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Resumo 
 

Engines de simulação física vêm ganhando projeção, e em breve poderão ser incorporados a 

diversos tipos de aplicações além de jogos, na busca de comportamentos mais realistas. Esta 

dissertação descreve o ReActive, um engine desenvolvido para uso em aplicações de simulação 

física. Englobando elementos inovadores, como o conceito de reatividade ao invés da iteratividade 

nas aplicações que executam simulação física, além de uma camada de abstração para engines 

físicos de terceiros, o ReActive tem por objetivo reduzir a quantidade de código a ser mantido. 

Também é possível estender as funcionalidades existentes no ReActive, e definir comportamentos 

específicos para corpos rígidos numa simulação como também implementar a simulação em 

ambientes colaborativos. Para especificar o ReActive, foi realizada pesquisa e análise dos 

principais engines de simulação física e motores gráficos, além da implementação de  protótipos 

como prova de conceito, para permitir o uso de engines físicos em ambientes colaborativos. 

Palavras-chave: Simulação Física em Tempo Real, Engines de Simulação Física, Ferramentas de 

Abstração, Colaboração, Realidade Virtual, Jogos. 
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Abstract  
 

Among last generation games, physics simulation engines are a mandatory requisite for realism, 

and soon will be used on applications other than 3D virtual worlds, in order to display more 

realistic behaviors. This dissertation describes the Reactive, an engine developed to be applied on 

applications that use physics simulation. Incorporating innovative elements, such as the concept of 

reactivity instead of the iterative approach for applications which execute physics calculations, and 

an abstraction layer for third-party engines, the ReActive focuses on diminishing the amount of 

code to be maintained. It is also possible to extend the available functionalities, define custom 

behaviors for rigid bodies or joints and implement physics simulation in collaborative 

environments. To specify the Reactive engine, a study regarding the main physics simulation and 

graphics engines will be presented, and also some proof of concept implemented prototypes, 

which allow the use of physics engines with collaborative environments. 

Keywords: Real Time Physics Simulation, Physics Engines, Wrappers, Collaborative 

Environments, Virtual Reality, Games. 
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Capítulo 1 - Introdução 

Engines de simulação física vêm se destacando entre vários gêneros de software, principalmente nos 

jogos de última geração, e também são incorporados a outros tipos de aplicações, principalmente 

as que buscam por comportamentos mais realistas não só em ambientes virtuais 3D, mas também 

em interfaces de interação. Este tipo de engine tem a finalidade de simular em máquina a Física 

Clássica seguindo o modelo Newtoniano, e realizar as simulações relacionadas ao movimento de 

partículas e corpos, além das suas inter-relações. A Seção 2.1 apresenta maiores detalhes sobre 

engines físicos. 

O uso de simulação física, até poucos anos atrás, estava direcionado para o auxílio no realismo 

gráfico, e envolvia apenas a dinâmica dos corpos rígidos (Baraff & Witkin, 1997). Com a constante 

evolução do poder de processamento das CPUs (Central Processing Units) e as alternativas que 

foram criadas para execução de código de simulação física, utilizando diferentes tipos de hardware, 

como PPUs (Physics Processing Units) e GPUs (Graphics Processing Units), já é possível obter engines 

de simulação física que executam simulação de fluidos (Müller et al., 2005) e sistemas de partículas 

em tempo real (PhysX, 2009). 

Entre aplicações que fazem uso de simulação física em tempo real, podemos citar exemplos usados 

na área de treinamento em procedimentos de emergência (Smith, 2009), prototipação na área de 

engenharia (Almeida et al., 2008b), aplicações de Realidade Virtual e Aumentada (Almeida et al., 

2008b), interfaces gráficas e principalmente os jogos de última geração, que apresentam efeitos 

como deformação e quebra de objetos, como os vistos na Figura 1.1.  

 

Figura 1.1 – Carro sendo destruído por uma batida no jogo Burnout Paradise (Burnout, 2008)  
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1.1 Motivação e Definição do Problema 

É importante considerar que existe atualmente uma mudança de paradigma no desenvolvimento 

dos processadores de uso doméstico. A indústria vem se preocupando em fornecer mais poder de 

processamento paralelo, tendo em vista os limites físicos para o crescimento da velocidade dos 

processadores (El-Rewini & Abd-El-Barr, 2005). Desta forma, elementos como simulação física e 

inteligência artificial, que tinham seu desenvolvimento restrito por não dispor de tempo de 

processamento suficiente para execução em aplicações de tempo real, devem evoluir bastante. 

Dentro do campo da simulação física em tempo real, com os progressos no poder de 

processamento disponível, os engines passaram a oferecer maior facilidade de uso para o 

desenvolvedor e ganharam em realismo e características oferecidas. Além disso, a quantidade de 

engines físicos existentes cresceu, através de bibliotecas de código aberto ou fechado, comerciais ou 

gratuitas. E, assim como a variedade, o poder de escolha (entre diversos engines) dos 

desenvolvedores de software que incorporam comportamento físico também aumentou.  

Cada um desses engines apresenta soluções próprias e é difícil migrar o código de uma biblioteca 

para outra (ou até mesmo entre diferentes versões da mesma biblioteca), por isso a seleção de um 

engine tem que ser baseada nas necessidades do aplicativo a ser desenvolvido, para evitar futuras 

mudanças ou um caso de insucesso.  

Além da dificuldade causada pela heterogeneidade das interfaces apresentadas pelos engines, a 

abordagem iterativa, usada para acoplar o código que simula objetos físicos ao código que gerencia 

os objetos gráficos na cena, dificulta o gerenciamento da lógica do programa, ao mesclar códigos 

com diferentes propósitos (exibição e simulação). Mais detalhes sobre este tipo de problema são 

encontrados no Capítulo 3. 

O uso de camadas de abstração pode auxiliar o desenvolvedor, mas pode reduzir a flexibilidade da 

sua implementação, já que não existem muitas opções na literatura, e as existentes utilizam 

abordagens similares ao engine abstraído sem adicionar funcionalidades relevantes (PAL, 2008). 

Outras propostas acoplam apenas um determinado engine físico a um engine gráfico específico 

(NxOgre, 2008). 

Com a difusão do uso de engines de simulação física, a sua utilização em ambientes colaborativos 

também está sendo alvo de pesquisa, notadamente entre os jogos, mas ainda apresenta restrições 
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(Fiedler, 2006), sendo o não-determinismo dos engines um dos problemas (Santos et al., 2008). 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo especificar e desenvolver uma biblioteca para auxiliar a 

implementação de aplicativos de simulação física. Para atender este objetivo, serão analisadas 

bibliotecas já existentes na literatura, e avaliado o uso de simulação física em ambientes 

colaborativos. Estes propósitos devem ser alcançados através dos seguintes objetivos específicos, 

contemplados nesta dissertação de mestrado: 

 Pesquisa e análise das características de engines de simulação física em tempo real, engines 

gráficos e outros tipos de software relacionados. 

 Pesquisa de técnicas de sincronização para ambientes colaborativos e análise de 

determinismo dos engines físicos. 

 Desenvolvimento de protótipos para validação do uso de engines físicos em ambientes 

colaborativos. 

 Pesquisa de padrões de projetos, definição de requisitos, da arquitetura e implementação 

do engine ReActive (Almeida et al., 2008a). O ReActive, tem por objetivo ser um engine que 

auxilia na criação de aplicações que executam simulação física, e engloba elementos 

inovadores, como o conceito de reatividade ao invés da iteratividade nas aplicações, além 

de disponibilizar uma camada de abstração para engines físicos. 

 Implementação de aplicação de simulação física utilizando o ReActive para estudo de caso. 

O trabalho aqui relatado foi desenvolvido no laboratório do Grupo de Pesquisa em Realidade 

Virtual e Multimídia – GRVM (GRVM, 2009), da Universidade Federal de Pernambuco.  

1.3 Estrutura do Documento 

No próximo Capítulo, será apresentada uma análise de engines físicos, gráficos e outros tipos de 

software relacionados, além de conceitos específicos relacionados para contextualizar o ReActive. O 

Capítulo 3 descreve a arquitetura, detalhes de implementação do ReActive, testes, protótipos e 

exemplos de uso. Por fim, o Capítulo 4 apresenta as conclusões e contribuições do trabalho e 

discute potenciais trabalhos futuros relacionados ao tema desta dissertação. 



Página 15 de 62 

 

Capítulo 2 - Análise e Levantamento de Características 

Uma das propostas do ReActive é a abstração de qual engine físico está sendo utilizado e o modelo 

reativo, baseado em eventos, de atualização da posição do objetos físicos. Por este motivo, antes de 

definir o ReActive, foi realizado um estudo dos principais engines físicos, gráficos e wrappers 

existentes na literatura. O objetivo desta análise foi identificar os pontos fortes de cada software 

analisado e que poderiam ser agregados ao ReActive, pontos fracos que deveriam ser evitados e 

definir uma lista de características básicas para a concepção e desenvolvimento do ReActive.  

Para avaliar o determinismo das simulações, fator importante para o uso em ambientes 

colaborativos, concentrou-se parte da análise apenas entre os engines físicos. Os resultados do 

levantamento de características desta análise são apresentados na seqüência. 

2.1 Engines Físicos 

Pode-se definir um engine físico (ou de simulação física) como um sistema computacional 

desenvolvido para simular em computador a Física Clássica seguindo o modelo Newtoniano, ou 

seja, utilizando os conceitos básicos de massa, velocidade, atrito e resistência do ar (Eberly, 2004). 

Com base neste conceito, um engine físico é responsável por realizar todas as simulações 

relacionadas ao movimento de partículas e corpos, além das suas inter-relações, como colisão e 

campos de força. Tais engines geralmente são componentes de um sistema mais abrangente que, 

utilizam as informações resultantes na simulação física, para apresentar uma visualização realística 

dos resultados ao usuário. 

O grau de realismo que um engine físico pode oferecer está diretamente relacionado com o nível de 

precisão matemática da sua implementação. A partir deste conceito é possível dividir os engines 

físicos em dois grupos: simuladores de alta precisão e simuladores de tempo real. Os engines físicos 

de alta precisão envolvem simulações que requerem maior poder de processamento para realizar 

cálculos físicos bastante precisos e próximos da realidade, sendo principalmente utilizados nos 

meios acadêmicos e científicos, entre físicos e astrônomos, por exemplo. Os engines de alta precisão 

também são usados para a criação de efeitos cinematográficos (Losasso et al., 2007), como pode ser 

visto na Figura 2.1. Este exemplo envolve uma nova técnica de simulação de partículas que, na 

figura, é usada para simulação de ondas do mar. 
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Figura 2.1 – Simulação de partículas (Losasso et al., 2007)  

Tais engines, por serem partes de sistemas que requerem alto poder de processamento, não 

possibilitam a realização de simulações em tempo real. Como exemplo clássico de simulações em 

tempo real tem-se os jogos eletrônicos, que precisam de tais engines para dar uma aparência mais 

realista ao produto final, mas com pouco impacto no desempenho do jogo. Outra grande diferença 

entre os engines voltados para simulações em tempo real e os de alta precisão é o determinismo. 

Por causa da menor precisão, requerida para aumentar a velocidade da simulação, os engines 

físicos de tempo real incorrem em acúmulo de erros nos cálculos realizados, e podem apresentar 

diferentes resultados para simulações com cenários idênticos. 

O interesse no realismo dos jogos vem crescendo, como conseqüência do avanço no poder de 

processamento dos computadores domésticos. Este avanço tem permitido aos desenvolvedores de 

jogos utilizarem técnicas modernas de simulação física, que em conjunto com o ambiente gráfico 

surpreendem no grau de realismo (Crysis, 2007). É possível vislumbrar também o uso de 

simulação física em conjunto com código de Inteligência Artificial dos jogos (GTA, 2008), o que 

traz personagens (inimigos) mais difíceis de serem combatidos e cada vez menos previsíveis. Este 

comportamento é visto na Figura 2.2, que exibe um policial controlado pelo computador, evitando 

uma situação de risco. 
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Figura 2.2 – Jogo Grand Theft Auto IV (GTA, 2008)  

2.1.1 Análise de Características e do Determinismo 

Para análise dos engines físicos de tempo real, foram considerados os pontos fortes de cada um, 

com ênfase nas formas dos objetos físicos oferecidos e tipos de juntas disponibilizadas. Estes 

componentes foram priorizados por serem os elementos mais simples que compõem um sistema 

de simulação física, junto com detecção de colisão.  

