
ODE4PPC: APLICAÇÕES GRÁFICAS COM SIMULAÇÃO FÍSICA NA 
PLATAFORMA POCKET PC 

 

Daliton da Silva1, João Marcelo Teixeira1, Veronica Teichrieb1, Judith Kelner1 
1Centro de Informática – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Av. Prof. Moraes Rego S/N, Prédio da Positiva, 1º Andar, 
Cidade Universitária, 50670-901, Recife, Pernambuco 

{ds2, jmxnt, vt, jk} @cin.ufpe.br 
 

Resumo – Este artigo apresenta um porte para a plataforma 
Pocket PC do Open Dynamics Engine, um motor de 

simulação de física em tempo real, bastante utilizado para 

desenvolvimento de aplicações 3D interativas. O código 

original da biblioteca foi modificado para permitir a sua 

execução na plataforma móvel. O porte, chamado 

ODE4PPC, foi validado e avaliado em tempo de execução 

através da realização de alguns testes. Novas otimizações 

serão implementadas para melhorar o desempenho obtido, 

em uma nova versão. 
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Abstract – This paper presents a port of the Open Dynamics 
Engine to the Pocket PC platform. This engine is a real time 

physics simulation library, often used for interactive 3D 

applications development. The original library source code 

was modified in order to allow its execution in the mobile 

platform. The port, named ODE4PPC, was analyzed and 

evaluated in runtime by performing some tests. Future 

optimizations will be implemented in order to improve the 

obtained performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de aplicações gráficas exige 
conhecimento de diversas áreas das ciências exatas, 
principalmente quando estas aplicações envolvem simulação 
de comportamentos e fenômenos do mundo real [1]. Dentre 
estes conhecimentos pode-se citar a álgebra linear, base 
fundamental dos sistemas de renderização, e a física, 
necessária quando se deseja que as entidades do ambiente 
simulado se comportem de acordo com as leis físicas que 
regem o mundo real. 
A física tem despertado atenção especial no 

desenvolvimento de aplicações 3D. Mais do que gráficos 
com alto nível de detalhamento, existe atualmente um apelo 
muito grande pela fidelidade em relação ao comportamento 
físico dos objetos presentes nos jogos e aplicações 3D em 
geral. Devido a este fato, nos últimos anos houve o 
surgimento de novas bibliotecas, e até de hardware dedicado 
voltado exclusivamente para processamento físico [2]. Estas 
bibliotecas são responsáveis por prover uma interface de 
programação que facilite e automatize até certo ponto os 
cálculos de posição, rotação, velocidade, entre outros, dos 
corpos envolvidos em uma simulação. Este suporte varia de 
acordo com a biblioteca utilizada, podendo abranger desde 

dinâmica de corpos rígidos até simulação de fluidos e objetos 
deformáveis [1]. 
Este artigo descreve o desenvolvimento do ODE4PPC, 

que é um porte de uma destas bibliotecas, a Open Dynamics 
Engine (ODE) [3], para a plataforma Pocket PC. A biblioteca 
ODE funciona como um simulador de corpos rígidos 
articulados. Este porte abrirá espaço para o desenvolvimento 
de aplicações, para Pocket PC, que envolvem conceitos de 
simulação física. 
Na seção 2 são apresentados alguns trabalhos relacionados 

com a execução de algoritmos de física em dispositivos 
móveis. A seção 3 traz uma descrição detalhada das 
características e da arquitetura da biblioteca ODE. A seção 4 
descreve o passo a passo do desenvolvimento realizado para 
portar o ODE para a plataforma Pocket PC, enquanto a seção 
5 lista os resultados obtidos. Por fim, a seção 6 faz algumas 
considerações finais e direciona as próximas atividades a 
serem realizadas. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Dentre as diversas bibliotecas de simulação física 
existentes, uma tem se destacado entre os desenvolvedores: a 
AGEIA PhysX [2]. Esse destaque ocorre devido a sua 
facilidade de uso, estabilidade, robustez e amplo suporte, o 
qual inclui simulação de sistemas de partículas e tecidos. 
Além da biblioteca de física, a AGEIA desenvolveu um 
hardware co-processador de física, ou Physics Processing 
Unit (PPU). 
Este novo tipo de hardware é responsável por executar a 

maior parte dos numerosos cálculos envolvidos na simulação 
física. É importante observar que o uso de um hardware 
específico para o processamento físico tem como principal 
conseqüência a possibilidade de simulações com maior 
riqueza de detalhes. Não necessariamente busca-se um 
incremento na velocidade da simulação. 
Visando a demanda existente com os dispositivos móveis, 

a AGEIA lançou uma versão deste hardware específica para 
notebooks, a AGEIA PhysX 100M, que pode ser vista na 
Figura 1. Ela foi otimizada focando dois objetivos principais: 
redução de tamanho e consumo de energia, o qual gira em 
torno de apenas 10W quando em pleno funcionamento. 
Outra biblioteca que fornece suporte de física para 

dispositivos móveis é a Mobiola 3D Engine [4]. Ela funciona 
de forma similar a outras bibliotecas de física na plataforma 
PC. A Mobiola suporta gráficos realistas, possui um sistema 
de som eficiente, física de alto nível de precisão, entre outras 
funcionalidades, mesmo em dispositivos com poder de 
processamento limitado. Pode ser utilizada em telefones 


