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Abstract 
This paper concerns the development of a simple simulator of mechanical systems, a basic program 

to model a body acted on by an outside force and extrapolate what is going to happen in the next 

moment. It should also be able to present the results graphically, in this case with 3D-graphics, as 

well as be reasonably faithful to what would actually happen. 

To achieve this, the programming language Java, with a heavy reliance on the code package Java 3D, 

was used. Java was chosen for the fact that it is well documented, and Java 3D because it provided 

useful tools that would be difficult to re-create from the ground up. 

In the model the simulator uses, solid bodies are treated as particles with a mass, position and 

velocity, while forces act as a point force on the body’s center of mass. The bodies are graphically 

represented by spheres. 

Each body also contains an algorithm to update its position from its current velocity and the forces 

acting upon it in the current time-step. This is accomplished through Euler’s Method, via Newton’s 

law connecting mass to acceleration. 

The simulator has purposefully been written in the simplest possible form, but has left room for 

adding more features in the future. 

Three example simulations have been included in the code in order to demonstrate the simulator. 

These are explained in this paper. 
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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att dokumentera utvecklingen av en mycket enkel mekaniksimulator, ett 

program som ska kunna modellera en kropp som utsätts för en kraft och extrapolera sig fram till 

vad som händer i nästa ögonblick. Den bör även kunna redovisa resultatet av denna modell 

grafiskt, i detta fall med 3D-grafik, samt stämma någorlunda väl överens med verkligheten. 

För att uppnå detta används programmeringsspråket Java, och i synnerhet kodpaketet Java 3D. 

Språket valdes för att det är så pass väldokumenterat, och Java 3D för att det gav ett antal 

användbara verktyg som vore svåra att skriva på egen hand, 

I den modell som programmet ställer upp betraktas stela kroppar som partiklar med massa, 

position och hastighet, medan krafter fungerar som punktkrafter verkande på kroppens 

masscentrum. Grafiskt representeras de stela kropparna av sfärer. 

Varje kropp har även en algoritm för att uppdatera sin position och hastighet utifrån de krafter 

som verkar på den vid det aktuella tidssteget. Detta görs via Eulers metod, via Newtons 

grundläggande samband mellan kraft och acceleration. 

Simulatorn har avsiktligen skrivits i enklast möjliga form, och lämnar utrymme för att skriva till 

fler funktioner vid ett senare tillfälle. 

Tre exempel har inkluderats i koden för att demonstrera simulatorns funktionalitet. Dessa 

förklaras närmare i rapporten. 

  



6 
 

Inledning 
Vad krävs för att bygga en enkel mekaniksimulator? Det beror till stor del på vilket syfte simulatorn 

ska tjäna. För att simulera mekanik krävs naturligtvis en mekanisk modell, samt en metod för datorn 

att stega sig fram till vad som händer i nästa ögonblick utifrån modellen. Datorn behöver även ett 

sätt att visa vad som händer, exempelvis genom att skriva ut data på skärmen, eller genom att 

grafiskt representera händelseförloppet. Dock ligger inte arbetet i att avgöra vad som behövs, utan i 

hur det skall göras, och då denna rapport dokumenterar utvecklingen av en enkel mekaniksimulator 

kan ni nedan se ett sätt att göra detta. 

Bakgrund och syfte 

Motivering till projektet 
Under min uppväxt har jag lagt mycket av min fritid på att spela datorspel. Bland dessa fanns ”The 

Incredible Machine”, ett spel som gick ut på att bygga onödigt komplicerade och osannolika 

maskiner, ofta involverande gungbrädor och bollar och hamstrar som springer i hamsterhjul för att 

alstra elektricitet. 

Då jag nyligen, efter att ha påbörjat mina studier vid KTH, blev påmind om detta spel blev jag nyfiken 

på vad som skulle hända om man försökte göra en mer realistisk variant det. Något sådant skulle 

givetvis ta flera år att göra väl, men att lägga grunden? Det skulle kunna fungera på ett halvår, och 

med en solid grund skulle den kunna ha många fler användningsområden än osannolika mekaniska 

maskiner. 

Tänkt användningsområde 
Simulatorn skulle potentiellt kunna användas i utbildningssyften; för att undersöka trolighetsgraden 

av en problemlösning, illustrera exempel eller på ett pedagogiskt sätt demonstrera olika mekaniska 

principer. Den kan även användas som en startpunkt för mer avancerade simulatorer.  