Corpos rígidos, dentro do campo de simulação física, possuem algumas propriedades que podem 

variar durante o tempo, tais como posição, vetor de velocidade, orientação, e outras que são 

constantes, como massa do corpo, posição do centro de massa e matriz de inércia (Eberly, 2004).  

Uma junta é uma entidade que conecta dois objetos distintos, e detém um conjunto de restrições 

que são aplicadas aos objetos e reforçadas durante cada passo da simulação (Barzel & Barr, 1987). 

Exemplos de juntas podem ser visualizados na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Juntas ball-and-socket, hinge e slider (ODE, 2009) 

Como os engines de simulação física normalmente são componentes de um sistema mais complexo, 
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foram pesquisados padrões de projeto (design patterns) de software (Freeman et al., 2004) utilizados 

pelos mesmos, pois é importante que suas interfaces sejam bem estruturadas e fáceis de usar 

corretamente, aumentando, assim, a qualidade do sistema. 

Além das características abordadas, houve também a análise do determinismo dos engines físicos, 

e, portanto, foi elaborada uma cena de simulação física, vista na Figura 2.4, onde foram realizados 

vários testes. A cena consiste de uma caixa, onde estão inseridos corpos rígidos, como cubos, 

esferas, cápsulas e pirâmides, confinadas a um subespaço. Definindo movimentos para a caixa, 

ocorrem colisões entre os corpos. Capturando as posições de tais corpos rígidos durante uma 

variação de tempo e executando esta simulação repetidamente, torna-se possível detectar a 

existência ou não de variações nos resultados. Nos testes realizados, a caixa executava um 

movimento harmônico simples (MHS) (Halliday et al., 1996). 

 

Figura 2.4 – Cena de teste  

Este experimento teve por objetivo encontrar diferenças entre execuções da mesma simulação, não 

somente do ponto de vista gráfico, mas também numérico. Para esta finalidade, a cada 60 ciclos de 

simulação, eram enviadas para um arquivo as matrizes de orientação e posição de todas as formas 

físicas na cena. Depois de execuções com duração de 5, 10 e 15 minutos na mesma máquina ou em 

máquinas diferentes, os arquivos eram comparados. Se o resultado correspondesse a arquivos 

idênticos, significava que havia uma alta probabilidade dos tipos de objetos e tipos de colisões 

agirem de forma determinística. Caso contrário, significava que o sistema não era determinístico.  

É importante ressaltar que a maioria dos engines físicos avaliados não garante determinismo, então 

foi decidido que, em caso de um engine apresentar determinismo, seriam realizados testes mais 

longos, de 8 horas, e com cenários mais complexos, para reduzir a possibilidade de erro. 
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Para as análises supracitadas, foram avaliadas as características dos engines físicos de tempo real 

Bullet (Bullet, 2009), ODE (ODE, 2009), Newton (Newton, 2006a) e PhysX (PhysX, 2009). Para os 

testes de determinismo foi desconsiderado o engine Newton, por este já ser comprovadamente 

determinístico (Newton, 2006b). Para a análise de características e de determinismo, não foi 

incluído o Havok (Havok, 2008), que apesar de importante, disponibilizou sua versão gratuita 

somente após a conclusão da fase de análise deste trabalho. Como se trata de uma ferramenta de 

produtividade com um grande número de características, sua análise será importante para 

adicionar funcionalidades às futuras versões do ReActive. A seguir encontra-se a análise que foi 

realizada dos engines físicos. 

2.1.1.1 Bullet 

Dentre os vários engines físicos, a biblioteca Bullet, que é gratuita e de código aberto, provê a 

detecção de colisão e a dinâmica de corpos rígidos. É dividida em dois módulos, sendo um para 

cada funcionalidade mencionada. Esta divisão é refletida na estrutura de diretórios e subdiretórios, 

para melhor representar os sub-módulos. Uma característica interessante dessa divisão é que o 

módulo de detecção de colisão pode ser usado separadamente do módulo responsável pela 

dinâmica, ou seja, os desenvolvedores podem integrar ao Bullet o sistema de detecção de colisão 

mais adequado para a sua aplicação. 

O Bullet possui três tipos de corpos rígidos: dinâmicos, cinemáticos e estáticos; o primeiro tipo 

possui massa positiva, podendo receber impulsos e restrições, enquanto objetos cinemáticos 

podem ser animados e atuar sobre objetos dinâmicos, mas não o contrário. Objetos estáticos não se 

movem, podendo apenas sofrer colisão dos outros objetos, e não possuem massa. 

Por padrão, a simulação física do Bullet é calculada a uma freqüência fixa de 60Hz, mas o jogo ou 

aplicação que o utiliza pode definir uma taxa fixa diferente, ou até mesmo variável. Com o objetivo 

de tornar independente a taxa de atualização do Bullet do framerate da aplicação, um método de 

interpolação automática foi construído: quando a variação do tempo da aplicação é menor que o 

intervalo de tempo padrão do Bullet, o engine interpola a transformação de mundo e envia o 

resultado, sem realizar simulação física. Caso a taxa seja superior a 60Hz, existe a necessidade de 

realizar mais passos da simulação, entretanto o usuário pode definir o número máximo de passos a 

serem realizados. 
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As formas de corpos rígidos (shapes) disponibilizadas pelo Bullet incluem: caixa, esfera, forma 

convexa (convex hull), mapa de alturas (height field), plano, cápsula, malha triangular (triangle mesh), 

cone, cilindro e outras formas compostas ou mais específicas (Bullet, 2009). As juntas 

disponibilizadas pelo Bullet são: ponto-a-ponto (mais conhecida como Ball and Socket ou Spherical), 

hinge (ou revolute), slider (ou prismatic), universal, fixa e seis graus de liberdade (6DOF). 

Nos testes de determinismo, o Bullet apresentou variação de resultados em todos os tipos de 

elementos físicos envolvidos na simulação, apesar da variação nos resultados ser pequena e 

visualmente imperceptível. Entretanto, como qualquer alteração pode gerar acúmulo de erro após 

um tempo maior de execução, o Bullet foi desconsiderado para uso colaborativo. 

2.1.1.2 ODE 

O engine ODE (Open Dynamics Engine) é um simulador de corpos rígidos articulados, gratuito e de 

código aberto. Uma estrutura articulada pode ser representada por corpos rígidos conectados 

através de juntas. Como exemplo, pode-se citar um veículo, com as rodas conectadas ao chassi; 

outro exemplo seria uma criatura com pernas conectadas ao corpo. O ODE foi desenvolvido para 

ser usado em simulações em tempo real, onde, tanto os objetos quanto o cenário são móveis, e tem 

por objetivo a execução rápida das simulações e a robustez do integrador físico da biblioteca, em 

detrimento da precisão dos resultados. 

Como o Bullet, o ODE oferece, também, um sistema de colisão embutido que pode ser facilmente 

substituído. Este sistema de colisão permite rápida identificação de objetos que potencialmente 

podem colidir através do uso do conceito de espaços, que utiliza diferentes tipos de estruturas de 

dados para otimizar a busca pelas formas existentes na cena. 

As formas de corpos rígidos disponibilizadas pelo ODE são: caixa, esfera, forma convexa, mapa de 

alturas, plano, cápsula, malha triangular, cilindro e raio. As juntas disponibilizadas pelo ODE são: 

ponto-a-ponto, hinge, slider, universal, fixa, e algumas mais específicas ou compostas (ODE, 2009). 

Com relação ao determinismo, o ODE demonstrou que em cenários utilizando apenas corpos 

rígidos o seu comportamento é determinístico, mas ao contrário do que é afirmado em sua 

documentação, não apresentou estabilidade. Mesmo quando um corpo rígido, como uma caixa, 

deveria estar em repouso, sua posição oscilava entre dois valores constantemente, no sentido em 

que a força era aplicada (exemplo: no caso da força da gravidade, o eixo Y). Esta instabilidade 
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dificulta o seu uso em ambientes colaborativos, pois seria necessário encontrar alternativas para 

enviar poucos dados quando um objeto encontra-se em repouso. 

Por causa da oscilação encontrada, outro teste foi realizado, utilizando juntas entre corpos rígidos. 

Neste cenário, os resultados indicaram não-determinismo mesmo nos testes de curta duração, por 

isso o ODE foi desconsiderado para o uso colaborativo. 

2.1.1.3 Newton 

Ao contrário dos engines que primam pelo tempo de execução da simulação, o Newton é um engine 

físico que oferece maior precisão nos cálculos de suas simulações. Gratuito, mas de código 

fechado, ele foi desenvolvido para simulação precisa de corpos rígidos em jogos ou em outras 

aplicações de tempo real, além de possuir um integrador determinístico. O Newton é bastante 

difundido, sendo uma alternativa utilizada por diversas comunidades. 

O Newton permite a escolha do modelo de precisão; são disponibilizados três modelos que 

relacionam precisão e velocidade da simulação (um beneficiado em detrimento do outro). Os 

modelos, por ordem de precisão, são: exato, adaptativo e linear. Por padrão, as simulações são 

executadas no modelo exato. Além disto, também possui três modelos de execução, que tentam 

usar com maior ou menor efetividade os recursos da CPU para resolução de ponto flutuante, o que 

tem interferência direta no acúmulo de erro. O padrão é o modelo que aproveita mais efetivamente 

os recursos disponibilizados pela CPU. 

As formas de corpos rígidos disponibilizadas pelo Newton são: caixa, esfera, forma convexa, 

cápsula, cone, cilindro e cilindro chanfrado. As juntas disponibilizadas pelo Newton são: ponto-a-

ponto, hinge, slider, universal, seis graus de liberdade e outras mais específicas (Newton, 2006a). 

Como o determinismo é uma das principais características listadas na sua documentação e 

principalmente, nos fóruns de discussão dos usuários, o Newton não foi incluído nos testes de 

determinismo deste trabalho. 

2.1.1.4 PhysX 

O NVIDIA PhysX é um poderoso middleware de física, baseado em software, para a criação de 

ambientes físicos dinâmicos. O PhysX, apesar de gratuito, possui o código fechado e suporta as 

principais plataformas para jogos e aplicações gráficas, tais como PS3, XBOX 360 e PC.  
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Pela abrangência de plataformas, facilidade de programação e diversas outras características, o uso 

deste engine é bastante difundido, sendo usado em diversas aplicações e jogos comerciais. A placa 

AGEIA PhysX, exibida na Figura 2.5, foi a primeira Physics Processing Unit (PPU) dedicada para 

computadores desktop, construída para reduzir a carga da simulação física da CPU em aplicações 

que usam este engine. A NVIDIA, atual detentora dos direitos autorais do PhysX, descontinuou a 

produção da PPU, em prol do uso de GPUs para execução da simulação deste engine (PhysX, 2009). 

 

Figura 2.5 – AGEIA PhysX PPU  

O PhysX se destaca dos outros engines pela facilidade de uso, ampla variedade de exemplos, e por 

oferecer características diferenciadas. Entre essas, podemos citar a criação e simulação de fluidos 

volumétricos e sistema de partículas, que torna possível simular fogo, fumaça e neblina. O PhysX 

também disponibiliza simulação de tecidos, aumentando o realismo de cenas contendo cortinas 

trêmulas e roupas que se moldam aos corpos. 

