
UNIVERZITA OBRANY 

Knihovna HLAGate 
Programátorská dokumentace 

 

Petr Františ 

24.1.2011 

 

 

 

  

Programátorská dokumentace knihovny HLAGate, výsledek projektu „DISIM“ 



Popis knihovny 
Knihovna HLAGate je určena pro propojení hostitelské aplikace do distribuované simulace pomocí 

protokolu HLA. Knihovna potřebuje nainstalovaný produkt VR-Link firmy MÄK. Bez tohoto 

nainstalovaného produktu včetně platné licence nabude tato knihovna pracovat. 

Knihovna HLAGate po spuštění inicializační funkce vytváří nové vlákno (thread).  Toto vlákno provede 

vytvoření komunikačních tříd nástroje VR-Link a pokusí se připojit na RTI. Pokud se připojení zdaří, 

vytvoří se objekty kritických sekcí a objekt pro řízení simulovaného času v rámci federace. Vlákno 

vstoupí do smyčky, kdy načítá stav vzdálených entity z federace a publikuje stav lokálních entit. 

Paralelně k tomuto vláknu knihovna poskytuje funkce pro zjišťování stavu vzdálených entity a 

k přidání, odebrání nebo změně stavu lokálních entity. Tyto funkce jsou synchronizovány v rámci 

knihovny s vyžitím objektu kritické sekce, tak aby nedošlo k porušení integrity dat.  

 

Obrázek 1 – Vnitřní architektura knihovny HLAGate 

Jedním z důležitých úkolů, které vykonává knihovna HLAGate je převod souřadnice vzdálených i 

lokálních entit. VR-Link standardně pracuje s geocentrickou souřadnicovou soustavou, většina 

aplikací pracujících nad geografickými daty (a vizualizační jádro) pracuje v souřadné soustavě WGS-84 

UTM. Proto knihovna HLAGate musí převádět souřadnice entit mezi těmito soustavami. 

Knihovna HLAGate zpracovává události, ke kterým dochází v rámci federace.  Dvě nejvýznamnější 

události jsou střelba a detonace. Událost střelba je vyvolána vždy, když entita vystřelí (a to i když na 

nikoho nemíří). Událost detonace je vyvolána při explozi (například, mina, munice, dopad střely atd.). 
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Při určitém druhu munice tyto události spolu souvisí. Například při střelbě raketou je nejprve 

vyvolána událost střelba a po dopadu střely je vyvolána událost detonace.  Knihovna HLAGate 

zpracovává tyto události a v případě, že tato událost ovlivní nějakou lokální entitu (za kterou jsme 

odpovědní) nastaví patřičné příznaky entity v úložišti lokálních entit. Vizualizační systém pomocí 

funkcí knihovny HLAGate tyto příznaky v pravidelných intervalech čte a reaguje na ně. Při detekci 

zasažení (střelou nebo detonací) je z příznaků možno určit typ munice, kterým byla entita zasažena a 

charakter zásahu (přímý, blízký, vzdálený, atd.). Z těchto údajů je vypočítáno poškození entity a 

vyvolán zvukový a grafický efekt. Toto poškození je zpětně zasláno pomocí funkcí knihovny HLAGate 

jako stav entity pro ostatní simulátory ve federaci. 

 

 

Obrázek 2 – Architektura propojení vizualizačního systému s knihovnou HLAGate 

 

Použití knihovny 
Knihovna je dodána ve tvaru dynamicky linkované knihovny, spolu s knihovnou se dodává i definiční 

soubor pro překladač a hlavičkový soubor s definicí vstupních funkcí. Jsou to soubory: 

 HLAGate.dll, 

 HLAGate.lib, 

 HLAGate.h 
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Soubor HLAGate.lib se přidá k seznamu knihoven pro linker. Soubor HLAGate.dll musí být umístěn 

v pracovním adresáři vytvořené aplikace. 

 

  



Seznam poskytovaných funkcí 

 

int ConnectToFederation(char *name); 

 

Tato funkce zavolá RTI a připojí aplikaci do HLA federace daného jména 

parametry: 

name 

ukazatel na řetězec znaků (typ char) se jménem federace. 

návratová hodnota: 

nula pokud funkce proběhla správně, nenulová pokud se během provádění funkce vyskytla 

chyba 

 
int CreateEntity(int platform,int platformdomain,int country,int 

category,int subcategory,int specific,int extra,char *name); 

 

Tato funkce vytvoří lokální entitu, která bude spravována aplikací. Parametry této funkce jsou 

identifikátory entity dle standardu HLA. 

parametry: 

int platform,int platformdomain,int country,int category,int 

subcategory,int specific,int extra 

proměnné typu int, které reprezentují identifikátor entity dle standardu HLA/DIS 

char *name 

ukazatel na řetezec znaků se jménem entity 

návratová hodnota: 

identifikátor vytvořené entity (číslov seznamu entity) nebo hodnota (-1) pokud se během 

provádění funkce vyskytla chyba. 

