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Abstrakt 
Med sina sex ben är en insekt inte enkel att animera med vanlig keyframe-teknik. 

Om flera insekter ska animeras så kan nyttan av att automatisera processen vara stor. 

För att avlasta animeraren har därför insektslokomotion baserad på den biologiska 

insekten och relaterad robotteknik studerats och implementerats i Autodesk 

Softimage ICE. Resultatet är ett ICE-träd som simulerar insektslokomotion på en 

grupp styrobjekt. Styrobjekten används för att styra en arbiträr insektsmodell över 

den geometri som finns i en 3D-scen. Implementationen visade sig vara flexibel och 

realistisk men begränsad av viss instabilitet och ofullständighet i sin exekvering. 
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1 Inledning 

Att en naturlig miljö inhyser väldigt många insekter är en aspekt som ofta förbises när 

virtuella miljöer skapas för film. Att animera en insekt med tradionella metoder så 

som keyframing där varje ben måste artikuleras flera gånger varje steg blir dock 

väldigt tidskrävande. En automatisering av processen har många fördelar. I det här 

arbetet studeras och utvecklas virtuella autonoma sexfotingars (hexapoda) lokomotion. 

Sexfotingars lokomotion är väl studerat inom både biologi och robotteknik och den 

informationen tillämpas här för att utveckla ett så kallat ICE (Interactive Creative 

Environment) -träd som kan ta en 3d modell av en insekt och få den att röra sig på ett 

realistiskt sätt med procedurell animation. 

Problem 

Större bildskärmar, fler pixlar att fylla och högre krav på realism i animerade filmer 

har gjort en mer komplicerad virtuell fauna önskvärd för att övertyga och imponera 

tittaren. Det sägs att biomassan av insekter uppgår till 200kg för varje människa på 

jorden [1]. Så i varje scen där ett levande ekosystem gestaltas kan man följaktligen 

tänka sig att flertalet insekter visar sig. 

Det är dock väldigt mödosamt att animera insekter var för sig. Även 

återanvändandet av statiska gångcykler ger ett resultat där animationen inte är i 

enlighet med terrängen om inte minutiösa justeringar görs. Det skulle vara en oerhörd 

tidssparare om man endast behövde placera ut en insekt på önskad position och dess 

kontextuella rörelser skulle simuleras helt automatiskt. 

 

Syfte 

Målet med detta arbete har varit att skapa procedurell lokomotion som bemästrar 

ojämn terräng och därmed avlastar animeraren. En insekt bemästrar en stor bredd av 

terränger och uppvisar enorm agilitet trots sin relativt enkla hjärna när den rör sig. För 

att uppnå komplexitet i animationen så har alltså ett biologiskt inspirerat och 

decentraliserat system utnyttjats. 

Reynolds [2] delar upp virtuella agenters rörelsebeteende i tre nivåer som i 

fallande hierarki är "action selection" - val av handling, "steering" - styrning och 

”locomotion” - lokomotion. Lokomotion utgörs av animation och artikulation. Att 

skapa en fullständigt autonom agent så som en virtuell insekt anpassad för alla 

situationer kräver ett väldigt komplicerat system och har stått utanför det här 

projektets ramar. Fokus har legat på att skapa ett system som hanterar lokomotion. 

Implementationen har uförts i Autodesk Softimages grafiska 

programmeringsinterface ICE. Vilket har dokummenterats för att ge en inblick i 

bruket av detta interface som möjliggör att en artist integreras med användning och 

utveckling av 3d-produktionsorienterade verktyg på ett enkelt och effektivt sätt. Min 

hypotes har varit att det är möjligt att implementera självorganiserande 

insektslokomotion i Softimage ICE. 

Frågeställningar jag ämnat att besvaras i detta arbete:  

 Är det möjligt att framställa en fungerande implementation av sexfotingars 

lokomotion i Softimage ICE? 

 Vilken metod kan användas för att insektens ben alltid placeras i enlighet med 

underlaget simuleringen utspelar sig på?  
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Problemavgränsning 

Implementationen är designad endast för sexfotingar, i det här fallet ämnad att senare 

styra en skalbagge även om det teoretiskt går att uttöka simuleringen att innefatta 

andra athropoder så som spindlar. Valet av en skalbagge är inte helt utan grunder då 

skalbaggar utgör den artrikaste ordningen i hela djurriket [3]. Simuleringen omfattar 

lokomotion men ingen utförlig styrning vilket innebär att även om simuleringen 

artikulerar benen rätt så är styrningen av kroppen och därmed hela insekten mer 

begränsad än vad lokomotionen tillåter. Vidare så är den här simulationen helt 

kinematisk, det vill säga den tar inte hänsyn till fysiska krafter så som gravitation eller 

friktion. 

Metod 

En studie i lokomotion inom robotteknik och biologi samt annan relaterad forskning 

har undergåtts. Av det inspirerades en grundläggande modell som implementerades i 

Autodesk Softimage ICE 2011,5. Resulterande gångmönster av simulationen i olika 

hastigheter analyserades sedan och framkomligheten av simulationen prövades över 

flera terränger.  

2 Teoretisk bakgrund 

Keyframeanimation 

En keyframe är som namnet antyder en nyckelbild, en av flera i en tidslinje. 

Nyckelbilden används för att definera ett statiskt läge av en variabel så som till 

exempel position, rotation, färg och så vidare. Interpolering sker sedan mellan 

nyckelbilderna för att fylla bilderna emellan så att en mjuk animation uppkommer. I 

karaktärsanimering används nyckelbilder för att definera poser som sedan interpoleras. 

Keyframe-tekniken är det absolut dominerande sättet att animera på idag. En 

gångcykel utgörs av ett antal poser som gestaltar olika nyckellägen av karaktärens 

gång som repeteras över tidslinjen och bildar en loop. En förutbestämd gångcykel är 

helt opraktiskt i det här arbetet då lokomotion över olika terränger kräver ett oändligt 

antal variationer på en gångcykel för att ge illusionen av att vara helt dynamiskt 

anpassad till omgivningen. 

Procedurell animation 

Procedurell animation är benämningen på automatiskt genererad animation [4]. 