As formas de corpos rígidos disponibilizadas pelo PhysX são: caixa, esfera, forma convexa, mapa 

de alturas, plano, cápsula, malha triangular, cilindro e roda. As juntas disponibilizadas pelo PhysX 

são: ponto-a-ponto (no PhysX chamada de Spherical), hinge, slider, fixa, seis graus de liberdade e 

outras mais específicas (PhysX, 2009). 

Para o PhysX, foram realizados testes de determinismo onde a simulação era executada em CPU 

(modo software) e na PPU (modo hardware). Não foram realizados testes de execução em GPU, pois 

a versão do PhysX que permitiria este teste só foi disponibilizada após a conclusão da fase de 

análise deste trabalho. A simulação em CPU do PhysX resultou em arquivos idênticos para todas 

as saídas após séries de testes de 5, 10 e 15 minutos. Para garantir um resultado mais preciso, outra 

bateria de testes foi realizada, com intervalos de tempo de 8 horas. Novamente, as saídas 
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apresentaram arquivos idênticos. O mesmo não ocorreu para os testes de execução em PPU, que 

após 1 hora de testes apresentavam resultados não determinísticos. 

Pelo conjunto de características e determinismo apresentado, tanto o PhysX (para uso em CPU) 

como o Newton poderiam ser escolhidos como primeiro engine para testes de uso em ambientes 

colaborativos. O fator que determinou a escolha do PhysX foi a maior freqüência de novas versões 

atualizadas, já que a última versão estável do Newton (1.53) foi disponibilizada em 2006 e a versão 

2.0, de janeiro de 2009, ainda se encontra em estágio beta. 

2.2 Engines Gráficos 

A análise de engines gráficos foi realizada para possibilitar o uso conjunto deste tipo de biblioteca 

com engines físicos, onde o primeiro realiza a tarefa de exibição, e o segundo, de simulação. Além 

disso, foi importante levantar detalhes das arquiteturas dos engines gráficos que poderiam ser úteis 

para a concepção do ReActive. Estes engines comumente inserem uma camada de abstração sobre 

outras APIs (Application Programming Interface) como OpenGL (Shreiner et al., 2007) e Direct3D 

(Blythe, 2006). Para este trabalho, foram considerados os engines gráficos OGRE (OGRE, 2009), 

Horde3D (Horde3D, 2008) e Crystal Space (Crystal, 2008). 

O OGRE (Object-Oriented Graphics Rendering Engine), que é um engine gráfico 3D, orientado a cena, 

abstrai o uso das bibliotecas Direct3D e OpenGL, provendo uma interface de programação baseada 

em classes de alto nível, facilitando o seu entendimento. 

A arquitetura do OGRE é baseada em plugins e fornece ao desenvolvedor uma interface para 

implementação dos mesmos, permitindo adicionar novas funcionalidades como captura e 

reprodução de vídeo e áudio, por exemplo. O conceito de plugins favorece a extensibilidade, dado 

que é possível implementar características inicialmente não previstas na especificação da aplicação.  

Como wrapper, o OGRE oferece uma camada de abstração entre o desenvolvedor e as bibliotecas 

que ele abstrai, distanciando em diversos níveis o primeiro das minúcias das segundas, não 

permitindo ao desenvolvedor acesso ao código das bibliotecas, e gerenciando de forma automática 

a expansão e aceleração oferecidas pela placa de vídeo. 

O Horde3D é um engine de renderização open source que, diferentemente do OGRE, concentra-se 

em efeitos visuais encontrados nos jogos e abstrai somente o uso de OpenGL em suas aplicações. 

Além de requerer pouca memória e possuir uma interface simples e intuitiva, o Horde3D é 
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adequado para a renderização de grandes quantidades de objetos gráficos. 

O Crystal Space, assim como o Horde3D, foi concebido para ser um engine para desenvolvimento 

de jogos 3D em tempo real, além de independer de plataforma. Sua arquitetura, como em alguns 

engines, é baseada em plugins, possuindo diversos destes já implementados. O desenvolvedor pode 

explorar abstração de funcionalidades comumente usadas em jogos, tais como renderização gráfica 

3D, reprodução de som, simulação de objetos físicos (utilizando ODE ou Bullet) e união (bind) 

entre objetos físicos e gráficos. 

2.3 Outros Tipos de Engines 

Uma característica importante encontrada em poucos engines é a sincronização dos objetos gráficos 

da aplicação com as entidades físicas que estão sendo simuladas. Tal característica é encontrada no 

NxOgre (NxOgre, 2008), uma biblioteca que une (bind) o engine físico PhysX e o engine gráfico 

OGRE, com o objetivo de agilizar o desenvolvimento de aplicações físicas, abstraindo alguns 

conceitos e reduzindo sensivelmente o tamanho do código. 

A principal vantagem do NxOgre reside no fato do desenvolvedor não implementar código para 

sincronizar os objetos gráficos e físicos, sendo necessária apenas a criação de um objeto que os 

abstrai, enquanto a atualização das posições e orientações fica a cargo da biblioteca. 

O PAL (Physics Abstraction Layer) (PAL, 2008) foi criado como uma camada de abstração para o uso 

de diversos engines físicos, permitindo ao desenvolvedor maior flexibilidade sobre a seleção de 

qual engine deverá ser usado em sua aplicação, ou até mesmo trocá-lo por outro engine, caso seja 

necessário. Com arquitetura baseada em plugins, pode-se adicionar ao PAL outro engine físico que 

venha a ser desenvolvido. 

Apesar de aparentar uma possível semelhança, o PAL possui características que não o colocam 

como um software similar ao ReActive. Primeiro, utiliza a abordagem iterativa, que leva o usuário 

da biblioteca a mesclar códigos com diferentes propósitos, o que será melhor detalhado no 

Capítulo 3. Segundo, foi desenvolvido para ser uma camada de abstração de engines físicos, como o 

nome da biblioteca indica, e o trabalho do seu autor esclarece (Boeing, 2007).  

2.4 Resultado do Levantamento de Características 

As formas geométricas comuns aos engines físicos analisados foram caixa, esfera, forma convexa e 
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cápsula. Formas do tipo plano, mapa de alturas e malha triangular foram encontradas nesses 

engines com exceção do Newton. O Newton e o Bullet oferecem também as formas cone e cilindro. 

A Figura 2.6 mostra as diferentes formas encontradas nos engines analisados. 

 

Forma PhysX Bullet Newton ODE

Caixa Possui Possui Possui Possui

Esfera Possui Possui Possui Possui

Forma convexa Possui Possui Possui Possui

Cápsula Possui Possui Possui Possui

Plano Possui Possui Não possui Possui

Mapa de alturas Possui Possui Não possui Possui

Malha triangular Possui Possui Não possui Possui

Cone Não possui Possui Possui Não possui

Cilindro Não possui Possui Possui Não possui
 

Figura 2.6 – Análise das formas disponibilizadas por engines físicos 

Com relação a juntas, como pode ser visto na Figura 2.7, apenas os tipos ponto-a-ponto (ball-and-

socket) e hinge (revolute) são oferecidas por todos os engines analisados, enquanto o tipo slider 

(prismatic) não é oferecido pelo Bullet. O tipo seis graus de liberdade (6DOF) não é oferecido pelo 

ODE. Junta do tipo universal é encontrada no Newton e Bullet, e do tipo fixa somente no PhysX e 

ODE. As juntas distance e pulley são disponibilizadas apenas pelo engine PhysX.  

Forma PhysX Bullet Newton ODE

Ponto-a-ponto Possui Possui Possui Possui

Hinge Possui Possui Possui Possui

Slider Possui Não possui Possui Possui

6DOF Possui Possui Possui Não possui

Universal Não possui Não possui Possui Possui

Fixa Possui Não possui Não possui Possui

Distance Possui Não possui Não possui Não possui

Pulley Possui Não possui Não possui Não possui
 

Figura 2.7 – Análise das juntas disponibilizadas por engines físicos  

Após avaliar as características básicas dos engines físicos, foi realizada uma análise da arquitetura e 

padrões de projeto utilizados nas implementações dos engines físicos e gráficos, além dos binders 

supracitados. 

Portanto, diversos engines utilizam, por exemplo, o conceito de Factory (Freeman et al., 2004) para a 

instanciação dos corpos físicos, oferecendo um sistema de gerenciamento de recursos mais seguro. 

A existência de um ponto de entrada ou configuração do engine físico favorece o uso de Singleton 
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(Freeman et al., 2004), já que geralmente se deseja uma única instância do gerenciador. O uso de 

Adapters (Freeman et al., 2004) para compatibilizar interfaces diferentes também é usual nos engines 

físicos, já que tais componentes são utilizados em diferentes tipos de sistemas. 

Em relação a padrões de projeto foi observado que a maior parte destes engines utiliza os padrões 

Singleton e Factory, provendo maior segurança à aplicação e facilidade de implementação aos 

desenvolvedores. Já com relação à arquitetura, foram observados três conceitos interessantes a 

serem destacados: Integration Library (Horde3D), plugins (OGRE) e blueprints (NxOgre). 

A Integration Library oferece o conceito de node attachments. Um attachment é uma classe derivada 

que pode ser anexada aos scene nodes do Horde3D, contendo dados específicos da aplicação, como 

uma propriedade física, por exemplo. Essa classe é gerenciada pelo engine e, quando a cena é 

atualizada, pode-se identificar se ocorreram transformações nos nós pais ou filhos. 

O OGRE, por sua vez, possui uma interface de programação para plugins, oferecendo aos 

desenvolvedores a possibilidade de estender o engine com características ainda não suportadas.  

O conceito de blueprints, oferecido pelo NxOgre, define objetos “descritores” com informações 

estruturais utilizadas por factories específicas para a criação das entidades físicas gerenciadas pelo 

PhysX, como também a qual objeto gráfico do OGRE esta entidade se relaciona. 
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Capítulo 3 - O Engine ReActive 

Este Capítulo descreve o arcabouço ReActive e suas funcionalidades, assim como as características 

que foram adicionadas por causa das analises detalhadas no Capítulo anterior. A sua arquitetura, 

componentes e infra-estrutura serão descritas para delinear o seu funcionamento. O ReActive foi 

concebido para incorporar características como abstração de engines físicos, ser extensível e 

simples de usar, e foi desenvolvido em linguagem C++ para ambientes Windows. 

3.1 Contextualização 

O ReActive possui um modelo reativo para a atualização dos objetos, ou seja, a mudança de 

posição e orientação dos objetos visuais é retornada ao usuário na forma de eventos, quando os 

objetos físicos da cena sofrem algum tipo de modificação. Esta abordagem, baseada em envio de 

eventos e funções de callback (Alexandrescu, 2001), difere da abordagem iterativa, onde o sistema 

atualiza as posições e orientações de todos os objetos gráficos a cada ciclo de execução, mesmo que 

o objeto esteja em repouso. 

A abordagem iterativa é apresentada no exemplo de código abaixo, na Figura 3.1. Este trecho de 

código foi extraído de um exemplo do PAL, disponível em seu site (PAL, 2008). 

 

Figura 3.1 – Exemplo de código iterativo de simulação física  

Na figura anterior, é possível conferir o loop (linhas 15-22) onde são executados 100 passos de 

simulação. Dentro deste loop, a simulação avança (através do método Update, linha 16) e é possível 

 1 int main(int argc, char *argv[]) { 

 2 PF->LoadPALfromDLL();  

 3 

 4 PF->SelectEngine("Bullet"); //"Bullet" is the name of the engine to use. 

 5 palPhysics *pp = PF->CreatePhysics(); //create the main physics class 

 6 if (pp == NULL) { 

 7  printf("Failed to create the physics engine "); 

 8  return 0; 

 9 } 

10 pp->Init(0,-9.8f,0); //initialize it, set the main gravity vector 

11 palTerrainPlane *pt= PF->CreateTerrainPlane(); //create the ground 

12 pt->Init(0,0,0,50.0f); //initialize, set its location to 0,0,0 and minimum size to 50 

13 palBox *pb = PF->CreateBox(); //create a box 

14 pb->Init(0,5,0, 1,1,1, 1); //initialize, set location (0,5,0), dimensions (1x1x1), mass (1) 

15 for (int i=0;i<100;i++) { //run 100 steps of the simulation 

16  pp->Update(0.02f); //update the physics engine. advance the simulation time by 0.02 

17 

18  palVector3 pos; 

19  pb->GetPosition(pos); //get the location of the box 

20 

21  printf("Current box position is %6.5f at time %4.2f\n",pos.y,pp->GetTime()); 

22 } 

23 PF->Cleanup(); //we are done with the physics. clean up. 

24 } 



Página 28 de 62 

 

recuperar a posição dos objetos da cena após cada passo (GetPosition, linha 19), e posteriormente 

atualizar a posição dos objetos que são exibidos na cena (o exemplo omite a atualização da 

orientação de um cubo). O código de simulação física, quando encaixado dentro de um render loop 

de uma aplicação gráfica, é semelhante ao exibido na Figura 3.2. Neste exemplo, o OGRE foi 

utilizado para renderização gráfica e o PhysX para simulação física, e uma série de cubos foi 

simulada dentro da cena, atualizando a posição de todos os objetos em cada execução do loop. 