 
 

int CreateAggregate(int platform,int platformdomain,int country,int  

category,int subcategory,int specific,int extra,char *name); 

 

Tato funkce vytvoří agregovanou entitu, která bude spravována aplikací. Parametry této funkce jsou 

identifikátory entity dle standardu HLA. 

parametry: 

int platform,int platformdomain,int country,int category,int 

subcategory,int specific,int extra 

proměnné typu int, které reprezentují identifikátor agregáta dle standardu HLA/DIS 



char *name 

ukazatel na řetezec znaků se jménem agregáta 

návratová hodnota: 

identifikátor vytvořeného agregáta (číslo v seznamu agregátů) nebo hodnota (-1) pokud se 

během provádění funkce vyskytla chyba. 

 
 

void SetEntityPositionUTM(int index,double east,double north,double alt); 

 

Tato funkce nastaví pozici entity označené proměnnou index na pozici v souřadném systému WGS-84 

UTM dle obsahu proměnných east, north a nadmořské výšky alt. 

parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) entity v seznamu entit 

double east 

x ová souřadnice entity v souřadném systému UTM 

double north 

y ová souřadnice entity v souřadném systému UTM 

double alt 

výška entity v souřadném systému UTM 

 

void SetEntityPosition(int index,double x,double y,double z); 

 

Tato funkce nastaví pozici entity označené proměnnou index na pozici v geocentrickém souřadném 

systému dle obsahu proměnných x, y a z. 

parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) entity v seznamu entit 

double x 

x ová souřadnice entity v geocentrickém souřadném systému  

double y 

y ová souřadnice entity v geocentrickém souřadném systému 

double z 



z ová souřadnice entity v geocentrickém souřadném systému 

 
void SetAggregatePositionUTM(int index,double east,double north,double 

alt); 

 
Tato funkce nastaví pozici agregované entity označené proměnnou index na pozici v souřadném 

systému WGS-84 UTM dle obsahu proměnných east, north a nadmořské výšky alt. 

parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) agregáta v seznamu entit 

double east 

x ová souřadnice agregáta v souřadném systému UTM 

double north 

y ová souřadnice agregáta v souřadném systému UTM 

double alt 

výška agregáta v souřadném systému UTM 

 

void SetAggregatePosition(int index,double x,double y,double z); 

 

Tato funkce nastaví pozici agregáta označené proměnnou index na pozici v geocentrickém 

souřadném systému dle obsahu proměnných x, y a z. 

parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) agregáta v seznamu entit 

double x 

x ová souřadnice agregáta v geocentrickém souřadném systému  

double y 

y ová souřadnice agregáta v geocentrickém souřadném systému 

double z 

z ová souřadnice agregáta v geocentrickém souřadném systému 

 
int StartGetEntityList(THLAEntity *entity); 

 

Tato funkce vrátí informace o první vzdálené entitě do struktury THLAEntity. 



parametry: 

THLAEntity *entity  

ukazatel na alokovanou strukturu THLAEntity. Tato struktura se naplní údaje o první 

entitě v seznamu vzdálených entit. 

návratová hodnota: 

nula, pokud funkce proběhla v pořádku a v seznamu vzdálených entit je další entita. 

int GetNextEntityList(THLAEntity *entity); 

 

Tato funkce vrátí informace o další entitě v seznamu vzdálených entit. Informace jsou uloženy ve 

struktuře THLAEntity. 

parametry: 

THLAEntity *entity  

ukazatel na alokovanou strukturu THLAEntity. Tato struktura se naplní údaje o další 

entitě v seznamu vzdálených entit. 

návratová hodnota: 

nula, pokud funkce proběhla v pořádku a v seznamu vzdálených entit je další entita. 

 
void StopGetNextEntityList(); 

 

Tato funkce ukončí načítání seznamu vzdálených entit. 

 
void Exit(); 

 

Tato funkce ukončí spojení s federací a odpojí aplikaci z distribuované simulace. 

 
void SetReferencePositionUTM(double east,double north,double alt); 

 

Tato funkce slouží k zadání referenční pozice (vlastní pozice entity reprezentující aplikaci). Tato 

pozice je použita pro převod souřadnic do souřadné soustavy UTM. Tato pozice se vezme jako základ 

pro převod souřadnic entit a agregátů do souřadné soustavy UTM. Zpravidla se tato pozice 

ztotožňuje s pozicí vlastní entity (například s vozidlem simulátoru). 

double east 

x ová souřadnice referenční pozice v souřadném systému UTM 

double north 

y ová souřadnice referenční pozice v souřadném systému UTM 

double alt 



výška referenční pozice v souřadném systému UTM 

 

 
void SetEntityKillState(int index,bool stat);  

 

Tato funkce nastaví status entity index. Status určuje zda je entita živá nebo mrtvá. 

parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) entity v seznamu entit 

bool stat 

hodnota true, pokud je entita aktivní, hodnota false pokud je entita zničena. 

