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Abstract—The use of Virtual Environments in system control
operation, in particular power systems (power generation and
propagation), provides new paradigms to daily activities of
monitoring and controlling. The existence of a three-dimensional
geometric model, true to the real structures, when used to develop
Virtual Reality systems, allows the acquisition of mental models
that improve communication between Control Room and field
operators. Besides this, it enables the conception of simulators
and training environments.
This paper proposes a methodology of creating scene graphs
applied to electric power substations during model groups’ creation phase, in order to automate the virtual scenes replication.

O objetivo básico deste trabalho é propor uma estratégia
para reduzir o tempo de fabricação em larga escala de
ambientes virtuais de subestações de energia elétrica. Além
disso, esta estratégia visa evitar erros e melhorar o processo
de construção de AVs para Subestações de Energia Elétrica,
possibilitando redução de equipes técnicas. Para a rápida
criação de arranjos, uma ferramenta de edição GUI (Graphical
User Interface) baseada em diagramas de fluxo é proposta.
II. F UNDAMENTAÇ ÃO
A. Grafos de Cena

Palavras-chave—Ambiente Virtual, Grafos
Subestação elétrica, Unity, arranjos virtuais.
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I. I NTRODUÇ ÃO

R

EALIDADE Virtual (RV) é, antes de tudo, uma “interface avançada do usuário” para acessar aplicações executadas no computador, tendo como caracterı́sticas a visualização
de, e movimentação em, ambientes tridimensionais em tempo
real e a interação com elementos desse ambiente [1].
Para construir ambientes de Realidade Virtual, tais como
simuladores, um dos principais desafios é a otimização do
desenvolvimento de elementos que aparecem repetidamente e
em larga escala. Tais elementos quando não são desenvolvidos
de forma eficaz, atrasam a construção de um ambiente virtual
devido ao tempo empregado na modelagem, posicionamento
e conexão com elementos da cena [7].
A criação de Sistemas de Realidade Virtual (SRV) aplicado
à subestações (SE) de energia elétrica, revelou uma gama de
desafios importantes para modelagem de Ambientes Virtuais
(AV). Um dos problemas na criação de SRV, é a geração em
grande escala de AV tendo em vista a baixa quantidade de
insumos para sua produção. Vale salientar outros problemas
na criação de AV, como o posicionamento de equipamentos,
complexidade em conectá-los e o tempo de produção.
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Segundo Walsh [8], Grafos de cena são estruturas de dados
utilizadas para organizar o conteúdo da cena hierarquicamente,
resolvem problemas que geralmente surgem na composição e
gestão da cena.
O grafo de cena (Figura 1) é formado, por nós conectados
por arestas compondo um grafo acı́clico direcionado. Cada
nó possui um conjunto de atributos que podem, ou não,
influenciar seus nós conectados. Os nós são organizados de
uma maneira hierárquica correspondendo semântica e espacialmente com o mundo modelado [8], [9].

Fig. 1. Diagrama de um grafo de cena [9].

Os nós podem ser divididos em três categorias: nó raiz, nós
intermediários que são chamados de nós internos ou nós de
agrupamento e os nós folha que estão localizados no final de
um ramo. O nó raiz é o primeiro nó do grafo e todos os outros
nós estão ligados a ele direta ou indiretamente. O nós internos
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possuem várias propriedades, sendo o uso mais comum o de
representar transformações 3D (rotação, translação e escala)
[9].
Os grafos de cena utilizam um princı́pio chamado de
herança, isso significa que os nós filhos armazenam o estado
do nó pai, onde o estado significa a posição, orientação e
escala dos elementos no ambiente virtual. A herança é uma
propriedade dos grafos de cena que determina que cada nó
deve herdar as propriedades de seus ancestrais.
B. Arranjos Fı́sicos de Subestações
A energia elétrica possui o privilégio de poder ser transmitida eficientemente a longas distâncias. No entanto, para que a
transmissão e a distribuição de energia elétrica sejam viáveis,
é necessário que esta seja condicionada e controlada, a partir
dos geradores aos centros industriais e urbanos [5].
A Figura 2 representa o fluxo da energia elétrica que é
produzida por geradores em uma usina hidroelétrica e enviada para uma subestação de transmissão onde sua tensão é
medida e controlada para fins de qualidade. Por uma linha de
transmissão até uma subestação de distribuição, a energia é
transmitida e rebaixada para ser utilizada nas áreas urbanas.