Mål  
Då utvecklingen av en mekaniksimulator är en ganska diffus uppgift utan tydligt definierade gränser 

var det viktigt att sätta upp egna mål och regler på ett tidigt stadium. Det var många saker som skulle 

kunna inkluderas, och skulle göra simulatorn bättre, men mycket av det var inte realistiskt för en 

novis att hinna med under mindre än ett halvår. Därför sattes, i samråd med handledaren, följande 

krav som första mål: 

- Simulatorn ska kunna modellera enklast möjliga generaliserade mekaniska system, i detta fall 

en stel kropp som utsätts för en kraft. För detta krävs: 

o En modell för att extrapolera rörelse och positioner från kraft och hastighet. 

o Stela kroppar med massa, position och hastighet. 

o Krafter och/eller kraftfält. 

- Simulatorn ska kunna rita upp händelseförloppet grafiskt. 

- Simulatorns modell ska ge en rimlig representation av verkligheten. 

Utöver detta fanns en lång lista på saker att lägga till om det fanns tid över efter att ovanstående mål 

mötts. Mer om dessa i avsnittet ”Framtida möjligheter.” 
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Designval 

Ursprungliga begränsningar och beslut 
Även efter att ovanstående mål definierats behövdes flera beslut fattas innan arbetet kunde 

påbörjas. Vilket programmeringsspråk som skulle användas? Hur skulle simuleringen skulle 

representeras grafiskt? Skall simuleringen ske i två eller tre dimensioner? 

I detta fall valdes programmeringsspråket Java, delvis för att det är ett vida använt språk, kan 

anpassas till många plattformar, och för att det finns stora mängder hjälpmaterial tillgängligt. Den 

största anledningen var dock programmerarens egen preferens; att skriva en mekaniksimulator med 

jämförelsevis kort tidsfrist är svårt nog utan att behöva göra det i ett språk som man inte är van att 

använda. 

Java har även ett stort bibliotek med färdiga kodpacket som kan laddas ned och användas, däribland 

många för grafik. Då ett av dessa var Java 3D, ett kodpaket tillägnat 3D-grafik som även 

tillhandahåller med ett antal verktyg som skulle kunna underlätta simuleringsarbetet, kändes det 

ganska naturligt att välja att simulera i 3 dimensioner. 

Det beslutades även att krafterna i modellen skulle fungera som punktkrafter verkande på kroppens 

masscentrum. Anledningen till detta var att hålla koll på vilken del av en kropp som en kraft påverkar 

skulle bli svårt att implementera.  

En annan begränsning var att välja en specifik form av stelkropp: rätblocket. Anledningen till detta 

var att skriva allmän kod för olika former hade blivit för tidskrävande, och rätblocket är en av de mest 

grundläggande geometriska figurerna. Dock gavs de stela kropparna i slutändan sfärisk form; mer om 

detta i avsnittet ”Justeringar av planen efter arbetets gång”. 

 

Felsteg 
Ovan nämnda avgränsningar var valda så att projektet skulle avklaras med god tid kvar till deadline. 

Så blev dock inte fallet, saker tog längre tid än beräknat, och delar av planen visade sig vara omöjliga 

att genomföra på det sätt som var tänkt, och krävde därför viss omorganisation. Denna typ av 

oförutsedda hinder dyker upp i de flesta projekt, men i detta fall fanns det två tydliga bidragande 

faktorer: 

 Brist på expertis med de valda verktygen. Beslutet om att använda Java 3D togs relativt sent i 

beslutsprocessen, vilket gav ganska lite tid att sätta sig in i vilka verktyg som fanns tillgängliga 

och hur dessa skulle användas. Metoder som hade antagits skulle vara lätta att använda 

visade sig vara svåra att till fullo förstå sig på, och den tid som las ned på att ta reda vilka 

verktyg som faktiskt fanns för den rådande situationen fanns inte med i den ursprungliga 

tidsplanen. 

  

 Vid ett projekt som detta är felkontroll och debuggning av koden en viktig och tidskrävande 

uppgift. Dock avsattes ingen tid för detta i planeringen; det faktum att ytterst få kan skriva 

felfri kod, på första försöket, varje gång glömdes bort, och återupptäcktes för sent. 
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Förutom dessa orsakades ytterligare förseningar av enkla faktorer som borde ha kunnat undvikas. 