Como o OGRE executa o método frameStarted (linhas 1-24) cada vez que um frame é renderizado, 

este é o ponto mais apropriado para implementar o render loop. 

 

Figura 3.2 – Exemplo de código iterativo de simulação física com atualização de objetos gráficos  

Na figura anterior é necessária a busca e atualização de todos os objetos da cena (linhas 13-21) a 

cada iteração tornando o código ineficiente. Caso seja necessário implementar especificidades 

como criação e remoção de objetos durante a simulação, esta ineficiência pode aumentar. O 

NxOgre resolve este problema controlando as instâncias dos objetos físicos e gráficos, como pode 

ser observado no trecho de código da Figura 3.3. A limitação existente no NxOgre é que apenas a 

integração entre as bibliotecas OGRE e PhysX é realizada. 

 1 bool frameStarted(const FrameEvent &evt) { 

 2 

 3 //start collision and dynamics for delta time since last frame 

 4 gScene->simulate(evt.timeSinceLastFrame);  

 5 

 6 gScene->flushStream(); 

 7 gScene->fetchResults(NX_RIGID_BODY_FINISHED, true);//get results from gScene->simulate()         

 8 

 9 SceneNode *node; 

10 NxVec3 vec3; 

11 NxQuat quat4; 

12 

13 for (int i=0;i<nxCubesMap.size();i++) { //updates the position of every cube on the scene 

14  node = mSceneMgr->getSceneNode("cube"+i); //gets the cube graphical node 

15  vec3 = nxCubesMap[i]->getGlobalPosition(); //get the position from PhysX simulation 

16 

17  //get the orientation from PhysX simulation 

18  quat4 = nxCubesMap[i]->getGlobalOrientationQuat();  

19  node->setOrientation(quat4.w,quat4.x,quat4.y,quat4.z); //set the position 

20  node->setPosition(vec3.x,vec3.y,vec3.z); //set the orientation 

21 } 

22 

23 return ExampleFrameListener::frameStarted(evt); 

24 } 
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Figura 3.3 – Exemplo de código utilizando NxOgre  

Na figura anterior, é possível visualizar parte do código necessário para criar uma aplicação 

simples, onde o desenvolvedor instancia uma nova classe que herda de SimpleTutorial (linha 1), 

para implementar seus métodos abstratos. Desses métodos, os principais são o start() (linhas 9-20) 

e o newframe(), este último suprimido no exemplo. No primeiro método, são criados todos os 

elementos que constituirão a aplicação. No segundo, pode-se adicionar códigos específicos que 

poderão ser executados a cada frame, como tratamento para entradas de teclado, por exemplo. 

Os três exemplos apresentados acima ilustram o desenvolvimento de código de simulação física 

utilizando engines de tempo real. Desenvolver aplicativos que executam simulação física ainda 

exige que o desenvolvedor faça escolhas complexas no início do projeto, como qual engine utilizar 

ou quão flexível seu código deve ser, para facilitar futuras alterações. 

Outro conceito importante dentro do trabalho descrito nesta dissertação foi o uso de engines físicos 

em ambientes colaborativos. Com o objetivo de criar uma interface entre o engine físico e a camada 

de comunicação num software colaborativo, foram implementados protótipos para realização de 

testes e medição da largura de banda necessária para transmissão de posição dos objetos físicos 

durante a execução da simulação. Optou-se pela biblioteca de comunicação RakNet (RakNet, 

2008), por sua robustez, simplicidade de uso, e principalmente por já ter sido utilizada em outros 

projetos desenvolvidos por este autor. 

Para uma implementação eficiente da camada de comunicação, é preciso observar dois fatores do 

ambiente no qual o sistema será executado. O primeiro se refere à largura de banda disponível, 

 1 class TestClass : public SimpleTutorial { 

 2 

 3 public: 

 4 

 5 world* mWorld; 

 6 scene* mScene; 

 7 body* cube; 

 8 

 9 void start() { 

10 

11  //creates the world, sets log format to HTML 

12  this->mWorld = new World("log: html");  

13 

14  //creates the scene, named "main", turns gravity and floor on. 

15  this->mScene = this->mWorld->createScene("main", this->mSceneMgr, "gravity: yes, 

floor: yes"); 

16   

17  //creates a cube, with dimesions 1x1x1, position 0,50,0 and density 2 

18  this->cube = this->mScene->createBody("cube.1m.mesh", new CubeShape(1), 

Vector3(0.0f, 50.0f, 0.0f), "density: 2.0"); 

19 

20 } 

21 }; 
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pois para algumas das técnicas de sincronização, a taxa de transmissão é proporcional ao número 

de objetos ou instâncias físicas presentes na simulação. Assim, para simulações complexas, a 

largura de banda pode alcançar o nível de saturação, inviabilizando a simulação física. O segundo 

fator está relacionado à latência da rede, problema bastante freqüente nos jogos multiplayer, em que 

os jogadores podem estar conectados através de diversos tipos de enlaces. Uma rede com alta 

latência reduz a performance do sistema, podendo inviabilizar o seu uso.  

Para contornar tais problemas, é preciso desenvolver técnicas de sincronização que busquem 

aperfeiçoar o desempenho do sistema e do uso da rede. Em relação às simulações físicas, três 

técnicas são bastante utilizadas: sincronização por objetos remotos (Jamin, 2007), lockstep (Cronin et 

al., 2004) e bucket synchronization (Bettner & Terrano, 2001). 

A sincronização por chamada a objetos remotos é uma das técnicas mais utilizadas em jogos e 

sistemas com poucas instâncias de objetos. Utiliza a idéia de centralizar todos os cálculos 

importantes do sistema em uma máquina, enquanto as outras receberão os estados de todas as 

instâncias de objetos do programa. Desta forma, as máquinas que recebem as informações não 

precisam realizar os cálculos que a máquina central executa.  

Entretanto, uma grande desvantagem nesse tipo de sincronização é a necessidade de largura de 

banda suficiente para transmitir todo o estado atual (dados das instâncias dos objetos) do sistema. 

Um sistema que trabalha com muitas instâncias necessitará de uma rede com grande largura de 

banda, o que muitas vezes não corresponde à realidade.  

Para resolver o problema citado anteriormente, podem-se utilizar técnicas que exploram o conceito 

de simulação simultânea (Cronin et al., 2004). Ao invés de enviar o estado de cada objeto remoto, 

executa-se a mesma simulação em cada máquina, enviando para cada uma delas um conjunto 

idêntico de comandos ou eventos, que serão calculados simultaneamente nas diferentes máquinas. 

Esta forma de sincronização não é trivial de ser desenvolvida, tendo em vista os requisitos de 

consistência de dados entre as máquinas, mas traz benefícios para a rede, já que é bem menos 

custoso computacionalmente enviar eventos ao invés dos estados de todos os objetos remotos 

envolvidos na simulação.  

Pela simplicidade, a técnica de sincronização por objetos remotos com envio de estados foi testada 

dentro de um aplicativo no escopo do projeto VisGas (Almeida et al., 2008b), para determinar o 

uso da largura de banda numa aplicação real. Esse aplicativo exibe a simulação de risers, estruturas 



Página 31 de 62 

 

utilizadas para extração de petróleo e gás entre o solo oceânico e a superfície (Thomas, 2004), 

ilustrados na Figura 3.4. Utilizando a arquitetura cliente-servidor, desenvolveu-se um sistema no 

qual o servidor realiza todos os cálculos da simulação física, e envia os estados de orientação e 

posição dos 600 objetos (cápsulas e esferas) aos dois clientes conectados através da rede. O engine 

físico (neste caso o PhysX) é utilizado apenas no servidor. No lado cliente, ocorre somente o 

funcionamento do engine gráfico OGRE, responsável pela renderização gráfica e exibição na 

camada de apresentação. 

 

Figura 3.4 – Visão em perspectiva de um riser sofrendo atuação de uma bóia.  

A visualização ocorre a taxas elevadas, podendo exceder 200 frames por segundo, dependendo das 

configurações da máquina usada nesta simulação. Entretanto, para evitar altas taxas de 

transmissão, o envio dos estados foi limitado em 40 Hz. Como a visão humana é capaz de perceber 

diferenças de imagem no mínimo a cada 1/30 segundos, não ocorrem descontinuidades 

perceptíveis ao olho humano, já que a cada 1/40 segundos um novo quadro é processado e exibido. 

Entretanto, mesmo limitando o número de envios por segundo, a taxa de transmissão alcança 

valores em torno de 2,54 Mbps, como visto na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Taxa de transmissão do protótipo  
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A técnica de sincronização por objetos remotos poderia ser utilizada com engines físicos não-

determinísticos, por centralizar a simulação numa máquina e enviar as posições dos objetos 

simulados. Apesar da simulação ser não-determinística, por ser centralizada, todos os usuários 

sempre receberiam os mesmos resultados. Todavia, os resultados obtidos na implementação 

demonstram que a largura de banda necessária para manter a escalabilidade do sistema inviabiliza 

o seu uso fora de um ambiente controlado (por exemplo, um ambiente caracterizado por uma rede 

local onde poucos usuários participam da simulação). Portanto, duas outras técnicas foram 

testadas: lockstep e bucket synchronization; que utilizam o conceito de simulação simultânea, e 

dependem do determinismo dos engines físicos. 

Na técnica de lockstep, cada usuário espera pelos eventos dos outros participantes do sistema. 

Enquanto o usuário não receber todos os eventos dos outros, o mesmo não pode passar para o 

próximo frame. Isto é válido para todos os usuários do sistema. A grande vantagem dessa técnica é 

a garantia de pequenas taxas de transmissão, já que apenas eventos são enviados. Portanto, é 

preciso que todas as partes formem um sistema determinístico, ou seja: se um evento A ocorre no 

usuário 1 e o mesmo vai do estado X para o estado Y, o usuário 2 também deverá processar o 

evento A e passar do estado X para o estado Y. 

A técnica de lockstep pode ser utilizada em um modelo cliente-servidor e também num modelo 

peer-to-peer (Cronin et al., 2004). O modelo cliente-servidor necessita que todos os clientes enviem 

ao servidor todos os eventos, que serão transmitidos para os demais clientes. Já em peer-to-peer, 

cada usuário envia seus eventos diretamente para os demais. 

Entretanto, independente da arquitetura escolhida ser do tipo cliente-servidor ou peer-to-peer, 

existem problemas ao se utilizar lockstep. Um deles ocorre quando uma das partes da rede possui 

alta latência, pois o tempo de resposta final para cada loop corresponde ao tempo de resposta da 

parte da rede que estiver mais lenta.  

Em bucket synchronization, similarmente ao lockstep, cada usuário espera pelos eventos dos outros 

participantes do sistema. Entretanto, a diferença entre as duas técnicas está na existência de um 

buffer dos eventos recebidos em cada uma das partes do sistema. O próprio nome da técnica (bucket 

– balde em inglês) se refere a este buffer. Quando um evento chega, ele é armazenado no buffer e 

será calculado e renderizado apenas em frames futuros.  

