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Resumo 

O engine de física PhysX permite o desenvolvimento de aplicações 

gráficas altamente realistas pela simulação de comportamentos 

físicos. O objetivo deste capítulo é apresentar essa tecnologia 

explorando uma abordagem teórica. Serão introduzidos os 

principais componentes do PhysX, dando uma visão geral das suas 

funcionalidades. Aspectos como colisão, corpos rígidos e juntas 

serão abordados. 

Abstract 

The PhysX engine allows the development of highly realistic 

graphics applications by simulating physics behaviors. This 

chapter aims to present this technology applying a theoretical 

approach. It will be introduced PhysX’s main components, giving 

an overview of its functionalities. Features such as collision 

detection, rigid bodies and joints will be explained. 
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12.1. Introdução 

No mundo real, objetos estão sempre interagindo entre si, cada um 
apresentando um comportamento diferente por causa das diferenças 
das matérias. Por exemplo, uma pessoa ao cair no chão, 
experimenta uma sensação diferente do que ao cair na água. Então, 
adicionar propriedades como atrito, colisão e torque em um jogo de 
corrida é essencial para fazer com que os jogadores se sintam 
dirigindo um carro real. Portanto, quanto mais uma aplicação 
incorpora física, mais ela se tornará interessante e realista 
[Eberly 2006]. 

Uma aplicação que possui simulação física requer muitos 
cálculos de alta complexidade, que podem ser embutidos na 
aplicação usando um engine de física. Para aliviar a carga da CPU 
(Central Processing Unit) é possível ter um processador dedicado 
para esta tarefa, assim como a unidade de processamento gráfico 
(Graphical Processing Unit - GPU) realiza a renderização gráfica. 

As duas abordagens atualmente disponíveis são: usar a 
unidade de processamento físico (Physics Processing Unit - PPU) 
da AGEIA [PhysX 2007] ou GPUs de última geração. 

12.1.1. Engines de Física 

Um engine de física é um programa de computador que simula 
modelos físicos Newtonianos com o objetivo de prever o que 
aconteceria no mundo real em alguma situação específica. Existem 
dois tipos de engines de física, os de tempo real e os de alta 
precisão. Os engines físicos de alta precisão requerem muitos 
cálculos para refletir de forma confiável a vida real. Eles são 
necessários em aplicações científicas e em filmes animados por 
computador. Para jogos, a simulação física precisa ser calculada em 
tempo real, portanto os modelos físicos são simplificados. 

Tradicionalmente, os engines de física disponíveis tratam de 
detecção de colisão e de dinâmica de corpos rígidos. O tratamento 
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de comportamentos como fluidos, roupas, partículas e dinâmica de 
corpos deformáveis requer excessivo poder de processamento, 
tornando a execução em tempo real inviável. 

12.1.2. AGEIA PhysX SDK 

O AGEIA PhysX SDK é um poderoso middleware de engine de 
física baseado em software para a criação de ambientes físicos 
dinâmicos [PhysX 2007]. O PhysX suporta as principais 
plataformas para jogos e aplicações gráficas, como mostra a 
Figura 12.1. 

 
Figura 12.1. Arquitetura de uma aplicação desenvolvida 
utilizando o PhysX 

A API do PhysX possui uma avançada tecnologia de 
simulação para jogos e aplicações: 

� Dinâmica de objetos com corpos rígidos complexos e 
detecção de colisão, para movimentação e interação realista 
de personagens; 

� Juntas e molas são ferramentas úteis para modelagem de 
mecanismos complexos, como a movimentação de 
personagens e a criação de colisões integradas a efeitos; 

� Criação e simulação de fluidos volumétricos pode melhorar 
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os efeitos visuais de cenas, e tornar possível o uso de armas 
de fluidos ou mangueiras de incêndio; 

� O sistema de partículas inteligentes do PhysX FX torna 
possível simular de forma realista fogo, fumaça e neblina; 

� Roupas aumentam o realismo de cenas contendo cortinas 
trêmulas e roupas que se moldam aos corpos. 