Automatiken tillåter nära oändligt mer variationer på en handling än om den skapades 

med fördefinierad keyframeanimation. Procedurell animation betyder att skapa ett 

objekt och sen använda en procedur för att kontrollera eller animera något attribut av 

objektet [5]. Nästan all animation med partiklar så som rök, eld och vatten utförs med 

procedurell animation. Det är ett mycket kraftfullt tillvägagångssätt då flera enkla 

procedurer ger upphov till komplex och kontextuell animation.  

En process där ett komplext mönster formas utifrån samspel mellan enkla 

strukturer kallas emergens [6]. Ett klassiskt exempel på emergens i naturen är hur 

termiter reagerar på lokala variabler så som kemiska signaler, värme och fukt. Deras 

lokala enskilda handlingar ger sedan upphov till en väldigt komplex termitstack. Det 

finns ingen enhetlig storskalig design som termiterna arbetar efter utan stacken 

uppkommer av deras enkla individuella procedurer. 

Procedurell animation tillämpas allt mer i spel. Spelet Maxis Spore med sitt 

evolutionära tema är ett exempel där vanlig keyframedata procedurellt omformas för 

att passa nya karaktärer som inte fanns när keyframeanimationen skapades. För att 
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generera lokomotion för fötterna som är av tillräcklig estetisk kvalité använder de sig 

av ett procedurellt gångsystem utan keyframes [7]. Tillvägagångssättet i Spore skiljer 

sig från det här arbetet på det sättet att Spores system analyserar karaktären och utför 

automatisk uträkning av en gångcykel som fötterna sedan följer. I det här arbetet är 

gångcyklerna aldrig förutbestämda utan kommer att vara resultatet av en emergent 

process. 

Kinematisk och dynamisk artikulation 

Multon et al. [8] beskriver i deras översikt av procedurell animation två olika metoder. 

Den första är kinematisk och den andra dynamisk. I en kinematisk metod artikuleras 

en karaktärs kropp utifrån olika procedurer, det finns ingen fysisk interaktion mellan 

den kinematiska kroppen och omgivningen. Kinematik beskriver rörelse oavsett orsak 

[10]. I en dynamisk lösning styrs alla kroppsdelar av krafter enligt klassisk mekanik, 

för att höja en underarm måste tillräckligt med kraft tillföras för uträtta arbetet. Mellan 

en dynamisk kropp och omgivningen kan det finnas friktion, gravitation med mera. 

Multon et al. fortsätter att hävda att den kinematiska modellen ger bred och direkt 

kontroll samt att den inte kräver mycket datorkraft. Den mer datorkraftskrävande 

dynamiska modellen är mer grundad i omgivningen och lyder realistiskt fysiska 

restriktioner. Parametrarna är dock svårkalibrerade och utan ett väldigt utarbetat 

system så kan resultatet till och med vara mindre realistiskt än ett helt kinematiskt 

system. En modern lyckad implementation av en dynamisk modell är NaturalMotions 

Euphoria som styr karaktärerna i flera framgångsrika spel [9]. Som tidigare nämnts så 

är lokomotionen i det här arbetet helt kinematisk. Det innebär färre variabler men ändå 

ett visuellt attraktivt och pålitligt system. Hur realistiskt det än är så kanske man inte 

vill spendera tid på att säkra geometrin insekterna rör sig på för störningar som orsakar 

att insekten faller. I vissa fall innebär mindre simulation mer artistisk kontroll. 

Inverterad Kinematik 

Direkt kinematik innebär att varje länk i en kedja orienteras individuellt samtidigt som 

varje underliggande länk i hierarkin positioneras av orienteringen av den länk som 

ligger före i hierarkin. Ska en fot placeras på ett trappsteg orienteras då alltså 

följaktligen först lårbenet och sen smalbenet. Inverterad kinematik (IK) låter 

positionen av foten styras direkt och lårbenets och smalbenets orienteringar kalkyleras 

efter det. 

Softimage ICE 

Autodesk Softimage har sedan 2008 inkluderat ICE (Interactive Creative 

Environment) arkitektur [11]. ICE är ett visuellt programmeringsinterface som genom 

ett nodbaserat dataflödesdiagram låter användaren utöka programmets funktioner. Ett 

ICE-träd utgörs av en samling ihopkopplade noder som till sitt utseende i helhet liknar 

ett omkullvält träd med grenar. Ett träd exekveras från vänster till höger, uppifrån ner, 

därför finner man get data-noder som hämtar data från scenen eller interna variabler 

till vänster uppe i lövverket och set data-noder som skriver data till höger nära roten 

av trädet. Flera ICE-träd kan finnas och exekveras tillsammans i samma scen. 

I Softimage lagras varje objekts position, rotation och skala i en matris som kan 

tillträdas och manipuleras från ICE. Positioner utgörs av 3D-vektorer med x,y,z 

koordinater. ICE innehåller ett bibliotek av vektor- och matrisoperationer som gör att 

man på ett enkelt sätt kan manipulera positioner samt lokala och globala 

koordinatsystem utan att ha kunskap om matematiken bakom operationerna. Alla 

datatyper i ICE kan lagras i arrayer (listor) som kan manipuleras med samma 

operationer som enskilda datatyper. 
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Lokomotion och koordination 

Walknet är en simulation designad för att förstå insektslokomotion baserad på 

experimentella studier av vandrande pinnar [12]. Walknet bygger på principen att 

rörelserna av individuella ben är styrda av någorlunda självständiga kontrollsystem 

hos vandrande pinnar. 

I studier relaterad till hexapod lokomotion [12][13][14] delar man upp cykeln av 

ett steg till en fas av förflyttning (swing) och en fas av stöd (stance). Positionen där 

foten marksätts från förflyttning till stöd refereras till som AEP (Anterior Extreme 

Position) - främre extremposition och positionen där en stödande fot lyfts till 

förflyttning benämns PEP (Posterior Extreme Position) - bakre extremposition. En 

effektiv gång hos sexfotingar kräver alltså att alla ben byter mellan dessa lägen i 

koordination. 

