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Sammanfattning 

Partikelsystem är något som kan tillföra väldigt mycket visuell upplevelse för datorspel 
och grafik. Ett generellt datadrivet partikelsystem medför att det med enkla medel går 
att skapa effekter och justera parametrar utan någon ytterligare programmering än att 
ladda in de respektive konfigurationsfilerna. Det är från början av stor vikt att inse att 
funktionaliteten för detta kräver en noga genomtänkt design följt av dess 
implementation. 
 
Ett partikelsystem är en modell som består av små individuella dynamiska och 
tidsberoende partiklar, dessa partiklar utgör tillsammans antingen en visuell effekt eller 
ett mer funktionellt beteende. Kinetik och integrationsmetoder går hand i hand för att 
simulera en partikels position i rymden, det är viktigt att välja en integrationsmetod 
som passar sammanhanget. Det är även viktigt att välja en passande och snabb 
sorteringsmetod, om en sortering av partiklar är nödvändigt. Olika sorters emittrar och 
affectors bör implementera ett interface eller ärva från en basklass då det medför en 
bättre generell lösning och det blir lättare att hantera specialskrivna implementationer. 
 
Med ett datadrivet partikelsystem är det användbart med en editor där det går att skapa 
nya effekter och ändra parametrar i realtid för att se dess utgång. 
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Summary 

A particlesystem could make a large contribution to the visual appearance of a 
computergame and graphics. A generic datadriven particlesystem makes creation of 
effects and adjustments of parameters easy without the need for further 
implementation. It’s of great importance to realize that the functionality of the above 
described demands a carefully designed implementation. 

A particlesystem is a model which contains several dynamic and timedependent 
particles. These particles together makes up either a visual effect or a more functional 
behavior. Kinetic and integration combined simulates a particles position in space, it’s 
therefore important to select an integration-method which suits the need. Also it is of 
great importance to select a fast and suitable sorting-algorithm. Different kinds of 
emitters and affectors should implement an interface or inherit from an abstract 
baseclass to simplify handling of current, and future specialized implementations. 

With an editor to create and modify effects it is easy to see the results in realtime. 
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Abstract 

Arbetet har utförts åt Power Challenge AB som utvecklar onlinebaserade spel. 
Partikelsystemet är utvecklat att kunna användas oavsett spel, men effekterna som 
skapats i detta arbete är riktat till ett racing-spel. En generell uppbyggnad har 
underlättat konfigurationen av olika parametrar avsevärt. Det har också medfört 
skapandet av en editor där det går att skapa nya effekter samt spara ner 
konfigurationen för dessa. 

Nyckelord: partikelsystem, generell, datadrivet, NeoEngine, datorgrafik, 
specialeffekter, spel 
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Förord 

Power Challenge är ett företag stationerat i Linköping och Karlskrona, vars inriktning 
är webbaserade sport-spel. Examensarbetet har varit mycket utvecklande ur en ren 
programmeringsteknisk synpunkt samtidigt som det har varit väldigt roligt att få göra 
något som faktiskt skall användas i ett riktigt spel. Arbetet har i första hand varit 
inriktat på ett racingspel som heter Power Racing med åtanke att det även skall kunna 
användas till vilket spel som helst inom företaget. 
 
Jag vill tacka alla trevliga människor på Power Challenge som jag fått kontakt med 
under arbetets gång, och för all hjälp och feedback jag fått under utvecklingen. 
Speciellt tack till Anders Stenberg som var min ingångspunkt i företaget för att få detta 
uppdrag, samt varit till mycket stor hjälp under arbetets gång. Även tack till Peter 
Tchernev och Erik Häggmark som också varit till programmeringsteknisk hjälp samt 
Mikko Tähtinen för hjälp med texturer. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Power Challenge använder en 3D-motor som heter NeoEngine 2 : evolutioN och 
saknar sedan tidigare en implementation av partikelsystem. Partikelsystem finns i 
princip uteslutande alla spel i en eller annan form för att mestadels utöka den visuella 
upplevelsen för användaren.  

Typiska visuella användningsområden för partikelsystem är rök, eld och regn, men det 
går även använda för mer funktionella beteenden som interaktiva simuleringar av 
kroppar eller tyg. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka intressanta parametrar för att uppnå ett realistiskt 
partikelsystem enligt de krav som Power Challenge ställer på sina spel. 

Arbetet ska ligga till grund för en implementation av ett datadrivet generellt 
partikelsystem som används till NeoEngine. Vikt läggs vid prestanda och visuellt 
tilltalande. Då partikelsystem i regel endast tillför visuella effekter och spelen även skall 
fungera på lite äldre datorer är just prestanda en viktig punkt. 

De visuella effekterna som arbetet i första hand är riktat mot är ett bilspel där detta 
kommer utgöra rök, gräs och sand-effekter när bilen åker utanför banan eller sladdar. 

1.3 Mål 

1.3.1 Huvudmål 

Konstruera samt implementera ett datadrivet och generellt partikelsystem som kan 
användas till spelet Power Racing. Partikelsystemet skall vara tillräckligt generellt att 
skapande av nya effekter inte kräver någon ytterligare programmering för 
partikelsystemet. 

1.3.2 Delmål 

1.3.2.1 Grafiskt tilltalande 

De visuella effekter som utvecklas skall vara grafiskt tilltalande samt se realistiska ut. 
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1.3.2.2 Motor 

Partikelsystemet skall inte vara bundet till ett specifikt spel, utan till NeoEngine, det 
medför att partikelsystemet kan återanvändas till flera olika spel. 

1.3.2.3 Editor 

Konstruktion av ett verktyg där det går skapa visuella effekter. Detta för att visa på 
skalbarheten hos partikelsystemet utan vidare programmering, samt underlätta 
skapande av nya effekter för Power Challenge. Detta mål är inget baskrav, dock ett 
önskemål i mån av tid. 

1.4 Avgränsningar 

NeoEngine har stöd för både OpenGL och DirectX som renderare. Företagets spel är 
tänkta att även vara spelbara på äldre hårdvara vilket direkt medför att geometri-
shaders är uteslutna för skapande av nya partiklar i detta skede. Även tekniker där bl.a. 
partiklarnas positioner lagras i texturer utesluts då vissa äldre grafikkort bara kan 
hantera 2 texturer samtidigt. Några exakta hårdvarukrav för detta arbete finns inte 
specifierade då Power Racing fortfarande är i ett tidigt stadie av utveckling, men 
riktmärken för olika bra grafikkort och nivåer har funnits. 