12.1.3. Processador AGEIA PhysX 

Atualmente, o processador AGEIA PhysX é a primeira e única 
PPU dedicada construída para melhorar a física contida nos jogos 
[PhysX 2007]. Através do uso desta PPU é possível ter ações e 
comportamentos mais realistas em jogos e aplicações gráficas 
sofisticadas, sem diminuir seu desempenho. Uma foto da PPU 
AGEIA PhysX pode ser vista na Figura 12.2. 

 
Figura 12.2. PPU AGEIA PhysX 

Para fazer uso dos poderosos melhoramentos físicos é 
necessário ter uma boa CPU e uma GPU de alto desempenho, pois 
a física demanda a renderização de objetos mais detalhados como o 
movimento de roupas, além da grande quantidade de destroços 
numa cena simulando explosões altamente realistas. 
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12.2. Arquitetura e Componentes 

As classes mais importantes que compõem a arquitetura do engine 
PhysX são a NxPhysicsSDK, NxScene, NxActor, NxShape, 
NxJoint e NxMaterial. Estes componentes são sintetizados na 
seqüência. 

12.2.1. O Mundo 

O mundo é representado pelo PhysX SDK, que está implementado 
em C++, e é internamente organizado como uma hierarquia de 
classes. Cada classe que contém alguma funcionalidade acessível 
ao usuário implementa uma interface, que é na verdade uma classe 
base abstrata. Além disso, algumas funções de utilidade sem 
estados são exportadas como funções em C. 

Todas as classes de interface têm um arquivo de cabeçalho 
com o mesmo nome do arquivo da classe e começam sempre com 
“Nx”. Além disso, tipos e classes começam com letra maiúscula, 
enquanto métodos e variáveis começam com letra minúscula. 

A NxPhysicsSDK é uma classe abstrata (abstract singleton 

factory class) usada para instanciar objetos e ajustar parâmetros 
globais que afetarão todas as cenas. Para obter uma instância desta 
classe, o método NxCreatePhysicsSDK() deve ser chamado. 
Maiores detalhes podem ser encontrados em [Farias et al. 2006]. 

12.2.2. A Cena 

Uma cena é uma coleção de corpos, restrições e efetuadores, 
capazes de interagir entre si. O comportamento destes objetos ao 
longo do tempo é simulado pela cena. 

Várias cenas podem ser criadas ao mesmo tempo, porém 
seus corpos e restrições não podem ser compartilhados. Por 
exemplo, o desenvolvedor não pode criar uma junta em uma cena e 
depois usá-la para conectar corpos em uma cena diferente (juntas 
são apresentadas na Subseção 12.2.5). 
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Uma cena pode manipular elementos do ambiente (como 
gravidade, corpos, juntas, materiais, etc.) e é representada 
internamente pela classe NxScene. 

Para criar uma cena, primeiramente é necessário inicializar 
o mundo como visto na seção anterior. A partir da instância do 
mundo, a cena é criada a partir do descritor de cena 
(NxSceneDesc). É possível ajustar a gravidade (através do 
parâmetro gravity da classe NxSceneDesc) e material padrão da 
cena. Depois, resta apenas criar os objetos que serão inseridos na 
cena, como por exemplo um chão (plano). Criar um chão para a 
cena permitirá que os objetos, mesmo que sejam atraídos, não 
cairão e desaparecerão por causa da força da gravidade. Maiores 
detalhes sobre a criação de uma cena podem ser encontrados em 
[Farias et al. 2006]. 

12.2.3. O Ator 

Um ator (NxActor) é o principal objeto de simulação no PhysX 
SDK. O ator é criado por uma cena específica, que o possui. Ele 
pode ser dinâmico, ou estático fixo no mundo. Atores 
dinâmicos/estáticos serão detalhados na Subseção 12.4.1. 

Uma explicação sobre como criar um ator pode ser 
encontrada em [Farias et al. 2006]. 

12.2.4. As Formas 

Formas são usadas para detectar e controlar colisões. A classe 
abstrata NxShape encapsula as subclasses de formas suportadas 
pelo PhysX, que são NxBoxShape, NxCapsuleShape, 
NxConvexShape, NxHeightFieldShape, NxPlaneShape, 
NxSphereShape, NxTriangleMeshShape e NxWheelShape. Nas 
subseções seguintes as subclasses mais importantes serão 
brevemente descritas; maiores informações sobre estas formas e as 
demais não descritas aqui podem ser encontradas em 
[Farias et al. 2006]. 
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12.2.4.1. Forma de Caixa 

A NxBoxShape é a classe que implementa a primitiva de detecção 
de colisões em forma de caixa. Cada forma está associada ao ator 
ao qual foi anexada. 

