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Abstrakt 

En  realistisk  simulation  kräver  att  alla  simulerade  objekten  ska  interaktivt  och 
dynamiskt animeras. Delar av objektens kropp ska deformeras och andra delar ska 
sönderfalla  vid  en krock med  ett annat  objekt. De  flesta  3d  applikationer har  som 
gemensamt vissa tekniker som används vid dynamiska simulationer. Tyvärr så finns 
det inte en smidig och snabb teknik för att deformera solida objekt vid kollisioner, 
detta  gäller  även Maya  som  jag  använde  i  detta  arbete.  Detta  arbete  ska  visa  en 
smidig teknik att deformera vissa delar av en komplicerad modell och få andra delar 
att  splittras  och  spridas  i  en  dynamisk  simulation  som är  både  fysiskt  rätt  och  ser 
visuellt bra ut. Resultatet är en kort animationsfilm som visar teknikerna i praktiken. 
Enskilda användare av 3Dapplikationer exempelvis  studenter kommer ha nytta av 
arbetets olika delmoment och kan hänvisa till informationen. 

Nyckelord: Dynamisk simulation, animation, kollision, deformerande r igid 
bodies, nCloth, soft body, r igid body, bil shader, blendshapes, shatter  effekt, 
par ticle instancer .
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1  Inledning 

Tredimensionella applikationer använder en typ av objekt som kallas för ”active 
rigid bodies” för att omvandla primitiva 3dobjekt till dynamiska. Detta möjliggör att 
man  kan  lägga  på  krafter  som  vind,  gravitation,  turbulens  osv.  Ett  annat  sätt  att 
omvandla  dessa  objekt  är  att  skapa  en  så  kallad  ”paricle  instancer”,  alltså  man 
använder primitiva objekt istället för partiklar när de emitteras. Det finns andra sätt att 
omvandla 3dobjekt så de beter sig dynamiskt, som Cloth och soft bodies. 

I denna uppsats beskrivs hur man gör en viss deformationseffekt  i en dynamisk 
simulation  när  man  använder  sig  av  sådana  solida  objekt.  Man  vet  att  det  finns 
tekniker för att omvandla objekten till dynamiska objekt. Utmaningen blir i att hitta en 
teknik  som  kan  få  objekten  att  deformeras  och  ändra  sin  figur  rent  dynamiskt  eller 
visuellt.  En  bred  studie  och  en  detaljerad  redogörelse  av  studien  kommer  att 
presenteras. Detta  innehåller  tekniker som har  tillämpats, hur  jag  löst problemen och 
vilka program som har använts. Vi kommer även att se  en kort animation som visar 
slutresultatet. 

1.1  Problem 

1.1.1  Fysiskt baserad modell 

Det  går  att  deformera  dynamiska  objekt  vid  kollision  i  Autodesk Maya,  men 
sådana objekt är mjuka, d.v.s. det är inte ett massivt solitt objekt, de är inte byggda av 
hårda ytor, dessa typer är softbodies och cloth. Ett nytt intressant system finns i maya 
8.5 vid namn nCloth. Detta system använder en ny motor, Nuclear. Vi återkommer till 
detta senare i arbetet. 

Man kan  inte använda bara en  typ av dynamiska objekt när man vill  deformera 
hårda  ytor.  Detta  eftersom  dynamiska  objekt  i  maya  som  deformeras  inte  är  hårda. 
Samtidigt  går  inte  de  hårda  dynamiska  objekten  att  deformeras.  En  kombination  av 
olika dynamiska och fysisk baserade objekt kan användas istället. 

Olika dynamiska objekt i Autodesk Maya: 

•  Rigid bodies: Man har redan kommit långt i processen när man har 
omvandlat sina modeller till active rigid bodies. Problemet är att en detaljerad 
modell med många antal polygoner blir alldeles för tungt för Maya att beräkna 
vid kollisioner. Processen blir för långsam och osmidig, därför måste man 
använda sig av andra lösningar som standins. Borste från att rigid bodies inte 
deformeras vid kollision. 

•  Par tikel instancer : Partiklar å andra sidan är lättare att kalkylera och går 
snabbare att arbeta med men man kan inte omvandla ett redan modellerat 
fordon till partiklar med ett enda knapp tryck. Partiklar emitteras från en källa 
i viss position i rymden. Varje partikel har sina egna egenskaper, som storlek, 
position, hastighet, färg, massa osv. Alltså går det inte att kontrollera en
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partikel som om man skulle kontrollera ett vanligt objekt när det gäller 
position, storlek och antal. Man kan modellera ytor och få partiklar attrahera 
till dem och fastna på de här ytorna, på detta sätt kan man få ett antal partiklar 
stanna i en viss position och få en viss form. Jag kommer att använda mig av 
partikel instancer under arbetet, men inte som huvud metod. 

Figur 1. En emitter som strålar ut vanliga Streak partiklar och en annan som strålar ut instance objekt. 