Arbetet är primärt fokuserat på den generella design och implementation som krävs av 
mjukvaran för att uppnå målen. För hårdvaran kommer GLSL vara i fokus då Power 
Racing primärt utvecklas för OpenGL i början 
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2. Teori 

2.1 Partikelsystem 

Ett partikelsystem är i regel en matematisk modell som beskriver fenomen som är 
• Dynamiska och tidsberoende 
• Bestående av små individuella komponenter 
• Komplexa 

 
Exempel på detta är rök, eld, snö eller fåglar som flyger i flock. 
(Sánchez-Crespo Dalmau, D. 2004, s. 602) 
 

 
 

Figur 2.1: Två fotografier som visar potentiellt användningsområde för partikelsystem 
i bilspel. Fotograf Patrik Svensson, bilderna inhämtade med tillstånd från 
www.rallysson.net 

2.1.1 Partikel 

En partikel är en av de beståndsdelar i ett partikelsystem som tillsammans med en eller 
flera andra partiklar skapar den effekt som eftersträvas. 

De parametrar som är intressanta att definiera för en partikel är enkelt uppdelat i två 
kategorier som följer: 

• Parametrar associerade med en partikels beteende, t.ex. position, hastighet. 
• Parametrar associerade med en partikels utseende, t.ex. färg, form, storlek. 

 (Sánchez-Crespo Dalmau, D. 2004, s. 604) 

2.1.1.1 Datastruktur 

Vid skapandet av en datastruktur för en partikel är det viktigt att noga väga vilka 
parametrar som behövs. Oavsett om partikeln skall bidra med att skapa rök, eld eller 
regn som i sig kan verka väldigt olika, går det att använda nästintill identiska 
bakomliggande strukturer. Det är dock viktigt att skapa en struktur som innehåller 
tillräckligt med parametrar för att kunna tillfredställa behovet, men tillräckligt få för att 
inte använda för mycket minne. (Sánchez-Crespo Dalmau, D. 2004, ss. 603-604) 
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Några exempel på vanliga parametrar: 
• Storlek 
• Livstid 
• Total livstid 
• Färg 

 

2.1.1.2 Grafisk representation 

En partikel måste visualiseras för att kunna utgöra en grafisk effekt. Detta görs i regel 
med ett av de två vanligaste sätten: Quads eller PointSprites. 
 
Quad direktöversatt från engelska betyder fyrkantig eller fyrling. Detta innebär att 
partikeln representeras av en fyrhörnig platt geometri. 
 
PointSprite är en teknik som i grunden består av en punkt i rymden, men som via 
hårdvaran ritas som en quad. 

2.1.2 Emitter 

En emitter är något som skapar partiklar. En emitter symboliserar oftast en geometrisk 
figur eller punkt. Med hjälp av ett specificerat tidsintervall (emissionshastighet) skapar 
den nya partiklar med en given eller slumpmässig utgångshastighet och riktning. 

2.1.2.1 Skapande av nya partiklar 

En emitter har en emissionshastighet med vars tidssteg den skapar en ny partikel. Ett 
problem som kan uppstå ifall en emitter förflyttas ett större avstånd från en 
uppdatering till en annan är att emittern då endast kommer skapa partiklarna i dess nya 
position, det blir med andra ord ingen jämn fördelning av partiklarna över det 
avståndet som emittern har förflyttats. 
 

Exempel: 
En emitter har en emissionshastighet på 0.1sekunder, d.v.s. 10 partiklar per 
sekund. Emittern förflyttas 10 meter på ett tidssteg som är 1 sekund, det 
som händer är att nästa uppdatering kommer emittern skapa 10 partiklar i 
dess nya position 10 meter bort. Mellan den gamla och den nya positionen 
blir det då helt tomt. 

 
Figur 2.2. En emitter utan interpolering som skapat 10 lika stora partiklar i 
samma position med samma initiala liv (sträcket till höger). 
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Lösningen på ovanstående problem är att beräkna emitterns hastighet och sedan 
interpolera partiklarna över tid och avstånd, på så vis fås en jämn fördelning av 
partiklarna sedan dess föregående position. Partiklarnas livstid måste även interpoleras 
för att dess livstidsberoende parametrar skall påverkas korrekt. (A. Stenberg, Power 
Challenge, personlig kommunikation, 2008) 
 

 

 
Figur 2.3. En emitter som tillämpar interpolering av livstid och position i samma 
situation som Figur 2.2. 

 
 

 

2.1.3 Affector 

Ett tillvägagångssätt som hittas i flertalet andra 3D-motorer som exempelvis Ogre3D 
(http://www.ogre3d.org) och Irrlicht (http://irrlicht.sourceforge.net) för att designa 
ett partikelsystem är att använda sig utav något som kallas Affectors. Affect 
direktöversatt från engelska innebär påverka, och det är precis vad en affector är tänkt 
att göra, påverka en partikel på ett eller annat sätt. Vanligtvis kombineras flertalet 
affectors i ett partikelsystem för att åstadkomma förändringar i storlek, färg, rotation 
och exempelvis position per partikel. För att generalisera implementationen används 
en form av basklass eller interface för att enkelt kunna bygga ut detta med flera 
specialiserade affectors. 
 
Några av de affectors man återfinner i Ogre3D är följande: 

• Linear Force Affector, påverkar en partikel med en linjär kraft 
• ColourFader Affector, påverkar färgen på en partikel 
• Scaler Affector, påverkar storleken på en partikel 
• Rotator Affector, roterar en partikel 
• ColourInterpolator Affector, påverkar färgen efter vissa 

nyckelvärden 
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2.2 Fysik 

2.2.1 Kinetik 

Partiklar som existerar i ett system påverkas av en mängd olika faktorer. Då ett 
datorspel mellan varje bildrendering uppdaterar fysik och utför logik med ett visst 
tidsintervall (varierande eller fast längd) är det lämpligt att använda en numerisk 
integration för att beräkna partiklarnas läge.  
 
Positionen på en partikel påverkas av en resulterande kraft, Newtons andra lag ger oss: 

ℱ�� = ��� 
För tillämpning inom 3D innebär detta 3 komponenter (X,Y,Z) som räknas var för sig. 