Uma instância da classe pode ser criada através do método 
createShape() do objeto NxActor que a possui. As 
propriedades da forma estão definidas em um objeto descritor 
NxBoxShapeDesc, que contém toda a informação sobre a forma; 
este objeto é passado como parâmetro no método 
createShape(). A forma é excluída através do método 
NxActor::releaseShape() no ator proprietário. 

12.2.4.2. Forma de Cápsula 

A NxCapsuleShape é definida por um raio, que é o tamanho da 
extremidade hemisférica da cápsula, e por uma altura, que é a 
distância entre os dois hemisférios, conforme ilustrado na 
Figura 12.3a. 
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Figura 12.3. Formas: a) cápsula; b) plano 
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12.2.4.3. Forma de Plano 

Uma forma de plano, ilustrada na Figura 12.3b, é uma primitiva de 
detecção de colisão planar. Por padrão, ela é configurada para ser o 
plano 0==y . O desenvolvedor pode então customizar a normal e 
uma variável d  para especificar um plano arbitrário. d  é a 
distância do plano para a origem ao longo da normal, assumindo 
que esta está normalizada. A forma deve usar o tipo NxPlaneShape. 

12.2.4.4. Forma de Esfera 

Uma primitiva de detecção de colisão esférica é implementada pela 
classe NxSphereShape, e definida pelo atributo raio (Figura 12.4a). 

12.2.4.5. Forma de Malha Triangularizada 

A classe NxTriangleMeshShape é uma forma instanciada de um 
objeto triangularizado, conforme ilustrado na Figura 12.4b. 
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Figura 12.4. Formas: a) esfera; b) malha triangularizada 

12.2.5. As Juntas 

Uma junta é um ponto que conecta dois atores. Na descrição de 
uma junta, é definido como os atores podem mover-se um em 
relação ao outro sobre este ponto, restringindo o movimento tanto 
com relação à rotação quanto à translação. Um exemplo de uma 
junta típica pode ser visto na Figura 12.5. 
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Figura 12.5. Um exemplo de uma junta típica 

O uso de juntas é uma característica bastante útil e poderosa 
do PhysX SDK. Na Seção 12.6 serão detalhados tipos de juntas e 
suas propriedades, assim como as suas restrições, molas e motores. 

12.2.6. Os Materiais 

NxMaterial é uma classe que descreve as propriedades da 
superfície da forma. Um material padrão pode ser criado ajustando 
os valores de atrito e restituição. Além disto, pode-se criar um 
material (anisotrópico) que possui coeficientes diferentes de atrito, 
dependendo da direção na qual o corpo em contato está sendo 
movido. Este tipo de atrito é chamado anisotrópico, e é muito útil 
na modelagem de objetos como trenós ou esquis. 

Uma explicação sobre como criar um material, padrão ou 
anisotrópico, pode ser encontrada em [Farias et. al. 2006]. 

12.3. Suporte Matemático 

Algumas classes providas pelo PhysX para dar suporte a operações 
matemáticas e ajudar os programados a passar informações para o 
núcleo do engine de física. Estas classes incluem operações 
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matemáticas sem estado, como relações trigonométricas e funções 
auxiliares (por exemplo, seno, tangente, valor absoluto, etc.), 
operações sobre matrizes (transposição, inversão, multiplicação, 
etc.), operações sobre vetores (produto escalar, produto interno, 
etc.) e funções relacionadas a quatérnios. 

