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Datorspelsfysik 7,5 högskolepoäng
Computer game physics

Grundnivå, S0009D
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F G U 3 4 5 Medieteknik Datateknik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt kunskaper i programmering tex D0037D Objektorienterad programmering, S0006E 
Programmering av realtidsgrafik , D0041D Datastrukturer och algoritmer, kunskaper i matematik motsvarande 
M0050M Matematiska grunder och derivator, och M0051M Integraler, vektorer och matriser eller motsvarande.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Patrik Holmlund

Mål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att ge en överblick av fysikbaserad realism i spel och andra realtidssimuleringar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:  

brett kunnande inom området datorspelsfysik samt förstå samband på systemnivå•
förmåga att tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas 
genom redovisning av koncept för fysikbaserad realism i datorspel  

•

förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för fysiksimuleringar inom 
datorspel. Det visas genom laboration med simulering

•

förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas 
genom redovisning av fördjupningsstudie med identifiering av fortsatt arbete

•

förmåga att f örstå, implementera och utveckla algoritmer för fysiksimuleringar i datorspel.•
förmåga att f örstå och implementera fysiksimularingar på systemnivå i en spelmotor.•
kunskap och insikt i datorspelsfysikens roll i datorspel samt insikt i utvecklingsprocessen.•

Kursinnehåll
Under kursens gång behandlas:   

Kinematik•
Krafter•
Kollisioner•
Projektiler•
Fordonsfysik•
Rigid Bodies•
Partikelsystem•
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Seminarier baseras på aktuella 
vetenskapliga publikationer. Obligatoriskt deltagande vid laborationer och seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Obligatoriska inlämningsuppgifter och seminarier. Muntlig presentation.  

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1
Ian Millington: Game Physics Engine Development, ISBN-10: 012369471X

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0009 Laboration G U 3 4 5 5,5 Obligatorisk H20

0010 Presentation U G# 2 Obligatorisk H20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2007-12-08
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