjulklassen och dess längd bestäms 

svängningspunkten och hjulets origo(se figur 17). Dessa positioner 
läses in från 3ds max genom CDT. 

btRigidBody som skapas från en btBoxShape.(se figur 18).
till kompressionsaxeln används samma teknik som vid 
dvs. en 6dof-joint. Skillnaden är att denna gång är det endast 

n rotera i runt sin y-axel.  

För att skapa constrainten krävs följande saker. 

Kompressionsaxelns rigidbody 
Svängsaxelns rigidbody 
Kontaktpunkten i kompressionsaxeln i lokala koordinater 
Kontaktpunkten i svängaxeln i lokala koordinater 

Figur 17. Sväningspunkt och hjulet. Figur 18. Svängaxeln.
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rotationen av axeln. Detta används 
t applicera ett högre värde fås en 

snabbare dämpning av axelns rotation än genom att applicera ett lägre värde. 
vänds för att kontrollera den impuls som 

sätts på axeln när den gått utanför sin gränsvinkel. Sätts ett högt värde är blir impulsen 
större. Om m_maxLimitForce sätts till ett för stort värde kan samma problem som vid 

mma, impulsen blir för stor och samma jojo-

sitter mellan kompressionsaxeln och 
genom att vrida denna axel. 
hjulklassen och dess längd bestäms av 

. Dessa positioner 

(se figur 18). För att 
till kompressionsaxeln används samma teknik som vid 

är det endast 

Figur 18. Svängaxeln. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpunkten för kompressionsaxeln fås genom att ta kompressionsaxeln längd 
delat med två, multiplicerat med 
svängsaxeln fås den genom 
inverterade tecknet för hjulets x
för att placera rotationspunkterna på r
beroende på vilken sida av fordonet de befinner sig.
 
Eftersom att längden på både kompressionsaxlar
mätning av avstånden mellan
för en mängd olika fordonstyper.
en längre styrningsaxel om det är önskvärt. Likadant om 
kontaktpunkten i chassit
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 19. Constraintrymd i 
kompressionsaxeln 

Figur 21. Hjul med kort 
kompressionsaxel och 
svängaxel 

Kontaktpunkten för kompressionsaxeln fås genom att ta kompressionsaxeln längd 
delat med två, multiplicerat med tecknet för hjulets x-position. För kontaktpunkten i

gsaxeln fås den genom längden av svängsaxeln genom två, multiplicerat med det 
inverterade tecknet för hjulets x-position. Multiplikationen med hjulets x
för att placera rotationspunkterna på rätt sida av axlarna. Positionerna blir inverterade 
beroende på vilken sida av fordonet de befinner sig. 

Eftersom att längden på både kompressionsaxlar och styrningsaxlar skapas efter 
mätning av avstånden mellan kontaktpunkter så kan systemet skapa hjulupphängning 
för en mängd olika fordonstyper. Genom att placera hjulet längre från svängsaxeln 
en längre styrningsaxel om det är önskvärt. Likadant om svängsaxeln sätts längre från 
kontaktpunkten i chassit så skapas en längre kompressionsaxel för t.ex. 

19. Constraintrymd i Figur 20.Constraintrymd i svängaxeln.

Figur 22. Hjul med lång 
kompressionsaxel och kort 
svängaxel  

Figur 
kompressionsaxel och lång 
svängaxel
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Kontaktpunkten för kompressionsaxeln fås genom att ta kompressionsaxeln längd 
position. För kontaktpunkten i 

genom två, multiplicerat med det 
Multiplikationen med hjulets x-position sker 

ätt sida av axlarna. Positionerna blir inverterade 

skapas efter 
skapa hjulupphängning 

svängsaxeln fås 
sätts längre från 
 en månbil. 

.Constraintrymd i svängaxeln. 

