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Johdanto 

Tämä dokumentti liittyy ArcticShell-hankkeen peliopinto- ja T&K-toimintakokonaisuuteen. Dokumentissa 

käydään läpi pelifysiikan ja taiteen yhteisen projekti-idean ns. metsäcurling-pelin vaatiman fysiikan 

mallintaminen. Curling-pelissä liu’utetaan raskaita kivikiekkoja liukkaalla jäällä, missä kivet voivat myös 

törmäillä toisiinsa. Lisäksi oleellista on kiville liukuun saatettaessa annettu pyörimisliike, joka taivuttaa kiven 

etenemissuuntaa ja josta nimitys ’curling’ on saanut alkuna. Pyörimisliike vaikuttaa kitkan välityksellä myös 

törmäyksissä. 

Dokumentin rakenne koostuu fysiikan teoriaosista ja mallinnuksen algoritmeista. Teoriaosissa esitetään 

fysikaaliset perusteet, jonka jälkeen annetaan yksinkertaistettu algoritmi kyseisen fysiikan ohjelmointiin. 

Rakenne on pyritty saamaan sellaiseksi, että peli-idean toteuttajat voivat itse määritellä kuinka pitkälle 

reaalifysiikan lakeja noudatetaan ohjatessa kivien liikkumista jäällä. 

Tästä dokumentista löytyy myös tieteellisten artikkeleiden tuottamaa näkemystä curling-kivien 

käyttäytymisestä. Näkemystä siksi, että – yllättävää kyllä – lopullista konsensusta fysiikasta ei ole vielä saatu 

ja curling-kivillä esiintyykin esitetyistä teorioista poikkeavaa käyttäytymistä. 

 

 

Matemaattiset työkalut 

Vektorilaskennan menetelmät ovat oleellinen osa fysiikan mallinnusta. Peruslaskutoimitusten lisäksi 

tarvitaan vektoreiden piste (.) - ja ristituloa (x). Lisäksi käytetään monessa tilanteessa projektiovektoria ja 

sen skalaarikomponenttia. Vektorin a projektio vektorin b suunnassa, lasketaan seuraavasti 

𝒂𝑝𝑟𝑜𝑗 𝒃 =
𝒂.𝒃

𝒃.𝒃
∗ 𝒃 =

𝒂.𝒃

|𝒃|
∗

𝒃

|𝒃|
    

   

Projektiovektorin suuruus saadaan skalaarikomponentin itseisarvona 
|𝒂.𝒃|

|𝒃|
. Jos vektori b on yksikkövektori, on |𝒃| = 1 ja projektiovektorin 

suuruus on laskettavissa yksinkertaisesti pistetulosta: 

|𝒂𝑝𝑟𝑜𝑗 𝒃| = |𝒂. 𝒃|  

Pistetuloa voidaan hyödyntää myös vektoreiden välistä kulmaa laskettaessa. Vektoreiden välinen kulma 

määräytyy pistetulon määritelmän nojalla 

cos(𝒂, 𝒃) =
𝒂.𝒃

|𝒂||𝒃|
  

Pistetulolla voidaan selvittää tehokkaasti esimerkiksi, onko kahden vektorin välinen kulma tylppä vai terävä. 

Pistetulo on negatiivinen, jos kulma on tylppä ja positiivinen, jos kulma on terävä. 

𝒂𝑝𝑟𝑜𝑗  𝒃 



Curling-fysiikka 

Seuraavassa käydään läpi virallisen curling-pelialustan ja -kivien fysikaaliset dimensiot sekä ne 

vähimmäisvaatimukset, joiden avulla kivien liikuttaminen voidaan toteuttaa reaalifysiikan omaisesti. Kivien 

varsinaista curling-liikkeen mallinnusta sekä myös niiden poikkeavaa käyttäytymistä esitettyyn teoriaan 

nähden käsitellään myöhemmin. Curling-pelin säännöstöä käsitellään hyvin minimaalisesti. 

Curling-pelialustan ja kivien fysikaaliset dimensiot 

Alla on kuvattu curling-rata metriasteikolla ja yhden pään osalta. ’Pää’ tarkoittaa pelin yhtä osaa, jossa kaksi 

joukkuetta heittää vuorotellen kahdeksan kiveä. Pelissä pyritään saamaan omia kiviä lähemmäs pesän 

keskustaa kuin vastustaja. Pään voittanut joukkue aloittaa seuraavan pään, eli viimeisen kiven etu on sillä 

joukkueella, joka hävisi edellisen pään. Pelin säännöt löytyvät pähkinän kuoressa Suomen Curlingliiton 

sivulta https://www.curling.fi/fi/laji/pahkinankuoressa. 

 

Kuvan terminologia: 

Hacks Jalkatuet, jotka on kiinnitetty keskiviivalle (CL Centralline) noin 8 m ennen ensimmäistä Hog 

linea (HL) Hacks=2.0 m 

HL Hogline 1 ja 2, rajaviivat, joista 1. määrää mitä ennen pelaajan kosketus kiveen on irrotettava. 

Jälkimmäinen määrää mihin saakka kiven on liu’uttava vähintään, jotta sitä ei poisteta 

alustalta. HL1= 33 ft =10.06 m, HL2=105 ft = 32.0 m 

TL Teeline, määrää pesän (ympyröity alue) keskuksen paikan 

TL=120 ft = 36.57 m 

BL Backline, määrää takarajan, jonka ulkopuolella olevat kivet poistetaan pelistä. 

 BL=126 ft = 38.41 m 

Curling-kivi on graniitista valmistettu pyöreä kiekkomainen kiviä, jonka paino saa olla korkeintaan 19.96 kg, 

ympärysmitta enintään 91.44 cm ja korkeus vähintään 11.43 cm. Pohjasta kiven pinta on koverrettu, jolloin 

se koskettaa jäätä tasaiseksi hiotulla rengasmaisella pinnalla. Renkaan halkaisija on n. 12 cm ja leveys n. 5 

mm. Rengas on karkeaksi hiottu ja sillä on erityinen vaikutus kiven fysikaaliseen käyttäytymiseen jäällä.  