� ℱ� = ��� = � 
∆��
∆ � 

� ℱ� = ���  = � 
∆��
∆ � 

� ℱ� = ���  = � 
∆��
∆ � 

(M. Bourg, D. 2002, ss. 75-76) 

2.2.2 Integrationsmetoder 

2.2.2.1 Euler 

Eulers metod för att integrera är troligtvis den vanligaste metoden för att simulera 
positionerna av partiklar, just p.g.a. dess enkelhet att implementera. Det numeriska 
integrationsmetoder medför är ett visst procentuellt fel, detta får man överväga i 
sammanhanget då det kan spela mer eller mindre roll beroende på tillämpning. 

Ett integrationssteg med Eulers metod (M. Bourg, D. 2002, s. 178): 

Acceleration  �� = ℱ��
� 

Hastighet  ��� =  ����� +  �� ∗  ∆  
Position   ��� =  ����� +  ��� ∗  ∆  

�� = �����������                      �� = ℎ� �!ℎ� 
"� = �� #�����$� %��&       ∆ = �$  %�����$ 
� = ��  �                                 �� = �� ���� 
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2.2.2.2 Verlet 

Verlet utgår från att man sparar nuvarande och föregående position istället för 
nuvarande position och hastighet. Detta är en välanvänd metod inom molekylär 
dynamik och är generellt stabilare än euler-integrering, dvs. mindre chans att 
hastigheten och positionen kommer ur synk. Kravet för att denna metod skall fungera 
är att man måste ha fasta tidssteg då hastigheten implicit beror av föregående position 
och storlek på tidssteg. 

Ett integrationssteg med Verlets metod: 

Position p;  ��� =  ��� + ( ��� −  ����� ) + �� ∗  ∆*  
(Jakobsen, T. 2001) 

  



8 

2.3 Sorteringsalgoritmer 

En prestandakrävande operation i ett partikelsystem är att sortera partiklarna inbördes 
på avstånd mot kameran. Det är inte alltid sortering behövs då det går att använda 
blandningslägen på färgerna som gör att djup-skillnader på partiklar inte tillför någon 
effekt mer än storleksskillnad. För rökeffekter som skall se realistiska ut blir dock detta 
ett krav då det blir snyggare med en ljussättning på partiklarna. 
 
Två vanliga sorteringsalgoritmer som diskuteras här är Quicksort och Radixsort, varav 
det finns implementationer av båda dessa i NeoEngine. 

2.3.1 Quicksort 

Quicksort är en populär sorteringsalgoritm som är enkel att implementera och kräver 
mindre resurser än många andra algoritmer. Detta gör att exempelvis Java och C#’s 
standardbibliotek använder Quicksort-algoritmen för sortering. (Sedgewick, R) 
 
Quicksort uppfanns år 1960 av C.A.R. Hoare och har studerats i många olika varianter 
sedan dess. Det som utmärker Quicksort är dess prestanda i kombination med 
egenskapen att den kan sortera vilken datatyp som helst, förutsatt att denna går att 
jämföra. (Sedgewick, R. 2002) 
 
De grundläggande operationer som sker i ett sorteringspass: 

1. Välj ett index som pivot. 
2. Flytta allt som är mindre än pivotpunkten till vänster om pivotpunkten. 
3. Flytta allt som är större än pivotpunkten till höger om pivotpunkten. 
4. Rekursivt anrop med delen till vänster om pivotpunkten. 
5. Rekursivt anrop med delen till höger om pivotpunkten. 

 
(Penton R. 2003, s. 616) 
 

Quicksortalgoritmens komplexitet i worst case (sämst) är  + ,-.
* / medans det i best 

case (bäst) är +(0). (Sedgewick, R. 2002) 

2.3.2 Radix 

Radix är en ganska speciell sorteringsalgoritm som inte kan sortera vad som helst, den 
arbetar uteslutande från början med positiva heltal. Ett annat namn för Radix sort är 
Bin sort. Pierre Terdiman har dock vidareutvecklat metoder som gör det möjligt att 
även använda Radix för positiva och negativa flyttal samt negativa heltal. (Pierre 
Terdiman, Radix Sort Revisited) 
 
Pierre Terdimans variant av Radix har en komplexitet av +(5 ∗ 0) i både worst case 
och best case scenario, d.v.s. konstant tid. Detta kan dock reduceras beroende på 
vilken datatyp som skall sorteras, för exempelvis byte blir komplexiteten +(2 ∗ 0). 
Det första passet används för att skapa räknare medans de 4 sista passen används för 
att sortera datan. (Pierre Terdiman, Radix Sort Revisited). 
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Nästa fördel är att Radix egentligen inte sorterar arrayen vilket ställer näst intill inga 
krav på vilken form av lagring man använder. Radix exponerar en sorterad buffert med 
index till originalarrayen. Med dessa går det att indexera originalarrayen för en sorterad 
åtkomst utan att flytta data i sorteringsprocessen. Detta möjliggör att det går lagra alla 
partiklar i en väldigt snabb vektor och ändå inte bli lidande av dålig prestanda när det 
kommer till sortering. 
 
Temporal Coherence kallas en teknik som innebär att man i början av sorteringen, 
kontrollerar ifall datan redan är sorterad eller inte. Om datan redan är sorterad 
returnerar man då en sortering inte längre behövs. . (Pierre Terdiman, Radix Sort 
Revisited). 
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2.4 Prestanda 

Enligt OpenGL FAQ (Frequently Asked Questions) gällande prestanda finner man 3 
kategorier där flaskhalsar i en grafisk applikation kan uppstå. 

• CPU limited 

• Geometry limited 

• Fill limited 

(http://www.opengl.org/resources/faq/technical/performance.htm) 

2.4.1 CPU limited, Bus Limited 

”CPU limited” innebär att det är processorn som begränsar hastigheten i en 
applikation. Andra närliggande ämnen som ofta faller inom CPU Limited kategorin i 
vardagligt tal är bus limited, och även cache storlek och mängd RAM som 
begränsningsfaktor. De optimeringar som kan göras för att undvika detta är på 
mjukvarusidan för att minska dess krav på processorkraft. 
 
(OpenGL FAQ 22.010 
http://www.opengl.org/resources/faq/technical/performance.htm) 

2.4.2 Geometry limited, Vertex Bound 

Applikationer som är ”Geometry limited” är begränsade av hur snabbt aktuell 
hårdvara kan utföra vertex-beräkningar som transformationer, clipping, culling m.m.  