Bland dessa fanns det faktum att den valda programmeringsmiljön hade inbyggda debugg-verktyg, 

samt att planen inte tog hänsyn till att formulera om programmets tänkta funktion till faktisk kod kan 

ta sin tid. 

 

Justeringar av planen efter arbetets gång 
Då projektets grunder drog ut på tider fanns det vissa delar av planeringen som var tvungna att 

justeras för att se till att deadline möttes.  

Till exempel var det från början tänkt att de stela kroppar som skulle simuleras skulle vara rätblock. 

Dock visade det sig att Java 3D hanterade rotation på ett, åtminstone för mig vid den tidpunkten, 

kontraintuitivt sätt som skulle ta alltför lång tid att sätta sig in i. Därför valdes det att simulatorn 

skulle begränsas till translation, och därmed byttes formen på de stela kropparna från rätblock till 

sfärer för att göra rotationens frånvaro mindre iögonfallande. 

Simulatorns tänkta extrapolationsmetod var även från början Runge-Kutta-4, för dess noggrannhet 

jämfört med Eulers metod. Dock visade den sig både svår att implementera och oförenlig med 

mottot om att välja enklast möjliga metod för uppgiften. Därmed valdes Eulers metod i stället. 

Metodval 
Programmet har tre huvuddelar: världen, kroppen och kraften.  

Världen syftar till en klass innehållande det virtuella universum systemet befinner sig i, index över 

samtliga kroppar och krafter som modelleras, samt de metod som signalerar vad som ska uppdateras 

i varje tidssteg. 

Kroppen syftar till varje enskild stelkropp som simuleras. De håller själva reda på sin egen position, 

hastighet, och kan extrapolera fram dessa värden i nästa tidssteg genom krafterna de påverkas av. 

Då krafterna oftast ändras med tiden eller kroppens position lagras dessa inte, utan läggs till på nytt i 

varje tidssteg. De har även förmågan att avgöra om de påverkar en annan kropp på något sätt, något 

som för tillfället mestadels visar sig som gravitationskrafter. 

Kraften syftar till de krafter som en kropp kan påverkas av. De kan själva avgöra om de påverkar en 

kropp eller inte, och hur stark kraften på detta objekt är.  
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Varje tidssteg sker följande: 

 

Figur 1: Uppdateringsloopens struktur, grön pil för ”ja”, röd pil för ”nej” 

Det vill säga: Varje tidssteg (”tick”) säger världen åt varje kropp (body n) i listan att se vilka krafter 

(force i) den påverkas av, sedan undersöka vilka (om några) av efterföljande kroppar i listan (body j) 

den interagerar med, och sedan uppdatera sin position och hastighet. Kroppen gör detta genom att 

ta in data från varje kraft och kropp den interagerar med, för att sedan använda Eulers metod och 

Newtons rörelselag: 

{           
 

  
  

     

   {

 ̅     ̅      ̅ 

 ̅     ̅     
 

 

 

Där  ̅  är kroppens position vid tidpunkten  ,   ̅  dess hastighet,   dess massa, och    kraften den 

påverkas av. Simulatorn modellerar för närvarande endast kroppar med konstant massa. 
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Framtida möjligheter 
De saker som skulle kunna implementeras för att göra simulatorn bättre kan delas upp i två 

kategorier: ”teknisk funktionalitet” och ”interaktion mellan användare och dator”. Teknisk 

funktionalitet syftar till sådant som gör simulatorn noggrannare, eller gör så att de kan modellera 

flera typer av system, medan Interaktion mellan användare och dator behandlar sådant som gör 

simulatorn lättare att använda för allmänheten.  

Teknisk funktionalitet 
En av de saker som stod högst på listan över saker att lägga till om tiden räckte till var kollisioner 

mellan stela kroppar. Enklast möjliga form av kollisioner är teoretiskt sätt ganska enkel att koda, men 

i praktiken försvåras det av att Java 3D hanterar kollisioner på ett, enligt författarens erfarenheter, 

relativt kontraintuitivt sätt. 