A técnica bucket synchronization ficou conhecida ao ser utilizada no jogo Age Of Empires (Bettner & 
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Terrano, 2001), da Microsoft. Seus desenvolvedores realizaram uma pesquisa com usuários em 

relação à percepção dos eventos sob diferentes níveis de latência. Ao observarem que um intervalo 

de tempo em torno de 100 a 200 milissegundos não era perceptível aos usuários e a taxa de 

atualização do jogo deveria ser de 20 Hz, definiram um buffer para dois eventos, já que não seria 

perceptível para o usuário caso o evento ocorresse 100 milissegundos depois. 

Para ilustrar o uso do bucket synchronization, quando os eventos de um dado loop 1000 forem 

recebidos, só serão executados no loop 1002. Assim, caso aconteça um atraso em uma das partes, a 

simulação continuará acontecendo já que existe um buffer de eventos que fornecem as informações 

para que a simulação ocorra. 

As técnicas de sincronização orientadas a eventos requerem que a simulação ocorra da mesma 

forma em todos os seus participantes. É preciso então ter a garantia de determinismo, ou seja, todo 

o código envolvido deve realizar as mesmas operações ou seqüências de instruções caso seja 

chamado na mesma sequência várias vezes. Sendo assim, se o mesmo conjunto de instruções for 

executado n vezes, os n estados finais do programa serão idênticos a cada execução. 

Um sistema colaborativo de simulação em tempo real, que utiliza técnicas de sincronização como 

lockstep e bucket synchronization, precisa dispor de engines físicos que garantam o determinismo do 

sistema. Nos testes dessas técnicas, para simplificar a transmissão de eventos, foi desenvolvido um 

teclado virtual, numa rede peer-to-peer. A decisão do uso de uma rede peer-to-peer em lugar de 

cliente-servidor se deu pelas funcionalidades providas pela biblioteca RakNet para implementação 

desse tipo de cenário. 

Na abordagem de teclado virtual, o desenvolvedor cadastra eventos de tecla pressionada e solta, 

evitando o problema das altas taxas de transmissão ao se enviar as posições dos objetos; cada peer 

envia um evento, os outros peers o executam, e a simulação pode seguir para o próximo passo.  

Utilizando um cenário similar ao implementado para testar a técnica de sincronização por objetos 

remotos, os protótipos, desenvolvidos no escopo desta dissertação, utilizaram largura de banda de 

28 Kbps. 

3.2 Concepção 

Para especificar o ReActive, foram pesquisados vários padrões de projeto, como os anteriormente 

mencionados Singleton e Factory, mas não é fácil encontrar um conjunto de soluções adequado, 
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devido à multiplicidade de padrões existentes na literatura. Mesmo os mais experientes 

desenvolvedores têm dificuldades em resolver problemas genéricos para os quais uma biblioteca 

foi projetada e, ao mesmo tempo, mantê-la simples o suficiente para que o programador usuário 

possa utilizá-la para seus fins específicos. 

Dentro deste cenário, adotou-se os princípios do Policy Based Design (Projeto Baseado em Políticas, 

tradução livre), documentados por Alexandrescu (2001). O uso de políticas permite que o 

desenvolvedor forneça especificações para determinados comportamentos dentro da biblioteca, de 

modo que o usuário possa estendê-la. O mecanismo de implementação de políticas funciona 

através do uso de herança múltipla com Templates, que são estruturas que permitem que o 

desenvolvedor crie funcionalidades que se propagam por toda a hierarquia de classes. Portanto, as 

classes que utilizam as políticas, denominadas host classes, podem implementar funcionalidades 

específicas combinando comportamentos definidos pelas políticas, e especializando este 

comportamento quando necessário. 

Além dos pontos supracitados, Policy Based Design permite a customização de estruturas, e não 

somente de comportamentos, mas é importante isolar decisões de Design ou quaisquer 

especificidades dentro das classes que as utilizam. Isso quer dizer, por exemplo, que ao utilizar o 

padrão Singleton em uma classe, deve-se evitar a propagação do seu uso para outras classes. Outro 

ponto importante do uso de Templates é a possibilidade de encontrar vários erros antes do tempo 

de execução, já que o acoplamento entre as classes e as políticas é realizado durante o processo de 

compilação. 

Além da decisão de utilizar Policy Based Design para nortear as decisões de arquitetura, alguns 

pontos importantes foram definidos, como a utilização do padrão Factory, centralizando a 

construção automática de objetos da cena e controlando os identificadores de cada instância, 

eliminando um possível ponto de falha do controle do usuário. Porém, caso seja necessário, o 

desenvolvedor terá a liberdade de criar e nomear seus próprios objetos de cena, tomando para si a 

responsabilidade de manter a consistência dos dados e gerenciar as instâncias criadas. 

A definição de quais características seriam incorporadas ao ReActive utilizou como base a análise 

descrita no Capítulo 2. Todas as formas citadas na Figura 2.6 estão implementadas no ReActive, 

mesmo que originalmente algum engine específico não a suporte. Estas formas incluem caixa, 

esfera, forma convexa, cápsula, plano, mapa de alturas, malha triangular, cone e cilindro. 
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As juntas implementadas no ReActive são as encontradas na Figura 2.7, e incluem ponto-a-ponto, 

hinge, slider, 6DOF, universal, fixa, distance e pulley. As duas últimas juntas especificadas são 

encontradas apenas no PhysX, mas, como podem ser implementadas nos demais engines 

analisados e são importantes para o desenvolvedor, foram incorporadas. 

Outras características que foram incorporadas ao ReActive dizem respeito aos conceitos de node 

attchments, plugins e blueprints. Para uso do primeiro conceito, que permite identificar se ocorreram 

transformações nos nós pais ou filhos dentro de uma cena quando a mesma é atualizada, a 

integração seria no sentido inverso, atrelando entidades gráficas às entidades físicas, e o 

gerenciamento delas seria executado pelo ReActive.  

O uso do conceito de plugins também é importante, pois assim será possível implementar 

funcionalidades não previstas; para cumprir tal objetivo, no entanto, é necessário disponibilizar 

uma interface bem definida de programação. O uso de descritores (conceito de blueprints), 

proporciona maior facilidade para os desenvolvedores que utilizarem o ReActive em suas 

aplicações, já que é possível criar objetos que definem informações estruturais que podem ser 

usados como modelos para criação das entidades físicas. 

Outros pontos definidos surgiram a partir da análise dos outros engines, tais como evitar o uso de 

referências cíclicas e passagem de strings como parâmetros, apesar dessas práticas terem sido 

observadas em alguns dos software analisados, como o OGRE e o NxOgre. O OGRE utiliza 

referência cíclica para criar alguns elementos da cena, o que pode levar o desenvolvedor a cometer 

erros durante a alocação ou destruição destes elementos. O uso de strings para definição de 

parâmetros, como visto na Figura 3.3, também é uma prática desaconselhável, pois pode causar 

erros detectáveis somente durante a execução. Além das características supracitadas, uma 

documentação simples e atualizada também é importante e foi incorporada no projeto ReActive. 

Para atingir os objetivos propostos, a quantidade de características inicialmente suportadas pelo 

ReActive é pequena, mas suficiente para validação e extensível. Na primeira versão do ReActive, 

apenas elementos compostos de corpos rígidos e juntas serão contemplados no projeto, com 

possibilidade de adicionar elementos como corpos flexíveis e fluidos, em futuras versões. 

Durante a fase de especificação do ReActive, foi verificada a necessidade de desenvolver alguns 

software específicos, relacionados diretamente ou não com os objetivos do ReActive, que serão 

detalhados a seguir. Dentre estes, podemos citar a biblioteca de cálculos numéricos e algébricos 
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(Numerics), CPPMT (suporte ao uso de threads e escalonadores de eventos), CoReactive 

(implementação de ambientes colaborativos), e o gerenciador de recursos externos (Resource), que 

podem ser usados todos em conjunto ou isoladamente. 

3.2.1 Descrição 

A arquitetura do ReActive é orientada a plugins para os engines de simulação física, permitindo a 

extensão do projeto para adicionar novas tecnologias. O ReActive abstrai (do ponto de vista do 

desenvolvedor) o uso combinado de funcionalidades oferecidas por diversos engines físicos, 

simplificando e favorecendo o desenvolvimento de aplicações que usam a simulação de 

comportamentos físicos sofisticados. A camada de abstração sobre os engines físicos oferece um 

conjunto de interfaces, simplificando a implementação de funcionalidades como detecção de 

colisão e possibilitando a atribuição de comportamentos específicos para os objetos.  

Um esboço da arquitetura em alto nível do ReActive encontra-se na Figura 3.6. Tendo em vista 

facilitar a reprodução do trabalho realizado, optou-se por descrever esta arquitetura utilizando 

diagramas de classe e detalhando as entidades principais do ReActive. 

 

Figura 3.6 – Arquitetura do ReActive  

As principais entidades serão descritas a seguir, são elas: core plugin, context, behavior, actor, joint, 

binder e shape. A Figura 3.7 apresenta o ReActive usando diagrama de classes. A entidade 

ReActiveManager é o ponto de entrada da biblioteca, que fornece os serviços de gerenciamento de 

materiais, scripts, comportamentos (behaviors) e core plugins, sendo o último a entidade principal 

com a qual o usuário irá interagir.  
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Figura 3.7 – Diagrama de classes do ReActive  

CORE PLUGIN 

Os core plugins são entidades que representam as abstrações sobre os plugins dos engines físicos 

suportados pelo ReActive. A partir deles é possível ter acesso às funcionalidades especificas de 

uma biblioteca de simulação física e ao Stepper, entidade responsável pela atualização do contexto 

da cena. 

CONTEXT 

O contexto representa uma cena modelada, com atores estáticos e dinâmicos, juntas e behaviors 

globais, de juntas e de atores. É pelo contexto que os behaviors conseguem atuar na cena. 

BEHAVIOR 

Os behaviors são adições aos comportamentos físicos já existentes na simulação, podendo ser 

usados, por exemplo, para simular a presença de fluidos como, por exemplo, água ou petróleo em 

uma cena. Existem três tipos de behaviors: globais, de juntas e de atores. Cada um possui 

características específicas; os globais, como o próprio nome diz, agem sobre todos os atores do 

contexto; os de atores desempenham suas tarefas (por exemplo, um campo de força que um 

determinado ator não pode atravessar) sobre um ator específico ou uma região do espaço 3D para 
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ativar o comportamento determinado. Os behaviors de juntas são usados para definir conexões do 

tipo breakable (quebráveis), que muitos engines físicos implementam. 

ACTOR 

Um ator é uma combinação de primitivas e modelos que formam uma entidade física única, como 

um carro ou uma bicicleta. Podem ser de dois tipos: dinâmicos e estáticos. 

 

Figura 3.8 – Entidades relacionadas com Actor  

Os atores estáticos possuem propriedades como posição e orientação, além da função para 

conectar a outro ator através de juntas, e uma função de aplicação de behavior de ator 

(applyTemplate). Como pode ser visto na Figura 3.8, os behaviors de atores definem dois eventos de 
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colisão: onHit e onEnter, sendo ativado o primeiro quando o ator colide com algo e o segundo 

quando a zona de contato (trigger zone) do ator colide com outro behavior ou ator. 

Os atores dinâmicos podem ser representados como corpos rígidos, diferindo de atores estáticos 

apenas pelas propriedades dinâmicas de um corpo rígido e funções de acúmulo de força e torque. 

Além disso, pode-se associar um script a um ator. Scripts são descrições de alto nível das 

propriedades dos atores, como materiais envolvidos, behaviors associados e características do corpo 

rígido. 

JOINT 

As juntas só podem ser criadas via descritores de juntas (JointDescriptors), que possuem 

informações sobre o tipo da junta, quais atores serão conectados, se é quebrável e graus de 

liberdade da junta. Isso significa que o modelo de juntas do ReActive leva em consideração a 

possibilidade de criação de uma junta restringindo-se os graus de liberdade da mesma.  