Para encapsular estas operações, o PhysX possui algumas 
classes que englobam funções relacionadas: NxMath, NxMat33, 
NxMat34, NxVec3 e NxQuat. NxMath é uma classe abstrata que 
contem métodos para tratar funções matemáticas escalares de ponto 
flutuante e define algumas constantes matemáticas. NxMat33 é 
uma abstração para uma matriz 33× , usualmente utilizada para 
representar rotações ou tensores de inércia. NxMat34 é uma classe 
composta por um NxMat33 e um NxVec3, que permite realizar 
transformações afins. NxVec3 é uma classe que agrupa 
coordenadas x, y e z, implementando várias funções usadas em 
operações sobre vetores e funções de acesso. NxQuat é a 
representação de um quatérnio usada pelo PhysX, a fim de 
representar e simplificar rotações 3D. Maiores detalhes sobre estas 
classes podem ser encontrados em [Farias et al. 2006]. 

12.4. Atores 

Os atores são a base para qualquer contexto de simulação. Eles 
representam os objetos físicos no espaço. Muitas propriedades 
estão relacionadas com os atores, como posição global, orientação 
e interação com os outros atores que compartilham o mesmo 
cenário. Em relação ao comportamento, atores podem ser 
classificados como estáticos, dinâmicos ou cinemáticos, 
dependendo de como eles reagem a forças ou interação de contato 
com as outras partes do mundo. 

12.4.1. Atores Estáticos Versus Dinâmicos 

Atores estáticos são aqueles que fazem parte da paisagem, como 
construções ou qualquer elemento que seja imóvel no cenário. O 
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principal propósito dos atores estáticos é prover apenas detecção de 
colisão. Eles não necessitam possuir massa, momento, inércia, ou 
qualquer atributo físico, pois a posição destes objetos não é 
modificada durante a simulação. 

Os atores dinâmicos, que também podem ser chamados de 
“corpos” (bodies), devem conter um conjunto de informações 
relativas às propriedades do corpo, que é encapsulado pela classe 
NxBodyDesc. 

Estáticos ou dinâmicos, os atores possuem um conjunto de 
formas, que pode estar vazio, para representar o controle de 
colisão. Estas formas podem ser usadas também como triggers, 
como pode ser visto na Subseção 12.7.2. 

A criação de atores no PhysX consiste de alguns passos. 
Primeiro, deve-se criar e preencher a descrição do ator, através da 
classe NxActorDesc. Após isso, devem-se criar as formas que farão 
parte do modelo de colisão do ator. Atores podem possuir muitas 
formas associadas a eles. Para adicionar mais formas, novas 
descrições têm que ser adicionadas no atributo shapes da classe 
NxActorDesc. Exemplos de formas foram dados na 
Subseção Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Um passo opcional é o ajuste das opções na descrição do 
corpo. Estas opções podem modificar o comportamento do ator em 
alguns aspectos, desabilitando a gravidade para ele, ou modificando 
sua interação com o mundo. Para desabilitar a gravidade em um 
ator, a opção NX_BF_DISABLE_GRAVITY deve ser habilitada. 
Uma opção importante é a NX_BF_KINEMATIC, que é 
responsável por desabilitar a interação de força e torque, incluindo 
a gravidade, sobre o ator. Para mover um ator cinemático, o 
programador tem que modificar sua posição global. O ator 
cinemático é um tipo intermediário entre os atores estáticos e 
dinâmicos, que pode se tornar um ator dinâmico em tempo de 
execução, de acordo com a vontade do usuário. O passo final é a 
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criação real do ator, através da instância da classe NxScene. 

Alguns parâmetros são necessários para uma simulação 
realística e são classificados como propriedades de corpos rígidos. 
Estes parâmetros englobam configurações como massa, posição do 
centro de massa, velocidade linear (do centro de massa), força 
resultante exercida no ator, tensor de inércia (descreve a 
distribuição de massa no corpo), orientação, velocidade angular e 
torque. Todos estes parâmetros podem ser encontrados na classe 
NxBodyDesc. 

12.4.2. Os Materiais 

O conceito de material está associado à reação com a colisão 
exercida entre as formas dos atores. Através da descrição de um 
material, o engine irá decidir se duas superfícies irão quicar quando 
se colidirem, quanta força irá ser aplicada para mover estas 
superfícies quando elas estão juntas, ou quão forte deve ser um 
impulso externo para vencer a inércia de um objeto estático. 