 En annan sak som för närvarande inte stöds är, som tidigare nämnts i denna rapport, rotation av 

stela kroppar. Att implementera, medan tidskrävande, vore antagligen inte alltför komplicerat. 

Att implementera nya typer av krafter är en relativt lätt uppgift, då vad som simulatorn känner igen 

som en kraft helt enkelt bestäms av ett gränssnitt. Dock kan det vara något knepigare att 

implementera en kraft som, till exempel, påverkar kroppen i en punkt, skiljd från kroppens 

tyngdpunkt, med en kraft som är konstant i både riktning och styrka relativt kroppen. Att låta 

kroppar ge upphov till kraftfält, till exempel magnetism, är i skrivandestund ej aktuellt. 

Att på något sätt grafiskt illustrera hur stor kraft en kropp påverkas av i en viss punkt, och i vilken 

riktning denna kraft går, borde vara tekniskt enkelt, men konceptuellt svårt. Förutsatt att man listat 

ut hur man representerar dessa krafter på bästa sätt bör implementationen inte ta alltför lång tid. 

Samma sak gäller för kroppens vridmoment, acceleration och hastighet. 

Att låta simulatorn hantera allmänna sammanlänkade kroppar är, medan väldigt intressant och 

relevant till många möjliga system, är ytters svårt. Det skulle kräva att programmet kan ta ut 

Lagranges ekvationer för en allmän kropp, en omstrukturering av hur kroppar hanterar krafter och 

uppdateringen av sin position, samt väldigt mycket arbete på att optimera simulatorn. Då allting för 

närvarande simuleras i realtid skulle simulatorn med största sannolikhet ta upp så mycket resurser 

som datorn tillåter, och ändå vara på tok för långsam, utan någon typ av avancerad optimering 

och/eller någon typ av superdator. Att implementera detta för det allmänna fallet är, minst sagt, för 

närvarande bortom min kompetensnivå. 
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Interaktion mellan användare och dator 
En av de mest uppenbara sakerna som man skulle kunna lägga till är ett grafiskt användargränssnitt. 

Ett sådant skulle möjliggöra att ställa in vilket system man vill simulera utan att redigera i koden, och 

därmed göra simulatorn mycket mer användarvänlig. Detta är teoretiskt sätt ganska enkelt att 

implementera, men väldigt tidskrävande.  

Ett annat ganska naturligt steg att ta vore att låta användaren skapa egna system att simulera utifrån 

krafter och kroppar. Detta kan vara något klurigt att koda, inte minst för att man på något sätt måste 

kontrollera att den data man får från användaren är i ett format som programmet kan använda. 

Om man kan bygga egna system känns nog möjligheten att spara det man byggt för att kunna 

fortsätta med det senare ganska given. Givet att man hittat ett bra sätt att representera systemen, 

något som är lättare sagt än gjort, bör även detta vara relativt enkelt att implementera. 

Att låta användaren avsluta simuleringen och återgå till ursprungsläget för att kunna fortsätta 

redigera det vore också ett stort tillskott till simulatorns användarvänlighet. Även detta är teoretiskt 

enkelt, såvida man har ett sätt att lagra ursprungsläget på. 

Exempelsimuleringar 
Simulatorn har ett par exempel förprogrammerade. Dessa finns i huvuddelen av programmet, två 

bortkommenterade och en aktiv. Detta avsnitt kommer att gå in något djupare på vad som händer i 

varje exempel. I alla fallen betraktas kropparna mer eller mindre som partiklar utan utsträckning 

(trots att de illustreras med en sådan) på grund av tekniska brister och/eller tidsbrist. 

Kaströrelse 
I detta fall verkar en konstant kraft        nedåt på kroppen. Kroppen har i startläget en 

hastighet snett uppåt, och dess rörelse kommer att beskriva en kastparabel, innan den faller för långt 

ned för att kunna ses. 

Fjäderkraft 
I detta fall har vi en kraft  ̅ som verkar på en kropp. Kraften har en fästpunkt, en längd  , en 

fjäderkonstant   samt en kropp den verkar på. Om   är vektorn från kraftens fästpunkt till kroppens 

tyngdpunkt bestäms den resulterande kraften på kroppen av 

 ̅   (  | ̅|)
 ̅

| ̅|
    ̅  

där    ̅  är gravitationskraften. Själva fjädern har för närvarande ingen grafisk representation. 

