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 { 
   parent.SetAngle(theta1); 
   child.SetBone(parent.X() + parent.Re(), 
parent.Y() +  

  parent.Im(), child.Length(), theta2+theta1, 
1, true); 
 } 
} 

 
A fenti kódban példát láthatunk arra is, hogyan kell átszámolni OpenGL-ben az ab-

lak, illetve az OpenGL saját koordinátarendszere között. 
Három vagy több csont esetén a kinematikus lánc bonyolulttá válik, az analitikus 

megoldás már nem alkalmazható. Ezekre a feladatokra is születtek jó megoldások, ám 
ezek bemutatása és összehasonlítása majd a következő cikkekben történik. 
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XVIII. rész 

III.3.4.3. A hangfal programozása 
Az EV3 téglahangfalát a következő ev3_sound.h és ev3_sound.c modulokban (kell 

használni az #include "C:\Apps\Bricx\API\ev3_sound.h"-t) lévő típusok és függ-
vények segítségével programozhatjuk: 

 
Az ev3_sound.h típusa:  
typedef struct 
{ 
   unsigned short Frequency; 
   unsigned short Duration; 
} Tone;  
Az ev3_lcd.h függvényei:  
bool SoundInit(); 
Inicializálja a hangfalat.  
bool SoundOpen(); 
Megnyitja a kommunikációt a hangfallal.  
bool SoundClose(); 
Lezárja a kommunikációt a hangfallal.  
bool SoundExit(); 
Kilép a hangfal üzemmódból. 



26 2018-2019/2 
 
 
 
 
 

bool SoundInitialized(); 
Visszatéríti, hogy a hangfal inicializálva volt-e vagy sem.  
void PlayFileEx(char* pFileName, byte volume, bool loop); 
Lejátsz egy .rmd, .wav, .rso hangállományt. A paraméterek közül pFileName az ál-

lomány neve, volume jelöli, hogy mennyire legyen hangos, a loop pedig azt, hogy ismé-
telje-e vagy sem. 

 
void PlayFile(char* pFileName); 
Alapértelmezett módon (volume = 100, loop = false) játssza le a pFileName ne-

vű hangállományt. 
 
void PlayToneEx(unsigned short frequency, unsigned short duration, 

byte volume); 
Lejátsz egy adott hangot. A paraméterek közül a frequency a hang frekvenciáját, a 

duration a lejátszás hosszát, a volum a lejátszás erejét adja meg. 
 
void PlayTone (unsigned short frequency, unsigned short duration); 
Alapértelmezett módon (volume = 100) játszik le egy adott hangot. 
 
void PlaySound(byte aCode); 
Lejátsz egy, az aCode-dal azonosított rendszerhangot. 
 
void PlayTonesEx(Tone tones[], size_t size); 
A tones[] tömbben megadott hangokat játssza le, size a tömb mérete, vagyis a le-

játszandó hangok száma. 
 
void PlayTones(Tone tones[]); 
Lejátssza a tones[] tömbben megadott hangokat. 
 
int SoundState(); 
Visszatéríti a hangfal állapotát. 
 
void StopSound(); 
Leállítja a lejátszást, üresjáratra állítha a hangfalat. 
 
bool SoundTest(); 
Teszteli, hogy a hagfal foglalt-e vagy sem, vagyis éppen lejátszik-e valamit vagy sem. 
 
void SoundReady(); 
Készenléti állapotba helyezi a hangfalat. Ha a hangfal foglalt (épp lejátszik valamit), 

várakozik, míg fel nem szabadul. 
 
void MuteSound(); 
Elnémítja a hangfalat. 
 
void UnmuteSound(); 
Beindítja az elnémított hangfalat. 
 
void ClearSound(); 
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A StopSound szinonimája. 
 
A következő program bemutatja a hangfal működését, lejátszik egy hangot 

(TONE_A4 – negyedik oktávú, 440 Hz frekvenciájú egyvonalas a kamarahangot, vagyis a 
Lá-t), alapértelmezett rendszerhangot, valamint egy tömbben megadott zenét (Örömóda). 

1. #include <stdio.h> 
2. #include <unistd.h> 
3. #include "c:\APPS\Bricx\API\ev3_lcd.h" 
4. #include "c:\APPS\Bricx\API\ev3_command.h" 
5. #include "c:\APPS\Bricx\API\ev3_sound.h" 
6.  
7. Tone music[] = { 
8.   {TONE_E4, MS_500}, 
9.   {TONE_E4, MS_500}, 
10.   {TONE_F4, MS_500}, 
11.   {TONE_G4, MS_500}, 
12.   {TONE_G4, MS_500}, 
13.   {TONE_F4, MS_500}, 
14.   {TONE_E4, MS_500}, 
15.   {TONE_D4, MS_500}, 
16.   {TONE_C4, MS_500}, 
17.   {TONE_C4, MS_500}, 
18.   {TONE_D4, MS_500}, 
19.   {TONE_E4, MS_500}, 
20.   {TONE_D4, MS_500}, 
21.   {TONE_C4, MS_500}, 
22.   {TONE_C4, MS_500} 
23. }; 
24.  
25. int main() 
26. { 
27.   SoundInit(); 
28.   PlayTone(TONE_A4, MS_500); 
29.   Wait(SEC_1); 
30.   PlaySound(SOUND_FAST_UP); 
31.   Wait(SEC_1); 
32.   PlayTones(music); 
33.   Wait(SEC_1); 
34.   return 0; 
35. } 

 

III.3.4.4. Parancs 
Az ev3_command.h egyetlen parancsot (függvényt) tartalmaz, mégpedig a következőt: 
 
void Wait(unsigned long ms); 
A megadott ms milliszekundumig várakozik. 
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