Todas as formas têm um material associado a elas. Quando 
o programador não configura um material específico, o engine 
aplica o material padrão. Materiais são guardados internamente 
pelo PhysX, e todo material criado tem um índice que é unicamente 
mapeado para cada um deles. Desta forma, o processo de criação 
de uma forma que reage utilizando propriedades diferentes de 
material é feito utilizando o índice de um material já criado. 
Durante o processo de criação, alguns parâmetros são ajustados: 

� Restituição, relativa a quão elástica será a colisão entre este 
material e outro. Esse valor deve permanecer no intervalo 
entre 0 e 1, oferecendo maior elasticidade quando perto de 
1; 

� Fricção estática, relativa ao coeficiente de fricção estática. 
O valor deve estar entre 0 e +∞. Esta propriedade só é 
utilizada enquanto o corpo está em repouso; 
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� Fricção dinâmica, relativa ao coeficiente de fricção 
dinâmica. O valor deve ficar no intervalo de 0 a 1, e é 
utilizado quando o corpo está em movimento e em contato 
com outro corpo. 

12.5. Interação entre Elementos 

No PhysX, pode-se interagir com elementos (atores), aplicando 
forças e/ou torques, utilizando diversos modos de força. 

12.5.1. Força e Torque 

A maneira mais natural de interagir com um corpo é aplicando uma 
força externa que diretamente controla a sua aceleração e 
indiretamente controla a sua velocidade e posição. Geralmente, 
quando se aplicam forças, a simulação será capaz de manter todas 
as restrições (juntas e contatos) satisfeitas, mas não obterá uma 
resposta imediata. 

As forças aplicadas a um corpo são acumuladas antes de 
cada frame de simulação, então utilizadas na simulação e depois 
são canceladas na preparação para o próximo frame. 

12.5.2. Aplicando Força e Torque 

Para aplicar força e torque é necessário usar os métodos de 
NxActor. O método addForce() aplica uma força ao ator 
utilizando coordenadas globais, enquanto que o método 
addLocalForce() usa as coordenadas locais do frame. O 
mesmo acontece com os métodos addTorque() e 
addLocalTorque(). Estes métodos aplicam forças e torques ao 
centro de massa. 

O primeiro parâmetro destes métodos é um vetor 3D que 
define o módulo e a orientação da força ou do torque. O segundo é 
o modo da força, que será detalhado na próxima subseção. 

As mesmas considerações sobre coordenadas locais e 
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globais dos frames podem ser aplicadas a estes métodos, isto é, o 
vetor de força pode referenciar as coordenadas locais ou globais, 
assim como as posições onde a força será aplicada podem ser em 
relação às coordenadas globais ou locais. 

12.5.3. Modos de Força 

O SDK divide cada time step em um número de substeps que são 
integrados pela física, e normalmente quando uma força é aplicada 
a um ator ela será aplicada toda de uma vez no primeiro substep. 

A enumeração NxForceMode define um modo de força que 
será aplicado utilizando os métodos 
addForce()/addTorque() e seus derivados; estes modos são 
detalhados a seguir: 

� NX_FORCE – para aplicar uma força 
(massa * distância / tempo2) a um objeto no primeiro 
substep do time step; 

� NX_IMPULSE – para aplicar um impulso, que é uma 
mudança de momentum (massa * distância / tempo), ao ator 
no primeiro substep do time step; 

� NX_VELOCITY_CHANGE – para ajustar a velocidade 
(distância / tempo) de um objeto diretamente no primeiro 
substep do time step; 

� NX_SMOOTH_IMPULSE – para aplicar um impulso ao 
objeto em cada substep do time step; 

� NX_SMOOTH_VELOCITY_CHANGE – para mudar a 
velocidade de um objeto em cada substep do time step; 

� NX_ACCELERATION – para aplicar aceleração 
(distância / tempo2) a um objeto no primeiro substep do 
time step. 
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12.6. Juntas 

Assim como foi introduzido na 12.2.5, juntas são conexões entre 
corpos rígidos. A seguir, alguns tipos de juntas predefinidas no 
PhysX e seus parâmetros serão mais detalhadamente descritos. 