Curling-kiven profiili. Kuva artikkelista A.R.Penner, The physics of sliding cylinders and 

curling rocks, 2000. 

https://www.curling.fi/fi/laji/pahkinankuoressa


𝒗 

Curling-radan jää on sprinklattu. Tämä tarkoittaa, että jäälle on ruiskutettu vesipisaroita, jotka jäätyvät 

pieniksi nyppylöiksi. Ennen peliä nyppylöiden huiput tasoitetaan. Tämä aiheuttaa sen, että kiven ja jään 

välinen kitkakerroin on erittäin pieni. Kiven hiotulla renkaalla ja jään nyppylöillä mikrotasolla on ratkaiseva 

vaikutus kiven käyttäytymiseen liukuessaan. 

 

Curling-kivien kitkattomat törmäykset ilman pyörimisliikkeen käsittelyä 

Teoriaa ja algoritmeja 

Yksinkertaisimmillaan peli voidaan toteuttaa ilman pyörimisliikkeen mallinnusta. Törmäykset muihin kiviin 

ovat tällöin kitkattomia ja täysin kimmoisia. Tässä otetaan käyttöön jatkon kannalta tärkeä impulssin J 

käsite, joka on vektorisuure ja jonka avulla kiven nopeuden päivittäminen ja törmäykset voidaan mallintaa.  

Alla on lueteltu tarvittavat fysikaaliset suureet. Mikäli suureen tunnus on lihavoitu, tarkoittaa se 

vektorisuuretta. Lihavoimattomat suureet ovat ns. skalaarisuureita, joille on määritelty vain suuruus.  

m massa  
v nopeus 
p=mv  liikemäärä  
F voima 
dt simulaation peräkkäisten tilojen välinen aikaväli 
n törmäävän pinnan yksikkönormaali 
J=F dt Voiman F antama impulssi, joka voi muuttaa kappaleen nopeutta sekä pyörimistä  
 

Reaalimaailman fysiikassa on kolme keskeistä säilymislakia liikemäärän ja liikemäärämomentin säilyminen 

sekä energian säilyminen. Pelifysiikassa liikkeen simulointi perustuu kahteen ensiksi mainittuun. 

Jälkimmäisintä simulaatiossa ei yleensä käytetä eikä tarvita.  

Impulssi J on käsite, joka määritellään kappaleeseen vaikuttavan voiman ja voiman vaikutusajan tulona. 

Liikemäärän säilymiseen impulssi liittyy siten, että voiman antama impulssi on yhtä suuri kuin kappaleen 

saama liikemäärän muutos.  

𝑭∆𝑡 = 𝑚∆𝒗         (1) 

Tällä periaatteella voidaan päivittää pienin askelein kappaleiden nopeuksia simulaatiossa, kun tiedetään 

kullakin hetkellä kappaleeseen vaikuttavat voimat. 

 

 

 

𝑚 

Algoritmi 1: Ulkoisten voimien vaikuttaman liikkeen mallintaminen ilman pyörimisliikettä 

1. Laske kokonaisvoima  𝑭 = ∑ 𝑭𝒊 

2. Laske impulssi  𝑱 = 𝑭𝑑𝑡 

3. Päivitä nopeus 𝒗 +=  𝑱/𝑚 

4. Päivitä paikka 𝒓 += 𝒗 𝑑𝑡 



Törmäykset 

Törmäyksissä liikemäärän säilyminen kertoo mm. sen, että kappaleiden törmätessä niiden yhteenlaskettu 

liikemäärä ennen törmäystä on sama kuin törmäyksen jälkeen riippumatta siitä irtoavatko kappaleet 

toisistaan täysin kimmoisasti vai juuttuvatko ne yhteen vai jotain siltä väliltä.     

Törmäyksessä kappaleisiin vaikuttavat pintojen väliset muuttuvat voimat siten, että niiden yksityiskohtainen 

tarkastelu on laskennallisesti ja laskennan tehokkuuden kannalta usein lähes mahdoton suorittaa. Sen 

sijaan kappaleen törmäyksessä saama impulssi voidaan laskea tuntemalla kappaleiden massat m1 ja m2, 

nopeudet v1 ja v2 ennen törmäystä sekä impulssin suunnan määrittelevä pinnan (yksikkö)normaali n (kun 

pyörimistä ei tarkastella). 

 Kuva 1. Pallomaisten kitkattomien kappaleiden törmäyksessä saamat impulssit 

Kun pallomaiset kappaleet törmäävät kitkattomasti, törmäyksen vaikutussuora kulkee kappaleiden 

keskipisteiden kautta ja kappaleiden saamat nopeuksia muuttavat impulssit vaikuttavat tämän suoran 

suuntaisesti ja ovat yhtä suuret mutta vastakkaissuuntaiset. Tällöin kappaleiden m1 ja m2 uudet liikemäärät 

törmäyksen jälkeen 𝒑1
+ ja 𝒑2

+ ovat liikemäärän säilymisen nojalla: 

𝒑1
+ = 𝒑1 + 𝑱1

𝒑2
+ = 𝒑2 + 𝑱2 = 𝒑2 − 𝑱1

       (2)   

Kun huomioidaan 𝒑 = 𝑚𝒗 ja jaetaan massoilla 𝑚1 ja 𝑚2, saadaan samat nopeuden päivitysyhtälöt kuin 

algoritmissa 1. 

𝒗1 +=  
𝑱1

𝑚1

𝒗2 += −
𝑱1

𝑚2

         (3)  

 

Osittain kimmoinen törmäys 

Törmäyksen kimmoisuuden astetta voidaan mallintaa fysikaalisesti sysäyskertoimella e, joka määritellään 

törmäyksen jälkeisen kappaleiden nopeuseron suhteena törmäystä edeltävään. 

 𝑒 =
|𝒗1

+|−|𝒗2
+|

|𝒗1|−|𝒗2|
         (6) 

Sysäyskerroin e saa arvon 0 täysin kimmottomassa ja arvon 1 täysin kimmoisassa törmäyksessä. 

Simulaatiossa sysäyskertoimelle tulee antaa kokeilemalla arvo, jolla käyttäytyminen on reaalisinta. 

 

  



Kitkattoman törmäyksen impulssin laskentakaava  

Edellisten yhtälöiden (1) – (6) avulla voidaan johtaa laskentakaava impulssin suuruudelle j pallomaisten 

kappaleiden törmätessä kitkattomasti toisiinsa. 

𝑗 =
(1+𝑒)|𝒗𝑟.𝒏|

1

𝑚1
+

1

𝑚2

=
(1+𝑒)|𝒗𝑟.𝒏| 𝑚1 𝑚2

𝑚1+𝑚2
,       (4) 

missä 𝒗𝑟 = 𝒗2 − 𝒗1. Yhtälössä (4) ensimmäinen muoto on käyttökelpoinen, kun ajatellaan kappaleen 

törmäämistä massiiviseen kiinteään rakenteeseen, jonka massa on ääretön. Yhtälön (4) nimittäjästä voi 

tällöin poistaa toisen massalausekkeen, koska sen arvo on 0.  