I vanliga fall utförs dessa beräkningar på grafikkortet, men på budget-datorer som inte 
har någon 3d-accelerator utförs även detta på CPU:n. I detta fallet blir gränsen mellan 
CPU limited och Geometry limited hårfin, dock anses CPU limited inte vara relaterad 
till grafik i normalfallet. 

GL_TRIANGLE_STRIP är den snabbaste primitiven (geometrisk utritningstyp/figur) 
för bruk i OpenGL (OpenGL FAQ, 22.030). Användandet av denna istället för andra 
primitiver kan förebygga en eventuellt Geometri-begränsad applikation. 

2.4.3 Fill limited, Pixel Bound 

Här pratas det om hur snabb ”Fillrate” man har. Detta är en term som beskriver hur 
snabbt ett grafikkort/hårdvara kan rita pixlar. För att öka hastigheten på sin 
applikation går det antingen välja att rita färre pixlar till skärmen eller utföra lättare 
beräkningar för hur pixeln skall fyllas. Utförs det för tunga beräkningar för detta 
relativt hårdvara får man en applikation som är ”Fill limited”. Fillrate påverkas också 
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av hur hög upplösning man använder i applikationen eftersom en högre upplösning 
direkt medför fler pixlar att rita ut. 

(OpenGL FAQ 22.010 
http://www.opengl.org/resources/faq/technical/performance.htm) 

2.4.4 Allmänna optimeringar 

Enligt ATI Performance Tuning 

(http://ati.amd.com/developer/gdc/performancetuning.pdf) är några vanliga problem 

för flaskhalsar följande: 

• Vertex-data precis över eller under 32bytes i storlek. 

• Icke-indexerade primitiver. 

• Icke-accelererade vertex-arrayer. 

• För krävande per-vertex beräkning. 

• För krävande per-pixel beräkning. 

 

 

Förslag på några av ovanstående problem enligt samma källa: 

• Använd multiplar av 32bytes för storlek på vertex-data. 

• Indexera elementen för primitiver. 

• Använd 16bitars indices istället för 32bit. 

• Försök att alltid rendera minst 100 trianglar per renderingsanrop. 

• LOD (Level-Of-Detail), minska antalet vertexar baserat på avstånd. 

• Flytta konstanta per-triangle beräkningar till vertex-shadern, skicka data som 

textur-koordinater. 

• Använd vertex-buffer arrayer (VBO, Vertex Buffer Object). 

• Använd statiska VBO för bästa prestanda. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Implementationen bygger på rekommendationer samt diskussion kring olika lösningar 
och idéer med utvecklare hos Power Challenge. Det bygger även på idéer från 
Sánchez-Crespo Dalmau’s bok Core Techniques and Algoritms samt Ogre3D motorns 
befintliga partikelsystem. Det programspråk som användes var C++. Den 
utvecklingsmiljön som användes bestod utav: 

• Visual Studio 2005 Express – C++ utvecklingsmiljö och debugger. 

• GIMP, The GNU Image Manipulation Program – bildredigeringsprogram. 

• NeoEngine tools – material/shader-editor, scene-editor. 

• wxGlade – wxWidgets designer. 

• GLIntercept – shader-editor som möjliggör redigering av shader i runtime. 

• LTProf – profiling verktyg för att mäta prestanda i kod. 

Utöver detta utvecklades ett verktyg med hjälp av .NET-ramverket som kan 
sammanfoga en bildserie till en stor kvadratisk textur med bibehållen 
transparans. Programmet kallas för AnimatedTextureCreator då resultatet 
med texturen enkelt kan användas för att animera med genom att förflytta 
texturkoordinater. 

3.2 Kritik till vald metod 

Då partikelsystem är ett så pass använt och välstuderat område sedan tidigare är det 
svårt att i dagsläget komma med något nytt inom området. Detta i kombination med 
de begränsningar som finns hos äldre hårdvara gör att en beprövad metod med 
modifieringar passade behovet bäst. Det hade dock varit intressant att använda sig 
utav mer hårdvarubaserade lösningar med geometrishaders ifall hårdvarukraven för 
Power Challenge’s spel hade tillåtit detta. Metoden tillför inget nytt inom området utan 
är mer en implementation av tidigare undersökta områden. 
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3.3 Bibliotek & API 

3.3.1 NeoEngine 

NeoEngine innehåller ett 20-tal olika namespaces fulla med specialskrivna bibliotek.  
Power Challenge använder denna motor till samtliga 3D-spel som utvecklas. Motorn 
är från början utvecklad av Mattias Jansson, Realityrift. 
 
De som användes i genomförandet är: 

• neo::core, innehåller bl.a. Array, HashTable, RadixSort, Singleton. 

• neo::math, matematikbibliotek. 

• neo::render, innehåller bl.a. klasser som används för att rendera geometri som 

VertexBuffer, VertexDecl. 

• neo::scene, innehåller klasser som tillsammans bygger upp en scen-graf för 

rendering, innehåller även Camera och Level-Of-Detail – klasser. 

• neo::util, innehåller hjälpklasser, t.ex. XMLManager och XMLDocument som 

används för inläsning och hantering av XML-dokument. 

(http://www.realityrift.com/technology/neoengine/api/, online 2008-05-23) 

 

3.3.2 wxWidgets 

wxWidgets är ett cross-platform bibliotek som låter utvecklare skapa applikationer  
som fungerar i Windows såväl som OS X och Linux miljöer. Detta möjliggörs genom 
att wxWidgets i sin tur använder respektive kontroller beroende på operativsystem 
som används. (http://www.wxwidgets.org/, online 2008-05-23) 
 
Power Challenge använder wxWidgets för deras andra verktyg och applikationer, av 
den anledningen användes även detta till partikelsystem editorn  för att förenkla en 
eventuell vidareutveckling av någon annan person. 
 
Detta användes för att bygga GUI (Graphical User Interface) tillsammans med 
wxGlade (layoutprogram för kontroller och fönster). 
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4. Genomförande 

4.1 Design 

För att tillgodose behovet av den generella lösning som efterfrågas skapas alla objekt 
via ett par s.k. ”Managers”, dessa använder sig utav två patterns (ingenjörsmässiga 
design-lösningar), Factory och Singleton.  

Factory är en lösning på hur en klass designas som ska tillverka instanser av en annan 
klass. Singleton är en lösning som förhindrar flera instanser av samma klass. 