•  Softbodies: Är en kombination av geometri och partiklar, på ett ”polygonal” 
objekt får varje punkt (vertex) en partikel nod, med hjälp av ”goal” mål 
attraheras partiklarna och punkterna till varandra. Detta skapar en mjuk 
rörelse som gör att objektet kan skvalpas, böjas och deformeras vid kollision, 
alltså är det partiklarna som kolliderar och inte själva polygonen i detta fall. 
Man kan kontrollera ytornas hårdhet med att ändra goal värdena på 
partiklarna, man kan också lägga till ”Springs” för att skapa fjädringar mellan 
varje partikel så de dras till varandra. Om man använder softbodies för denna 
effekt så har man en del begränsningar därför är mayas nya dynamiskt system 
”Nucleus” ett bättre alternativ, det senare är mycket smartare i beräkning av 
både kollisioner och deformationer. Systemet har många inbyggda egenskaper 
som man kan kombinera för att nå en viss effekt. 

Figur 2. softbody i maya, varje punkt får en partikel nod.
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•  NucleusCloth, nCloth: Maya Nucleus har en väldigt stabil och flexibel solver 
som kan hantera stora datamängder samtidigt, därför skaffar solvern snabba 
simulationer, den kalkylerar ncloth, constraints och kollisioner på ett 
upprepande sätt så den kan återvinna misslyckade kollisioner. nCloth 
använder också länkade partiklar för att simulera dynamiska polyytor. 
Huvudskillnaden mellan mayas nya nCloth och gamla ”Classic Cloth” är att 
man kan modellera egna modeller och göra dem direkt till ett nCloth objekt, 
utan att sy eller skapa massor med kurvor för att omvandla dem till Classic 
cloth. Med hjälp av nCloths dynamiska egenskaper kan man simulera olika 
naturliga ytor som ballong, tyg, metall eller splittrande objekt. 

1.2  Syfte 

Syftet  med  arbetet  är  att  få  någon  sort  av  deformation  när  dynamiska  solida 
objekt kolliderar, och splittra små delar av dessa objekt så att de kan sönderfalla. Ett 
annat syfte är att använda de teknikerna man kommer fram till under arbetets gång och 
sätta  de  i  praktik  i  en  snygg  producerad  animationsfilm,  där  man  har  använt  en 
någorlunda  komplicerad modell  för  att  demonstrera  deformationsmetoden. De  flesta 
inlärningskällor  använder  väldigt  enkla  modeller  för  att  visa  hur  dynamiska  system 
fungerar. De använder  simulationerna  till  vad  de  är gjorda  för  och  visar  inte många 
kreativa  lösningar på hur man skulle utnyttja de här dynamiska objekten  i praktiken, 
därför vill jag bevisa att det går att använda samma tekniker plus mina egna tekniker 
på  ett  kreativt  sätt  med  riktiga  modeller.  Detta  görs  som  sagt  i  form  av  en 
animationsfilm  där  jag  har  modellerat  ett  3d  fordon,  omvandlat  fordonets  delar  till 
dynamiska objekt med en av de nämnda teknikerna ovan. Sedan krockat fordonet med 
ett annat objekt  och vid kollision ändras  fordonets  figur, krocken resulterar  i spillror 
som  flyger  runt  omkring  och  faller. Simulationen måste då  göras  så dynamiskt  som 
möjligt. 

1.3  Målsättning 

•  En smidig, ny och kreativ teknik som hjälper 3dprogramanvändare att 
producera övertygande animationer. 

•  Man får ”dynamiska” deformationer utan att behöva skriva en del koder själv, 
utveckla ett plugin, eller använda ett externt program för att göra denna 
effekt. 

•  Manipulera den dynamiska simulationen för visuella syften, åskådaren 
kommer ändå inte märka skillnaden mellan 100 % dynamisk animation eller 
anpassad dynamisk simulation. 

•  Denna metod kan för närvarande ersätta en dynamisk funktion som borde 
tillämpas i maya. 

•  Producera en snygg film, där man visar att man har använt teknikerna i 
praktiken.
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2  Teoretisk bakgrund 

David Baraff var först som systematiskt behandlade kontaktproblem, Analytical 
methods  for  dynamic  simulation  of  nonpenetrating  rigid  bodies  [1].  En  metod 
representeras  som kalkylerar  rigid bodies  i  viloläge  alltså när de  inte  kolliderar,  den 
analytiska  formuleringen av de  krafterna  som  inte  kolliderar modifieras  så man  kan 
behandla de andra som är i kontakt och kolliderar. Det har gjorts en mängd forskning 
inom  detta  område,  Baraff  D:  s  forskningar  har  använts  som  referenser  i  de  flesta 
nyare forskningarna. För relevansens skull ska jag välja två artiklar till som är närmast 
det  jag  vill  åstadkomma. Mark  Pauly m.fl.  QuasiRigid Objects  in  Contact  [2].  De 
undersöker  en modelleringsteknik  för  objekt  som  är  i  kontakt  med  varandra,  solida 
objekt  som  ska  deformeras.  En  modell  som  de  kallar  för  quasirigid  modell,  en 
kombination  av  rigid  body  simulation  för  animationen  och  quasi  modellering  för 
deformationen. 