12.6.1. Tipos 

  

  
Figura 12.6. Juntas: a) esférica; b) de revolução; c) 
cilíndrica; d) de distância 

No PhysX as juntas são classificadas em diferentes tipos: 
spherical, revolute, prismatic, cylindrical, fixed, distance, point in 
plane, point on line e pulley. Os principais tipos de juntas (ver 
Figura 12.6) serão descritos nas subseções a seguir; maiores 
informações sobre os demais tipos podem ser encontradas em 
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[Farias et al. 2006]. 

12.6.1.1. Junta Esférica 

Juntas esféricas (spherical joints) possuem três graus de liberdade, 
e dessa forma podem rotacionar ao redor dos eixos de outras juntas 
enquanto estão fixas em uma posição. 

Juntas esféricas são comumente utilizadas para simular 
articulações semelhantes ao ombro (shoulder joints) e outras juntas 
do tipo bola-socket (ball-and-socket joints). As juntas são livres 
para girar ao redor de qualquer eixo, mas podem ser limitadas no 
quanto elas podem girar em torno de cada eixo. Na Figura 12.6a 
podem ser vistos dois objetos unidos por uma junta esférica, 
limitados pela área vermelha. 

Para criar juntas esféricas o desenvolvedor precisa de 
referências para os objetos de dois atores. Adicionalmente, o 
desenvolvedor precisa definir um ponto que é a âncora global, que 
indica onde a junta será posicionada, e um eixo global, que servirá 
para definir o limite dos eixos. Ainda é preciso configurar os 
limites oscilação (swing) e torção (twist). O limite oscilação serve 
para não permitir que o eixo global definido ultrapasse um 
determinado ângulo, e o limite torção não permite que o eixo 
rotacione livremente. 

12.6.1.2. Junta de Revolução 

A junta de revolução (revolute joint) é freqüentemente chamada de 
“hinge joint” (dobradiça), porque pode ser utilizada para 
representar a dobradiça de uma porta (ver Figura 12.6b). 

Para criar uma junta dobradiça o desenvolvedor precisa 
definir a âncora global e o eixo global, da mesma forma que na 
junta esférica. Se a flag colisão for habilitada, os atores colidirão 
entre si. 



Tecnologias para o Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada 

12.6.1.3. Junta Cilíndrica 

Juntas cilíndricas (cylindrical joints) são livres para rotacionar em 
torno do eixo primário, como uma junta de revolução, bem como 
transladar em torno do eixo primário, como uma junta prismática. 
A junta prismática (prismatic joint), exemplificada por um 
amortecedor, é puramente de translação e apenas pode mover-se ao 
longo do seu eixo primário. A Figura 12.6c mostra um exemplo. 

A configuração da junta cilíndrica é idêntica à da junta 
prismática, assim como a função de criação. 

12.6.1.4. Junta de Distância 

A junta de distância (distance joint) conecta dois atores por uma 
haste. Cada extremidade da haste é unida a um ponto âncora em 
cada ator (ver Figura 12.6d). 

Assim, diferentemente das outras juntas mencionadas até 
agora, esta junta particular tem dois pontos âncora. Estas âncoras 
são ajustadas localmente. 

Com o objetivo de ajustar as distâncias máximas e mínimas 
entre os objetos conectados pela junta, o desenvolvedor pode 
calcular a distância inicial entre os objetos e multiplicá-la por um 
parâmetro. Pode-se também adicionar um fator de mola à junção, 
se for desejado. 

12.6.2. Parâmetros 

A fim de obter uma simulação próxima da realidade, quando se está 
tratando de juntas, o desenvolvedor deve modificar alguns 
parâmetros para um ajuste fino do comportamento da junta. Alguns 
desses parâmetros são descritos nas subseções seguintes. 

12.6.2.1. Limites da Junta 

Restrições de movimentos podem ser aplicadas em juntas, 
simulando alguns aspectos do objeto em questão. Estas restrições 
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são chamadas de limites, no contexto do PhysX. Limites podem ser 
aplicados de duas formas: fornecendo um intervalo para o ângulo 
relativo entre os corpos que compõem a junta, ou criando planos 
limitadores que restringem a junta. O PhysX não limita o número 
de planos limites. Estes tipos de limites podem ainda ser utilizados 
conjuntamente, para obter o efeito desejado. 