Figur 23. Hjul med lång 
kompressionsaxel och lång 
svängaxel 

 



 

3.2.4 Styrning 

För att kunna styra fordonet så krävs
kontaktpunkten mellan 
genom att rotera styrningsaxeln i sig eftersom den sitter fast med en constraint i 
kompressionsaxeln som förhindrar att den vrider sig på oönskade sätt.
constraint håller rotationen runt y
eftersom axeln från start pekar rakt ut från fordonet.
vridmomentsimpuls på axeln.
önskad vinkel emot som input från användaren. Denna vinkel kontrolleras
korrigeras sedan mot styrning
utanför sina gränsvinklar.
nuvarande vinkeln.  I varje pass sker en uppdatering av nuvarande vinkel genom att 
addera skillnaden mellan maxvinkeln och nuvarande vinkel till den nuvara
Detta värde multipliceras med en variabel vid namn styrning
denna variabel fås en 
vinkeln varje bild så itereras vinkeln fram till sin målvinkel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 24. Maxvinkel för styrning

För att kunna styra fordonet så krävs en rotation av styrningsaxeln runt 
kontaktpunkten mellan kompressionsaxeln och styrningsaxeln. Detta kan inte göras 
genom att rotera styrningsaxeln i sig eftersom den sitter fast med en constraint i 

n som förhindrar att den vrider sig på oönskade sätt. Denna 
constraint håller rotationen runt y-axeln låst till ett visst värde. Startvärdet är alltid 0.0 
eftersom axeln från start pekar rakt ut från fordonet. Istället appliceras en 
vridmomentsimpuls på axeln. När styrningsaxeln fått ett anrop om att svänga tas en 
önskad vinkel emot som input från användaren. Denna vinkel kontrolleras

sedan mot styrningsaxelns maxvinkel, detta för att vridningen
utanför sina gränsvinklar. När den önskade styrningsvinkeln har fastslagits hämtas den 

I varje pass sker en uppdatering av nuvarande vinkel genom att 
addera skillnaden mellan maxvinkeln och nuvarande vinkel till den nuvara
Detta värde multipliceras med en variabel vid namn styrningsstyrka, genom att öka 
denna variabel fås en styrning som snabbare når sin önskade vinkel. Genom a

så itereras vinkeln fram till sin målvinkel. 

Maxvinkel för styrning Figur 25. Minvinkel för styrning
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en rotation av styrningsaxeln runt 
och styrningsaxeln. Detta kan inte göras 

genom att rotera styrningsaxeln i sig eftersom den sitter fast med en constraint i 
Denna 

axeln låst till ett visst värde. Startvärdet är alltid 0.0 
Istället appliceras en 

När styrningsaxeln fått ett anrop om att svänga tas en 
önskad vinkel emot som input från användaren. Denna vinkel kontrolleras och 

vridningen inte skall gå 
När den önskade styrningsvinkeln har fastslagits hämtas den 

I varje pass sker en uppdatering av nuvarande vinkel genom att 
addera skillnaden mellan maxvinkeln och nuvarande vinkel till den nuvarande vinkeln. 

styrka, genom att öka 
Genom att låsa 

Figur 25. Minvinkel för styrning 



 

3.3 Sammanhängande

Bakhjulen på vissa hjulupphängningar är 
komfort. [10] För att simulera detta krävs en annan serie av
och constraints än vad som beskrivits i föregående stycke.
för att skapa konstruktionen av axlar och constraints gåtts igenom 
avsnitt, följer endast en kortare redovisning över vi
sammanhängande hjulupphängningen.
 
Istället för kompressionsaxlar finns här istället stabiliseringsaxlar som är kopplade till 
chassit genom 6dof-constraints. Dessa är vinkelrätta mot chassit och kan rotera i x
translationen för dessa axlar är helt låst. 
CDT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dessa två axlar är sedan kopplade till en länkaxel.
från CDT fås den punkt där stabiliseringsaxlarna skall länkas ihop med länkaxeln.
Denna länkning görs genom att fästa en 6dof
och länkaxeln. Resultatet blir en konstruktion som kan 
x-axeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26. Länkaxel mellan hjulen

 

Sammanhängande hjulupphängning 

hjulupphängningar är sammankopplade för att ge stabilitet och 
] För att simulera detta krävs en annan serie av länkade kollisionskroppar 

och constraints än vad som beskrivits i föregående stycke. Eftersom tillvägagångssättet 
för att skapa konstruktionen av axlar och constraints gåtts igenom grundligt i tidigare 

, följer endast en kortare redovisning över vilka komponenter som ingår i den 
hjulupphängningen. 