Doug L. och Dinesh K. introducera the bounded Deformation, BDTree: Output 
Sensitive  Collision  Detection  for  Reduced  Deformable  Models  [3].  BDTree  kan 
fungera väl att upptäcka kollision med en reducerad deformerande modell i jämförelse 
med kollision upptäckt  i  rigid bodies. BDTree är en bunden sfärhierarki  för känslig 
kollisionupptäckt, den kan uppdateras efter varje deformation  i alla led oberoende av 
objektets geometri. De visar att BDTree är simpelt att implementera och fungerar väl 
i praktiken för realtidsapplikationer. En annan källa som är mycket värd att nämna och 
mest  relevant  med  mitt  arbete,  är  tävlingar  som  görs  på  CGsociety  och  kallas  för 
FXwars  [4].  Användare  av  3Dapplikationer  kommer  med  kreativa  lösningar  och 
smidiga tekniker att utföra en viss effekt, denna tävling har producerat många snygga 
effekter  bland  annat  car  crash  som  gjordes  av  Tyson  Ibele  [5].  Ibele  använder  en 
likadan  teknik som jag har använt,  i  ett annat 3Dprogram, nämligen 3D studio max 
från  Autodesk.  Han  kombinerar  också  olika  dynamiska  simulationer  fast  utan  att 
använda sig av blendshape som kan utnyttjas för slow motion och ger större kontroll 
över deformationen, och själva deformationen är snarare en ”work around” och inte så 
metallaktig [6].
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3  Genomförande 

Arbetet  är  inriktat  först  och  främst  mot  Maya  användare  och  3D 
programanvändare  i  andra  hand,  därför  är  metoderna  som  beskrivs  här  någorlunda 
specifika  och  är  bara  tekniker  för  att  utföra  ett  visst  arbete.  Alltså  ingen 
algoritmutveckling  utan  smidiga  tekniker  att  snabba  upp  sitt  arbetsflöde  när  man 
producerar en komplicerad animation som inblandar dynamiska simulationer. 
Man  ska  ha  en  dynamisk  animation,  d.v.s.  handanimerade  rörelser,  transformation 
eller  rotation  ser  alldeles  för  stela  ut  och  i  ett  fall  där  objekt  kolliderar  vill  man  ha 
slumpfaktorn, objekten ska reagera  till  krafter som gravitation,  turbulens osv. Därför 
är handanimering ett långsamt och osmidigt alternativ. 
Jag har gjort en kort film, det är en bil som kör på en bana och sedan krockar med ett 
objekt  på  vägen,  bilen  deformeras,  rutor  och  andra  delar  av  bilen  bryts  sönder  och 
faller i små spillror, nedan beskriver jag processen. 

3.1  Modellering, för dynamiska objekt. 

3.1.1  Fysiskt baserad modell: 

Ett alternativ för deformering är ”dölja det ena och visa det andra”, man har en 
kopia  av  samma  modell  som  är  active  rigid  body  och  utnyttjar  rigid  body:  s 
simulationsförmåga  för  att  få  en  bra  animation,  samt  har  man  en 
deformerad/modellerad kopia som är dold och vid kollision så döljer man active rigid 
body: n och visar upp den andra kopian som är deformerad. Men denna metod är inte 
riktigt dynamisk, därför väljer jag bort att deformera/modellera en kopia själv, istället 
använder jag ett dynamiskt objekt som kan deformeras själv vid kollision som nCloth. 
Jag har nämnt tidigare att maya inte kan kalkylera deformation på rigid bodies när de 
kolliderar, alltså beräknar maya kollisionen från hur objekten såg ut på första framen, 
därför  en  deformation  på  rigid  bodies  är  inte möjlig,  då måste man  använda  sig  av 
andra lösningar, jag ska kombinera active rigid bodies med nCloth för att utnyttja både 
objektens förmåga i simulation och deformation. 
Om man gör en modell som kommer att omvandlas till ett dynamiskt objekt ska man 
då  vara  noggrann  och  kontrollera  modellens  utseende  och  egenskaper,  eftersom 
modelleringen avgör hur modellen reagerar senare vid kollision och deformation. 

Viktiga aspekter  när  man modeller ar  fysiskt baser ade modeller : 

•  Polygoner : Man kan omvandla bara polygoner till nCloth, varken Nurbs eller 
Subdivs kan man använda i detta fall, plus polygoner är alltid smidigare och 
används som standard när det kommer till modellering. 

•  Tillr äckligt med polygoner : För att objekten inte ska gå i varandra när de 
kolliderar och de ska få rätt sort av deformation i förhållande till deras form, 
ska man ha tillräckligt med polygoner, varje punkt (vertex) får en partikel på 
ett softbody eller ncloth objekt, därför ska det finnas tillräckligt med punkter 
och hyfsat avstånd mellan dem. Men inte så många antal polygoner så 
programmet inte kan kalkylera kollisioner. Se figur 3.
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Figur 3. En bilmodell, tillräckligt med polygoner och rätt topologi. 

•  Rätt topologi: man ska ha rätt topologi. Oavsett om det är triangulär eller 
fyrhörning man använder som polygonmodelleringsteknik, så ska topologin 
vara rätt, d.v.s. man ska kontrollera meshen och ser till att alla faces består 
antigen av 3 eller 4 punkter. Man ska också kontrollera att varje bestående 
edge loop ska sluta rätt och att meshen består bara av fyrhörning eller bara 
triangulära faces. Se figur 3. 

•  Normals: normaler spelar stor roll vid kollision, objekten kan kollidera 
tvärtom om normalensriktning inte stämmer. 