Följande tre st. Managers fyller behovet i denna implementation: 

• ParticleSystemManager, ansvarar för skapande av hela partikelsystem. 
• ParticleEmitterManager, ansvarar för skapande av emittrar. 
• ParticleAffectorManager, ansvarar för skapande av affectors. 

 
Dessa Managers ger inte bara en bättre möjlighet för ett generellt byggande, 
utan också enklare tillgång till de olika beståndsdelar som partikelsystemet 
byggs upp av. 

 

För emittrar och affectors används en abstrakt basklass där alla subklasser måste 
implementera en update-metod för en array med partiklar. 

För fullständigt klassdiagram, se bilaga 2. 

4.2 ParticleSystem 

ParticleSystem skapas med enligt tidigare nämnda (4.1) ParticleSystemManager och 
ansvarar för hantering av partiklar, emittrar och affectors i ett system. Alla dessa lagras 
i arrayer mot respektive basklass då deras update-metod enkelt kan anropas. 
 
ParticleSystem har en egen update-metod som skall anropas från det objekt som äger 
partikelsystemet. Denna metod exekverar följande: 

• Update för alla emittrar, nya partiklar skapas 
• Update för alla affectors, partiklarna påverkar sin storlek, färg, rotation m.m. 
• Sortering av partiklar, sorteras baserat på avstånd från kameran. 
• Uppdatering av vertexdata, den data som skickas till grafikkortet. 
• Borttagning av partklar som förbrukat sin livstid. 

 
ParticleSystem i detta arbete använder sig av Euler-integrering samt Radix för 
sortering. Alla beräkningar utförs hos klienten men viss data för simuleringen skickas 
över nätverket. 
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4.3 Particle 

4.3.1 Datastruktur, simulering 

Den datastruktur som använts i arbetet med 2.1.1 i åtanke är: 

Datatyp  Beskrivning  Antal byte 

3xFloat  Position  12 

3xFloat  Hastighet  12 

1xFloat  Liv  4 

1xFloat  Max-liv  4 

1xFloat  Storlek  4 

1xFloat  Rotation  4 

1xChar  Rotationsriktning 1 

1xUnsigned char TexturFrame  1 

1xFloat  Texturstorlek  4 

1xInteger  Färg (RGBA)  4 

Total data per partikel:   50 

 

4.3.2 Datastruktur, utritning 

Det som skickas till grafikkortet för utritning är endast ett urval av datastrukturen för 
simulering. Denna data skall kunna representera en partikels utseende och position i en 
frame. 

Datatyp  Beskrivning  Antal byte 

3xFloat  Position  12 

1xFloat  Storlek  4 

2xFloat  Texturkoordinater 8 

1xFloat  Rotation  4 

1xFloat  TexturFrame  4 

1xFloat  Texturstorlek  4 

1xInteger  Färg (RGBA)  4 

Total data per partikel:   40 
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4.3.3 Orientering 

Då partiklarna består utav endast fyrkantiga ensidiga ytor (Quads) måste dessa roteras 
mot kameran för att inte se platta ut (Figur 4.1). Denna teknik kallas billboarding och 
är i detta arbete implementerad i GLSL-shadern.  
 

 

Figur 4.3.1 Billboardade quads.  
Bilden tagen från http://www.lighthouse3d.com 

 
 
 

Billboarden är i detta arbete löst enligt följande: 
• 4 vertexar i samma position skickas till shadern per partikel, 1 vertex per hörn. 
• Positionen transformeras till kamerans rymd (camera-space) 
• Positionen för vertexen flyttas ut till ett hörn baserat på texturkoordinat för 

att veta vilken vertex man arbetar med (Se figur 4.2). 
• Positionen skalas med storleken på partikeln. 

 
I och med att quaden positioneras ut i camera-space blir den per automatik 
billboardad. 
 

 
 

Figur 4.3.2. 4st vertexar positioneras ut till respektive hörn. 
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4.4 Affector 

Vad en affector innebär finns beskrivet i 2.1.3, från samma källa har även grundidéer 
hämtats för vilka olika sorters affectors som använts i detta arbete. 
 
En hjälpklass för att kunna interpolera värden baserat på en partikels normaliserade liv 
samt nyckelvärden blev snabbt ett behov. Detta för att öka inställningsmöjligheter och 
hur dynamiskt det går att bygga partikelsystemet. Klassen döptes till 
KeyValueInterpolator och använder templates för datatypen som skall interpoleras. 
 
Exempel: 
 En partikel skapas, normaliserat liv = 0.0, storlek 0.0 
 En partikel dör, normaliserat liv = 1.0, storlek 10.0 
 

KeyValueInterpolator<float> i oanvstående fall ger då en storlek av 5.0 vid 
en normaliserad livslängd vid 0.5. Alla värden interpoleras linjärt. 

 
Tanken med KeyValueInterpolator är att man skulle kunna lägga till minst 2 (birth, 
death som i ovanstående exempel), men ”oändligt” många nyckelvärden mellan dessa. 
 
Samtliga affectors ärver av en basklass som heter ParticleAffector. 
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Kod från interpoleringsmetoden: 
  

//class definition: template <typename ValueType> class KeyInterpolator 

ValueType getLinearInterpolatedKeyValue( const Particle* particle, const ValueType& defaultValue ) 

{ 

  //normalize life 

  float normLife = neo::math::min( ( particle->_life / particle->_lifeMax ), 1.0f - neo::math::EPSILON ); 

  float blend = 0.0f; 

  ValueType newValue = defaultValue; 

 

  //first check if we should use first or last value 

  if ( normLife <= _keyValues.front()._key + neo::math::EPSILON ) 

     newValue = _keyValues.front()._value; 

  else if (normLife >= _keyValues.back()._key - neo::math::EPSILON) 

     newValue = _keyValues.back()._value; 

  else 

  { 

    //fetch first, first+1 and last keyvalue from array 

    KeyValue* p_kv1 = &_keyValues.front(); 

    KeyValue* p_kv2 = &_keyValues.front(); 

    ++p_kv2; 

    KeyValue* back = &_keyValues.back(); 

 

    //find the next value we should interpolate to 

    while ( p_kv1 != back )  

    {  

      //if normLife is bigger or equals to the current key, we should interpolate between this  and next (p_kv2) value 

      if ( normLife >= p_kv1->_key ) 

      { 

        //compute blend-factor and do the linear interpolating to set the newValue 

        blend = ( normLife - p_kv1->_key )  * ( 1.0f /  ( p_kv2->_key - p_kv1->_key ) ); 

        newValue = ( p_kv1->_value * ( 1.0f - blend ) ) + ( p_kv2->_value * blend );  

      } 

      ++p_kv1; 

      ++p_kv2; 

    } 

  } 

  return newValue * _valueScale; 

} 
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4.4.1 AttractionParticleAffector 

Denna affector använder Newtons gravitationslag där den allmänna 
gravitationskonstanten är G = 6.6725985f * 10E-11. 
Med hjälp av detta påverkar man partiklar med en gravitationskraft och drar 
partiklarna mot en viss punkt. Kan jämföras med solen och planeterna runt den, solen 
är en attractor och planeterna partiklar, gravitationen från solen gör att planeterna dras 
mot denna och inte förlorar sin omloppsbana. 
 