Os tipos possíveis para a criação de juntas são: Fixed, 6DOF, Spherical, Revolute, Universal, Prismatic, 

Distance e Pulley, que podem ser vistos na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Tipos de juntas  

Em conjunto com os JointDescriptors, existe a entidade DOF, que representa o tipo de restrição que 

será aplicado a um determinado grau de liberdade da junta, e na versão atual do Reactive serão 

disponibilizados apenas dois tipos de restrição: restrição de limite e de mola. Uma restrição de 

limite, como o próprio nome diz, restringe os movimentos possíveis de uma junta; já as restrições 
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de mola adicionam um efeito de resistência ao movimento numa junta. 

BINDER 

A entidade binder, visualizada na Figura 3.8, é responsável pela função de middleware do ReActive, 

fornecendo a abstração da representação de ator e retorno de cálculos de posição para as 

aplicações que utilizam a biblioteca. Nessa versão do ReActive são oferecidos dois notificadores: 

háptico e gráfico. O notificador háptico é associado a eventos, como a força e o torque de colisões 

calculados e enviados para que sejam utilizados para feedback háptico. O notificador gráfico 

também trata mudanças de posição, orientação ou mudanças de estado como eventos. 

SHAPE 

As formas disponíveis encontram-se na Figura 3.10. São elas: malha triangular (triangle mesh), cone, 

cilindro (cylinder), cápsula (capsule), heightfield, esfera (sphere), formas convexas (convex hull), plano 

(plane) e cubo (box). Todas as formas possuem uma referência a uma classe Material e descendem 

da classe Shape. A única exceção é a malha de triângulos (TriangleMesh) que, além das 

características citadas, possui também uma referência para objetos do tipo TriangleMeshData para 

que seja possível realizar operações com os vértices da malha. 

 

Figura 3.10 – Tipos de formas  

3.2.2 Commons 

Como mencionado anteriormente, além dos elementos detalhados para a arquitetura do ReActive, 
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algumas bibliotecas específicas foram desenvolvidas, e o pacote de software que as engloba recebeu 

o nome de Commons. Este pacote possui quatro bibliotecas: CoReactive (Santos et al., 2008), 

CPPMT, Numerics e Resource, descritas a seguir. 

COREACTIVE 

A simulação física é peça fundamental em muitos jogos recentes, sendo conseqüência direta da 

busca constante pelo aumento no grau de realismo em tais aplicativos. Entretanto, a inserção de 

engines de simulação física em um contexto colaborativo nem sempre é fácil de ser realizada. Um 

jogo multiplayer, por exemplo, traz a dificuldade adicional de possuir uma interface entre o engine 

físico e a camada de comunicação. Dependendo da forma de implementação, a quantidade de 

objetos físicos instanciados pode comprometer o desempenho do jogo, por causa da transmissão 

de dados envolvida (Almeida et al., 2008a). 

Tendo em vista tais dificuldades de integração, uma alternativa para minimizar esses problemas é 

a criação de uma interface entre o engine físico e a camada de comunicação. Desta forma, evita-se a 

realização de duas integrações separadas – uma com o loop do jogo e outra com a camada de 

comunicação – para ter-se apenas uma integração. O ReActive propõe o suporte a uma camada de 

abstração de rede (chamada de CoReactive), possibilitando o desenvolvimento de código 

colaborativo simples e otimizado, utilizando técnicas eficientes de sincronização, testadas e 

descritas na Seção 3.1.  

 

Figura 3.11 – Diagrama de classes do CoReactive  

O CoReactive, que tem seu diagrama de classes exibido na Figura 3.11, permite que o 

desenvolvedor implemente o uso de simulação física utilizando as técnicas de lockstep e bucket 
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synchronization, utilizando uma abordagem peer-to-peer. 

CPPMT 

A CPPMT é uma biblioteca que foi desenvolvida no laboratório GRVM com o objetivo de facilitar 

o uso de threads em linguagem C++ dentro de ambientes do tipo Windows. Portanto, na sua versão 

inicial, agregava funcionalidades para o uso de Mutexes e Semaphores. No escopo do ReActive, 

incorporou a criação e gerenciamento de escalonadores e observadores de eventos. Os 

escalonadores de eventos são responsáveis pelo gerenciamento das filas de eventos. A CPPMT 

utiliza um subconjunto da biblioteca Loki (Loki, 2008), descrita por Alexandrescu (2001), como a 

geração de hierarquias de classes (Scattered Hierarchies) a partir de Templates. 

NUMERICS 

A biblioteca Numerics engloba funções para executar cálculos algébricos e numéricos, como 

operações envolvendo vetores, matrizes e quaternions (Shoemake, 1985). Disponibiliza também a 

implementação de timers, e oferece operações para realizar cálculos de intersecção de raio e esfera. 

O código desta biblioteca foi desenvolvido utilizando códigos oferecidos pelo OGRE e PhysX, mas 

foi otimizado para as necessidades específicas do ReActive. 

RESOURCE 

A biblioteca Resource foi desenvolvida no laboratório GRVM como um módulo do ReActive, e 

auxilia o usuário no gerenciamento de recursos como arquivos, configurações (config files) e logs. 

Portanto, disponibiliza funções para executar operações de busca, escrita, leitura e alteração de 

arquivos. Também realiza parsing no conteúdo dos arquivos, oferece diferentes níveis de logs com 

timestamp, além de tratar a localização dos arquivos de maneira transparente, independendo do 

local onde ele se encontra (local ou na rede) e se está ou não compactado (usando formato ZIP). 

Esta biblioteca também oferece o acoplamento de um tipo de exceção (exception) à geração de logs, 

e possui função para o carregamento de DLLs na memória, facilitando a sua utilização. 

3.3 Desenvolvimento 

O ReActive, através dos princípios de desenvolvimento citados na Seção 3.2, foi concebido para 

permitir a criação de software através de práticas simples, mas poderosas, providas por extensões 

que estão se tornando padrão para a linguagem C++ através da especificação TR1 (Carlini, 2005), 
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baseada na biblioteca Boost (Boost, 2009). Essas extensões, apesar de não serem recentes, somente 

atualmente estão sendo adotadas e distribuídas pela indústria de software, por exemplo, em 

conjunto com o Microsoft Visual Studio 2008 (Visual Studio, 2008), usado para o desenvolvimento 

do ReActive. 

Existem várias vantagens no uso dessas extensões, mas também alguns problemas e dificuldades 

inerentes à recente adoção deste padrão. Durante o desenvolvimento do ReActive, três 

dificuldades puderam ser observadas: primeiro, o vasto uso de Templates aumenta o tempo de 

compilação do projeto. No caso do ReActive, passou por versões que consumiam 10 minutos para 

seu código compilar. Segundo, a propagação de erros na compilação. Quando algum código com 

erro é compilado, dificilmente o compilador indica o ponto exato onde o mesmo ocorreu, e fornece 

mensagens que não esclarecem o tipo de problema encontrado. Terceiro, o desenvolvedor ainda 

não está habituado ao uso dessas extensões. Apesar de poderosas, as práticas utilizadas necessitam 

de um aprofundamento maior para serem bem aproveitadas. 

Mesmo com as dificuldades enumeradas anteriormente, o ReActive possui elementos capazes de 

demonstrar que o trade-off proveniente do uso desse conjunto de extensões de linguagem e práticas 

de desenvolvimento de código é viável, como poderá ser constatado nos casos descritos na Seção 

3.4. A seguir, temos uma descrição sucinta da organização do código do ReActive. 

O ReActive encontra-se em sua primeira versão estável, em fase de testes e correção de problemas 

encontrados, e conta com mais de 20 mil linhas de código, sendo aproximadamente 11 mil da 

biblioteca Commons e o restante da parte central do ReActive. Os arquivos do pacote ReActive 

foram divididos como visto na Figura 3.12, dentro dos módulos Core, Factories, Joints, Matter, 

Signals e World. Nela também é possível visualizar o plugin implementado para o PhysX, 

organizado em dois módulos: Core e Signals.  

 

Figura 3.12 – Módulos do projeto ReActive  
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O módulo Core engloba o ponto central de gerenciamento do ReActive, e nele se encontra a 

interface necessária para a implementação dos plugins para os engines físicos. A classe de 

gerenciamento, denominada ReActiveManager, é responsável pela inicialização dos escalonadores 

de eventos e seleção do engine físico que será usado.  

O módulo Factories oferece as funcionalidades referentes ao gerenciamento dos principais objetos 

presentes no ReActive. As classes pertencentes a esse módulo não são acessíveis ao usuário, pois 

suas funcionalidade são encapsuladas pela interface RACorePlugin. O módulo Joints engloba as 

classes referentes às conexões que podem ser realizadas entre dois atores, utilizando juntas.  

O módulo Matter possui a definição dos corpos presentes em ambientes virtuais, que são atores 

(RAActor) e formas (RAShape), além da descrição do comportamento de colisão e propriedades 

utilizando materiais (RAMaterial). Esse módulo contém a definição das formas básicas que corpos 

rígidos podem assumir numa simulação. 

O módulo Signals engloba a parte reativa do engine. Esse módulo contém as definições de todos os 

eventos existentes no ReActive, como os relacionados à atualização de algum atributo de objeto 

(por exemplo, RAOnActorRenamed) até os referentes à simulação (por exemplo, 

RAOnSimulationStepped). O módulo World incorpora a definição de contexto (RAContext), que 

representa o ambiente virtual físico em si. 

Outro pacote, ReActive PhysX Plugin, contém o primeiro plugin desenvolvido para uso pelo 

programador. Seu código é modelo para a implementação de outros plugins. O PhysX foi escolhido 

para ser o primeiro plugin desenvolvido pelo sua utilização na comunidade de jogos como também 

pela quantidade de características oferecidas. 

Para desenvolver um plugin associado a um engine, e permitir a sua integração ao ReActive, é 

necessário implementar algumas interfaces, contidas nos módulos Core e Signals. Dentro deles, é 

preciso desenvolver os métodos de inicialização do engine e de gerenciamento de atores, contextos, 

formas, juntas e materiais. Além disso, é necessário implementar os processadores de eventos que 

serão gerados pelo engine e enviados através do escalonador. Mais detalhes sobre a implementação 

de plugins para o ReActive são encontrados no Apêndice A.  

3.4 Testes 

Para ilustrar alguns testes realizados utilizando o ReActive e o plugin desenvolvido para o PhysX, 



Página 45 de 62 

 

foram desenvolvidos dois aplicativos. Primeiro foi criado um código compacto, com o objetivo de 

explicar o funcionamento básico de uma aplicação que utiliza o ReActive. O segundo aplicativo foi 

desenvolvido com o objetivo de criar uma aplicação que demonstrasse o potencial do engine 

ReActive voltado para jogos, e foi resultado da integração com um aplicativo do projeto RPR-SORS 

(Pessoa et al., 2008).  Os testes com o módulo CoReactive não foram ainda realizados. 