Impulssin suuruuden määrää siten törmäävien kappaleiden massojen lisäksi pintojen välinen suhteellinen 

nopeus vr jonka normaalin n suuntaisen komponentin suuruus pitää laskea. Tämä saadaan vektoriprojektion 

skalaarikomponentin itseisarvona |𝒗𝑟. 𝒏|.  

Impulssin vaikutussuunta saadaan yksikkövektorista n. Lisäksi on huomioitava, että impulssin etumerkki 

tulee oikein. Kappaleen pinnan normaalin suunta on aina vastakkainen impulssin suunnan kanssa. 

Kappaleen 𝑚1 saama impulssi sen pinnalle muodostetun yksikkönormaalin n avulla laskettuna on siten 

𝑱 = −𝑗 𝒏         (5) 

Nyt voidaankin kirjoittaa algoritmi curling-kivien (pallomaisten kappaleiden) nopeuksien päivityksille 

kitkattomassa (ei pyörimisliikettä) 3D törmäyksessä 

 

 

 

Algoritmi 2: Kitkaton törmäys 

Kun törmäys tapahtuu eli kappaleet ovat siirtyneet toistensa ”tilaan” 

1. Laske törmäyksen vaikutussuoran yksikkövektori eli pinnan normaali n 
törmäyskohdassa (keskipisteiden välisen vektorin r12 yksikkövektori) 

2. Laske törmäävien pintojen suhteellinen nopeus 𝒗𝑟 = 𝒗2 − 𝒗1 
3. Laske impulssi J kaavoilla (4) ja (5) 
4. Päivitä kappaleiden nopeudet kaavoilla (3)  

𝒗1+=
𝑱

𝑚1
  ja 𝒗2+=

−𝑱

𝑚2
 



Curling-kivien pyöriminen ja kitkallinen törmäys 

Curling kivien kitkallisten törmäyksien käsittely voidaan toteuttaa pallomaisten 3D kappaleiden törmäyksien 

periaatteella. Mikäli kitkaa ei käsitellä, ei pallomaisten kappaleiden törmäyksillä ole vaikutusta 

pyörimisnopeuteen. Tämä johtuu siitä, että törmäyskohdassa kappaleisiin vaikuttaa vain pinnan normaalin 

suuntainen voima (tai voimien resultantti), jolla ei siten voi olla pinnan suuntaista komponenttia. Toisaalta 

pyörimisnopeutta voi muuttaa vain voima, jolla on pinnan suuntainen komponentti ja reaalisissa 

kimmoisissa törmäyksissä se on usein kitkavoima. 

Kuva 2. Pallomaisten kappaleiden kitkallinen törmäys ilman alkupyörimisnopeuksia 

Kitkan vaikutus kappaleiden pyörimisnopeuksiin määräytyy törmäävien pintojen välisen suhteellisen 

nopeuden vr suunnan mukaisesti. Tämä suunta määrää kappaleisiin vaikuttavan impulssin suunnan, joka 

voidaan jakaa normaalin suuntaiseen ja sitä vastaan kohtisuorassa olevaan tangentin suuntaiseen 

komponenttiin. Kuvassa 2. nämä suunnat on merkitty violeteilla nuolilla, jotka kuvaavat objektin 1 

impulssien aiheuttamia massakeskipisteen nopeuden muutoksia. Kuvaan 2. on merkitty törmäyksen 

vaikutukset vain kappaleen 1 osalta. 

Kulmanopeus ω ja sitä muuttavat kulmakiihtyvyys α ja kulmaimpulssi ∆L tulee käsitellä vektorisuureina. 

Kulmanopeuden suunta on pyörimisakselin suuntainen siten, että katsottaessa kohti kulmanopeusvektoria, 

pyöriminen tapahtuu vastapäivään kuvan 3. mukaisesti. 

Kuva 3. Pyörimisen vektorisuureet 

Akselinsa ympäri pyörivän pinnan pisteen ratanopeus vω on pisteen nopeus pyörimisakselin suhteen. 

Ratanopeus saadaan (myös pallolla) ristitulolla. 

𝒗𝜔  =  𝝎×𝒓 ,        (7) 

v1 objektin 1 nopeus ennen törmäystä 
v2 objektin 2 nopeus ennen törmäystä 
vr = v2 - v1 pintojen välinen suhteellinen nopeus 
(suhteellisen nopeuden komponentit katkoviivoilla) 
n  objektin 1 normaali 
∆vt tangentin suuntaisen impulssin Jt aiheuttama 
objektin 1 nopeuden muutos 
∆vn normaaalin suuntaisen impulssin Jn aiheuttama 
objektin 1 nopeuden muutos  
v1

+ = v1 + ∆vt +∆vn, objektin 1 nopeus törmäyksen 

jälkeen v1 

v2 

vr 

v1
+ 

∆vt 
∆vn 

n 
m2 

m1 

vω=ω x r 

r 



missä vektori r on massakeskipisteen ja pinnan pisteen välinen vektori. Pisteen nopeus sen koordinaatiston 

suhteen, johon akseli on sidottu, on akselin nopeuden ja ratanopeuden vektorisumma. 

Pinnan normaalin suuntainen impulssi Jn saadaan edelleen yhtälöllä (4), koska kyseessä on pallomaisesti 

symmetriset kappaleet. Mikäli tarkastelisimme muun laisia kappaleita, näin ei olisi.  

Jos kappaleilla ei ole alkupyörimisnopeutta kuten kuvassa 2, ei normaalin suuntaisen impulssin laskeminen 

eroa mitenkään kitkattoman törmäyksen tapauksesta. Tällöin kappaleiden massakeskipisteiden nopeudet v1 

ja v2 ovat samalla törmäävien pintojen nopeudet. Sen sijaan, kun objekteilla on alkupyörimisnopeutta, tulee 

ne ottaa huomioon törmäävien pintojen nopeuksia laskettaessa. Kuvaan 4. on piirretty sekä 

massakeskipisteiden nopeudet v1 ja v2 että pintojen todelliset nopeudet v1* ja v2*, joissa pyörimisliike on 

otettu huomioon. 