•  Anpassad modell: man ska tänka på vad det är för sort av effekt man gör och 
anpassa modellen till effekten, jag har modellerat bilen i separata delar, som 
en riktig bil, se figur 4. Om en stor del av bilen var ihopslagen då kan 
deformationen sträcka sig över en stor del av ytan vilket är inte realistisk. Man 
kan kontrollera nCloths deformation så att den inte sträcker sig över hela ytan 
men det blir bara extra onödigt arbete, istället bör man modellera varje del för 
sig själv. 

Figur 4. Visar bilen modellerad i separata delar.
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3.2  Texturering och Rendering 

Med tanke på att resultatet blir en renderad animationsfilm, så har jag ägnat lite 
tid  åt  renderingen  också,  jag  har  använt  en MentalRay  shader  (mi_car_paint_phen). 
Det är en bilshader som har speciella egenskaper som är anpassade till bilfenomen. Jag 
har  ritat  en  textur  också men man  kan  inte  koppla  texturen  till  shaderns  base  color 
attribut direkt, för att då kommer man tappa shaderns effekter, istället har jag kopplat 
en s.k. color blend till base color attributet, med color blend kan man blanda två färger 
eller två texturer, den har två färg noder, color1 och color2. Jag har valt en färg över 
hela bilen på color2 och har kopplat en textur till color1, men för att både color1 och 2 
ska  synas  samtidigt  så  måste  man  koppla  en  mask  till  ett  annat  attribut  som  heter 
blend, och där har  jag kopplat  texturen  igen fast med en genomskinlighetskanal. Jag 
har ställt in bilshaderns andra attribut och kombinerat dem så de passar det utseendet 
jag ville få. Se figur 5 för resultatet och figur 6 för en bild på hur shaderns nätverk ser 
ut i Maya.. 

Figur 5. Bilrender med mi_car_paint_phen shader. 

Figur 6. Hypershader, mi_car_paint_phen nätverkshader.
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Jag har ritat två svarta linjer som går över hela bilen på längden, därför krävdes 
det  att  skapa  en  speciell  UVmap  för  bilens  kropp.  De  delarna  som  har  linjerna 
påritade är under samma UVset. För däcken har jag ritat en 2d textur som jag använt 
som displacement mapp. För övrigt har jag använt mayas nya mia_material shader för 
lyktorna  och  rutorna,  denna  shader  är  ett  monolitiskt  material  som  är  gjord  för  att 
användas på hårda ytor som metall, trä och glas. Den är speciellt inställd för glänsande 
reflektioner och refraktioner. Se figur 7. 

Figur 7. Däck och lykta rendering. 

3.3  Simulering 

3.3.1  Animering 

Animationsfilmen  är  cirka  20  sekunder  lång,  de  första  10  sekunderna  är  bara 
vanlig  animering,  d.v.s.  inga  dynamiska  simulationer  utan  bilen  kör  på  en  väg  och 
försöker undvika några spärrar på banan. För den här delen har jag animerat bilen med 
de vanliga animationsteknikerna. Jag har skapat några kontrollkurvor som styr bilens 
olika delar med hjälp av set driven key och expressions. Jag har 3 kontrollkurvor, den 
första  kontrollerar  huvudgruppen  (chassit  och  hjulen)  både  i  transformation  och  i 
rotation. Den andra kurvan kontrollerar bara bilens kropp (chassi), alltså utan hjulen. 
På det sättet kan jag alltid animera bilens kropp separat och få en fjädereffekt, när bilar 
körs på en bana så brukar den alltid gunga snabbt fast inte mycket, därför skrev jag här 
en  expression  kod  på  Y  leden  som  gungar  på  bilen  lite  upp  och  ner  under  hela 
animationen rent slumpmässigt: 

carBody.translateY = rand (0.2, 0 .4);
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Den  tredje  kontrollkurvan  styr  hjulen  både  i  transformation  och  i  rotation.  För 
den konstanta rotationen på hjulen har  jag skrivit expression, denna kod styr hjulens 
rotation  i Zled under hela animationen, varje  frame roteras däck gruppen 90 grader, 
sen beroende på hastigheten bilen körs i minskar jag detta värde: 

tire.rotateZ = 90 * frame; 

3.3.2  Dynamisk deformation med NucleusCloth 

Mayas  nya  nCloth  har  jag  använt  för  att  deformera  bilens  olika  delar  som 
kommer i kontakt med det andra objektet som bilen kolliderar med. nCloths viktigaste 
egenskaper för att få objektet bete sig som metall är: 

•  Stretch Resistance: Denna egenskap avgör hur mkt ett nCloth objekt kan 
sträckas under anspänning. När länkarna på ncloth ytan är mer än deras s.k. 
Rest Length, används Stretch Resistance för att få de tillbaka till samma rest 
length. 

•  Compression Resistance: Avgör hur mkt objektet kan motstå press, detta 
verkar när länkarna har en mindre rest length. 

•  Bend Resistance: avgör hur mkt ytan kan böjas under ansträngning, kan 
användas för att kontrollera hårdheten på ytorna. 

•  Rigidity: Väldigt intressant värde, man kan få ett nCloth objekt bete sig 
ganska stelt med bara denna egenskap. 

•  Deform Resistance: Avgör hur mkt objektet kan behålla sin nuvarande form, 
om man minskar detta värdet kan man få ganska bra deformationer. 