De experimentella studier Walknet baseras på har etablerat sex regler som styr 

koordination mellan benen på sexfotingar. De sex reglerna är i själva verket signaler 

till och från ett bens ipsilaterala och kontralaterala grannar, det vill säga benen på 

samma sida och benen mittemot. 

 

 Regel 1: Förhindra lyft av foten framför. När en fot är i förflyttning så 

förhindrar den att foten framför lämnar stödfasen. I robotforskning påverkar 

denna regel oftast benen bredvid och bakom också. 

 

 Regel 2: Främja tidigt lyft av foten framför. När en fot slår ner så skickar den 

signaler att foten framför ska lyfta. Den här regeln agerar även kontralateralt. 

 

 Regel 3: Främja tidigt lyft av foten bakom. Ju närmare sin normala PEP en fot 

kommer desto mer signaler skickar den till foten bakom att lyfta. Den här 

regeln agerar även kontralateralt. 

 

 Regel 4: Sikta marksättning av foten nära foten framför. 

 

 Regel 5: Distribuera arbetet att flytta kroppen framåt mellan alla ben som 

stöder. 

 

 Regel 6: Genomför ett korrektionssteg om foten placeras ovanpå en annan fot. 

 

Walknet har implementerat de tre första reglerna genom att signalerna förflyttar 

ett bens PEP relativt till kroppen. Regel fyra påverkar AEP relativt till kroppen. Regel 

fem och sex implementerades inte alls. 

Det reflexbaserade tillvägagångssättet i Walknet har tillsammans med två andra 

tillvägagångssätt implementerats i en och samma robot för att bedriva en jämförande 

studie av några populära metoder för lokomotion [13]. Den andra metoden går ut på 

att koordinationen styrs av centrala enheter som skickar ut signaler till benen och är 

adapterad från Pearson [15]. Sex stycken fasförskjutna oscillatorer ser till att alla ben 

tvingas in i ett gångmönster. Den tredje metoden är en sorts hybrid där AEP och PEP 

inte påverkas av reflexer utan reflexerna signalerar bara när benen ska lyfta och inte 

lyfta. AEP och PEP är alltså fixerade och benet marksätts när den når AEP men lyfts 

inte när den når PEP. 

De tre metoderna testades på helt flat terräng, i luften, med störningar på benen 

och med ett ben borttaget. Inte helt överraskande så visade det sig att metoden med 

centrala enheter var den stabilaste och mest förutsägbara. I det här arbetet används 

dock en variant av den reflexiva modellen, inte helt olikt hybridmodellen. 

Motiveringen för det var att gångmönstret torde bli mera organiskt och inte så 
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mekaniskt, målet var inte att skapa en fullkomligt stabil gång utan en realistisk och 

visuellt intressant gång som endast är tillräckligt robust. 

Relaterade arbeten 

En väldigt vacker realtids-lokomotion på spindlar implementerad i 3D-motorn OGRE 

har Llyr Ap Cenydd skapat [16]. Han använder en inverterad dynamisk lösning som 

styrs av kinematik. Det innebär att spindeln är fysiskt simulerad samtidigt som alla 

delar utsätts för krafter som tvingar dem till sin position i det underliggande 

kinematiska skelettet. När spindeln går i vanlig hastighet så följer gången ett 

förprogrammerat mönster. I långsamma hastigheter får benen som hamnar utanför sin 

stabila zon stiga i den ordning ett kösystem dikterar. Kösystemet ser till att inget ben 

lyfter när dess närmsta grannar redan är i en förflyttningsfas. 

En väldigt stabil lösning som dock ser mekanisk ut har implementerats i 

Autodesk 3D Studio Max av Lots Of Robots [17]. Lokomotionen är helt cyklisk och 

kvantiserad oberoende hastighet och animationen ser därför inte övertygande organisk 

ut i min mening. 

Under mina studier av relaterade arbeten stötte jag på en lokomotorisk 

implementation i Softimage ICE [18]. Det är en väldigt begränsad implementering där 

fotens position styrs av en funktionskurva som bestämmer en absolut höjd över den 

underliggande geometrin. Ifall geometrin är irregulär så kommer foten flyga lika 

irregulärt ovanför den ytan. Självaste gången är en cykel som är förskjuten för varje 

benpar. 

3 Implementering av autonom lokomotion i Softimage 
ICE 

Figur 1. Simulationen sker på styrobjekt som kopplas ihop med en modell. 

Styrobjekt och förberedelser inför simulering 

Hela den lokomotoriska simulationen sker på en grupp styrobjekt. Gruppen består av 

sex stycken styrobjekt för tarsus (FootNull_xx), ett styrobjekt för thorax (Body_null) 

samt en markör (BodyInit_null) som används för att placera hela modellen på önskad 

position i scenen (figur 1).  Tanken är att en färdigriggad insektsmodell importeras till 

scenen för att kopplas ihop med gruppen av styrobjekt, alternativt att styrobjekten 
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tillsammans tillhörande ICE-träd importeras till en scen där en insektsmodell behöver 

simuleras. Flera grupper av styrobjekt med tillhörande ICE-träd kan importeras till en 

och samma scen för att tillåta lokomotion av flera insekter samtidigt. 

Kraven på insektsmodellens rigg sträcker sig inte längre än att benen ska vara 

styrda med inverterad kinematik så att benets alla länkar följer positionen av en 

markör i slutet av kedjan. Riggens hierarki bör även utgå från mitten av kroppen. 

Insektsmodellen placeras i origo av scenen och kopplas ihop till styrobjekten genom 

funktionerna constrain och parent i Softimage. Genom funktionen constrain kan ett 

styrobjekt styra positionen av andra objekt, genom parent kan ett objekt ärva position, 

rotation och skala från ett styrobjekt. Det finns sex styrobjekt avsedda för en insekts 

sex fötter namngivna FootNull_L0, FootNull_ L1, FootNull_ L2, FootNull_R0, 

FootNull_R1 och FootNull_R2 motsvarande vänster framfot, mittenfot, bakfot, höger 

framfot, mittenfot och bakfot. De styrobjekten knyter positionen av respektive fot. 

Kroppen av insektsmodellen ärver position, rotation och skala av Body_null. De delar 

av insektsmodellen som inte är dikterade av styrobjekten kan animeras med vanlig 

keyframe-teknik, som till exempel huvudet och antennerna. 