Kuva 4. Pallomaisten kappaleiden kitkallinen törmäys alkupyörimisnopeuksin 

Merkitään R1 ja R2 ovat pallojen säteet ja n kappaleen 1 pinnan normaalin yksikkövektori törmäyspisteessä. 

Tällöin törmäävien pintojen todelliset nopeudet ennen törmäystä ovat  

𝒗𝟏
∗  = 𝒗1 + 𝝎𝟏×𝑅1𝒏

𝒗𝟐
∗  = 𝒗2 + 𝝎𝟐×(−𝑅2𝒏)

,      (8) 

missä vektorit R1n ja – R2n ovat kappaleiden massakeskipisteiden ja törmäyspisteen väliset vektorit. Nyt 

pintojen välinen suhteellinen nopeus lasketaan niiden todellisten nopeuksien erotuksena vr = v2*- v1*.  

Normaalin suuntainen impulssin suuruus, merkitään tässä jn, lasketaan edelleen laskukaavalla (4), missä 

suhteellinen nopeus vr tulee vain laskea pintojen todellisten nopeuksien erotuksena.  

Seuraavaksi tulee laskea kitkavoiman aiheuttama tangentin suuntaisen impulssin suuruus. Kitka syntyy 

pintojen liukuessa hivenen toistensa ohi törmäyksen aikana, jolloin kitkavoima tuottaa tangentin 

suuntaisen impulssin. Sen suuruus voidaan laskea kitkavoiman määritelmän perusteella suoraan normaalin 

suuntaisen impulssin suuruuden avulla. Kitkavoiman määritelmän mukaan Fµ= µ Fn, missä Fn on pintojen 

välinen (keskimääräinen) normaalivoima, joka puolestaan tuottaa normaalin suuntaisen impulssin sekä µ on 

kitkakerroin. 

𝑗𝑡 = 𝐹𝜇∆𝑡 = 𝜇 𝐹𝑛∆𝑡 = 𝜇 𝑗𝑛        (9) 

v1* 

v2* 

vr 

v1
+ 

∆vt 

∆vn 

n 
m2 

m1 

v1 

v2 



Tangentin suunta saadaan selville vektoreiden vr ja n avulla.  Laskentakaavassa (4) esiintyvä pistetulo 𝒗𝑟. 𝒏 

on vr:n vektoriprojektion skalaarikomponentti normaalin (yksikkövektori) suunnassa. Tällöin tangentti 

saadaan vr:n ja vektoriprojektion erotuksena. 

 
𝒕 = 𝒗𝑟 − (𝒗𝑟. 𝒏) 𝒏

𝒕0 =
𝒕

|𝒕|

        (10) 

Näin tangentin suuntainen impulssi saadaan viimein 

𝑱𝑡 = 𝑗𝑡𝒕0          (11) 

Nyt voimmekin laskea kappaleiden massakeskipisteiden saamat nopeuden muutokset yhtälöillä (2). 

𝒗1 +=  
𝑱𝑡+𝑱𝑛

𝑚1

𝒗2 +=  
𝑱𝑡−𝑱𝑛

𝑚2

          (12) 

On huomioitava, että kappaleen kaksi saama normaalin suuntainen impulssi on vastakkaismerkkinen 

kappaleen yksi vastaavan impulssin kanssa, mutta tangentin suuntainen impulssi vaikuttaa molemmille 

samaan suuntaan. Myös kannattaa huomioida, että tangentista muodostuu 0-vektori silloin, kun 

suhteellinen nopeus vr ja normaali n ovat yhdensuuntaiset. Tällöin myös tangentin suuntainen impulssi 

tulee 0:ksi kuten kuuluukin, sillä tämä tilanne vastaa tapausta pintojen suorasta ja keskeisestä 

törmäyksestä. 

Molemmat impulssit, normaalin ja tangentin suuntainen impulssi vaikuttavat kappaleiden 

massakeskipisteiden nopeuden muutoksiin. Jälkimmäinen aiheuttaa myös kappaleiden kulmanopeuksien 

muuttumisen. Sen laskeminen perustuu liikemäärämomentin (pyörimismäärän) säilymiseen, missä käsittely 

menee vastaavasti kuin edellä kappaleiden liikemäärän säilymisen suhteen. Törmäysten tarkasteluissa 

voidaan kiteyttää säilymislait periaatteella  

1. Kappaleen saama impulssi = kappaleen lineaarisen liikemäärän (massakeskipisteen nopeus) muutos  

 𝑱 = 𝑭 ∆𝑡 = 𝑚 ∆𝒗 = ∆𝒑     (13) 

2. Kappaleen saama kulmaimpulssi = kappaleen liikemäärämomentin (pyörimisnopeus) muutos  

 (𝒓×𝑱)∆𝑡 = 𝝉 ∆𝑡 =  𝐼 ∆𝝎 = ∆𝑳     (14) 

Kulmaimpulssi lasketaan törmäyksen massakeskipisteen ja törmäyspisteen välisen vektorin r ja lineaarisen 

impulssin J ristitulona. Symboli I on pyörivän kappaleen hitausmomentti (tässä massakeskipisteen kautta 

kulkevan akselin ympäri pyörivä kappale), jolle löytyy laskentakaavat yleisimmille kappaleille.  

Symboli τ = r x F on pyörimiseen vaikuttavan voiman momentti pyörimisakselin suhteen. Termiä τ ∆t 

kutsutaan myös momentin impulssiksi.  

Kulmanopeudet voidaan siten päivittää yhtälön (14) perusteella seuraavasti: 

𝝎1 +=  
(𝑅1 𝒏)×𝑱𝑡

𝐼1

𝝎2 +=  
(−𝑅2 𝒏)×(−𝑱𝑡)

𝐼2

         (15) 

Tässä on huomioitava, että normaalin suuntaisen impulssin ristitulo normaalin kanssa = 0 eli se ei muuta 

kulmanopeutta. Lisäksi tangentin suuntainen impulssi vaikuttaa kivien kulmanopeuksiin vastakkaisesti, 

joten siksi sen etumerkki on vaihdettava. Kaavassa (15) miinusmerkit kumoavat toisensa, mutta ne on 

jätetty kaavaan pelkästään vektorin suunnan havainnoimiseksi. 