Istället för kompressionsaxlar finns här istället stabiliseringsaxlar som är kopplade till 
constraints. Dessa är vinkelrätta mot chassit och kan rotera i x

onen för dessa axlar är helt låst. Kontaktpunkterna skickas in som input från 

Dessa två axlar är sedan kopplade till en länkaxel. Genom att kontaktpunkter tagna 
från CDT fås den punkt där stabiliseringsaxlarna skall länkas ihop med länkaxeln.
Denna länkning görs genom att fästa en 6dof-constraint mellan varje stabiliseringsaxel 

Resultatet blir en konstruktion som kan rotera inom valda vinklar runt 

Figur 26. Stabiliseringsaxlar 

mellan hjulen Figur 27. Hjul kopplade till länkaxeln
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för att ge stabilitet och 
länkade kollisionskroppar 
Eftersom tillvägagångssättet 

grundligt i tidigare 
lka komponenter som ingår i den 

Istället för kompressionsaxlar finns här istället stabiliseringsaxlar som är kopplade till 
constraints. Dessa är vinkelrätta mot chassit och kan rotera i x-led, 

ontaktpunkterna skickas in som input från 

Genom att kontaktpunkter tagna 
från CDT fås den punkt där stabiliseringsaxlarna skall länkas ihop med länkaxeln. 

constraint mellan varje stabiliseringsaxel 
rotera inom valda vinklar runt 

27. Hjul kopplade till länkaxeln 



 

 
 
Dämpning och fjädring för
liknande sätt som för den oberoende varianten. Genom att justera följande variabler i 
constrainten som sitter mellan ch
dämpning som eftersträvas.
 

- Angular upper limit
- Angular lower limit
- m_bounce 
- m_limitsoftness
- m_damping 
- m_maxLimitForce

 
Denna form av hjulupphängning gör även att hjulen inte är svängbara.
 

3.4 Kollisionskroppshjul

Hjulet på svängbara hjul är fäst längst ut på 
fäst direkt på kompressionsaxeln.
CDT, detta möjliggör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjulet är skapat en btRigidBody
en btCylinderShape beroende på vad 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 28. Hjul kopplat till svängaxeln

Figur 30. Hjul av sfär. 

fjädring för den här varianten av hjulupphängning konstruerad på 
liknande sätt som för den oberoende varianten. Genom att justera följande variabler i 
constrainten som sitter mellan chassit och stabiliseringsaxeln fås den fjädring och 
dämpning som eftersträvas. 

ar upper limit 
Angular lower limit 

m_limitsoftness 
 

m_maxLimitForce 

Denna form av hjulupphängning gör även att hjulen inte är svängbara. 

Kollisionskroppshjul 

Hjulet på svängbara hjul är fäst längst ut på svängsaxeln, vid icke-svängbara 
fäst direkt på kompressionsaxeln. När hjulet skapas får det en radie som skickas från 

möjliggör konstruktion av såväl små som stora hjul. 

btRigidBody som är skapad från antingen en btSpehershape eller 
en btCylinderShape beroende på vad användaren väljer för inställning i CDT.

28. Hjul kopplat till svängaxeln Figur 29. Hjulet kopplat till 
kompressionsaxeln

 

 Figur 31. Hjul av C
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den här varianten av hjulupphängning konstruerad på 
liknande sätt som för den oberoende varianten. Genom att justera följande variabler i 

s den fjädring och 

svängbara hjul är det 
När hjulet skapas får det en radie som skickas från 

btSpehershape eller 
CDT. 

29. Hjulet kopplat till 
kompressionsaxeln 

v Cylinder 
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Hjulet är fäst i axeln med hjälp av en 6-dof constraint.  Rotationen av hjulet sker runt 
x-axeln, för att detta skall kunna ske måste x-axeln vara helt upplåst samt resterande 
axlar vara låsta. 
 
För att skapa constrainten krävs följande saker 

- Rigidbody för antingen kompressionsaxeln eller svängsaxeln 
- Rigidbody för hjulet 
- Kontaktpunkt i antingen kompressionsaxeln eller svängsaxeln i lokala 

koordinater 
- Kontaktpunkt i hjulet i lokala koordinater. 