Före simuleringen börjar är det viktigt att fötternas styrobjekt tillsammans med 

fötterna placeras i en neutralt stödande position i förhållande till kroppen. Genom 

Softimages funktion Set Reference Poses sparas varje styrobjekts referenspose som 

simulationen använder sig av för att veta var insektsmodellens neutralt stödande 

positioner av fötterna är. 

Figur 2.Flera ICE-grenar ihoptryckta till samlingsnoder som sedan placerats i 

grupperingar. 

Översikt av ICE-träden 

Det finns totalt tre stycken ICE-träd som genomför simulationen för en insekt, ett 

försimuleringsträd, ett simuleringsträd och ett postsimuleringsträd. Simulation 

utvärderas normalt en gång per bildruta i Softimage ICE. Försimuleringsträdet 

utvärderas endast första bildrutan i hela simulationen. Simuleringsträdet samt 

postsimuleringsträdet utvärderas i tur och ordning varje bildruta. Postsimuleringsträdet 

har som enda uppgift att hämta de nyuträknade positionerna och rotationerna för att 

applicera dem på styrobjekten varje bildruta.  Försimuleringsträdet initierar variabler 

och data inför simuleringen. Simuleringsträdet är trädet där alla uträkningar sker och 

är därför överlägset mer komplext än de andra träden. Figur 2 visar simuleringsträdet 
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där stora grenar av trädet är kompakterade ihop till enskilda samlingsnoder (i 

programmet kallat Compounds) för att vara mera översiktliga. 

De fotspecefika samlingsnoderna är placerade så att man lätt kan se vilken fot 

koden utvärderar i de fem större grupperna i figur 2 (de till vänster om 

exekveringsnoden i gruppen är de vänstra fötterna och de övre är de främre o.s.v.). 

Som tidigare nämndes kan en fot vara i en förflyttningsfas eller i en stödfas, de här 

fem grupperna bestämmer för varje fot vilken fas de ska vara i och vad de ska göra 

under den fasen. Kortfattat så händer det här:  

 Trädet exekveras uppifrån ner och i den ordningen utgör den första gruppen 

en kodgren som kalkylerar de signaler en fot skickar ut enligt regler 

inspirerade av arbetet med Walknet [12].  

 Den andra gruppen räknar ut och avväger ifall signalerna en fot mottar når 

över ett visst gränsvärde och aktiverar i sådana fall förflyttningsfasen.  

 Den tredje gruppen ser till att förbereda en fot för förflyttning och räknar ut 

vilken riktning foten ska röra sig i.  

 Den fjärde gruppen utför själva förflyttningen av de fötter som befinner sig i 

förflyttningsfasen och avbryter förflyttningen på de fötter som kolliderar med 

marken.  

 När en fot kolliderar med marken så sätts den i stödfas av den femte gruppen 

som också nollställer de variabler som påverkar en fot i stödfasen. 

Alla grupper av samlingsnoder och grenar kommer förklaras i detalj i detta 

avsnitt. 

Figur 3. Förflyttningskurvans alla positioner en fot kan flyttas till. 

Förflyttningskurvan 

En viktig nod som redan är implementerad i ICE tillåter en att skapa bezierkurvor. Hur 

foten rör sig i förflyttningsfasen är extremt viktigt för att insektsförflyttningen skall 

fungera över ojämn terräng. Det var därför fördelaktigt att förflyttningskurvan var av 

bezier typ för att ha stor kontroll. Genom att placera nullobjekt designades en kurva 

som efterliknar observerade rörelser av en insekt då foten inte hittar stöd [19]. En liten 

bakåtkrök precis i början av förflyttningsfasen implementerades så att foten har en 

chans att undvika hinder i början av steget. Den kröken var extra viktig här då ingen 

implementering utförts av en biologiskt observerad reflex att höja foten ännu mer då 

den kolliderar med något framifrån. 
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Som kan observeras i figur 3 så består kurvan av 180 tydliga punkter. Istället för 

att utföra en bezierinterpolation för samtliga fötter i förflyttning varje bildruta så utförs 

en enda bezierinterpolation för att få fram önskat antal positioner i initialiseringen av 

simulationen. Dessa positioner lagras i en enda array som alla fötter hämtar relativa 

positioner från under förflyttningsfasen. Det blir också enkelt att bestämma en fots 

hastighet med detta system då allt som krävs är att bestämma antalet positioner (läs 

index i arrayen) som ska skippas mellan varje bildruta när en fot rör sig genom 

positionerna i arrayen från början till slut.  

Figur 4.Koordinationsreglerna mellan fötterna. Siffrorna indikerar vilka regler som 

påverkar en fot. 

Implementation av koordinationsregler 

I avsnitt 2.6 nämndes sex stycken regler som styr reflexerna och därmed 

koordinationen mellan fötterna under gång. Här kommer en beskrivning av hur de 

nödvändigaste av de reglerna delvis implementerats i detta arbete. I den här 

implementation finns även en sjunde regel. Regel sju påverkar endast den egna foten 

och blockerar lyft av foten när den är väldigt nära den neutrala stödpositionen. Detta 

för att fötterna inte ska stampa när insekten står still under simulationen. Figur 4 visar 

hur koordinationsreglerna är organiserade mellan fötterna. 
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Figur 5. En funktionskurva för att upprätthålla regel 3. 

3.1.1 Signalerna från en fot 

En fot skickar hela tiden ut signaler som påverkar grannfötternas övergång från 

stödfas till förflyttningsfas. En signal är här helt enkelt ett skalärvärde som stiger eller 

sjunker för varje bildruta. Signalen för att upprätthålla regel ett är en negativ skalär av 

konstant värde. Den regeln förhindrar närliggande fötter från att lyfta när den egna 

foten är i förflyttning.  

Det finns en variabel för varje fot som ökar med värdet ett för varje bildruta som 

foten befinner sig i stödfas, den variabeln styr x-värdet på en xy-funktionskurva som 

under de första bildrutorna efter att variabeln börjat höjas från noll ger en hög positiv 

signal som upprätthåller regel två. Regel två stimulerar att foten framför lyfter när den 

egna foten marksätts. 