Nyt voidaan kirjoittaa algoritmit pyörivien curling-kivien nopeuksien ja kulmanopeuksien päivityksille niiden 

liukuessa tai törmätessä toisiin kiviin. Algoritmit sisältävät neljä erityistä säätökerrointa, joilla saadaan 

reaalinen vaikutus viimeisteltyä oikein. On kuitenkin syytä muistaa, että liukumiseen ja törmäyksiin liittyy 

paljon sellaista mikrotason käyttäytymistä, etteivät nämä kertoimet riitä täydelliseen reaaliseen 

mallinnukseen. Ne riittävät kuitenkin saamaan näytöllä liikkeet törmäyksineen lähes reaalisia vastaaviksi. 

Kertoimien arvot voivat tällöin olla jotain muuta, mitä esimerkiksi pintamateriaaleille annetut taulukkoarvot 

kertovat. 

 

Säätökertoimet 

µs = liukumisen kitkakerroin 

µrot = pyörimisen kitkakerroin 

µrock = törmäyspinnoille käytettävä kitkakerroin 

e = sysäyskerroin (kimmoisuuden aste) 𝑒 ∈ [0,1] 

Periaatteessa kiven pyöriessä voisi ajatella liukumisen ja pyörimisen hidastumisen aiheutuvan saman 

kitkakertoimen µs perusteella. Mutta kuten myöhemmin todetaan kokemukset curling kiven 

käyttäytymisestä mm. pyörimisen suhteen eivät täysin vastaa fysiikan perusteorioita, mikrotasolla kitkan 

käyttäytymistä ei täysin tunneta. Nämä kolme kitkakerrointa ovat kaikki tarpeellisia simulaation 

toteutuksessa. 

Kiven liukuminen hoidetaan algoritmilla 1, missä voima F lasketaan kitkavoimana ja suunta saadaan 

nopeuden yksikkövektorin vastavektorista 

𝑭 = −𝜇𝑠 𝑚 𝑔 𝒗0       (16) 

Pyörimisen hidastuminen kitkavoiman vaikutuksesta voidaan fysiikan keinoin määrittää pyörimisen 

liikeyhtälöstä, joka on lineaarisen etenemisen liikeyhtälöä F=ma vastaava laki pyörimisessä. (Huom. tässä 

lasketaan vain suuruuksia) 

𝑀 = 𝐼𝛼,        (17)  

missä momentti M= Fµr on pyörimistä hidastavan kitkavoiman momentti pyörimisakselin suhteen. Curling 

kiven tapauksessa tämä voidaan arvioida, koska kiven liukurenkaan säde r ≈ 0.06 m ja kitkavoiman suuruus 

lasketaan yhtälön (15) mukaisesti käyttäen tässä eri kitkakerrointa. Tällöin pyörimisen liikeyhtälöstä 

 𝜇𝑟𝑜𝑡  𝑚 𝑔 𝑟 = 𝐼 𝛼 

saadaan ratkaistua kulmakiihtyvyyden α suuruus. Suunta saadaan kulmanopeuden yksikkövektorin 

vastavektorina. 

𝜶 = −
𝜇𝑟𝑜𝑡 𝑚 𝑔 𝑟

𝐼
𝝎0       (18) 

  



Algoritmissa 3. kuvataan curling-kiven pyörimisen mallinnus liukumisessa. 

 

 

Nyt voimme myös kirjoittaa curling-kivien reaalisen kitkallisen törmäyksen algoritmin, joka päivittää kivien 

massakeskipisteiden nopeudet sekä kulmanopeudet. Kiven paikka ja asento tulee päivittää aina kun on 

laskettu uudet nopeudet ja kulmanopeudet. Algoritmeissa 2., 3. ja 4. nämä on jätetty pois. 

 

  

Algoritmi 3: Curling-kiven pyörimisen hidastuminen 

1. Laske kulmakiihtyvyys kaavalla (18), käytä kitkakertoimena µrot 
2. Päivitä kulmanopeus 𝝎 +=  𝜶 ∆𝑡 

Algoritmi 4: Curling-kivien yleinen kitkallinen törmäys 

Kun törmäys tapahtuu eli kappaleet ovat siirtyneet toistensa ”tilaan” 

1. Laske törmäyksen vaikutussuoran yksikkövektori eli pinnan normaali n 
törmäyskohdassa (keskipisteiden välisen vektorin r12 yksikkövektori) 

2. Laske törmäävien pintojen suhteellinen nopeus 𝒗𝑟 = 𝒗2
∗ − 𝒗1

∗ , missä nopeudet 𝒗𝑖
∗ 

ovat massakeskipisteen ja törmäyspisteen ratanopeuden vektorisummia kaavan 
(8) mukaan 

3. Laske normaalin suuntainen impulssi Jn kaavoilla (4) ja (5). Etsi sysäyskertoimelle e 
kokeilemalla sopiva arvo 

4. Laske tangentin suuntainen impulssi Jt kaavoilla (9), (10) ja (11). Käytä 
kitkakertoimena µrock 

5. Päivitä kappaleiden nopeudet kaavoilla (12)  

𝒗1 +=  
𝑱𝑡+𝑱𝑛

𝑚1

𝒗2 +=  
𝑱𝑡−𝑱𝑛

𝑚2

  

6. Päivitä kappaleiden kulmanopeudet kaavoilla (15) 

𝝎1 +=  
(𝑅1 𝒏)×𝑱𝑡

𝐼1

𝝎2 +=  
(−𝑅2 𝒏)×(−𝑱𝑡)

𝐼2

  



Curling-fysiikan mallinnuksen ongelmakohtia 

Edellä oleva curling-kiven käyttäytymiselle kirjoitetut mallinnuksen algoritmit perustuvat fysiikan teoriaan, 

joka löytyy varmaan kaikista mekaniikkaa käsittelevistä kirjoista. Niissä ei vielä ole tullut esille keskeistä 

käyttäytymistä, josta koko peli on saanut nimensä curling eli liukumissuunnan taipuminen kiven pyörimisen 

johdosta. Tässä kohtaa myös curling-kivien havaittu käyttäytyminen ei noudata perinteistä fysiikan käsitystä 

kitkavoimien vaikutuksesta.  

Mikäli laitamme juomalasin pöydälle ylösalaisin ja saatamme sen liukumaan siten, että samanaikaisesti 

annamme sille pyörimisliikkeen. Tällöin voimme havaita, että juomalasin liukumissuunta kääntyy oikealle, 

jos pyörimissuunta on vastapäivään, ja vasemmalle, jos pyörimissuunta on myötäpäivään. Tämä voidaan 

selittää kitkavoiman avulla. Liukumiskitkan vääntömomentista massakeskipisteen suhteen johtuen lasin 

etureunaan kohdistuu suurempi paine kuin takareunaan, jolloin etureunassa vaikuttaa voimakkaampi kitka 

kuin takareunassa. Tällöin näiden kitkavoimien erotus on voima, joka siirtää kappaletta sivusuuntaan eli sen 

kitkavoiman suuntaan, joka vallitsee etureunassa. 