Omloppsbana 
I det här fallet modelleras systemet av två kroppar som interagerar med varandra via 

gravitationskraft. De resulterande krafterna på vardera kropp bestäms av Newtons gravitationslag, 

varefter de appliceras. 

I detta exempel har även vissa grafiska effekter testats. 
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Bilaga 1: Koden 
package kex; 

 

import javax.vecmath.Vector3f; 

 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 * Här definieras fjäderkraften 

 */ 

public class SpringForce implements Forces { 

    private float length; 

    private float k; 

    private Vector3f pos; 

    private SolidBody b; 

     

    public SpringForce(float l, float c, Vector3f p, SolidBody s){ 

        length = l; 

        k = c; 

        pos = p; 

        b = s; 

    } 

    public SpringForce(SolidBody s){ 

        this(0.1f,1f,new Vector3f(),s); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean affects(SolidBody s) { 

        if(s==b){ 

            return true; 

        } else{ 

            return false; 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public Vector3f getForce(SolidBody s) { 

        Vector3f res = (Vector3f) s.getPos().clone(); 

        res.sub(pos); 

        float F =k*(length - res.length()); 

        res.scale(F/res.length()); 

        return res; 

    } 

 

    @Override 

    public void addTo(SolidBody s) { 

        s.addForce(getForce(s)); 

    } 

 

    @Override 

    public void setForce(Vector3f v) { 

        throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 

    } 

     

} 
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package kex; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.*; 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 * Det här är en abstrakt stel kropp. Den har med de fält och metoder 

en 

 * stel kropp i dagsläget förväntas ha. 

 */ 

public abstract class SolidBody extends TransformGroup { 

    private float m;            //massa 

    private Vector3f pos;       //position 

    private Vector3f vel;       //hastighestvektor 

    private Transform3D trans;  //Transform för att ändra position 

(Java 3D) 

    private Forces[] forces;    //Kraftsumman i detta tidssteg 

 

    public abstract void update(float dt); 

    public abstract void setPos(Vector3f ny); 

    public abstract Vector3f getPos(); 

    public abstract void setRot(); 

    public abstract void getRot(); 

    public abstract float getMass(); 

    public abstract void setMass(float mass); 

    public abstract void interact(SolidBody s); 

    public abstract void addForce(Vector3f f); 

     

} 
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package kex; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.*; 

import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 */ 

public class SolidBall extends SolidBody { 

    private Sphere shape; 

    private float m;  

    private Vector3f pos;  

    private Vector3f vel;  

    private Vector3f startPos; 

    private Vector3f startVel; 

    private Transform3D trans; 

    private Tuple3f forces; 

     

    public SolidBall(){ 

        this(10.0f,new Vector3f(0.05f,0f,-0.25f), new 

Vector3f(0f,0.5f,0f),0.05f); 

    } 

     

    public SolidBall(float mo, Vector3f Vo, Vector3f Po, float r){ 

        this.setCapability(TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE); 

        m = mo; 

        pos = Po; 

        startPos = Po; 

        vel = Vo; 

        startVel = Vo; 

        trans = new Transform3D(); 

        trans.setTranslation(Po); 

        Appearance ap = new Appearance(); 

        Color3f col = new Color3f(0.10f, 0.10f, 0.75f); 

        Color3f col2 =(Color3f) col.clone(); 

        col2.scale(0.85f); 

        ColoringAttributes ca = new 

ColoringAttributes(col,ColoringAttributes.NICEST); 

        ap.setColoringAttributes(ca); 

        ap.setMaterial(new Material(col2, new Color3f(0.0f,0.0f,0.0f), 

col, new Color3f(0.9f,0.9f,1f), 70f)); 

         

         

        shape = new Sphere(r); 

        shape.setAppearance(ap); 

         

        addChild(shape); 

        setTransform(trans); 

        forces = new Vector3f(); 

         

         

    } 

    public SolidBall(float mo, Vector3f Vo, Vector3f Po, float r, 

Color3f col, boolean lum){ 

        this(mo,Vo,Po,r); 

         

        Appearance ap = new Appearance(); 

        Color3f col2 =(Color3f) col.clone(); 
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        col2.scale(0.85f); 

        ColoringAttributes ca = new 

ColoringAttributes(col,ColoringAttributes.NICEST); 

        ap.setColoringAttributes(ca); 