3.4.1 Cenário de Cubo em Queda 

O exemplo ilustra um cubo em queda, e o código é exibido na Figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Exemplo de código de simulação física utilizando o ReActive  

 1 #include "ReActive.h" //include the main ReActive interface 

 2 

 3 using namespace ReActive; 

 4 using namespace Numerics; 

 5 using namespace std; 

 6              //inherits from processable 

 7 class CubeTest : public cppmt::Configuration::Processable< RAOnActorPositionChanged >,  

           public cppmt::Configuration::Processable< RAOnActorOrientationChanged > {  

 8 public: 

 9 

10 //implements event processing on Actor position change 

11 void process(RAOnActorPositionChanged& evt) { 

12  cout << evt.position.getX() << "\t\t" << evt.position.getY() << "\t\t" << 

evt.position.getZ() << endl; //prints cube position 

13 } 

14 

15 //implements event processing on Actor orientation change 

16 void process(RAOnActorOrientationChanged& evt) { 

17  cout << evt.orientation.getX() << "\t\t" << evt.orientation.getY() << "\t\t" << 

evt.orientation.getZ() << "\t\t" << evt.orientation.getW() << endl; //prints cube orientation 

18 } 

19 }; 

20 

21 void main() { 

22 

23 CubeTest* test = new CubeTest; 

24 //loads PhysX plugin, adds CubeTest as observer of 2 events, gets the plugin instance 

25 ReActiveManager::getInstancePtr()->initialize("RAPhysXPlugin.dll"); 

26 ReActiveManager::getInstancePtr()->addEventObserver< RAOnActorPositionChanged >(test); 

27 ReActiveManager::getInstancePtr()->addEventObserver< RAOnActorOrientationChanged >(test); 

28 RACorePlugin* enginePlugin = ReActiveManager::getInstancePtr()->getSelectedPlugin(); 

29 

30 //creates a descriptor (root) context, and creates one instance of it 

31 RAContext* rootContext; 

32 RAContext* childContext; 

33 rootContext = enginePlugin->createContext(string("context"), Vector(0.0, -9.8f, 0) ); 

34 childContext = enginePlugin->instantiateContext(rootContext); 

35 

36 //creates a descriptor (root) material, and creates one instance of it inside the context 

37 RAMaterial* rootMaterial; 

38 RAMaterial* childMaterial; 

39 rootMaterial = enginePlugin->createMaterial(string("material"), 0.4f, 0.4f, 0.4f, 0.0f); 

40 childMaterial = enginePlugin->instantiateMaterial(rootMaterial, childContext); 

41 

42 RAShape* box; //creates a box using the previous material 

43 box = enginePlugin->createBox(string("box"), Vector(0,0,0), Quaternion(0,0,0,1), 

childMaterial, 1, Vector(2,2,2)); 

44 

45 RAShape* plane; //creates a plane using the same material as the box 

46 plane = enginePlugin->createPlane(string("plane"), Vector(0,0,0), Quaternion(0,0,0,1), 

childMaterial, 1); 

47 

48 vector<  RAShape*  > boxActorShapes; //creates a vector of box actor shapes 

49 boxActorShapes.push_back(box); 

50 //creates a descriptor for an actor and put it in the vector 

51 RAActor* rootBoxActor = enginePlugin->createActor(string("actor"), 10, 0, boxActorShapes); 

52 RAActor* childBoxActor = enginePlugin->instantiateActor(rootBoxActor, Vector(0,30,0), 

Quaternion(0,0,0,1), childContext); //creates the actor from the descriptor 

53  

54 vector<  RAShape*  > planeActorShapes; //creates a vector of box actor shapes 

55 planeActorShapes.push_back(plane); 

56 //creates a descriptor for a plane and put it in the vector 

57 RAActor* rootPlaneActor = enginePlugin->createActor(string("actor2"), 10, 0, 

rootPlaneActorShapes); 

58 RAActor* childPlaneActor = enginePlugin->instantiateActor(rootPlaneActor, Vector(0,0,0), 

Quaternion(0,0,0,1), childContext); //creates the plane from the descriptor 

59 

60 //starts the simulation 

61 enginePlugin->simulate(); 

62 } 
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O passo-a-passo deste código será detalhado nos próximos parágrafos. Nas primeiras linhas, 

temos o uso de três namespaces (coleção de estruturas): ReActive, Numerics e std. O primeiro 

namespace disponibiliza os notificadores de eventos, e métodos para criação de atores e formas, 

enquanto o segundo disponibiliza operações envolvendo posição e orientação, e o std foi usado 

para exibir na tela a posição do cubo, através do método cout. 

A classe criada para o exemplo, denominada CubeTest, herda da classe Processable (linha 7), e 

implementa o tratamento dos eventos RAOnActorPositionChanged e RAOnActorOrientationChanged 

(linhas 11-18), que são gerados quando o cubo muda de posição e orientação, respectivamente. 

Para reduzir o tamanho do código neste exemplo, tanto posição como orientação são apenas 

exibidos no console (linhas 12 e 17), mas poderiam ser usados para atualizar a posição de objetos 

gráficos ou para disparar eventos específicos. 

Dentro da função main (linhas 21-62) da figura, ocorre a instanciação da classe e o carregamento do 

plugin específico do engine utilizado, no caso o PhysX (linha 25). Após o carregamento do plugin, a 

classe CubeTest é cadastrada como observadora dos eventos de mudança de posição e orientação  

(linhas 26 e 27). 

Para criar a cena física, foi definido um contexto descritor (rootContext) utilizando o método 

createContext (linha 33); contexto este que é posteriormente instanciado (childContext, linha 34) 

usando o descritor como um blueprint, que fornece informações estruturais como nome e 

gravidade. Em seguida, é criado o descritor do material que será associado à forma física, através 

do método createMaterial (linha 39), que recebe um rótulo (label) e os coeficientes de atrito estático, 

de atrito dinâmico, de interpenetração e de restituição. Durante a instanciação do material (linha 

40), este é associado ao contexto previamente criado. 

Após a criação do material, o mesmo é usado na criação dos descritores das formas do cubo e do 

plano (linhas 43 e 46), ou seja, ambos possuem as mesmas propriedades. Para a criação do cubo 

(linha 43), os parâmetros utilizados são rótulo, posição local, orientação local, propriedades de 

material, grupo de colisão e dimensões. É importante lembrar que formas de diferentes grupos de 

colisão não colidem entre si. No exemplo, o plano e o cubo pertencem ao mesmo grupo (grupo 1, 

nas linhas 43 e 46). Para definir o plano (linha 46), há uma pequena diferença na quantidade de 

parâmetros, já que não é necessário definir a dimensão do mesmo. 

As formas físicas devem então ser associadas a um ator, o que possibilita a criação de atores 
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compostos por diversas formas. Para criar os descritores (linhas 51 e 57) e instanciar os atores 

(linhas 52 e 58), é preciso antes criar vetores (estrutura de dados vector, linhas 48 e 54) que são 

usados para armazenar as formas utilizadas pelo ator (linhas 49 e 55). As formas são instanciadas 

somente quando o ator também é instanciado (utilizando o método instantiateActor, linhas 52 e 58).  

No método createActor (linhas 51 e 57) é possível definir outro grupo de colisão, diferente do usado 

pelas formas, e definir massa para o ator criado. Já o método instantiateActor (linhas 52 e 58) define 

a posição e orientação global do ator, dentro do contexto definido inicialmente e cria o ator usando 

o descritor selecionado. É possível, então, chamar o método simulate (linha 61) e iniciar a simulação 

física. 

Se comparado aos exemplos de códigos demonstrados no início deste Capítulo, percebe-se 

claramente que a quantidade de código utilizando o ReActive é maior. Porém, é importante 

ressaltar que o exemplo da Figura 3.13 é todo o código necessário para executar uma simulação 

simples, demonstrando as várias possibilidades que o ReActive oferece.  

O código de inicialização do PhysX, por exemplo, foi encapsulado no plugin. É possível observar 

que o uso do conceito de descritores pode facilitar o desenvolvimento deste tipo de aplicação na 

criação de contextos, materiais, formas ou atores. Por exemplo, é possível a reutilização dos atores, 

quando criadas novas instâncias, estas herdarão todas as características definidas previamente, e 

desta forma, novos cubos podem ser adicionados na cena. 

3.4.2 Cenário de Aplicação Gráfica 

Outro teste realizado com o uso do ReActive foi um cenário que explora alguns conceitos de 

computação gráfica, no caso, um jogo de corrida. Foi desenvolvido pelo projeto RPR-SORS (Real-

Time Photorealistic Rendering of Synthetic Objects into Real Scenes) (Pessoa et al., 2008) uma aplicação 

que tem por objetivo a exibição de gráficos com foto-realismo em tempo real.  

O engine gráfico OGRE foi utilizado para renderização e o ReActive para adicionar comportamento 

físico ao veículo previamente modelado para exibir propriedades relacionadas à renderização 

realística. Também foram adicionados muros para limitar a pista e obstáculos físicos, como pilhas 

de cubos e esferas, que podem ser visualizados na Figura 3.14. 
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Figura 3.14 – Aplicativo de demonstração que integra RPR-SORS e ReActive  

Nessa figura, visualiza-se à esquerda a pista onde os carros competirão e os obstáculos 

adicionados à mesma. À direita, estão os carros com a malha gráfica usada para renderização foto-

realística. O jogo de corrida está restrito a dois usuários, que utilizam o mesmo teclado e a tela 

dividida ao meio (split-screen), para competir entre si.  

O objetivo inicial desta integração era avaliar o desenvolvimento de um aplicativo que faça uso de 

simulação física através do ReActive, mas dois fatores dificultaram esta integração. Primeiro, o 

ReActive ainda estava em fase de prototipação, e vários problemas relacionados ao uso do 

escalonador da CPPMT e do plugin do PhysX foram identificados. Outro problema era relacionado 

ao projeto RPR-SORS, que por não ter sido projetado como uma aplicação extensível, causou 

dificuldades na integração, tarefa que durou 100 horas/homem. 

O tempo necessário para esta tarefa poderia ser reduzido, pois na migração do projeto RPR-SORS 

do Visual Studio 2005 para a versão 2008 o tempo necessário foi de 30 horas/homem. Isto ocorreu 

pela necessidade da TR1 (mencionada na Subseção 3.3), utilizada no desenvolvimento do ReActive 

e disponível apenas na versão 2008 do Visual Studio. Esta limitação deve ser suprimida com o 

lançamento de novas versões dessa ferramenta que suportem este conjunto de características. 

Pela quantidade de funcionalidades do ReActive que foram utilizadas para esta integração, é 

possível prever que alguns ajustes precisarão ser realizados, mas são ajustes finos para atender as 

necessidades específicas de jogos que executam simulação física. Apesar das dificuldades 

mencionadas, os resultados visuais e de performance foram satisfatórios, com as taxas de exibição 

ocorrendo em níveis interativos, a 40 frames por segundos, permitindo boa jogabilidade. 
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Capítulo 4 - Conclusão, Contribuições e Trabalhos Futuros 

O trabalho apresentado nesta dissertação de mestrado teve como objetivo conceber, especificar e 

implementar o ReActive para auxiliar o desenvolvimento de aplicações que executam simulação 

física em tempo real. Entre as atividades realizadas durante a execução do trabalho, podemos 

enumerar pesquisas, análises, implementações e testes. 

Foram pesquisados e analisados engines de simulação física, engines gráficos, e outros tipos de 

software relacionados. O resultado desta análise, além de determinar características que se 

transformaram em requisitos no ReActive, apontaram limitações dos vários sistemas analisados. 

Algumas das limitações encontradas eram práticas de programação, enquanto outras eram mais 

complexas, como o não-determinismo apresentado em alguns engines físicos. 

O determinismo dos engines foi analisado com o objetivo de implementar protótipos que 

utilizavam simulação física em ambientes colaborativos, resultando na implementação de uma 

camada de comunicação, denominada CoReactive, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento 

de sistemas colaborativos que executam simulação física. 

Foram implementados também aplicativos para validar o uso do ReActive, um deles com o 

objetivo de exemplificar o seu uso, e outro para demonstrar a utilização dentro de um cenário real. 

Os testes do ReActive demonstraram que o uso de uma biblioteca extensível com as características 

apresentadas permite aumentar o poder do programador, mas exige conhecimento prévio dos 

conceitos utilizados para que seja bem aplicada. 

Com relação ao CoReactive, sua implementação necessita ser aprimorada para depois serem 

realizados outros testes, principalmente em cenários reais. Analisando o resultado dos testes 

realizados com protótipos, foram observadas algumas dificuldades relacionadas ao uso desta 

biblioteca em cenários heterogêneos.  