Curling-kivellä kuitenkin pyörimisen vaikutus liukumissuunnan taipumiseen kohdistuu päinvastaiseen 

suuntaan kuin edellisessä juomalasiesimerkissä. Tyypillinen ratakäyrän muoto on sellainen, jossa 

liukumissuunnan taipuminen tapahtuu suurimmaksi osaksi viimeisillä metreillä ja on enimmillään noin 1 m 

sivusuunnassa mitattuna. A. Pennerin mukaan tyypillinen kiven alkunopeus kilpailuissa on 𝑣 ≈ 2 𝑚/𝑠 ja 

𝜔 ≈ 1.5 𝑟𝑎𝑑/𝑠, jolloin kivi liukuu noin 28 m noin 20 sekunnissa. 

Kuva 5, Curling-kiven liukumissuunnan taipuminen pyörimisen johdosta 

Tässä kohtaa voi myös mainita, ettei asiaa tutkineet tiedeyhteisöt ole päässeet konsensukseen teoriasta, 

joka aukottomasti selittäisi kiven liikkeen. Yhtä kaikki voimme tuottaa simulaatioon kivien liukumissuunnan 

taipumisen yksinkertaisimmin määrittämällä curling-voiman Fc, jonka suunta on aina massakeskipisteen 

etenemisnopeuden v ja kulmanopeuden ω ristitulon v x ω yksikkövektori. Tällöin liukumissuunnan 

taipuminen tapahtuu aina oikeaan suuntaan. 

Curling-voiman suuruus onkin hieman ongelmallisempi määritellä. Tässä kohtaa on ehkä syytä luetella lisää 

niitä erikoispiirteitä, joita curling-simulaation mallinnuksessa joutuu ratkaisemaan, mikäli aikoo pyrkiä hyvin 

reaaliseen mallinnukseen. Tässä ei kuitenkaan kuvailla kovin tarkoin niitä teorioita, joita asiaan liittyvissä 

tieteellisissä julkaisuissa kuvaillaan, vaan ainoastaan tuodaan esille joitakin reaaliseen simulointiin 

hyödyllisiä seikkoja. 

Mark Denny luettelee artikkelissaan Curling rock dynamics: Towards a realistic model liukumissuunnan 

taipumisen lisäksi seuraavat curling kiven liukumiseen liittyvät erityispiirteet: 

1. Pelissä käytetyillä pyörimisnopeuksilla (1-4 kierrosta/liuku) taipumisen voimakkuus ei ole 
riippuvainen pyörimisnopeudesta 

2. Kiven liukuminen ja pyöriminen pysähtyvät aina samaan aikaan 
3. Normalisoitu nopeus eli nopeuden (suuruuden) suhde alkunopeuteen pienenee pyörimisessä 

hitaammin kuin etenemisessä paitsi aivan liukumisen loppuvaiheessa  

Pyörimisnopeuden ollessa 0-1 kierrosta/liuku liukumissuunnan taipuminen näyttäisi lisääntyvän 

pyörimisnopeuden kasvaessa. Tämä tulee esille tehdyissä koemittauksissa, joita mm. A. Penner tuo esiin 

artikkelissaan The physics of sliding cylinders and curling rocks. Tässä artikkelissaan Penner esittää 

0-1 m 



kokeellisesti määritetyn funktion liukumiskitkakertoimen suuruuden riippuvuudelle kiven nopeudesta. 

Liukumiskitka ei teoreettisesti ole riippuvainen hankaavien pintojen nopeudesta. Tämä ei kuitenkaan 

useinkaan pidä paikkansa kuin vain riittävän kovilla ja rikkoontumattomilla pinnoilla eikä varsinkaan curling-

kivillä. Pennerin suorittamien mittausten perusteella liukumiskitkakerroin on suoraan verrannollinen 

nopeuden potenssiin -1/2 tarkemmin esitettynä alla.  

𝜇𝑠 = 0.0080 𝑣−
1

2        (19) 

Fysiikan kannalta on oleellista, että saadaan jotenkin selitettyä ero kitkavoimille ja mahdollisesti 

jäänyppylöiden aiheuttamille impulsseille kiven etenemissuunnassa olevassa liukurenkaan etuosassa 

suhteessa takaosassa vaikuttaviin vastaaviin voimiin ja erityisesti niin, että etuosaan saadaan heikompi 

vaikutus. Yo. kitkakertoimen ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi edellä mainitun curling-voiman Fc 

mallinnuksessa. Tämä teoreettinen mallinnus tuottaa kyllä toivotun efektin, mutta pienillä todellisten 

kitkakertoimen eroilla se on kuitenkin aivan liian pieni. Lisäksi pitää muistaa, että kulmanopeus on myös osa 

liukurenkaan pinnan nopeutta. Tämä seikka johtaa edellisen teorian ristiriitaan sen suhteen, että 

kulmanopeuden suuruudella alueella 1-4 rad/sek ei näyttäisi olevan merkitystä liukumissuunnan taipumisen 

voimakkuuteen. 

Kun kulmanopeus ja etenemisnopeus ovat sopivan hiljaiset, on renkaan vasen tai oikea puoli riippuen 

pyörimissuunnasta jo lähes levossa jäähän nähden. Tällöin vaikuttaa ikään kuin kiven liukurengas pyrkisi 

takertumaan hetkittäin kiinni jäähän. Näitä tilanteita on hyvin hankala mallintaa teoreettisesti johtuen niissä 

vaikuttavien voimien epämääräisyydestä. Harald Nyberg ja kump. esittävät The asymmetrical friction 

mechanism that puts the curl in the curling stone tähän perustuvan mallin, jossa kiven liukurenkaan 

etureunan tuottamat naarmut jäässä pyrkivät ohjaamaan liukurenkaan takaosaa silloin, kun nopeudet ovat 

alhaiset. Tästä mallista puuttuivat fysikaaliset laskelmat asian vahvistamiseksi, mitä Mark Shegelski ja E. 

Jensen kritisoivat artikkelissaan Comment on the asymmetrical friction mechanism that puts the curl in the 

curling stone. 