Jag har kombinerat de här värdena för att få bildelarna att deformeras som metall 
gör. Här är en lista över de värdena jag har ställt in: 

Bounce: 1.0  . Metallobjekt brukar studsa ganska mycket  vid kollision därför har  jag 
ett  högt  värde  här,  denna  egenskap  har  jag  kombinerat  med  dampning  så  objektets 
studsning dämpas ner efter ett tag. 

Fr iction: 0.1  . Friktionen är ganska  låg  eftersom metall  ytor är släta, därav har man 
inte så mycket friktion. 

Mass:  10.  Massan  är  ett  intressant  värde,  en  nCloth  massa  avgör  densiteten  eller 
tyngden av  ett nCloth objekt  när solverns gravitation är större än noll. Ett  lågt värde 
gör objektet alldeles för lätt, därför har jag valt ett högt värde här. 

Stretch Resistance: 50. Högt värde, metall tänjer inte. 

Compression Resistance: 50. Ett högt värde här också.
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Bend Resistance: 1.0. Ett hyfsat värde, höga värden här gör objektet oböjligt. 

Restitution Angle: 6.0.   Form återställning, avgör hur mycket  ett nCloth objekt kan 
böjas  över  kanterna  tills  det  slutar  gå  tillbaka  till  sitt  rest  length,  man  brukar 
kombinera detta attribut med Bend Resistance för att simulera deformerad metall. 

Rigidity: 0.1. Stelheten kan man ha högst 1.0 men då kommer objektet studsa alldeles 
för mycket och inte deformeras alls. 

Damp: 1.0. Eftersom  objektet  har högt  bounce  och massa  så  ska man  ha  ett  hyfsat 
värde här också. 

Scaling Relation: Object Space. Detta attribut specificerar sättet de andra dynamiska 
attributen (bend och stretch) är definierade relativt till meshens densitet. Object Space 
låter de andra dynamiska attributen ha samma effekt  på objektet oavsett vad meshen 
har för densitet. 

Self Collision Flag: Full Sur face. Egen kollision mellan objektens komponenter, Full 
Surface gör så att kollision sker överallt mellan komponenterna, alltså mellan punkter, 
edges  och  faces,  mellan  egen  kollision  bollar  som  finns  runt  objektets  punkter,  på 
cylindrar  som  finns  runt  objektets  edges  och  egna  kollisionsytor  som  finns  mot 
objektets faces. 

Max  Self  Collide  Iter ations:  10.  Ju  mer  Iteration  desto  mer  precision  när  maya 
kalkylerar egen kollision på objektet 

Resten av attributen har standardvärden. 
Jag har sparat detta nCloth som en preset så jag kan lägga på de olika delarna snabbt 
och smidigt. 

Jag valde att deformera delarna separat för smidighetens skull, bilen är en ganska 
kompakt modell. Det blir för långsamt att kalkylera om man ska simulera alla nCloth 
objekten samtidigt. 

När  den  handanimerade  bilen  kommer  in  med  en  hög  hastighet  stannar  jag 
animationen  vid  en  viss  frame,  från  den  positionen  har  jag  valt  de  delarna  som 
kommer  i kontakt med det andra objektet och omvandlat dem till nCloth och  lagt på 
min nCloth preset, jag har omvandlat objektet bilen krockar med till ett passiv nCloth 
som bara finns där för kollision, den varken deformeras eller påverkas av kollisionen. 
Jag har lagt gravitation och ett uniform field på nCloth objekten. Mitt uniform field har 
en  likadan  kraft  och  riktning  som  bilens  animation,  alltså  skjuter  fältet  bilen  mot 
kollisionsobjektet.  Varje  objekt  kolliderade med  passiva  objektet  och  deformerades. 
Se figur 8 och 9.
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Figur 8. Visar bilen innan deformation. 

Figur9. Visar bilen deformerad. 

3.3.3  Blendshapes 

Efter nCloth simulationen var klar, duplicerade jag delarna och sparade dem. Jag 
skapade  en  s.k.  blendshape  mellan  varje  deformerad  bildel  och  sin  respektive  icke 
deformerad  kopia,  på  det  sättet  kan  jag  alltid  deformera  bildelarna  snabbt  som  en 
vertex animation. Sedan när kollisionen sker animerar  jag blendshapesen  lika snabbt 
som  bildelarna  deformerades  när  de  var  ncloth  objekt.  Man  kan  annars  skriva 
expression för att detta ska ske automatiskt när de dynamiska objekten kolliderar om 
man vill så, men jag har valt att animera den själv för visuella syften, koden kan se ut 
så här:
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If (rigidBody1.contactCount > 0) // kollisionsker 
carBody|huva.blendshape=1; 

3.3.4  Rigid Body Simulationer 

Då var det dags att kollidera hela bilen och göra en komplett simulation, som jag 
nämnt  tidigare  så  utnyttjar  jag  en  annan  typ  av  dynamiskt  objekt  i  maya  för  att 
simulera solida objekt och det är rigid bodies. Ett rigid body objekt är en polygon eller 
nurbs yta som är konverterad till en oböjlig yta, rigid bodies kolliderar med varandra 
under simulationen. Maya har  två  typer av rigid bodies, en aktiv och en passiv,  den 
aktiva  typen  påverkas  av  krafter  som  gravitation,  turbulens  osv,  men  går  inte  att 
animera dess transformation och rotation utan sådant sker automatiskt beroende på de 
krafterna  och  de  inställningarna  själva  rigid  bodyn  har.  Den  passiva  typen  å  andra 
sidan påverkas  inte  av krafter men  går att animera dess  transformation,  rotation  och 
storlek. 