AttractionParticleAffector används inte i Power Racing men är en intressant byggsten 
att laborera med i ett partikelsystem. Den implementerades även för att få ett så 
komplett partikelsystem som möjligt. 

Kod från update-metoden: 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 ColorParticleAffector 

Denna affector används för att påverka 32bitars färg (RGBA) hos en partikel. Den 
används flitigt i effekterna till Power Racing för att dels ändra färg, men framförallt 
interpolera alpha-kanalen. Rökpartiklar försvinner alltså inte bara när deras livslängd är 
slut, utan dessa får en snygg genomskinlig övergång och försvinner. 
 
Med hjälp av KeyValueInterpolator blir update-metoden för ColorParticleAffector 
extremt kort och enkel enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datatypen Color32 hade sedan tidigare inget stöd för multiplikation av en skalär, så 
detta fick även implementeras i neo::Render::Color32. 

for (Array<Particle>::iterator pIter = particles.begin(); pIter != particles.end(); ++pIter ) 

{ 

    //calculate directional vector 

    Vector3 v = pIter->_position - _attractionPoint; 

    float distance = v.length(); 

 

    //compute the force, directional towards the attractor 

    Vector3 F = -v * (float)( ( _G * pIter->_mass * _mass ) / (   distance*distance ) ); 

    //set the new velocity 

    pIter->_velocity += F * deltaTime; 

} 

//_keyinterpolator => KeyValueInterpolator<Color32> 

void ColorParticleAffector::update(Array<Particle>& particles, const float& deltaTime ) 

{ 

   for (Array<Particle>::iterator pIter = particles.begin(); pIter != particles.end(); ++pIter ) 

  { 

pIter->_color = _keyinterpolator.getLinearInterpolatedKeyValue( pIter, pIter->_color ); 

  } 

} 
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4.4.3 ForceParticleAffector 

Denna affector är mycket simpel och adderar en vektor till en partikels ackumulerade 
kraft som den skall påverkas med under aktuellt tidssteg. 
 
Exempelvis används denna för gravitation med vektorn {0.0, -9.81, 0.0}, går även att 
använda flera ForceParticleAffectors om man vill variera vektor i sidled för att 
simulera vind eller liknande. 

4.4.4 RotationParticleAffector 

Påverkar ett flyttal hos partikeln med hur många grader den är roterad. Själva 
positionen för respektive vertex efter rotation beräknas i GLSL-shadern för att avlasta 
processorn. 
 

4.4.5 SizeParticleAffector 

Denna affector i kombination med ColorParticleAffector är de två mest användbara 
genom arbetet. Den använder en KeyValueInterpolator<float> för att påverka 
storleken av en partikel. 
 
Kod från update-metoden, identisk med ColorParticleAffector förutom vilken 
egenskap som påverkas. 
 

  
//_keyinterpolator => KeyValueInterpolator<float> 

void SizeParticleAffector::update(Array<Particle>& particles, const float& deltaTime ) 

{ 

   for ( Array<Particle>::iterator pIter = particles.begin(); pIter != particles.end(); ++pIter ) 

  { 

pIter->_size  = _keyinterpolator.getLinearInterpolatedKeyValue( pIter, pIter->_size ); 

  } 

} 
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4.5 ParticleEmitter 

Två sorters generella emittrar implementerades som kan användas till det mesta, eller 
byggas ut vid behov av specialisering. Utöver detta utvecklades även två specialiserade 
emittrar för att passa till Power Racing samt simulering av en rörlig emitter i 
partikelsystemseditorn. 
 
Samtliga emitters ärver av en basklass som heter ParticleEmitter. 

4.5.1 PointParticleEmitter 

Denna typ av emitter representeras av en punkt i rymden med en utgångshastighet 
(riktning+längd) samt spridningsvinkel. Spridningsvinkeln används för att beräkna 
fram den volymetriska kon som utgångshastighetens riktning slumpas fram i. 
 
 
Kod från update-metoden: 

  
void PointParticleEmitter::update(Array<Particle>& particles, const float& elapsedTime  ) 

{ 

  float deltaTime = elapsedTime - _previousPositionTime; 

  float prevTime = _previousPositionTime; 

  Vector3 emitterVelocity = (_emitPosition - _previousPosition) * ( 1.0f / deltaTime ); //used for interpolation 

  _previousPosition = _emitPosition; 

  _previousPositionTime = elapsedTime; 

 

  if ( !_active ) // update time and return if the emitter isn’t activated 

  { 

    _lastEmitTime = elapsedTime; 

   return; 

  }  

 

  deltaTime += _timeLeft; // add the time left over last update 

  while( particles.size() < MAX_PARTICLES && deltaTime > _emissionRate ) // emit particles while there’s time left 

  { 

  _lastEmitTime += _emissionRate; 

  deltaTime -= _emissionRate; 

 float timeSinceEmit = elapsedTime - _lastEmitTime;  //value to blend and position with 

 

 if ( _velocity.length() > neo::math::EPSILON ) 

 { 

          float lifeVariance = (80 + ( rand() % ( 120 - 80 ) )) / 100.0f; //add some variance to lifetime 

 

          //add a new particle to the array with current calues. getRandomVector returns a vector in cone 

         //the rand is for randomizing a textureframe to use for this particle. 

particles.push_back( Particle( timeSinceEmit, _particleLifeTime * lifeVariance, _emitPosition  - 

emitterVelocity * timeSinceEmit, getRandomVector(), ( _textureFrameCount == 1 ) ? 