        Color3f glow = null; 

        Color3f refl = null; 

        if(lum){ 

            glow = (Color3f) col.clone(); 

            glow.scale(0.9f); 

            refl = new Color3f(0f,0f,0f); 

        } else{ 

            glow = new Color3f(0f,0f,0f); 

            refl = new Color3f(1f,1f,1f); 

        } 

        ap.setMaterial(new Material(col2, glow, col, refl, 70f)); 

        ap.getMaterial().setCapability(Material.EMISSIVE); 

        shape.setAppearance(ap); 

         

    } 

     

     

    @Override 

    public void setPos(Vector3f ny){ 

        this.pos = ny; 

        trans.setTranslation(pos); 

    } 

    @Override 

    public Vector3f getPos(){ 

        return this.pos; 

    } 

 

    @Override 

    public void update(float dt) { 

        forces.scale(dt/m); 

        vel.add(forces); 

        Vector3f dv = (Vector3f) vel.clone(); 

        dv.scale(dt); 

        pos.add(dv); 

        forces = new Vector3f(0f,0f,0f); 

        trans.setTranslation(pos); 

        this.setTransform(trans); 

    } 

    @Override 

    public void setRot() { 

        throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 

    } 

 

    @Override 

    public void getRot() { 

        throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 

    } 

 

    @Override 

    public void interact(SolidBody s) { 

        //Placeholder, gör ingenting i dagsläget 

    } 

 

    @Override 
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    public void addForce(Vector3f f) { 

            forces.add(f); 

    } 

 

    @Override 

    public float getMass() { 

        return m; 

    } 

 

    @Override 

    public void setMass(float mass) { 

        m = mass; 

    } 

         

} 
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package kex; 

 

import javax.vecmath.*; 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 * Klassen för planeter och dyl. samt gravitationskraften mellan dem 

 */ 

public class Planetoid extends SolidBall { 

    private Planetoid[] sat; 

    private Planetoid orb; 

     

    public Planetoid(float mo, Vector3f Vo, Vector3f Po, float r){ 

        super(mo,Vo,Po,r); 

    } 

    public Planetoid(float mo, Vector3f Vo, Vector3f Po, float r, 

Color3f col, boolean lum){ 

        super(mo,Vo,Po,r,col,lum); 

    } 

     

    public void createOrbits(int i){ 

        sat = new Planetoid[i]; 

    } 

    public void createOrbits(){ 

        createOrbits(5); 

    } 

     

    public void startOrbit(Planetoid p){ 

        orb = p; 

        p.addSat(this); 

    } 

     

    public void addSat(Planetoid p){ 

        for(int i=0;i<sat.length;i++){ 

            if(sat[i]==null){ 

                sat[i] = p; 

                i = sat.length; 

            } 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void interact(SolidBody s) { 

        boolean eff = false; 

        if(s==orb){ 

            eff=true; 

        } else{ 

            for(int 

i=0;(sat!=null)&&(i<sat.length)&&(sat[i]!=null);i++){ 

                if(s==sat[i]){ 

                    eff=true; 

                } 

            } 

        } 

        if(eff){ 

            Vector3f R = (Vector3f) s.getPos().clone(); 

            R.sub(this.getPos()); 
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            float F = (float) 

(this.getMass()*s.getMass()*6.6742f*Math.pow(10, -

11)/(R.lengthSquared())); 

            R.normalize(); 

            R.scale(F); 

            Vector3f R2 =(Vector3f) R.clone(); 

            R2.scale(-1f); 

            this.addForce(R); 

            s.addForce(R2); 

        } 

         

    } 

     

    @Override 

    public void update(float dt){ 

        super.update(dt); 

    } 

} 
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package kex; 

 

import com.sun.j3d.utils.behaviors.vp.OrbitBehavior; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.swing.Timer; 

import javax.vecmath.*; 

import javax.media.j3d.Behavior.*; 

 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 *  

 * Detta är den del av programmet som håller reda på alla kroppar, 

krafter 

 * och det grafiska 

 */ 

public class ModelStage implements ActionListener{ 

    public SolidBody[] solids;  

    public Forces[] forces;  

    float dt;  

    Timer tim; 

    BranchGroup scene; 

    SimpleUniverse u; 