För att upprätthålla regel tre och sju tas avståndet mellan fotens nuvarande 

relativa position till kroppen och fotens neutrala stödposition relativt till kroppen i 

beaktande. En subtraktionsnod ger vektorn mellan de två positionerna och en 

längdnod ger längden. Den längden styr x-värdet på en funktionskurva där signalen 

blir högre desto längre avståndet är i fallet av regel tre. Figur 5 visar funktionskurvan 

för regel tre som påskyndar bakre foten att lyfta när den egna foten hamnar för långt 

från den neutrala stödpositionen.  

Regel sju upprätthålls av en funktionskurva som ger en hög negativ signal som 

avtar när avståndet ökar. Genom regel sju förhindras en fot från att lyfta när den är 

nära sin neutrala stödposition. 

3.1.2 Signalerna till en fot 

Ifall grupp ett motsvarar sensorer, känselhår och så vidare så motsvarar grupp två 

(figur 6) hur nervbanorna är kopplade i en biologisk insekt. Ifall man tänker sig att den 

första gruppen av samlingsnoder som simulerar signaler från fötterna motsvarar 

sensorer som känselhår på en biologisk insekt så motsvarar den andra gruppen 

nervbanorna till benen av en insekt.  
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Figur 6. En grupp samlingsnoder som hanterar hur signalerna påverkar en fot. 

Varje fot har en nod som väger ihop alla signaler som berör just den foten till en 

enda signal. Det var implementerat så att om den signalen går över ett visst gränsvärde 

så stiger foten. Det visade sig dock instabilt och vissa fötter hamnade i en loop av 

trampande som hindrade andra fötter från att stiga. Lösningen blev att se till att 

förutom signalen som måste ligga över gränsvärdet måste även foten ha stått i stödfas 

några bildrutor efter senaste marksättning för att få stiga igen. För att styra hur mycket 

de olika signalerna ska påverka närliggande fötter finns det flera globala variabler som 

definierar hur signalerna som upprätthåller reglerna ska inverka kontralateralt samt 

ipsilateralt. 

Varje fot har en variabel kallad SwingState, vilket är en boolean som berättar om 

foten är i förflyttningsfas eller inte. Noden som väger ihop alla signaler inkluderar 

endast de signaler som är relevanta till den fas de närliggande fötterna befinner sig i. 

Om SwingState är sant på en närliggande fot så tas signalen för att upprätthålla regel 

ett i beaktande och den egna foten kan inte stiga. När en fot sätts i förflyttning så 

ändras naturligtvis fotens SwingState-variabel till sant, så ordningen i vilken fötternas 

kodgrenar exekveras inverkar på vilka fötter som får stiga vid just ett tillfälle. För att 

stå stabilt måste åtminstone tre fötter stöda mot marken så att det bildas en triangel 

mellan fötterna, är den triangeln under kroppens masscentrum så faller inte insekten 

[23]. När det gäller att värdera om foten får sättas i förflyttning eller inte så exekveras 

därför fötterna R0, L1 och R2 först så att det i alla lägen finns en fungerande triangel 

av stöd under kroppen. 

Förberedelse för förflyttning av fot 

Grenen med den tredje gruppen av samlingsnoder exekveras endast i det ögonblick en 

fot går från stödfas till förflyttningsfas. I den här grenen förbereds alltså foten för 

förflyttning. Här byggs en matris som senare kommer att flytta positioner i 

förflyttningskurv-arrayen till positioner relativt till kroppen.  

Regel fyra dikterar att en fot ska förflytta sig så att den landar nära där foten 

framför står. Här implementeras en version av den regeln; positionen av 

framförvarande fot vägs ihop med positionen av den egna fotens neutrala stödposition 

för att skapa positionen foten siktar att landa på. De två främre fötterna på insekten 
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siktar alltid att landa i sin neutrala stödposition dock. Det kan påpekas att alla 

positioner här är i relativ position till kroppen. 

Positionen som foten siktar mot subtraheras med positionen av var foten befinner 

sig just nu för att få fram en vektor mellan positionerna. Vektorn normaliseras och 

rotationen mellan en vektor i riktning av kroppen och den räknas ut med noden 

Increment rotation with two vectors. Den rotationen sparas i en matris.  

Längden av vektorn före den normaliseras styr hur längden och höjden av 

förflyttningskurvan ska skalas, den skalningen sparas i samma matris. Positionen dit 

origo av förflyttningskurvan ska flyttas är såklart positionen av var foten är relativt till 

kroppen. Positionen sparas i samma matris som nu innehåller all information för att 

translera alla positioner i den allmänna förflyttningskurvan till en bana specifik för 

foten relativt till kroppen. Den banan är statisk relativt till kroppen under hela 

förflyttningsfasen. 

Förflyttning av foten 

Den fjärde gruppen sköter förflyttning av foten. Det är den här fasen alla tidigare 

moment har förberett för trots att allt foten söker nu är termination av 

förflyttningsfasen genom kollision med geometri. Som tidigare nämndes så definieras 

hastigheten foten rör sig med av hur många positioner den hoppar på 

förflyttningskurvan för varje bildruta. Varje position representeras av ett indexnummer 

i arrayen som håller positionerna. För att veta nästa bildrutas position så adderas det 

antal index som hastigheten utgör på det antal index som foten redan avklarat. Med 

det nya indexnumret så hämtas alltså nästa position i förflyttningskurvan. Den 

positionen förflyttas först till koordinaterna relativt till kroppen med 

förflyttningskurvmatrisen som räknades ut tidigare och sedan till globala positioner 

med matrisen som representerar kroppens plats och rotation nästkommande bildruta.  