Para definir os limites angulares de uma junta, 
primeiramente é setada uma flag para habilitar o uso de limites na 
junta. Posteriormente, os limites da junta são atribuídos, um 
superior e um inferior. O parâmetro de restituição, em cada limite, 
é um valor entre 0 e 1, que define a elasticidade do limite, sendo 
responsável por modelar a reação dos corpos no caso de um limite 
ser alcançado. 

12.6.2.2. Juntas Quebráveis 

Há situações em que são necessárias juntas que possam ser 
quebradas. Para quebrar uma junta, uma força ou torque tem que 
ser aplicado no conjunto de corpos. Um exemplo de junta 
quebrável é uma porta que pode ser derrubada dependendo da força 
do pontapé. 

Depois da criação da junta, são definidos dois valores 
máximos para limitar as forças e torques que podem ser aplicadas 
no conjunto de corpos, sem causar sua ruptura. Em seqüência, o 
método setBreakable() é chamado, recebendo como 
parâmetros os valores definidos. 

12.6.2.3. Motor da Junta 

O motor da junta é usado para fornecer um torque relativo entre 
dois corpos, conectados por uma junta de revolução ou esférica. 

Primeiramente, o motor da junta é habilitado ajustando a 
flag NX_RJF_MOTOR_ENABLED no descritor da junta. Então, um 
NxMotorDesc é criado para ajustar os parâmetros do motor. Os 
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parâmetros que podem ser ajustados são: 

• velTarget - o valor máximo da velocidade; 

• maxForce - a força máxima que será aplicada para 
conseguir o velTarget; 

• freeSpin - caso o motor esteja girando livremente (ponto 
morto), o corpo girará livremente (inércia)? Se a resposta 
for verdadeira, isto acontecerá quando o motor for 
desligado. Para tanto se deve selecionar o valor zero para o 
parâmetro maxForce. 

12.6.2.4. Mola da Junta 

As molas podem ser adicionadas nas juntas para criar efeitos no seu 
eixo ativo. O efeito gerado por uma mola é similar a uma mola real, 
com forças esticando e comprimindo, empurrando e afastando as 
partes da junta. Esta característica pode ser adicionada para 
aumentar a fidelidade do modelo ao mundo real, em alguns casos. 

12.7. Detecção de Colisão 

Detecção de colisão é uma característica esperada em engines 
físicos. No PhysX, as colisões são processadas levando em 
consideração atributos associados aos atores envolvidos, de acordo 
com a elasticidade na colisão, tensores de inércia, momento e 
outras propriedades. Os desenvolvedores podem ignorar a 
manipulação da colisão, deixando esta tarefa para o engine. Em 
alguns casos, eventos e informações sobre colisões seriam de 
grande utilidade para a criação de efeitos, mudança do estado da 
simulação (contato entre objetos inflamáveis e partículas de fogo) 
ou detecção de aspectos importantes no contexto da simulação. 

O conceito de colisão pode ser utilizado para criar “zonas 
de alerta”, que podem lançar eventos passíveis de manipulação 
através de módulos especializados de relatório do usuário (User 
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Reports). Nestes relatórios o ator relacionado ao evento de colisão 
diz: “Ei, eu sou um ator e estou atravessando esta zona! Faça 
alguma coisa comigo ou modifique o ambiente, por favor!”. 

Para visualizar ou manipular eventos de colisão, o PhysX 
oferece algumas técnicas usadas através de relatórios fornecidos 
pelo engine. Estas técnicas são explicadas na seqüência. 

12.7.1. Raycasting 

Para explicar esta técnica, uma frase simples pode ser dita: 
“Raycasting é detecção de colisão com raios.”. Este procedimento 
pode ser aplicado para selecionar objetos com o mouse, checar a 
existência de uma linha de visão entre dois objetos, calcular 
distâncias, simular ações de tiros, entre outros. 

Como sua denominação em inglês diz, raycasting consiste 
em lançar raios e inspecionar o que e onde eles acertaram. Uma 
típica técnica de “point-and-shoot” (apontar e atirar) recupera 
informações sobre os objetos interceptados pelo raio, de acordo 
com alguns parâmetros ajustados antes da execução do método. 