     

    public ModelStage(int n, int t, Canvas3D c){ 

        solids = new SolidBody[n]; 

        forces = new Forces[n]; 

        dt = t/1000.0f; 

        scene = new BranchGroup(); 

        tim = new Timer(t,this); 

        u = new SimpleUniverse(c); 

         

        ViewingPlatform viewPlatform = u.getViewingPlatform(); 

        TransformGroup viewTransform = 

viewPlatform.getViewPlatformTransform(); 

        Transform3D t3d = new Transform3D(); 

        viewTransform.getTransform(t3d); 

        t3d.lookAt(new Point3d(0,0,50), new Point3d(0,0,0), new 

Vector3d(0,1,0)); 

        t3d.invert(); 

        viewTransform.setTransform(t3d); 

         

        BoundingSphere bounds = new BoundingSphere(new Point3d(), 

1000.0); 

        OrbitBehavior ob = new OrbitBehavior(c); 

        ob.setSchedulingBounds(bounds); 

        ob.setRotateEnable(true); 

        viewPlatform.setViewPlatformBehavior(ob);         

    } 

     

    public void addLight(Light l){ 

        scene.addChild(l); 

    } 

     

    public void addBody(SolidBody s){ 

       for(int i = 0;i<(solids.length-1);i++){ 
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           if(solids[i]==null){ 

               solids[i] = s; 

               scene.addChild(s); 

               i = solids.length; 

           } 

    } 

        

        

    } 

    public void addForce(Forces f){ 

        for(int i = 0; i<forces.length;i++){ 

            if(forces[i]==null){ 

                forces[i]=f; 

                i=forces.length; 

            } 

        } 

    } 

    public void ready(){ 

         u.addBranchGraph(scene); 

      

    } 

    public void start(){ 

        tim.start(); 

        u.getViewer().getView().setBackClipDistance(300); 

    } 

 

    @Override 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

        if(e.getSource()==tim){ 

            for(int i=0;(i<(solids.length))&&(solids[i]!=null);i++){ 

                SolidBody s = solids[i]; 

                    for(int 

j=0;(j<(forces.length))&&(forces[j]!=null);j++){ 

                        if(forces[j].affects(s)){ 

                            forces[j].addTo(s); 

                        } 

                    } 

                    if(i!=(solids.length-1)){ 

                        for(int 

j=(i+1);(j<(solids.length))&&(solids[j]!=null);j++){ 

                            s.interact(solids[j]); 

                        } 

                    } 

                s.update(dt); 

                } 

            } 

             

    } 

} 

 

  



22 
 

package kex; 

 

 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.swing.*; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import java.awt.event.ActionListener; 

 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 * Huvuddelen av programmet, det som skapar ett fönster och så vidare 

 */ 

public class KEX extends JFrame implements ActionListener { 

    JButton go = new JButton("start"); 

    ModelStage stage; 

    public KEX(){ 

        Canvas3D c = new 

Canvas3D(SimpleUniverse.getPreferredConfiguration()); 

        this.setTitle("KEX"); 

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

        this.setVisible(true); 

         

        go.addActionListener(this); 

         

         

        stage = new ModelStage(10,100, c); 

         

        //Tre exempel finns tillgängliga 

         

        //Kaströrelse 

        //Examples.Throw(stage); 

         

        //Fjäderkraft mot gravitationen 

        //Examples.Spring1(stage); 

         

        //Planet i omloppsbana 

        Examples.Orbits1(stage,5f,10f); 

         

         

        getContentPane().add(c,BorderLayout.CENTER); 

        getContentPane().add(go,BorderLayout.SOUTH); 

        this.pack(); 

        stage.ready(); 

    } 

 

    

    public static void main(String[] args) { 

        KEX k = new KEX(); 

        k.setBounds(0,0,400,300); 

    } 

 

    @Override 

    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

        //Den här metoden ser till att starta simuleringen  

        //då man trycker på startknappen 
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        if(e.getSource()==go){ 

            stage.start(); 

            this.remove(go); 

        } 

    } 

 

 

} 
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package kex; 

 

import javax.vecmath.Vector3f; 

 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 * Här definieras en enkel form av gravitation (alltid nedåt) 

 */ 

public class Gravity implements Forces { 

 

    @Override 

    public boolean affects(SolidBody s) { 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public Vector3f getForce(SolidBody s) { 

        return new Vector3f(0f,-9.82f*s.getMass(),0f); 

    } 

 

    @Override 

    public void addTo(SolidBody s) { 

        s.addForce(getForce(s)); 

    } 

 

    @Override 

    public void setForce(Vector3f v) { 

        throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 

    } 

     

} 

 

package kex; 

 

import javax.vecmath.Vector3f; 

 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 *  

 * Detta är vad som definierar en kraft i simulatorns mening. 