Nu har alltså nästa bildrutas position av foten erhållits men dit kan vi inte flytta 

foten förrän vi undersökt att det inte finns någon geometri mellan nuvarande position 

och den för nästa bildruta. Det kan vi undersöka genom att skicka en stråle från 

nuvarande position till nästa och se om den träffat något. Lyckligtvis erbjuder 

Softimage ICE en nod vid namn Basic Collide Global som kan undersöka just det. Vi 

matar in positionen av var strålen ska börja, riktning och längd i noden och ut kommer 

ett boolean värde som berättar om något träffades. Om något träffades så ges även 

positionen av var kollisionen skett. Så om något träffats så flyttas foten dit nästa 

bildruta och stödfasen påbörjas. Om någon kollision sker vid den absolut första 

bildrutan av foten när den börjat stiga så ignoreras den kollisionen och foten fortsätter 

på sin förflyttningsbana som vanligt. Det är för att foten inte ska kollidera med 

positionen den redan befinner sig på. Det innebär dock problem som diskuteras i 

resultat och diskussionsdelen. 

Förberedelse för stödfas av fot 

Den femte och sista gruppen av samlingsnoder. Här sker endast en nollställning av 

variabeln som mäter hur många bildrutor en fot befunnit sig i en stödfas. Den största 

skillnaden mellan att simulera lokomotion i en virtuell värld och att utföra lokomotion 

på en riktigt robot är att när foten är i en stödfas så behöver den virtuella simuleringen 

bara låta foten stå still och låta ett inverterad kinematik-system räkna ut hur benet 

vinklar sig, till skillnad mot en robot som aktivt måste förflytta foten i relation till 

kroppen. 

Styrning 

Styrningen är väldigt begränsad i den här implementeringen men den klarar i alla fall 

av att driva kroppen framåt för att nå en målhastighet definierad av användaren. 
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Styrningen kan driva kroppen över kurvade ytor samt svänga höger eller vänster. Den 

håller även höjden av kroppen över fötterna inom en viss gräns och saktar ner när 

fötterna hamnar för långt bort från kroppen. Det kan påpekas att lokomotionen av 

benen aldrig driver insekten framåt utan fötterna försöker bara hänga med kroppen. 

Trots det omvända förhållandet så ser det ut som benen är den drivande kraften och 

det är det som är det viktiga. 

 

Figur 7. Den röda vektorn som utgör kroppens x-axel är medelpositionen av de tre rosa 

vektorerna. De ljusblå vektorerna bildar den blå z-axeln och kryssprodukten av dessa vektorer 

bildar den gröna y-axeln som pekar uppåt. 

Rotationen och positionen av kroppen är helt baserad på fötternas positioner. 

Medeltalet av fyra vektorer mellan fötterna i fötternas framåtriktning blir vektorn som 

definierar kroppens framåtriktning, z-axelns negativa riktning. Alltså två vektorer på 

varje sida av insekten som går från bakre foten till mellersta foten och från mellersta 

foten till främre foten utgör fyra vektorer som vägs ihop till en (se de ljusblå 

vektorerna i figur 7). 

Tre vektorer från varje vänsterfot till dess kontralaterala högerfot vägs ihop för 

att bilda kroppens x-axel, riktningen som pekar till höger från kroppen. Genom att 

räkna ut kryssprodukten av kroppens x-axel och –z-axel så får man en vektor som 

definierar kroppens uppåtriktning. Sen används Increment rotation with two vectors-

noden för att rotera kroppens styrobjekts framåtaxel till –z-axeln som just räknats ut 

och sen likadant för de andra två axlarna. 

Negativ eller positiv rotation runt y-axeln på kroppen adderas varje bildruta och 

på så sätt svänger kroppen höger eller vänster och fötter i förflyttning hänger med. 

Framåtförflyttningen dikteras av hur mycket kroppen skjuts fram i z-axlens negativa 

riktning. Kroppens globala position från scenen hämtas och en hastighetsvektor 

roteras till kroppens framåtriktning och adderas på den globala positionen.  
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4 Resultat och diskussion 

För att utvärdera lokomotionsmodellen så fick styrobjekten som utgör en insekt med 

sex fötter och en kropp genomgå en serie experiment. Experimenten utgörs av olika 

manövreringar och terränger som simulerar situationer en riktig insekt kan tänkas 

möta. En insektsmodell saknades i dessa experiment men det ska rent logiskt ej 

påverkat resultaten då modellen endast styrs passivt av styrobjekten. Problem som kan 

tänkas uppkomma med en riktig modell som styrs visar sig troligen redan med endast 

styrobjekt. Så länge styrobjekten inte hamnar för långt ifrån de neutrala 

stödpositionerna i experimenten ska inte heller en eventuell insektsmodell hamna i en 

onaturlig posering.  

I alla situationer så har fötterna i den här simulationen börjat röra på sig först när 

signalerna som stimulerar foten att stiga nått över ett visst gränsvärde. När alla fötter 

står i stödposition så överskrider signalerna inte gränsvärdet förrän flera fötter är 

hyffsat förskjutna från sin neutrala stödposition relativt till kroppen. Det här medför 

att insekten på ett onaturligt sätt ser ut att luta sig långt fram med kroppen innan 

fötterna vaknar till liv och börjar gå. För att komma runt det här så kan kanske en av 

de bakre fötterna vara riggad så att den alltid stiger i det ögonblick kroppens hastighet 

stiger över noll. Det skulle stimulera att kedjereaktionen av stigande fötter sätter igång 

direkt och få det hela att se mycket naturligare ut.  

 

Figur 8. Ett antal gångmönster som uppkom när simulering på plan mark skedde. Svarta 

markeringar utgör stödfaser och vita markeringar utgör förflyttningsfaser. Fötterna L0, L1, 

L2, R0, R1 och R2 är listade framifrån bak med fötter på vänster sida följt av höger sida. 

Målhastighet listad under. 
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Olika hastigheter på plan mark 

Inom forskning av lokomotion för robotar och insekter har flera typiska och effektiva 

gångmönster observerats [21][13][12]. De här experimenten söker att finna liknande 

realistiska gångmönster i min simulering. För att analysera och diagnostisera gången 

så utvecklades en stegvisualiserare som visar om fötterna är i förflyttningsfas eller 

stödfas. I figur 8 och 9 kan resultatet av tre olika testkörningar på plan mark ses. 