Problemas como latência, variação de latência e limitação de conectividade (NAT, 1994), ainda 

exigem soluções específicas para cada objetivo, então o desenvolvedor deve adotar soluções 

específicas para cada demanda. O CoReactive, todavia, pode auxiliar na implementação de 

aplicativos para ambientes controlados, como uma rede local, ou para a criação de protótipos a 

serem utilizados como prova de conceito. 
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4.1 Contribuições 

Dentre as contribuições que podem ser enumeradas, o ReActive apresenta a proposta de um 

modelo de programação simples, que objetiva permitir ao programador a abstração do uso de 

engines físicos, integrado aos engines gráficos facilitando a manutenção do código. 

O conceito de reatividade, que abstrai a existência de um ciclo fixo de operações para um 

paradigma o qual se baseia nas interações e conseqüentes respostas (reações) entre os objetos 

físicos envolvidos, define uma forma intuitiva e simples de se desenvolver um sistema de 

simulação física em tempo real.  

A abordagem baseada em eventos auxilia o desenvolvedor na implementação da lógica das 

aplicações que utilizam simulação física e evita que códigos com diferentes propósitos sejam 

mesclados. 

Diante das características apresentadas, diferentes áreas podem explorar o que é oferecido pelo 

ReActive, como aplicações de realidade virtual, aplicações de engenharia, realidade aumentada, 

entre outros. Projetos de novos jogos que buscam elevar o grau de realismo também poderão ser 

beneficiados pelo uso do ReActive nas suas implementações.  

O conceito de reatividade também favorece aplicativos que usam esse modelo de programação, 

como interfaces de interação, sejam elas 3D ou 2D. O uso de simulação física para interfaces 

gráficas com o usuário ainda não é difundido, mas devido ao crescente poder de processamento, 

pode ser num futuro próximo. Janelas podem ter suas animações regidas por simulações físicas 

simplificadas, como o deslizamento de um corpo rígido influenciado pela ação da gravidade.  

A integração direta entre os engines físicos e uma camada de comunicação para sistemas 

colaborativos, utilizando o CoReactive é outra contribuição do projeto. Apesar de limitado (como 

citado no início desta conclusão), possibilita a colaboração entre aplicações de simulação física de 

forma simples. Assim, aplicativos como jogos com suporte ao modo multiplayer e aplicativos para 

treinamentos e demonstrações poderão utilizar o ReActive para executar simulação física através 

da rede. 

Outra contribuição são três publicações obtidas durante o mestrado, na forma de trabalhos 

completos publicados em anais de congressos (Almeida et al., 2008a) (Almeida et al., 2008b) 

(Santos et al., 2008). 
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4.2 Trabalhos Futuros 

Alguns trabalhos futuros relacionados ao tema foram identificados e encontram-se listados abaixo: 

 Análise de características e de determinismo do engine Havok. 

 Desenvolvimento de um visual debugger, de forma similar a um editor de cena física, com o 

objetivo de facilitar a criação de cenas, com funcionalidades como o redimensionamento de 

formas e capacidade de expor elementos físicos abstratos, como vetores de força ou eixos 

de rotação, com primitivas gráficas para que a sintonia fina das cenas seja mais intuitiva. 

 Desenvolvimento de novos plugins de engines físicos para o ReActive. Havok e ODE, por 

seu uso difundido na comunidade, devem ser considerados. 

 Implementação de novas aplicações utilizando o ReActive, com o objetivo de desenvolver 

novas versões e identificar novas funcionalidades consideradas importantes por futuros 

desenvolvedores usuários do ReActive. 
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Apêndice A 

Implementação de Novos Plugins 

Para desenvolver novos plugins de engines físicos para o ReActive, é necessário implementar as 

interfaces de processadores de eventos internos do ReActive, como RAActorEventProcessor, 

RAContextEventProcessor, RAJointEventProcessor, RAMaterialEventProcessor e RAShapeEventProcessor. 

Além disso, a cada evento interno processado, um evento externo deve ser enviado ao 

escalonador, e subsequentemente o envia para o desenvolvedor do ReActive, que poderá então 

tratá-lo. 

O plugin do PhysX, por exemplo, possui uma implementação que pode ser vista na Figura A.1 para 

o tratamento do evento RAOnActorChangePosition, da interface RAActorEventProcessor. O evento 

externo associado ao exemplo é o RAOnActorPositionChanged. 

 

Figura A.1 – Exemplo de código que lança evento de mudança de posição  

Na implementação dos processadores de eventos, cada elemento do ReActive deve ser associado a 

um elemento do engine, que será abstraído pelo plugin. O NxActor do PhysX, por exemplo, 

corresponde ao RAActor do ReActive. Essa associação deve ser refletida no processamento de cada 

evento RAOnActorInstantiate, como no exemplo da Figura A.2, bem como em qualquer outro 

evento que modifique o NxActor. O atributo RAActor::engineObject guarda a instância do NxActor 

correspondente. 

 1 void RAPhysXActorEventProcessor::process(RAOnActorChangePosition& evt)  

 2 { 

 3     if (evt.actor->isInstantiated())  

 4     { 

 5         if (evt.user) 

 6         {            

 7           // PhysX-specific code that changes global actor position 

 8           static_cast<NxActor*>(evt.actor->engineObject)->setGlobalPosition( 

 9           NxVec3(evt.position.getPtr())); 

10         } 

11     } 

12     else  { 

13        ... 

14     } 

15     evt.actor->changePosition(evt.position); 

     

16     // External event to ReActive user 

17     manager->scheduleEventIn<RAEXTERNAL>(RAOnActorPositionChanged(evt.actor, evt.position)); 

18 } 
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Figura A.2 – Relacionando NxActor e RAActor  

Com os processadores criados, deve ser desenvolvida uma classe que herde de RAImpCorePlugin, 

assim como todos os seus métodos virtuais, como createStepper() e process(); e aqueles herdados da 

interface Plugin, como initialize() e release(). A classe ainda deve implementar a função 

Plugin::entryPoint(), que retorna uma instância do plugin que está sendo construído. 

O método initialise() deve realizar as configurações iniciais do engine físico a ser abstraído (Ex: para 

o PhysX é necessário inicializar o objeto NxPhysicsSDK, ponto central de gerenciamento deste 

engine), assim como o cadastramento de todos os processadores de eventos do ReActive, como 

pode ser visto na Figura A.3. 

 

Figura A.3 – Cadastramento dos processadores de eventos  

O método RAPhysXCorePlugin::release() deve executar todas as tarefas relacionadas ao 

encerramento do engine abstraído. É necessário destruir apenas os escalonadores de eventos 

internos e externos, pois a destruição deles causa a destruição dos demais objetos criados pelo 

 1 void RAPhysXCorePlugin::initialize() 

 2 { 

 3    NxPhysicsSDK* sdk = NxCreatePhysicsSDK(NX_PHYSICS_SDK_VERSION); 

     

 4    RAPhysXContextEventProcessor* contextEvtPr = new RAPhysXContextEventProcessor(sdk); 

     

 5    cppmtM->addEventObserverTo< 0, RAOnContextDestroy >(contextEvtPr); 

 6    cppmtM->addEventObserverTo< 0, RAOnContextChangeGravity >(contextEvtPr); 

     

 7    ... 

     

 8    RAPhysXJointEventProcessor* jointEvtPr = new RAPhysXJointEventProcessor(); 

     

 9    cppmtM->addEventObserverTo< 0, RAOnJointDestroy >(jointEvtPr); 

10    cppmtM->addEventObserverTo< 0, RAOnJointInstantiate >(jointEvtPr); 

     

11    ... 

     

12    RAPhysXActorEventProcessor* actorEvtPr = new RAPhysXActorEventProcessor(); 

     

13    cppmtM->addEventObserverTo< 0, RAOnActorInstantiate >(actorEvtPr); 

14    cppmtM->addEventObserverTo< 0, RAOnActorDestroy >(actorEvtPr); 

15    cppmtM->addEventObserverTo< 0, RAOnActorApplyForce >(actorEvtPr); 

     

16    ...  

17 } 

 1 void RAPhysXActorEventProcessor::process(RAOnActorInstantiate& evt)  

 2 { 

 3     ... 

 4     NxActorDesc actorDesc; 

 5     ... 

 6     NxActor* actor = static_cast<NxScene*>(evt.context->engineObject)->createActor(actorDesc);     

 7     ... 

 8     // engineObject keeps an instance of NxActor 

 9     evt.actor->engineObject = actor; 

10     ... 

11 } 
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plugin (processadores de eventos e NXPhysicsSDK). 

Finalmente, devem ser implementadas classes que disparem os eventos referentes à detecção de 

colisão, triggers e ray cast, permitindo que os usuários os recebam. Na Figura A.4 é apresentada a 

definição de uma classe que realiza a detecção de colisão no engine PhysX e a implementação do 

método que executa tal operação. Esta classe é específica para o monitoramento de eventos de 

colisão do PhysX. 

 

Figura A.4 – Detecção de colisão  

Para executar os contextos (RAContext) existentes, deve ser desenvolvida a interface RAStepper e 

usada como retorno da implementação do método createStepper(). Essa implementação deve ser 

feita de modo que a cada evento RAOnStepSimulation disparado, ela execute um passo de 

simulação corretamente. Abaixo são mostradas as implementações da RAStepper para o plugin do 

PhysX e seu respectivo método simulate(). 

 1 class RAPhysXContactNotifier : public NxUserContactReport 

 2 { 

 3 public: 

 4     RAPhysXContactNotifier(); 

 5     ~RAPhysXContactNotifier(); 

 6     void onContactNotify(NxContactPair& pair, NxU32 events); 

 7 }; 

 

 8 void RAPhysXContactNotifier::onContactNotify(NxContactPair& pair, NxU32 events) 

 9 { 

10    static cppmt::CPPMTManager* cppmtM = cppmt::CPPMTManager::getInstancePtr(); 

     

11    static RAActorFactory* actF = RAActorFactory::getInstancePtr(); 

     

12    /*Get the actors involved by their names*/ 

13    RAActor* a1 = actF->getFirst<0>(std::string(pair.actors[0]->getName())); 

14    RAActor* a2 = actF->getFirst<0>(std::string(pair.actors[1]->getName())); 

 

15    /*Checks wich kind of event occurs*/ 

16    if(events & NX_NOTIFY_ON_START_TOUCH) 

17    { 

18        RAOnContactStarted evt = RAOnContactStarted(a1, a2); 

19        cppmtM->scheduleEventIn< RAEXTERNAL >(evt); 

20    } 

 

21    else if(events & NX_NOTIFY_ON_TOUCH) 

22    { 

23        RAOnContactStarted evt = RAOnContactStarted(a1, a2); 

24        cppmtM->scheduleEventIn< RAEXTERNAL >(evt); 

25    } 

 

26    else if(events & NX_NOTIFY_ON_END_TOUCH) 

27    { 

28        RAOnContactStarted evt = RAOnContactStarted(a1, a2); 

29        cppmtM->scheduleEventIn< RAEXTERNAL >(evt); 

30    } 

31 } 
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Figura A.5 – Implementação de RAStepper  

Em alguns casos, o mapeamento de objetos entre o ReActive e o engine que será abstraído não é 

direto, como no ODE, que não possui classe análoga a RAActor. Nesses casos se faz necessário a 

implementação de classes para fazer a correspondência. No ODE, por exemplo, é necessária uma 

classe que agrupe shapes utilizando juntas para simular atores. 

 1 class RAPhysXStepper : public RAStepper 

 2 { 

 3 private: 

 4    void flushStream(); 

 5    void fetch(); 

 6 public: 

 7    bool paused; 

 8    Numerics::real timeStep; 

 9    RAImpContext* activeContext; 

             

10    RAPhysXStepper(); 

11    RAPhysXStepper(RAImpContext* context, Numerics::real timeStep, bool paused); 

12    ~RAPhysXStepper(); 

13    void simulate(); 

14 }; 

 

15 void RAPhysXStepper::simulate() 

16 { 

17    NxScene* scene = static_cast< NxScene* > (activeContext->engineObject); 

18    scene->simulate(this->timeStep); 

19 } 
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