 * Alla krafter måste implementera dessa metoder 

 */ 

public interface Forces { 

    public boolean affects(SolidBody s); 

    public Vector3f getForce(SolidBody s); 

    public void addTo(SolidBody s); 

    public void setForce(Vector3f v); 

} 
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package kex; 

 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.*; 

 

/** 

 * 

 * @author Martin 

 * Denna fil innehåller kod för att skapa exempelsystemen 

 */ 

public class Examples { 

     

    public static void Spring1(ModelStage stage){ 

        //Kod för att skapa fjäderkraft-exemplet 

         

        SolidBall s = new SolidBall(1f,new Vector3f(), new 

Vector3f(0f,0.0f,0f),1f); 

        stage.addBody(s); 

        stage.addForce(new Gravity()); 

        stage.addForce(new SpringForce(2.5f, 5f, new 

Vector3f(0f,2.5f,0f), s)); 

        DefaultLight(stage); 

    } 

 

     

     

    public static void Orbits1(ModelStage stage, float orbit, float 

period){ 

        //Kod för att skapa omloppsbane-exemplet 

         

        float vel = (float) (2*Math.PI*orbit/period); 

        float m = vel*vel*orbit/6.642f; 

        m = (float) (m*Math.pow(10, 11)); 

        Planetoid sat = new Planetoid(1.0f,new Vector3f(0f,(float) 

(vel/Math.sqrt(2)),(float) (-vel/Math.sqrt(2))), new Vector3f(-

orbit,0f,0f),0.75f, new Color3f(0.18f,0.55f,0.01f), false); 

        Planetoid sun = new Planetoid( m,new Vector3f(0f,0f,0f), new 

Vector3f(0f,0f,0f),2.5f, new Color3f(1f,1f,0.25f), true); 

        sun.createOrbits(1); 

        sat.startOrbit(sun); 

        stage.addBody(sat); 

        stage.addBody(sun); 

         

        //Här skapas de specifika ljusförhållandena för detta exempel 

         

        BoundingSphere bounds = 

                new BoundingSphere(new Point3d(0.0,0.0,0.0), 300.0); 

         

        PointLight light1 = new PointLight(); 

        light1.setColor(new Color3f(1f,1f,0.95f)); 

         

        light1.setInfluencingBounds(bounds); 

        stage.addLight(light1); 

         

        Color3f ambientColor = new Color3f(0.55f, 0.55f, 0.55f); 

        AmbientLight ambientLightNode = new AmbientLight(ambientColor); 

        ambientLightNode.setInfluencingBounds(bounds); 

        stage.addLight(ambientLightNode); 
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    } 

    public static void Throw(ModelStage stage){ 

        //Kod för att skapa Kast-exemplet 

         

        stage.addBody(new SolidBall(5f,new Vector3f(-6f,15f,0f), new 

Vector3f(7f,-5f,0f),2f)); 

        stage.addForce(new Gravity()); 

        DefaultLight(stage); 

    } 

         

     

     

    public static void DefaultLight(ModelStage stage){ 

        //Kod för att skapa standardbelysning 

         

        BoundingSphere bounds = 

                new BoundingSphere(new Point3d(0.0,0.0,0.0), 100.0); 

        Color3f light1Color = new Color3f(1.0f, 1.0f, 1f); 

        Vector3f light1Direction = new Vector3f(4.0f, -7.0f, -12.0f); 

        DirectionalLight light1 

                = new DirectionalLight(light1Color, light1Direction); 

        light1.setInfluencingBounds(bounds); 

        stage.addLight(light1); 

        Color3f ambientColor = new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); 

        AmbientLight ambientLightNode = new AmbientLight(ambientColor); 

        ambientLightNode.setInfluencingBounds(bounds); 

        stage.addLight(ambientLightNode); 

    } 

} 

 

 