Insekten placerades på plan mark och fick gå framåt tills marken tog slut med 

definierad hastighet. Målhastigheten uppnåddes i de här tre fallen efter bara några 

steg. Hastighet bestäms i enheter förflyttning per bildruta, insektens längd från bakfot 

till framfot var 7,0 enheter i förhållande i de här testerna. Med den låga målhastigheten 

0,07 uppkom snabbt ett gångmönster där alltid minst fyra fötter rör marken samtidigt, 

typiskt för insekter i sölig rörelse. Den snabba hastigheten på 0,21 gav upphov till den 

tripedala gång som majoriteten av alla insekter använder sig av när de rör sig snabbt. 

Vid tripedal gång så alternerar två grupper av fötter att stiga, med två fötter på marken 

på ena sidan och en på andra sidan så bildar gruppen en triangel av stöd för kroppen.  

Wilson [22] visar att när en insekt förflyttar sig så är en fots tid i förflyttning 

konstant och att tiden en fot står i stödposition minskar desto snabbare insekten rör 

sig. Resultaten av dessa experiment tycks stämma bra med dessa fenomen. Det kan 

påpekas att simulation i nuvarande design blockerar en fot att stiga flera bildrutor efter 

att den försatts i stödposition som tidigare detaljerats i avsnitt 3.4.2. Antalet bildrutor 

som blockeringen omfattar är linjärt beroende av hastigheten på insekten med få 

bildrutor i hög hastighet och många i låg hastighet. Det här påtvingar fenomenet att 

stödfaserna är längre vid lägre hastighet trots att fenomenet borde uppkomma som en 

produkt av systemets självorganisation. Den här helt syntetiska funktionen tillkom 

som en lösning på att en grupp fötter ibland började att stiga så fort de landat utan att 

den andra gruppen fått möjlighet att stiga. Orsaken till att det här fenomenet inte 

uppkom av sig själv ligger antagligen i brister hos signalsystemet. En fot sänder till 

exempel signaler att både den själv och foten bakom ska stiga när den är förskjuten 

från sin neutrala stödposition, det görs även när den stigit fram mot foten framför 

enligt regel  fyra. Det här leder till att foten vill stiga igen trots att den landat på rätt 

plats. Den här bristen har även observerats att leda till fötter som gärna springer förbi 

kroppen i väldigt låga hastigheter vilket i sin tur gör att hela insektens hastighet 

bromsas då den hamnar ur balans. 

Lösningarna är då följaktligen så enkla som att en fot ska kliva närmare sin 

neutrala stödposition eller att signalerna för obalans endast sänds när fötterna är för 

långt förskjutna i motsatt riktning av kroppens färdriktning. Det skulle leda till ett 

stabilare system men den nuvarande lösningen fungerar tillfredsställande då målet 

endast är att det ska se realistiskt ut oberoende vilka knep som används.  
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Figur 9. En ortografisk vy uppifrån ner visar hur hastigheter påverkar riktningen av 

insekten på plan mark. Insekten har en tendens att svänga höger när hastigheten är låg men 

banan insekten tar rätar ut sig vid högre hastigheter och börjar till och med vika av mot 

vänster. Orsaken till det här fenomenet har ej utretts. 

Navigation av plana och rundade ytor 

När insekten placeras på plan mark och instrueras att svänga vänster med fem graders 

vinkel varje bildruta så tar den sig runt med tripedal gång om tillräckligt hög 

målhastighet angetts. Men den hinner bara avverka en halvcirkel innan 

styrningssystemet kollapsar och kroppen flippar runt (figur 10). Inget har gjorts åt 

detta då fokus legat på själva lokomotionen och självaste styrningssystemet är rätt 

oslipat. Problemet ligger antagligen i att när en rotation hamnar på exakt 180 grader 

från den neutrala orienteringen så har styrningen inget sätt att veta vilket håll kroppen 

skall roteras och hela kroppen flippar upp och ner. En begränsning på hur mycket 

kroppen får rotera sig efter den önskade orienteringen per bildruta skulle kanske lösa 

detta problem. Lokomotionen fungerar dock väldigt bra och de inre benen i kurvan tar 

kortare steg än de yttre på ett naturligt sätt utan att det specifikt programmerats så. Ett 

tecken på simulationens mångsidighet och självorganisation. Insekten kan även med 

enkelhet röra sig på en sfär med konsistenta gångmönster men problemet med en 180-

graders rotation återstår även där. 
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Figur 10. Insekten  flippar upp och ner när styrningen kollapsar vid svängar men klarar 

ofta av att fortsätta sin tur direkt efter trots det. Mellesta vänstra fot samt mellersta högra fot 

har markerade banor i rött respektive grönt. 

Vandring över oregelbunden terräng 

Insekten klarar mycket väl att vandra över oregelbunden terräng och ser väldigt 

levande ut med den guppande kroppen när den gör det. Trots att ingen reflex att höja 

foten när den stöter på ett hinder har implementerats så klarade den simulerade 

insekten att klättra över flertalet gupp och gropar utan större problem. Figur 11 visar 

hur insekten reagerar till synes reflexivt på en grop i terrängen. Det livliga guppandet 

av kroppen gör dock att fötternas lyft upp i luften överdrivs och höjer därmed kroppen 

ännu mera vilket leder till att foten ibland hamnar så högt över marken att steget aldrig 

termineras av markkontakt. Misslyckanden att terminera en fot i rörelse är kanske den 

här simuleringens största tillkortakommande då det står för majoriteten av insektens 

totala stopp. Att bromsa kroppens orientering efter fötterna skulle säkert hjälpa saken 

men skulle även dämpa det realistiskt kringflackande beteendet av insekten. Designen 

av banan en fot tar varje steg borde ses över och fler utforskande rörelser tillsättas för 

att öka chansen av terminering. Även en reflex som exekveras när en fot inte 

termineras skulle undvika att en fot stannar i luften för alltid och blockerar de andra 

fötterna från att stiga.  

Metoden implementerad här för att placera insektens fötter på underlaget är 

annars väldigt precist. Genom att se var en stråle träffar en yta så kan foten placeras 

perfekt enligt ytan i denna kinematiska simulation. 

 



 

  17             

 

 

Figur 11. Vandring över oregelbunden terräng. Banan av högra mellersta fot är 

markerat i grönt och visar i cirkelmarkeringen hur en utforskande rörelse leder foten till 

marken när ett gap i terrängen stöts på. 