 
På samma sätt som tidigare fås kontaktpunkten i axeln i fråga genom att dess halva 
längd och multiplicera den med tecknet för hjulets x-position. Kontaktpunkten i hjulet 
är alltid i dess mittpunkt. 
 
Enligt krav från CA skall det finnas en viss funktionalitet för att påverka hjulet på olika 
sätt. Hjulet skall kunna simulera många av de beteenden som hjul på fordon i den 
riktiga världen har. Följande stycke namnger och beskriver den funktionalitet som 
hjulet har. 
 
Acceleration 
För att få hjulet att accelerera i sin rotation runt x-axeln, dvs. att gasa med fordonet, 
appliceras ett vridmoment i dess positiva x-riktning. Eftersom vridmoment i bullet 
appliceras globalt måsta först hjulets lokala positiva x-riktning hämtas. Skulle 
vridmomentet appliceras Denna vektor fås genom att plocka ut den från hjulets 
transformationsmatris. Den styrka på vridmomentet som appliceras hämtas via input 
från CDT. 
 
Deacceleration 
För att få hjulet att bromsa används två olika tekniker, hård bromsning och mjuk 
bromsning. För hård bromsning sätts hjulets rotationshastighet till 0 i varje 
uppdatering så länge användaren ger den input som anropar 
hårdbromsningsfunktionalliteten. Vid mjuk inbromsning appliceras en 
vridmomentsimpuls som är motverkande till rotationsriktningen vid varje uppdatering 
så länge användare anropar mjuk-inbromsningsfunktionaliteten. Denna motverkande 
impuls så pass liten att den inte stannar hjulets rotation utan stegvis saktar ner 
rotationen. 
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Cambervinkel 
Cambervinel är ett begrepp som används för att definiera vinkeln i z-axeln på hjulet. [11] 
Genom att sätta gränsvinklar i z-led, på constrainten mellan hjulet och den axel som 
hjulet är kopplat till, kan man låsa hjulet i en viss önskad Cambervinel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parallell upphängning av hjul. 
En del hjulupphängningar fungerar så att de håller hjulen parallella med chassit oavsett 
vilken vinkel kompressionsaxeln har. [10] För att åstadkomma denna effekt sätter man 
vinkel i z-led på svängconstrainten till det inverterade värdet för kompressionsaxeln i 
z-led.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 32. Hjul utan cambervinkel Figur 33. Hjul med cambervinkel 

Figur 32. Axlar med parallel upphängning Figur 33. Axlar utan parallel upphängning 
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För att bibehålla cambervinkeln så adderas cambervinkelns värde på den vinkel som 
håller hjulen parallella med chassit i varje uppdatering. 

 
 
Skakning 
I simuleringar av fordon är det ibland önskvärt att ha en funktionalitet som gör att 
hjulen skakar, hoppar och rör sig oregelbundet, detta är för att kunna simulera körning 
på olika ojämna underlag t.ex. grus. Detta simuleras genom att applicera en impuls i 
hjulets upp- och nedåtrikting. Magnituden på skakningen fås genom input från 
användaren, detta värde multipliceras med ett slumpat värde för att få en simulation 
med ojämna skakningar. 
 

 

Trasigt hjul 
Önskemål om att kunna koppla loss hjul under körning har uppkommit från 
uppdragsgivaren CA. Detta görs genom att anropa en funktion som förstör constraintsen 
mellan chassit och kompressionsaxeln. Detta gör att axlar och hjul lossnar från 
fordonet. Det finns även funktionalitet implementerad som förstör constrainten mellan 
kompressionsaxeln och svängaxeln samt constrainten mellan svängaxeln och hjulet. 
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4. Resultat 

 

Resultatet av arbetet är en serie klasser som uppfyller de krav som ställts på arbetet. 
De klasser som producerats är: 

- Wheel 
- TurnableWheel 
- NonTurnableWheel 
- LinkedWheels 
- RayCastingWheel 

 
 
Wheel 
Detta är basklassen som innehåller all grundläggande funktionalitet för hjulet. Den 
innehåller grundläggande funktionalitet såsom radie på hjulet, kontaktpunkter i chassis. 
De funktioner som påverkar hjulet såsom gas, broms, svängning återfinns här. 
 