No PhysX, raycasting pode ser feito através de três 
modalidades, variando apenas a granularidade de informações 
retornada. Na primeira forma, apenas a informação de que o raio 
colidiu ou não é retornada pelo método raycast 
(raycastAnyShape()). Na segunda forma, o método retorna 
apenas o objeto mais próximo atingido pelo raio e a distância entre 
o emissor e o objeto (raycastClosestShape()). O último 
método retorna o número total de objetos atravessados pelo raio e 
enumera todos estes através de um NxUserRaycastReport, que 
deve ser fornecido pelo usuário, a fim de que ele seja avisado 
sempre que o raio atinja algum objeto (raycastAllShapes()). 
Todos os métodos citados têm como parâmetro um objeto do tipo 
NxRay, que representa o raio. Ele tem dois atributos, que 
representam a origem do raio e a sua direção, que deve sempre ser 
representada por um vetor normalizado. Outro parâmetro comum 
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destes métodos é o tipo dos objetos que podem ser atingidos, 
podendo assumir valores como NX_STATIC_SHAPES, 
NX_DYNAMIC_SHAPES e NX_ALL_SHAPES, representando 
respectivamente objetos estáticos, dinâmicos e todos os tipos de 
objetos. Maiores informações sobre como implementar e utilizar os 
métodos podem ser encontradas em [Farias et al. 2006]. 

12.7.2. Triggers 

Um trigger é um mecanismo para detectar a presença de formas em 
áreas específicas da cena. Este recurso é implementado com uma 
forma (pode ser qualquer tipo de forma disponível no PhysX) que 
permite que outras formas atravessem-na e avisa quando ocorreu 
alguma interseção. É importante saber que formas construídas 
através de malhas de triângulos são interpretadas pelo gerador de 
eventos como superfícies ocas e não como volumes. O ato de 
atravessar um trigger pode gerar muitos eventos, incluindo eventos 
de entrada, de saída ou simplesmente eventos de permanência na 
zona do trigger. O tratamento de eventos do trigger deve ser feito 
pelo programador utilizando o relatório (NxUserTriggerReport) 
fornecido pelo PhysX. 

O conceito de trigger pode ser usado para simular sensores 
de presença, áreas de monitoramento, portas automáticas, etc. 
Notas sobre a implementação e utilização do conceito de trigger na 
prática podem ser encontradas em [Farias et al. 2006]. 

12.7.3. Contact Reports 

Contact reports ou relatórios de contato são relatórios definidos 
pelo usuário que são chamados quando uma colisão ocorre. 
Somente colisões envolvendo atores previamente identificados pelo 
desenvolvedor serão tratadas pelo relatório de contato. Este 
relatório pode ser usado para manipular colisões genéricas, 
adicionar efeitos de som quando ocorrer um contato, aplicar 
deformações a malhas, etc. Para usar relatórios de contato, um 
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NxUserContactReport deve ser implementado. 

Os relatórios de contato podem lançar eventos de início de 
contato, fim de contato ou permanência de contato. 

Para informar ao engine quais elementos devem gerar 
eventos para o relatório de contato, o programador deve informar 
quais formas, atores ou grupos de formas e atores estão envolvidos 
neste procedimento. Isto pode ser feito apenas atribuindo grupos 
aos atores e formas, ou ainda habilitando o contato específico com 
um par de atores. Em qualquer destas formas é necessário dizer ao 
engine que tipo de eventos estes atores ou formas poderão gerar. 
Mais informações sobre implementação e exemplos podem ser 
encontradas em [Farias et al. 2006]. 

12.8. Considerações Finais 

Fornecer física em jogos e aplicações gráficas não é uma tarefa 
trivial. Estes ambientes requerem um processamento extremamente 
intensivo baseado em um conjunto único de algoritmos de 
simulação física. Estes algoritmos demandam quantidades enormes 
de cálculos matemáticos e lógicos, com suporte de uma massiva 
largura de banda de memória. Desta forma, o PhysX ajuda a 
resolver estas questões fornecendo um conjunto de funções que 
encapsulam todos os algoritmos e cálculos mais complexos, 
acelerando o processo de desenvolvimento. 
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