_textureFrameCount : ((unsigned int)rand()%_textureFrameCount), _intensity ) ); 

 } 

 

} 

_timeLeft = deltaTime; 

} 
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4.5.2 RingParticleEmitter 

RingParticleEmitter ärver av PointParticleEmitter, det som skiljer är att förutom 
position, även har en radie för ringens storlek och en axel för hur ringen är vinklad i 
rymden. Det går även sätta två värden för vinklar, den ena bestämmer var på en 
motsvarande cirkel emitterns ursprungsposition är, och den andra bestämmer hur 
många grader runt på cirkeln den skall slumpa fram en position för partikel. 
 
Exempel: 
 Startvinkel = 0 grader 
 Slutvinkel = 180 grader 

Detta medför att emittern kommer slumpmässigt välja en position för 
partikeln i en halvcirkel i det planet som axeln är satt till, med ett avstånd 
stort som radien från ursprungspositionen. 
 

Kod för att beräkna position på cirkeln (placerad i update-metoden): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionen på partikeln adderas sedan med epos. Denna beräkning utförs för varje ny 
partikel som läggs in i arrayen. 

4.5.3 WheelParticleEmitter 

Då partikelsystemets implementation efter detta arbete primärt används till ett bilspel 
för rökeffekter, kräver detta att det är minst en emitter per däck. För att lättare 
simulera att även rök kan ackumuleras i hjulhuset ärver denna emitter av 
RingParticleEmitter där startvinkeln sätts till -90 grader (mot asfalten, utgå från 
enhetscirkel med vinklarna) och slutvinkeln regleras mellan 0 – 90 grader med hjälp av 
intensiteten. Intensiteten beräknas genom att ackumulera däckets kontinuerliga slirning 
mot underlaget, desto längre däcket har slirat, desto högre intensitet. Intensiteten 
används även som skalvärde på partikelns genomskinlighet. 

Den stora skillnaden mot dess basklass är med andra ord att den kan ackumulera 
värden som används för beräkningen av intensitet. Dessa nollställs sedan när däcket 
får fäste igen. 

4.5.4 SimulatedWheelParticleEmitter 

Identisk som WheelParticleEmitter fast denna rör sig fram och tillbaka med tiden för 
att i partikelsystemeditorn lättare skall kunna följa hur det ser ut i rörelse. 

  

float angle = (rand()% (int)( _threshHoldRadAngle * 1000.0f ) )/1000.0f + _offsetRadAngle; 

 

float cosR = cosf( angle ); 

float sinR = sinf( angle ); 

Vector3 epos( _radius*cosR, _radius*sinR, 0.0f ); 

epos = ( _xaxis * epos.x ) + ( _yaxis * epos.y ); //change basevectors 
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4.6 Datadrivning 

Då det fanns färdiga klasser i NeoEngine för att läsa in XML-filer (XML: eXtensible 
Markup Language) blev valet enkelt när det kom till den datadrivna implementationen 
av partikelsystemet. 

För att det skall gå att bygga så mycket som möjligt utan någon ytterligare 
programmering blev det ett par s.k. ”Manager”-klasser (Factory+singelton pattern) 
som fick ansvar för att kunna hantera det dynamiska skapandet av olika beståndsdelar 
av partikelsystemet. Varje klass ansvarar själv för att kunna ladda in parametrar från ett 
angivet XML-element och dokument, även för att returnera XML-representativ data 
för användning i ParticleSystemEditor. 

Exempel på en definition av ett partikelsystem (Se figur 4.6.1 för resultatet av detta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inläsning av denna XML-fil för skapande av hela systemet görs sedan genom en enda rad 
kod, exempel: 

 

 

 

 

Där p_device är en pekare till den renderare som används, vilket avgör om det är OpenGL 
eller DirectX. Detta behövs eftersom partikelsystemet allokerar bl.a. en vertexbuffer för 
respektive system som används. 

ParticleSystem * particleSystem = ParticleSystemManager::get()->createSystem( XMLManager::get()->load( 

”path/filename.xml” ), p_device ) ); 
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Figur 4.6.1. Rökeffekt som resultat av inläsning av XML-data. 

4.7 GLSL, Shaders 

Under arbetets gång har framförallt 3 olika GLSL-shaders utvecklats, dessa är snarlika 
men skiljer sig på några punkter. Grund-shadern har följande funktionalitet: 

• Billboard 

• Rotation 

• Skalning 

• Positionering av UV-koordinater till en del av en textur (för 
animerade texturer, eller slumpmässigt vald frame från en större 
textur) 

• Per spixel belysning 

Utifrån denna har två varianter till utvecklats, som saknar rotation, och per-pixel 
belysning bland annat p.g.a. prestandaskäl (4.8). 

4.8 Prestanda 

4.8.1 Inställningar för användaren 

För att enkelt kunna låta användaren välja grafikinställningar efter dess behov skapades 
flertalet inställningsfiler för partikelsystemen och de olika effekterna. Dessa kopior 
innehåller sedan inställningar som ger ett mindre totalt antal partiklar samtidigt, 
respektive högre – beroende på aktuell dator blir det då enkelt att välja vilken 
konfigurationsfil som skall användas. 
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4.8.2 Antal partiklar 

Det totala antalet partiklar påverkar snabbt uppdateringshastigheten för spelet, för att 
lösa detta på ett bra sätt så har antalet minskats och istället ökat storleken hos 
partiklarna. Exempelvis för rök efter en bil som sladdar mot asfalt skapas det många 
partiklar precis efter däcket som dör snabbt, medans en sekundär emitter skapar färre 
men större rökmoln som stannar kvar längre. Detta medför att man får en tjock rök 
direkt från däcket, men samtidigt rökmoln som ligger kvar till bakomvarande bil. 
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4.8.3 Rendering 

Varje partikelsystem skapar en statisk vertexbuffer som samtliga vertexdata för 
partiklarna uppdateras mot. Detta medför att ett helt partikelsystemet kan renderas 
med en enda utritning. Vertexarna indexeras sedan med en indexbuffert med 16bitars 
indices. 
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4.9 ParticleSystemEditor 

Editorn som utvecklats byggdes med wxWidgets för GUI (Graphical User Interface).  

För att kunna visualisera flertalet olika effekter samtidigt byggdes möjlighet att 
använda multipla partikelsystem samtidigt. Editorn har sedan möjligheten för 
användaren att välja material (shader), textur, skapa emitters och affectors samt ändra 
dess inställningar. 
 

 
          Figur 4.9.1. Skärmdump från ParticleSystemEditor som visar en rökeffekt. 