TurnableWheel 
Klassen som hanterar fristående svängbara hjul. Den ärver sin grundfunktionalitet från 
Wheel. 
Klassen hanterar skapandet av kompressionsaxlar, svängaxlar och hjul. Den skapar 
även constraintsen som kopplar ihop dessa. 
 
NonTurnableWheel 
Denna klass hanterar icke-svängbara hjul. Även den ärver sin grundfunktionalitet från 
Wheel. I den här klassen hanteras skapandet av kompressionsaxeln som binder ihop 
hjulet och fordonet. Även hanteringen och skapandet av constraintsen mellan dessa 
sköts här. 
 
LinkedWheels 
För att kunna skapa två hjul som är sammankopplade med en gemensam axel så 
används den här klassen. Grundfunktionalitet ärvs från Wheel. Klassen skapar 
stabiliseringsaxlarna, länkaxeln, Hjulen samt constraintsen som sammanbinder dessa. 
 
RayCastingWheel 
Den här klassen fungerar som ett skall till Bullets inbyggda hjulklass. Har ärvt viss 
grundfunktionalitet ifrån Wheel. Överlagrar funktionerna för gas, bromsning och 
svängning för att applicera effekterna på det sätt som Bullet önskar . 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Prestanda 

Med prestanda menas hur lång en tid det tar för fysikmotorn för att köra igenom hela 
renderingsloopen. All rendering har skett i 3dsmax och det är helt upp till användaren att 
sätta hur många rutor som skall renderas per sekund (fps) i 3ds max. Om ett för stort 
värde används som fps så ser bilden ut att hacka med det är helt enkelt 3ds max som 
ignorerar utritning av bilden. Spelar man upp sekvensens visar det sig att alla 
fysikberäkning har skett på ett korrekt sätt. 

5.1.1 Hjul med strålföljning 

Strålföljningsvarianten av arbetet har som sagt implementerats med hjälp av Bullets 
inbyggda klass för fordon. Prestandamässigt fungerar det utmärkt även när användaren 
renderar många rutor per sekund. Att prestandan ligger på en acceptabel nivå beror på 
att strålföljningsmetod inte är särskilt kostsam. 
 

5.1.2  Hjul med kollisionsobjekt 

 
Här märker man en tydlig nersättning av utritningen om användaren försöker rendera 
ut många rutor per sekund. Så länge man inte går över 60 rutor per sekund så är det 
inga problem. Det finns flera sätt att påverka prestandan när det gäller hjul med 
kollisionsobjekt. Det är första är helt enkelt att minska det antal gånger som fysikens 
renderingsloop sker för varje bilduppdatering. Det andra är att minska antalet 
subiterationer, detta kan dock medföra oönskade artefakter såsom axlar och hjul som 
beter sig sladdrigt.  
 
Dock ska sägas att personer som sitter och jobbar med animering professionellt 
förmodligen bättre dator än det system som arbetet utvecklats på.  
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5.2 Realism 

5.2.1 Hjul med Strålföljning 

Strålföljning funkar utmärkt så länge det handlar om plana ytor, vid hinder såsom hål 
eller ojämnheter blir det dock problem eftersom strålen skjuts rakt ner i marken och 
hjulet placeras efter avståndet mellan centrum av hjulet och där strålen träffar marken.  
Om hindret är t.ex. en trottoarkant där höjdskillnaden mellan marken och trottoaren 
är stort kan hjulet få en onaturlig rörelse eftersom marken vid en uppdatering ligger 
vid en viss nivå och vid nästa uppdatering ligger vid en mycket högre nivå. Det faktum 
att hjulet inte blir uppdaterat innan hjulets centrum når kanten, vilket gör att hjulet 
”hoppar” upp först när halva hjulet redan kolliderat, försämrar även det animationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Men så länge det rör sig om simulering på något så när plana ytor fungerar tekniken 
med strålföljning alldeles utmärkt. 
 
En nackdel med att använda strålfölning är att hjulen inte kan röra sig mer än upp och 
ner i y-led.  