 
void SetEntityDamageState(int index,int damage);  

 

Tato funkce nastaví míru poškození entity index v procentech. 

parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) entity v seznamu entit 

int damage  

poškození entity v procentech (0-100). 

 
bool GetEntityDetonatedFlag(int index);  

 

Tato funkce vrátí příznak, zda entita index byla poškozena blízkou detonací. 

parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) entity v seznamu entit 

návratová hodnota: 

true pokud je entita poškozena blízkou detonací, false pokud entita není detonací poškozena 

 

bool GetEntityFiredFlag(int index);  

Tato funkce vrátí příznak, zda entita index byla zasažena palbou. Po vrácení příznaku se interní 

příznak vynuluje, tedy při dalším zavolání již tento příznak nevrátí pokud entita nebyla znovu 

zasažena. 



parametry: 

int index 

číslo (identifikátor) entity v seznamu entit 

návratová hodnota: 

true pokud je entita poškozena střelbou, false pokud entita není poškozena střelbou 

 

 

  



Použité struktury 
 

struct CLASS_DECLSPEC THLAEntity { 

 

 int platform; 

 int platformdomain; 

 int country; 

 int category; 

 int subcategory; 

 int specific; 

 int extra; 

 char name[255]; 

 char id[255]; 

 int damage; //0-3 

 bool killed; 

 

 //*** UTM coordinates 

 double x; 

 double y; 

 double alt; 

 

 double heading; 

 double pitch; 

 double roll; 

 

 double velx; 

 double vely; 

 double velz; 

 

 //*** geocentric coordinates 

 double geo_x; 

 double geo_y; 

 double geo_z; 

}; 

 

Struktura THLAEntity je použita pro získání informací o vzdálených entitách. Obsahuje údaje o 

vzdálené entitě tak jak jsou poskytnuty vlastníkem entity. 

Proměnné : 

int platform; 

 int platformdomain; 

 int country; 

 int category; 

 int subcategory; 

 int specific; 

 int extra; 

 

tvoří identifikátor typu entity dle standardu HLA. 

 

Pole znaků: 

char name[255]; 

tvoří slovní název entity. 



 

 

 

Pole znaků: 

char id[255]; 

tvoří identifikátor výskytu entity v HLA federaci. 

Proměnné: 

double x; 

 double y; 

 double alt; 

obsahují pozici a výšku entity v souřadném systému WGS-84 UTM. 

 

Proměnné: 

double heading; 

 double pitch; 

 double roll; 

obsahují orientaci entity pomocí trojice eulerových úhlů. 

 

Proměnné: 

 double velx; 

 double vely; 

 double velz; 

obsahují jednotlivé složky vektoru rychlosti entity v metrech za sekundu. 

 

Proměnné: 

double geo_x; 

 double geo_y; 

 double geo_z; 

obsahují pozici a výšku entity v geocentrickém souřadném systému. 

 

  



Příklad užití knihovny 
Tento příklad připojí aplikaci do federace VR-Link. Po připojení vytvoří lokální entitu Uaz a lokální 

agregovanou entitu MechCeta.  

Po vytvoření entit periodicky vypisuje stav všech vzdálených entit. Zároveň periodicky kontroluje, zda 

první entita nebyla poškozena detonací. Pokud ano, nastaví míru poškození. 

 

ConnectToFederation("VR-Link"); 

 CreateEntity(1,1,222,1,2,1,0,"Uaz"); 

 CreateAggregate(11,1,225,3,4,0,0,"MechCeta"); 

 SetAggregatePosition(0,677289,5461754,200); 

 

 SetEntityPositionUTM(1,677289,5461754,200); 

 SetReferencePositionUTM(677289,5461754,200); 

 

 THLAEntity entity; 

 int ret; 

 char type[255]; 

 int damage=0; 

 

 

 do { 

 

 ret=StartGetEntityList(&entity); 

 

 while (ret>0) { 

  printf("%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d, %s  id: %s Pos:%f %f %f  \n 

Orient: %f %f %f  Velocity: %f %f %f\n 

",entity.platform,entity.platformdomain,entity.country,entity.category,enti

ty.subcategory,entity.specific,entity.extra,entity.name,entity.id,entity.x,

entity.y,entity.alt,entity.heading,entity.pitch,entity.roll,entity.velx,ent

ity.vely,entity.velz); 

 

  printf("%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d, %s  id: %s Pos:%f %f %f 

\n",entity.platform,entity.platformdomain,entity.country,entity.category,en

tity.subcategory,entity.specific,entity.extra,entity.name,entity.id,entity.

x,entity.y,entity.alt); 

   

  if (GetEntityDetonatedFlag(0)) {  

   printf("We are damaged by detonation!\n"); 

   damage+=25; 

   SetEntityDamageState(0,damage); 

  } 

  ret=GetNextEntityList(&entity); 

 } 

 StopGetNextEntityList(); 

 

 } while(true); 

 