Kollisionkalkylering är en påkostad process, ju enklare modeller desto lättare för 
maya att kalkylera kollisioner utan misstag därför brukar man använda sig av standIn, 
detta attribut hjälper maya beräkna kollisioner  i  enklare faser, en förbestämd modell 
skapas, det finns som standard två typer av standin i maya, kub och sfär men då måste 
modellerna vara  exakt  kubiska  eller  sfäriska  för maya behandlar modellerna  som  en 
kub  eller  sfär  om man  har  valt  dem  som standins. Det  finns  ett  sätt  att  undgå  svår 
kalkylering eller standard standin, man kan modellera egna standins som har mindre 
densitet  så det blir  lättare för mjukvaran att kalkylera. Jag har modellerat en standin 
modell som har samma proportioner som bilen och 4 standins till för hjulen, sedan har 
jag  omvandlat  dessa modeller  till active  rigid bodies och  samma objekt  som  nCloth 
delarna kolliderade med har jag omvandlat till passive rigid body. Se figur 10. 

Figur 10. Visar standin modeller 

Bilens  chassi  och  hjul  är  nu  bundna  till  fyra  active  rigid  body  standins m.h.a 
constrains  som  tvingar  ett  objekt  att  följa  ett  annats  rörelser  i  angivna  leder.  Rigid 
bodies har  likadana attribut  som nCloth,  inga deformationsegenskaper dock.  Jag har 
lagt på ett gravitationsfält till att börja med, eftersom gravitation är en kraft som alltid 
finns oavsett var man befinner sig på jorden, gravitationens magnitudvärde är standard 
vilket är 9.8. Jag har också skapat en kontaktmark som är passive rigid body.
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3.3.5  Rigid body attribut 

Bilens standin har jag ställt in så här: 

•  Initial Velocity X: 100. Ger objektet en startutskjutning i angiven riktning, 
detta är lika snabb som nCloth och bil animationen. 

•  Initial Velocity Y: 0. Bilen åker inte i denna led. 

•  Initial Velocity Z: 100. Ger objektet en startutskjutning i angiven riktning, 
detta är lika snabb som nCloth och bil animationen. 

•  Initial Spin X: 0. Ger objektet en startrotation, bilen roterar inte därför värdet 
blir 0.0 i alla tre ledar. 

•  Initial Spin Y: 0. 

•  Initial Spin Z: 0. 

•  Center  of Mass X, Y och Z: Är objektets viktcenter, jag har placerat bilens 
tyngdpunkt (mass center) närmare framdelen där motor och andra mekaniska 
delar brukar sitta. 

•  Lock Center  of Mass: Detta attribut kan man låsa om man ska ändra formen 
av sitt rigid body objekt, då undviker man tyngdpunkten att bli flyttad efter 
formändringen. 

•  Impulse X: 0. Ger objektet en konstant acceleration. Detta attribut är inte så 
användbart eftersom man brukar anlita krafter att göra arbetet istället. 

•  Impulse Y: 0. 

•  Impulse Z: 0. 

•  Impulse Position X: 0. Avgör var ifrån Impluse kommer. 

•  Impulse Position Y: 0. 

•  Impulse Position Z: 0. 
• 
•  Spin Impulse X: 0. Fungerar som Impulse fast ger objektet en snurr 

acceleration. 

•  Spin Impulse Y: 0. 

•  Spin Impulse Z: 0. 

•  Mass: 50. Objektets massa, ju högre värde desto större effekt när objekten 
kolliderar.
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•  Bounciness: 0.1. Kombinerat med dampning och friktionattribut. Detta 
attribut påverkas av passiveobjektens friktion och studsning också. 

•  Damping: 1.5. Anpassad till animationen. 

•  Fr iction, Dynamic och Static: 0.4. Bilens material är släta därav har man inte 
så mycket friktion. Återigen måste man kombinera det här attributet med de 
passiva objektens attribut. 

•  Collision Layer : 1. Som standard alla rigid body objekt sitter på samma lager. 
Ifall man inte vill att vissa object ska kollidera med varandra för att de redan 
är i kontakt innan simulationen börjar, kan man ge då varje objekt ett unikt 
lagernummer. Om det finns objekt som sitter på varandra i första framen och 
tillhör samma kollisionslager kommer inte simulationen att starta eller så 
startar den fast skippar kollisioner. Alltså blir resultatet helt enkelt 
felsimulerat. Men om man har ett objekt som kontaktmarken till exempel och 
man vill att detta objekt ska ändå kollidera med alla andra befintliga rigid 
body objekt, då kan man ge det objektets kollision lagernummer 1. 

•  Stand In: None: Jag har skapat egen standIn därför de två standard typerna 
använder jag inte här. 

•  Active: ON. Om man stänger av detta attribut då ändrar man objektet från 
aktiv till passiv. Man kan animera denna egenskap för vissa syften beroende 
på vad det är man vill göra. 

•  Par ticle Collision: ON. Partiklar kan kollidera med rigid bodies. 

•  Ignore: OFF.  Om man aktiverar denna egenskap kommer objektet ignorera 
krafter och kollisioner. 

•  Collisions: ON. Viktigaste attributet i detta fall. 