Dennyn esittämässä mallissa kivi kerää liukuessaan ja pyöriessään jää-lumivyöhykkeen, joka muodostaa 

liukurenkaassa kitkaa alentavan sektoriin. Tämän sektorin suuruus ja paikka riippuu mallin mukaan 

pyörimis- ja etenemisnopeuksista. Tällä teorialla Denny pystyi jo teoreettisesti ja fysikaalisin laskelmin 

mallintamaan kaikki mainitsemansa kiven erityisominaisuudet, mutta ei kuitenkaan riittävällä 

voimakkuudella.  

Kaikki esitetyt teoreettiset ratkaisut eivät joko ole riittäviä tai ovat ristiriidassa joidenkin havaintojen kanssa. 

Näistä malleista voi kuitenkin löytää simulaatioon erilaisia toteutusmalleja. Pelisimulaatiossa voi tehdä 

sellaisia ratkaisuja, joille ei välttämättä löydy fysikaalisia perusteita. Tällöin voi edellä olevia erityispiirteitä 

lähestyä sopivan matemaattisen mallin kautta, joka tuottaa reaalisemman käyttäytymisen. Esimerkiksi 

edellä mainitulle curling-voimalle Fc tulisi löytää laskentamalli, joka tuottaisi arvoja kulma- ja 

etenemisnopeuden perusteella siten, että voiman suuruus kasvaa ja on riittävä, kun molemmat nopeudet 

alkavat olla sopivan pieniä. Toinen esimerkki on kulmakiihtyvyyden määrittävä kitkakerroin µrot, joka 

voidaan myös määrittää riippuvaksi kulmanopeuden ja etenemisnopeuden suuruuksista, jolloin voi yrittää 

tavoitella Dennyn esittämän ehdon 2 toteutumista. 
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Algoritmillisia ratkaisuja 

Yleinen helposti syntyvä ongelma törmäysten käsittelyssä on kappaleiden jumittuminen toisiinsa. Tämä 

syntyy tilanteessa, jossa kappaleet ovat siirtyneet yhden ohjelma-askeleen aikana liian syvälle toistensa 

”tilaan”. Kun törmäyksessä uudet nopeudet on laskettu ja asetettu, ja kappaleet liikkuvat poispäin 

toisistaan, saattaa olla, etteivät ne seuraavassa vaiheessa ole vielä päässeet irti toisistaan. Tällöin liian 

yksinkertainen törmäysten käsittely tuottaa uuden törmäyksen, jossa nopeudet taas vaihdetaan ja tällöin 

jumittuminen on syntynyt. Tämä ongelma voidaan poistaa monellakin yksinkertaisella tavalla. Esimerkiksi 

voidaan pitää kirjaa jokaisen siirron edellisestä paikasta ja ennen uusien nopeuksien asettamista siirretään 

kappaleet edelliseen paikkaan ja jatketaan siitä.  

Vektorigeometria tarjoaa myös yksinkertaisen ratkaisun tähän. Siinä tarvitsee vain laskea törmäävien 

pintojen suhteellisen nopeuden vr ja objektin 1 normaalin n pistetulo. Oletetaan, että nämä vektorit on 

määritelty kuten edellä, vr= v2*- v1*, jolloin positiivinen suunta on objektin 2 pinnan nopeuden suunta eli 

poispäin objektista 2. Tällöin normaali n osoittaa puolestaan poispäin objektista 1. Pistetulon vr.n 

positiivisuus merkitsee, että vektoreiden välinen kulma on pienempi kuin 90°, jolloin kappaleet ovat 

siirtymässä kauemmaksi toisistaan eli törmäystä ei synny. Kun taas negatiivisuus (kulma > 90°) merkitsee, 

että kappaleet ovat liikkumassa lähemmäksi toisiaan eli törmäys toteutuu. Tämä ehdon tutkiminen siinä 

vaiheessa, kun kappaleet ovat tunkeutuneet toisiinsa ennen törmäyksen soveltamista riittää estämään 

jumittumisen. Menetelmää voi myös hienosäätää siirtämällä kappaleita toisistaan poispäin viimeksi 

mainitussa tilanteessa. 

Toinen ratkaistava ongelma on kuinka hoitaa kaikki törmäykset oikeassa järjestyksessä ja jopa 

yhtäaikaisetkin. Fysiikkamoottoreiden yleinen ratkaisuperiaate on se, että törmäysten havainnoiminen ja 

niiden käsittely pidetään erillisinä toimintoina.  

Jos peliobjekteja ei ole liikaa ja varsinkin, jos objektit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia kuten curling-pelissä, 

voi huoletta tarkistaa törmäysmahdollisuudet jokaiselle mahdolliselle objektiparille. Tällöin törmäävät parit 

voi kirjata erilliseen globaaliin taulukkoon, jonka perusteella oikeat kivet välitetään törmäyksen 

käsittelijälle. 

applySliding() 
checkForCollisions() 
applyEachCollision() 

Lisäksi voi myös käyttää ns. jatkuvaa törmäysten havainnointia (continuous collision detecting), jossa 

mahdolliset törmäykset havaitaan jo etukäteen laskemalla törmäysehdot tulevassa tilanteessa ennen 

objektien siirtämistä. Tällöin törmäysten käsittelylle saadaan myös järjestys. 

Dokumentissa esitetyt perusalgoritmit on testattu VPython ympäristössä sekä Unityssa. VPython 

ympäristössä kokonaisuuden hallinta voidaan toteuttaa hyvin edellisellä perusratkaisumallilla. Unityssa 

fysiikan hallinta pitää toteuttaa eri periaatteella johtuen tapahtumapohjaiseen ohjelmointiin perustuvasta 

ympäristöstä, jossa peliobjekteja ohjaillaan skripteillä. Varsinaista pääohjelman jatkuvaa ”ohjausluuppia” ei 

ole. Unityssa on pitkälle kehittynyt fysiikkamoottori, jolla törmäysten ja liukumisten hallinta voidaan myös 

toteuttaa.  

Mikäli haluaa pitää koko fysiikan omissa ”hyppysissä” myös Unityssa, jotta kaikki erityispiirteet fysiikan 

ratkaisuihin on helpompi tehdä, pitää fysiikkamoottori ottaa kokonaan pois käytöstä kuten myös tehtiin 

tässä testauksessa. Objekteille voidaan lisätä käytännöllinen Rigidbody -komponentti, mutta siinä pitää 

asettaa moodi Is Kinematic päälle, jolloin objekti on fysiikkamoottorin laskennan ulkopuolella. Objektin 

nopeutta ja kulmanopeutta päivitetään skriptissä metodissa FixedUpdate() muuttujilla, jotka on määritelty 



skriptissä. Näiden muuttujien arvojen perusteella tulee objektin paikkaa ja asentoa muuttaa Transform 

komponentissa, jolla muutokset saadaan näkyviin. Kullakin objektilla on oma ilmentymä samasta skriptista.  