                              

 
Figur 4.9.2 Skärmdump från ParticleSystemEditor med multipla emittrar i 

samma partikelsystem. 
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5. Resultat 

Arbetet har resulterat i ett generellt partikelsystem som går att använda såväl datadrivet 
som genom direkt kod. Partikelsystemet har implementerats i Power Racing med goda 
resultat. Även verktyg (ParticleSystemEditor + AnimatedTextureCreator) för att skapa 
datadrivna effekter eller bara prova olika parametrar har konstruerats. 

5.1 Prestanda 

Utvecklingsdatorn har bestått utav en Intel Core2Duo E6750 (2.67GHz) med 2GB 
ram och ett NVidia Quadro 570 grafikkort. Grafikkortet ligger i klass med ett bättre 
nVidia Geforce 5-serie kort i spelprestanda. Denna dator klassas till det lägre 
mediumsegmentet för spelets prestandakrav p.g.a. dess grafikkort. 
 
Testdatorn för low-end (lägsta grafikinställningen) bestod utav en Athlon XP 2100+ 
med 1GB ram och ett NVidia Geforce FX5200. 
 
Inställningarna för partikelsystemet för dessa datorer uppvisar likvärdig prestanda för 
respektive relativ uppdateringshastighet och renderingstid. 
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5.2 Utseende 

Det visuella utseendet på de olika effekterna blev godkända utav Power Challenge med 
gott omdöme. Skärmdumpar från spelet visas enligt följande figurer: 

Figur 5.2.1 Sand och gruseffekt 

Figur 5.2.2 Rök på asfalt efter sladd genom kurva 
 

Figur 5.2.3 Gräs och rökeffekt samtidigt på olika hjul 
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6. Analys 

Interpolering av partiklar (2.1.2.1) som implementerades i arbetet gav en märkbart stor 
visuell skillnad då bilen i Power Racing hade en hög hastighet genom en en sladd. Det 
medförde en mycket jämnare fördelning av nyskapade partiklar. 
 
Prestandan för sortering av partiklar (2.3) uppmättes med LTProf, vilket gav en 
procentuell skillnad på 15% snabbare med användandet av Radix istället för Quicksort. 
Denna procentsats utgår från total tid av ett partikelsystems update-metod. Skillnaden 
var ganska väntad. 
 
Partikelsystemet renderar alla partiklar med en enda utritning, det medför att antalet 
funktionsanrop för att rita inte har blivit något problem. Använder sig av 16bit indices 
med en statisk vertexbuffer (2.4.4). 
 
Konstanta beräkningar som storlek av partikel utförs i GLSL-shaderprogrammet 
(2.4.4). 
 
Den negativa sidoeffekt som snabbt uppmärksammas på datorer med långsamma 
grafikkort är den dåliga fillrate (2.4.3) som får frameraten lidandes då det är många 
stora partiklar nära kameran. Det löstes med de olika tidigare beskrivna 
inställningsmöjligheterna (low, medium, high). Att det var ett fillrate-relaterat problem 
märktes då problemet försvann vid lägre upplösning eller vid frustumculling (låta bli 
att rita ut partikelsystemet då det inte är inom synhåll) av partikelsystemet. 
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7. Diskussion & Slutsatser 

Att få delta i ett riktigt projekt med att tillverka partikelsystem, som jag personligen 
alltid tyckt varit ett roligt område var mycket utvecklande. 
 
Om jag hade utfört samma arbete igen med de kunskaper jag förvärvat under detta 
arbete, hade troligtvis utvecklingen av ParticleSystemEditor och datadrivningen börjat 
tidigare. Under utvecklingen med editorn märktes snabbt olika metoder som saknades, 
framförallt accessors (get/set-metoder) samt olika generella lösningar som fick lösas 
längs vägen. 
 
Utseendemässigt blev resultatet av arbetet bättre än vad jag hade trott från början, och 
jag inser nu vikten av att bra alpha-kanaler och texturer är viktigare än antalet partiklar 
samt animerade texturer. Animerade texturer är något som provats på under arbetet 
men varit alldeles för svårt att få bra för detta ändamål. 
 
För framtida vidareutveckling hade det varit intressant att ge en partikel möjligheten 
att även vara en emitter, då kan man exempelvis göra fyrverkerier där partikeln är 
raketen som sedan skapar rökpartiklar efter sig, och vid slutet på sitt liv skapar en 
explosion av partiklar. Alternativt göra en emitter som representeras av en partikel i 
renderingen. 
 
Ur prestandasynpunkt finns det några justeringar skulle gå att vidareutveckla. Detta 
gäller dels att specialisera ett antal olika datastrukturer för partiklar beroende på 
användningsområde, dels att i samband med detta specialisera partikelsystem för dessa 
specifika ändamål. 
 
Det hade även varit av intresse att prova med en 32bytes stor vertexdata-struktur för 
att se om detta hade påverkat prestandan positivt. 
 
Ett något problematiskt problem som uppstår då flera partikelsystem används 
kombinerat med olika blandningslägen är att det kan uppstå artefakter för 
transparensen, detta beror på ordningen som partikelsystemen renderas ut med. Att 
utföra en partikelsortering mellan flera partikelsystem med olika shaders och material 
är ingen trivial uppgift, men hade varit intressant att titta närmare på i en 
vidareutveckling för hur man skulle kunnat minska dessa artefakter. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

Terminologi, ordlista 

Här förklaras de mest frekvent använda facktermer i rapporten. 

NeoEngine 3D-Motor utvecklad av Reality Rift Studios 

Går under namnen NeoEngine eller NeoEngine 2 : 

evolutioN beroende på licens och utveckling. NeoEngine i 

denna rapport syftar på NeoEngine 2 : evolutioN. 

OpenGL Open Graphics Library, plattformsoberoende 3D motor 

med öppen källkod. 

GLSL The OpenGL Shading Language, högnivåspråk baserat på C 

för att ge utvecklare större möjligheter att exekvera kod på 

grafikkortet. 

DirectX En samling API:er utvecklade av Microsoft som bland annat 

kan motsvara OpenGL för Windows-miljöer. 

API Application Programming Interface, ett interface mellan 

utvecklaren och andra applikationer, tex en 3D-Motor. 

Billboard En geometri som alltid är vänd mot kameran, i regel syftar 

man på en rektangulär eller fyrkantig platt yta. 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

Klassdiagram 

 

  

 

 