•  Apply Force At: Bounding box. Avgör hur krafter påverkar aktiva objekt. 

Efter  några  tester  var  de  här  värdena  ändamålsenliga.  De  bildelarna  som  var 
bundna  till  denna  standin är dynamiskt animerade, de reagerar  till  krafterna  i scenen 
och kolliderar med de passiva objekten. 

Bilen krockar med vägspärren, studsar lite, lutar framåt och bilens bakdel lyfts up från 
sin position. Sedan dras hela kroppen ned av gravitationen, studsar mot marken och tar 
ett varv. Friktion och dampning får den stanna. Se figur 11.
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Figur 11. Visar bilens simulation med rigid bodies.
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Hjulen  standins  har  annorlunda  attributvärden,  här  är  en  lista  över  de  viktiga 
attributen: 

•  Initial Velocity X: 100. Samma hatighet som kroppens standin. 

•  Initial Velocity Y: 0. Bilen åker inte i denna led. 

•  Initial Velocity Z: 100. Samma hatighet som kroppens standin. 

•  Initial Spin X: 0. 

•  Initial Spin Y: 0. 

•  Initial Spin Z: 1000. Beräknad från rotation expression funktionen man 
hade på hjulen. 

• 
•  Center  of Mass X, Y och Z: Är placerat i mitten av fälgarna där rimligen är 

hjulens tyngdpunkt. 

•  Mass: 2. Ett genomtänkt värde i förhållande till kroppens massa. 

•  Bounciness: 0.5. Kombinerat med dampning och friktionattribut. Däcken ska 
agera som gummi material ifyllda med pressad luft då kan de studsa ganska 
mycket. 

•  Damping: 0.1. Anpassad till animationen. 

•  Fr iction, Dynamic och Static: 0.6. Däcken är rimligen tillverkade att ha 
ganska bra friktion så de fungerar bra vid bromsning. 

•  Stand In: None: Jag har skapat egena standIn därför använder jag inte de två 
standard typerna här heller. Se figur 10. 

Simulationen fungerade som det var väntad. Se figur 12. 

Figur 12. Visar hjulen efter krock
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3.3.6  Spillror och flygande bitar 

Lyktorna och små andra delar från bilen kolliderar också, men de går sönder vid 
kollisionen och omvandlas till mindre små bitar som flyger runt. För den här delen av 
simulationen har jag brutit dem delarna i små bitar med hjälp av shatter funktionen  i 
maya. 

Shatter  effekten  använder  tre olika metoder  för  att  bryta polygoner. Surface  shatter, 
Solid shatter och Crack shatter. 
Surface  shatter  bryter  objektet  längs  polygonsträckor,  och  omvandlar  objektet  till 
mindre individuella polygoner. 
Solid  sahtter bryter  ytan  av  ett  objekt men  fyller  inrepolygonerna och  skapar  solida 
objekt, effekten bryter dock inte längs polygongränser. 
Crack shatter, skapar sprickor som utstrålar från utvalda punkter. 

Jag  använde  Solid  och  Crack  shatter  för  de  olika  objekten,  man  kan  låta  effekten 
omvandla de brutna delarna till aktiva rigid bodies. Sedan har jag lagt på gravitation 
och andra krafter för att simulera de här små bitarna också. 
Med  tanke på  att  bilen  krockar med  vägspärren  så bör de  här objekten  splittras och 
flyga  runt  därför  valde  jag  ett  field  som  kan  utföra  effekten.  Radial  field  kan 
appliceras  för  att  stötta  bort  eller  attrahera  saker  till  sig  själv  i  alla  riktningar.  Ett 
turbulensfield är också applicerat för att öka realismen. Lyktorna och andra små delar 
som ska gå sönder döljer jag i en viss frame och visar de dynamiska objekten i stället 
som  aktiveras  i  samma  frame, med  hjälp  av  krafterna  så  skjuts  bitarna  ut  i  samma 
inriktning  som  resten  av  objekten. De  kolliderar med  de  passiva  objekten  i  scenen, 
flyger runt och faller ner på grund av gravitationen. De har olika egenskaper för att de 
är bitar från olika material och därför simulerade jag dem olika. Efter spridningen över 
krockområdet så ger dem en bra effekt  i helhet Se figur 13 för att se alla simulerade 
objekt samtidigt. 

. 

Figur 13. Dynamisk simulation, spillror.
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Jag har  använt  partiklar också  för  att  öka  effekten mer,  jag  valde  en  annan  del 
från bilens huva och applicerade Solid shatter till den. Jag valde en bit från de brutna 
bitarna  som hade en  lagom storlek och figur, omvandlade den  till partikel instancer. 
För  att  en  partikel  instancer  ska  följa  partikelns  animation,  måste  man  ställa  in 
partikelns  egenskaper  för  just  instancerna,  till  exempel  storlek,  rotationstyp, 
acceleration  osv.  Jag  lade  till  ett  extra  perparticleattribut  (radiusPP)  som  styr 
partikelns  storlek.  De  delarna  som  ska  falla  av  bilen  medan  bilen  studsar  och 
kolliderar med olika objekt, ska varken ha samma storlek eller vikt och jag ville att de 
ska reagera olika. Jag skrev en expressionkod för radiusPP och massPP som gör att 
varje bit får rent slumpmässigt olika storlek och massa, fast mellan bestämda värden. 
Koden ser ut så här: 

particleShape1.mass = rand (10, 50); 

particleShape1.radiusPP = rand (0.02, 0.3); 

Jag  har  kopplat  partikel  instancers  scale  attribut  till  radiusPP  då  får  de  olika 
storlekar eftersom det är geometri instancerna jag kommer att rendera och inte själva 
partiklarna. 