Vandring över branta kanter 

Insekten tar sig över nedåtsluttande och uppåtsluttande kanter upp till 60-graders 

vinkel utan större problem vilket kan ses i figur 12. Den klarar av att göra det med 

flera olika hastigheter och fötternas brutna gångmönster vid kanten ger illusionen av 

att insekten försöker hålla balansen på ett organiskt sätt. Efter att kanten är avklarad 

kommer insekten snabbt in i ett gångmönster igen. Insekten lyckas förvånansvärt ofta 

med detta konststycke trots att den ännu inte har någon sorts styrning som säger åt den 

hur den ska föra sig vid en kant. Den springer på helt blint och lyckas ofta. Orsaken 

till nästan alla misslyckanden är implementeringen av att bortse från alla 

markkollisioner av en fots första bildruta i förflyttning. Den funktionen kom till för att 

foten ibland terminerade sitt steg på samma ställe som den redan stod. När en fot är 

tillräckligt nära en uppåtsluttande kant nu så stiger den helt enkelt igenom geometrin. 

Eftersom gapet en fot avverkar på en bildruta är rätt stor så händer det här rätt ofta.  

Det skulle kringgås genom att foten bara flyttas en kort sträcka varje frame och 

att den resulterande långa och utdragna simuleringen snabbas upp först efteråt. I den 

här iterationen av simuleringen är dock det här priset man får betala för att hålla 

insektens snabba rörelser i realtid. Avsaknaden av många bildrutor för simulering gör 

att rörelser som i långsam hastighet skulle bli runda och mjuka istället blir ryckiga och 

kantiga. En insekt rör sig dock lite ryckigt för det mänskliga ögat men det uppstår 

problem när en eventuell insektsmodell ska renderas och rörelseoskärpa ska 

kalkyleras. För att få rörelseoskärpa så samplas bilder före och efter i tidslinjen så att 

ett objekt kan göras suddig i den riktning den befunnit sig på och kommer att vara i 

framtiden. Om inte fötterna tillåts att simulera så pass många bildrutor att deras banor 

blir runda och mjuka så kommer rörelseoskärpan att se kantig och onaturlig ut. 
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Figur 12. Insekten tar sig förbi kanten till en brant sluttning. 

5 Slutsats 

Med inspiration av robotforskning och den biologiska insekten har ett ICE-träd 

skapats som har möjlighet att ge en animerare procedurell animation. Det 

decentreliserade systemet ger upphov till ett organiskt beteende även om simulationen 

skulle tjänas av några extra funktioner. Själva poängen med ett decentriliserat system i 

Softimage ICE är att koden är modulär, översiktlig samt enkel att justera och utöka. 

Implementationen av hur koordinationen mellan fötterna sköts är inte så vanlig i 

existerande forskning men i och med att fötterna beror på signaler för sin gång innebär 

det att hela systemet lätt kan byggas om för att tillåta till exempel oscillatorer påverka 

gången. Det har dock visat sig onödigt då en stabil gång lätt uppkommit utan att någon 

specifik gång programmerats i förväg. Den reflexiva koordinationsmodellen tycks 

vara en metod som ger mycket flexibillitet då implementationen här klarar av att ta sig 

fram i olika situationer trots att flera reflexer finns kvar att integrera samt att 

styrningssystemet är väldigt begränsat. Även de funktioner som är implementerade 

lider av ojusterade variabler och improvisationer som fyller en funktion men hämmar 

en annan. Det som står till grund till flera av dessa barnsjukdomar är den iterativa 

processmodell som tillämpats. Ingen enhetlig plan följdes utan varje funktion 

implementerades en och en genom ett flertal försök som antingen lyckades eller 

misslyckades. Många kodbitar fyllde en viktig funktion i början men blev sedan 

ointressanta då systemet blev större och saker kunde strömlinjeformas. Det finns alltså 

fortfarande saker kvar att strukturera om, som behovet av att blockera en fot från att 

stiga en specificerad tid efter att den påbörjat stödfasen.  

Simulationen navigerar arbiträr terräng på ett realistiskt sätt och tjänar därför sitt 

syfte att avlasta en animatör som vill populera sin scen med sexfotingar. Insekten kan 

gå autonomt men inte tänka så animatören behövs dock ännu. 

Softimage ICE 

Softimage ICE har i det här arbetet varit ett ovärdeligt verktyg. Många funktioner så 

som raytracing fanns redan implementerade i form av noder och faktumet att ICE 
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består av ett översiktligt grafiskt interface har gjort det möjligt att bygga ett ICE-träd 

som simulerar lokomotion under det här arbetets gång utan att jag hade någon utförlig 

programmeringsbakgrund vid arbetets början. 

Vidare forskning 

Implementationen här är en väldigt bra grund för att skapa ett komplett system av 

insekter som interagerar med varandra och miljön på ett mångsidigt sätt. När en 

utförlig styrning är implementerad är det bara en fråga om att låta insekterna autonomt 

reagera på deras omgivning för att skapa komplexa interaktioner. Det finns dock lite 

kvar att arbeta med för att få lokomotionen helt stabil, en implementering där 

koordinationssignalerna styr var foten måste stiga istället för när skulle säkert göra 

ICE-trädet mindre komplext men ändå behålla all funktionalitet. I systemet Walknet 

[12] har koordinationsregler implementerats så att foten alltid måste stiga när den når 

en viss position eller ett visst avstånd från kroppen och den positionen förskjuts 

beroende på signalerna de andra fötterna skickar ut. Det verkar som ett mycket bra 

tillvägagångssätt då till exempel den improviserade regeln (regel sju), beskriven i 

avsnitt 3.4.1, som den här simulationen inkluderat skulle bli irrelevant. För att höja 

insektens interaktion med miljön ännu mera så skulle en dynamisk lösning liknande 

den Llyr ap Cenydd implementerat i sin spindellokomotion [16] ha vissa visuella 

fördelar över en helt kinematisk simulation som denna. 

Tack 

Tack till Torsten Jonsson i rollen som handledare för detta arbete. 
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