Figur 34. Hjul innan kollision Figur 35. Kollision med kant 

Figur 36. I nästa uppdatering blir 
hjulet uppflyttat. 
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5.2.2 Hjul med Kollisionskroppar  

Hjul med kollisionskroppar fungerar utmärkt på de flesta typer av terräng, Framför allt 
lämpar de sig vid lägre hastigheter och ojämn terräng . Beroende på vilken typ av 
simulation som skall göras måste valet mellan att cylindrar eller sfärer som 
representation av hjul göras. Genom att välja cylindrar får man en bredare kontakyta 
och en mer realistiskt friktionsmodell. Dock kan det bli problem vid höga hastigheter 
om kanten på cylindern kommer i kontakt med marken, oönskade konsekvenser som 
att hjulet kan fastna i marken kan då uppstå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genom att välja sfärer får man en mer stabil konstruktion, har en sfär oftast bara en 
kontaktpunkt med marken och detta kan ge effekter av onaturligt beteende vid vissa 
situationer. Dock finns inte risken att hjulet skall fastna i marken. 
 
Det kan även uppstå sladdriga artefakter eller positionsfel vid höga hastigheter, detta 
beror helt enkelt på dålig precision vid uträkningar av fysikmotorn.    
 
En stor fördel är att fordonets axlar är synliga och beter sig på ett realistiskt sätt, alltså 
inte bara upp och ner, ut de roterar även runt kontaktpunkten i chassit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 38. Utan axlar, som det ser ut i 
strålfölningsvarianten 

Figur 39. Med axlar, som det ser ut i 
kollisionskroppsvarianten. 

Figur 37. Hjulet utan kanten har fastnat i 
marken 

 

Figur 37. Hjulet där kanten har fastnat i 
marken 
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En viktig bit för att få ett bra resultat är att inställningarna på constrainten, som fäster 
kompressionsaxeln vid chassit, är inställda på värden som passar för den typ av fordon 
som önskas, detta löses genom att CDT tillhandlar presets för olika typer av fordon. 
Dessa lagrar värden som är passande för t.ex. en månbil, bigfoot eller en vanlig bil.  
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6. Slutsats 

Målet med arbetet var att skapa en generell hjulklass. Detta har gjort och det finns fyra 
olika varianter av hjulupphängning att välja emellan. Författaren anser att målen har 
uppfyllts. 

Slutligen kommer det här tas upp en sammanfattning av fördelar och nackdelar av de 
olika teknikerna. 

 

Hjul med Strålkastning 

 
Fördelar 

- Fungerar bra på plana ytor. 
- Bra prestanda 
- Är en erkänt bra teknik 

 
Nackdelar 

- Fungerar inte på ojämn terräng. 
- Hjulen han endast röra sig upp och ner. 

 

Hjul med kollisionsobjekt. 
 
Fördelar 

- Fungerar på nästan all ytor 
- Stöd för olika former av upphängning 
- Kan ha en cambervinkel  
- Visar axlar och dess beteende 

 
Nackdelar 

- Kan vara prestandakrävande 
- Artefakter kan uppkomma vid höga hastigheter 
- Cylindrar kan fasta i marken 
- Sfärer har ett litet tal kontaktpunkter med marken. 

 
 
Författarens personliga åsikt är att systemet med hjul baserade på kollisionsobjekt är 
att föredra i de flesta situationer och det skulle inte förvåna mig om varianten med 
strålföljning inte ens kommer med i den slutgiltiga produkten från CA. 
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7. Ordlista 

Bullet – Den fysikmotor som används för att skapa de fysiska simulationerna. 
 
Renderingsloopen – Avser den loop som gör alla fysik- och grafikberäkningar i varje 
bilduppdatering 

 
Collisionshapes – Form och utseende på en kollisionskropp. 

 
Presets – Sparade inställningar för olika typer av fordon, dessa kan laddas och sparas 
av CDT. 
 
Constraint – Den del av fysikmotorn som används för att koppla samman 
kollisionskroppar. 
 
Open GL – Ett API som används för att rendera grafik. 
 
Community – En samlingspunkt på internet där människor diskuterar, analyserar 
samt ger återkoppling inom ett visst ämne. 
 
Cambervinkel - Vinkeln i z-led på hjulen. 
 
Translation – förflyttning av positionen av ett objekt. 
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