Vid denna punkt var jag klar med all simulation och animation, då var det dags 
att  förbereda  scenen  för  rendering.  En  viktig  sak  att  tänka  på  när  man  renderar 
dynamiska  simulationer  är  att  simulationen  ska  fungera  under  rendering  exakt  som 
man hade planerat i openGL. För att undvika olikheten mellan olika frames när man 
har  kopierat  scenen  för  rendering  på  flera  datorer  så  ska  man  cache:a  partikel 
simulationer först i RAM minnet för att kontrollera precisionen. Varje partikel har ett 
cache Data attribut som man kan aktivera, då kan man spela upp animationen  i  real 
tid. Om man är nöjd med simulationen kan man då cache:a partiklarna på hårddisken 
som sekvensfiler och kopiera de filerna till alla datorer man använder för rendering. 
Rigid bodies kan man  också  cache:  a  i minnet  för  att  spela  i  realtid  och  kontrollera 
simulationen, sedan kan man baka rigid body simulationen in i punkterna på objekten. 
När man har bakat animationen då kan man ta bort alla dynamiska krafter och noder, 
objekten har fått en animationskey på varje punkt (vertex) i varje frame beroende på 
hur man har bakat animationen. 

Resultatet blev som jag hade förväntat mig och processen gick problemfritt. 
Hela arbetet utfördes på en dator med följande kapacitet. 

AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 

2.41 GHz, 2GB RAM minne 

Radeon X700 256MB minne 

OS: Windows XP 

Mental Ray rendering test: Render tid för en frame = 3.20 minuter. 
Bild Upplösning = 960 x 540  1.77 Device aspect ratio 
Anti aliasing quality: 

Min Sample Level = 0 
Max Sample Level =2
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4  Diskussion 

Denna metod använder dynamiska objekt för att visuellt producera en animation 
men deformationen är fortfarande fejkad på något sätt därför kan man kanske inte säga 
att detta är en 100 % dynamisk simulation, men deformationen man har fått här är ett 
resultat av en dynamisk simulation fastän deformationen används på något annat sätt. 
Dock finns det  olika delar  i den färdiga filmen som kan förbättras, som till  exempel 
själva krocken kan man arbeta mer med, men det är upp  till artistens känsla. De här 
teknikerna  som  jag  har  använt  här  kan  man  alltid  följa  för  att  återskapa  liknande 
effekter. 

Det  var en komplicerad ”produktion”  eftersom  jag hade som mål att bygga upp 
hela scenen förbereda modelleringen av olika objekt som är inblandade i animationen 
och därmed  från början  tänka på hur  resultatet  kommer  att  bli. Varje delmoment  är 
beroende  av  nästa  och  vice  versa,  d.v.s  hur  man  sätter  ihop  och  bygger  upp  hela 
scenen avgör om man får andra problem senare som man måste  lösa. Det var viktigt 
att ha en bra planerad målsättning eftersom detta är en kombination av två avancerade 
simulationer som senare ska länkas ihop och appliceras till ett objekt som inte ens är 
dynamiskt,  därför  måste  man  ha  en  bra  koll  på  varje  delmoment  och  det  hjälper 
mycket om man har bra förkunskaper inom andra grundläggande 3D arbeten. Fördelen 
med denna  teknik är att man kan kontrollera deformationen själv för visuella syften, 
som  slow  motion  och  liknande  kan  visa  deformationen  i  detaljer  som  ger  en  bra 
helhets känsla. 

5  Slutsatser 

Resultatet  av  detta  arbete  är  en  animationsfilm  som  visar  att  man  kan  skapa 
deformation när solida objekt kolliderar oavsett om funktionen finns som en standard i 
maya  eller  inte.  Samma  metod  kan  utföras  i  andra  3dprogram  och  kan  producera 
snygga animationer med komplicerade simulationer som ser realistiska ut utan att man 
behöver utveckla något plugin eller använda extra program för att få deformationen. 
Det räcker med att kombinera ett icke solitt dynamiskt objekt som kan deformeras och 
ett  solitt  dynamiskt  objekt  som  har  förmågan  att  simuleras  och  applicera  dessa  två 
dynamiska objekts simulationer  till  ett primitivt objekt/modell som får sin animation 
från  det  solida  objektet  och  sin  deformation  från  det  icke  solida  objektet  m.h.a. 
Blendshapes. Arbetet utfördes på ett korrekt sätt och till slut kunde man producera en 
animationsfilm  utifrån  de  dokumenterade  teknikerna,  vilket  går  överens  med 
målsättningen.  Jag  lyckades  använda  en  komplicerad modell,  alla  animerade  objekt 
just vid kollisioner är resultat av dynamiska simulationer och länkade ihop på ett smart 
sätt så att man kan till slut rendera allt till en enda film. 

En länk till den slutliga filmen: 
http://hemn.brosk.org/videos/bil_crash_mpeg4_qt.mov

http://hemn.brosk.org/videos/bil_crash_mpeg4_qt.mov
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