Rigidbody komponentti mahdollistaa Unityn automaattisen törmäysten havainnoinnin käyttöönoton. Tämä 

toteutuu, kun lisää objekteille Collider komponentin, jolle asetetaan moodi Is Trigger päälle. Tällöin 

Unity huolehtii törmäysten havaitsemisesta. Kun kaksi objektia tunkeutuu toistensa Collider 

komponenttien ”tilaan”, Unity suorittaa automaattisesti skriptiin lisätyn metodin OnTriggerEnter(), johon 

törmäyksen algoritmit voi kirjoittaa. Tässä joutuu törmäävältä objektilta pyytämään sekä myös asettamaan 

arvoja skriptissä määritellyille paikallisille muuttujille.  Tämä toteutetaan metodilla 

GetComponent<T>().localVar, missä tyyppi T määritellään skriptin nimen mukaan. On huomioitava, että 

yllä muuttuja localVar tulee määritellä julkiseksi (public), jos kielenä on C#. 
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/* Liite: Curling-kiven fysiikkaa Unityn skriptinä */
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
/* Script Rock2Behavior does not work, if you update the parameters of the Rigidbody component
   You have to update Transform component by using public member variables velocity v and 
 angular velocity w declared in this script */

public class Rock2Behavior : MonoBehaviour
{
    public Vector3 v, w; // Script variables to update velocity and angular velocity, 
                         // public for that can be seen in inspector window
    private Vector3 v2, w2; // for rb2 in collisions

    private float mass = 19.5f; //mass of rock
    private float R = 0.15f, r = 0.06f; //R= Real radius of the rock,r= real radius of the friction ring 
    private float g = 9.81f; // Gravitational acceleration

    // String List of Game Objects (rocks) names, each rock listed here 
    private List<string> rocks = new List<string> { "Rock1", "Rock2", "Rock3" }; // 
    
    // Agjusting coefficients
    // Coeffisions of Friction, e = coeff of restitution
    private float f = 0.02f, frot = 0.01f, graniteFriction = 0.2f, e = 0.7f; 

    // Auxiliar variables
    private Rigidbody rb1, rb2;
    private Vector3 vr,vsurface1, vsurface2, pos1, pos2, norm, tang, Jn, Jt, J, yaxis;
    private Vector3 Fric = new Vector3(0f, 0f, 0f); //Friction force    
    private float I1,I2, j; //Moment of Inertia, j= Magnitude of the moment of inertia
    private float alpha; //  angular acceleration magnitude
    private float dt; //Time step

    // Use this for initialization
    void Start()
    {
        rb1 = GetComponent<Rigidbody>();
        rb1.mass = mass;
        I1 = 0.5f * mass * R * R;
        yaxis = new Vector3(0, 1f, 0);

        if (rb1.name == "Rock1")
        {
            v= new Vector3(-1.9f, 0f, -0.05f);
            rb1.velocity = v;
            w = new Vector3(0f, 2.5f, 0f);
            rb1.angularVelocity = w;
        }
        else
        {
            v = new Vector3(0, 0,0);
            rb1.velocity = v;
            w = new Vector3(0, 0, 0);
            rb1.angularVelocity = w;
        }

//angular acceleration unit vector,  frot*mass*g*r=I*alpha
        alpha = frot * mass * g * r / I1; 

    }

1



    void OnTriggerEnter(Collider some)
    {

        dt = Time.deltaTime;
        
        rb2 = some.attachedRigidbody;
       
        // testing purposes: Debug.Log("v OnTriggerEnter " + v.ToString());
       
        if (rocks.Exists(name => name == some.name))
        {
            
            v2=rb2.GetComponent<Rock2Behavior>().v;
            w2= rb2.GetComponent<Rock2Behavior>().w;
            I2 = 0.5f * rb2.mass * R * R; // Moment of Inertia 
            pos1 = transform.position;// 
            pos2 = rb2.transform.position;// 
            norm = (pos2 - pos1).normalized; //unit norm pointing out of this object 

// total surface velocity of this object and the other object at the point of action
            vsurface1 = v + Vector3.Cross(w, R * norm);
            vsurface2 = w2 + Vector3.Cross(w2, -R * norm);

// Relative velocity of colliding surfaces            
            vr = vsurface2 - vsurface1; 

            if (Vector3.Dot(vr, norm) < 0)
            {
                //impulse toward normal direction
                j = (1 + e) * Mathf.Abs(Vector3.Dot(vr, norm)) 
                * rb1.mass * rb2.mass / (rb1.mass + rb2.mass);
                Jn = -j * norm;
                // Impulse toward tangential direction
                tang = (vr - Vector3.Dot(vr, norm) * norm).normalized;
                Jt = -graniteFriction * j * tang;
                //Total impulse
                J = Jn + Jt;
                
                // Update v, w and position
                v += (J / mass);
                v2 += (-J / rb2.mass);
                rb2.GetComponent<Rock2Behavior>().v = v2;
                transform.position += v * dt;
                rb2.transform.position += v2* dt;

                //R*norm is the radius vector of object 1 from cp to point P
                w += (1.0f / I1) * Vector3.Cross((R * norm), Jt);
                //-R*norm is the radius vector of object 2 from cp to point P
                w2 += (1.0f / I2) * Vector3.Cross((-R * norm), -Jt); 
                rb2.GetComponent<Rock2Behavior>().w= w2;
                //Update rotation (not used in this example)
                // transform.RotateAround(transform.position, yaxis, w.y * dt);

            }

        }
    }
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    // FixedUpdate is called once per frame
    // Time.deltaTime is constant
    void FixedUpdate()
    {
        
        Fric = -f * mass * g * v.normalized;

        v+= Fric * Time.deltaTime / mass;
        if (v.magnitude < 0.01)
            v = new Vector3(0, 0, 0);
        if (w.magnitude < 0.01)
            w = new Vector3(0, 0, 0);
        transform.position += v* Time.deltaTime;
        w+= -alpha * Time.deltaTime * w.normalized;
        //Update rotation (not used in this example)
        //transform.RotateAround(transform.position, yaxis, w.y * dt);
    }
}
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