possı́vel criar templates de arranjos que possam ser reutilizados em qualquer outra SE.
C. Ambiente Virtual de Subestações
O conceito “mundo virtual” é algo que se deve entender
como mundos que não têm existência real palpável e sim,
uma existência aparente ou simulada, provêm de ambientes
tridimensionais e realı́sticos nos quais os usuários se sentem
imersos e possuem capacidade de interagirem [4].
A Realidade Virtual (RV) pode ser definida como uma
avançada tecnologia de interface homem-computador que envolve simulação em tempo real e interações por meio de
canais multissensoriais, notavelmente pelos sentidos da visão,
audição e tato [3].
Segundo Kirner [6] um dos aspectos mais relevantes da
interface é a interação do usuário com o ambiente virtual, pois
está relacionada com a capacidade do computador detectar
as ações do usuário e reagir instantaneamente, modificando
aspectos da aplicação.
A criação de Sistemas de Realidade Virtual (SRV) aplicado
à subestações (SE) de energia elétrica (Figura 3), revelou uma
gama de desafios importantes para modelagem de Ambientes
Virtuais (AV). Um dos problemas na criação de SRV, é a
geração em grande escala de AV tendo em vista a baixa
quantidade de insumos para sua produção. Vale salientar outros
problemas na criação de AV, como o posicionamento de
equipamentos, complexidade em conectá-los e o tempo de
produção.

Fig. 2. Rede de Transmissão de Energia Elétrica [14].

Subestação é um conjunto de equipamentos industriais
interligados com objetivo de controlar o fluxo de potência,
modificar tensões e alterar a natureza da corrente elétrica,
assim como garantir a proteção do sistema elétrico [10].
O arranjo fı́sico de uma subestação, é um conjunto de
equipamentos que fazem parte do sistema de geração,
transmissão e distribuição. Estes conjuntos de equipamentos
são separados por nı́veis de tensões, localização e a linha de
transmissão. Segundo [11] existem 8 tipos de configurações
de arranjos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barra Simples;
Barra Simples com By-Pass;
Barra Simples Seccionado;
Barra Principal e Transferência;
Barra Dupla, um Disjuntor;
Barra Dupla com Dois Disjuntores;
Barra Dupla com Disjuntor e Meio;
Barramento em Anel.

As configurações de arranjos não são aplicáveis somente
a uma SE, outras possuem o mesmo tipo de configuração,
podendo ser diferentes apenas no nı́vel de tensão e modelo
de equipamentos. Com a padronização dos arranjos, torna-se

Fig. 3. Subestação Virtual de Ribeirão das Neves - Brasil, Minas Gerais.

Considerando que RV permite que engenheiros e operadores
possam ver e interagir com plantas de processos, de forma
segura, sem exposição a riscos presentes nos ambientes reais,
destacam-se vantagens no uso de RV para treinamento e
educação [2]:
•

•
•
•

É possı́vel visualizar, navegar e interagir com estruturas
virtuais à semelhança dos reais, sem custos de viagens e
sem exposição a riscos presentes nos ambientes reais;
É possı́vel simular operações e situações de risco, sem
danos reais à equipamentos, instalações e pessoas;
Permite ao aprendiz refazer experimentos de forma atemporal, fora do âmbito de uma aula clássica;
Provê igual oportunidade de comunicação para estudantes
de culturas diferentes, a partir de representações.
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III. T RABALHOS C ORRELATOS
Esta seção apresenta uma breve descrição de trabalhos
relacionados ao desenvolvimento de ambientes virtuais de
subestações de energia elétrica.
A. Scene Graph Organization and Rendering in 3D Substation
Simulation System
A pesquisa de Guangwei [12] enfatiza a criação de modelos
com nı́veis de detalhes diferentes para cada equipamento
(Figura 4), abordando a técnica de grafos de cena para otimizar
a renderização dinâmica dos modelos, melhorando o processamento gráfico e gerando uma taxa de atualização de 30
FPS (Frames per Second, em portugês: Quadros por Segundo)
para computadores em geral. A vantagem deste trabalho é a
utilização de grafos de cena para a renderização do ambiente
virtual, melhorando a performance do sistema, seja qual for o
computador. Uma desvantagem é o sistema utilizar modelos
com alguns nı́veis de qualidade diferentes para realizar o LOD
(Level of Detail), que poderia ser automática utilizando apenas
um modelo.

Fig. 4. Subestação com renderização dinâmica [12].

B. 3D Virtual Models Applied in Power Substation Projects
O trabalho de Quintana [13] apresenta uma metodologia
para criação de modelos aplicados a subestações de energia
elétrica do México (Figura 5). São apresentadas etapas para
criação de um passeio virtual, coleta de informações, modelagem de equipamentos e renderização do passeio virtual. É
abordado também, a complexidade de adequação de ambientes
virtuais existentes a reformas nos pátios da SE. A vantagem
deste trabalho é a realidade que a cena possui. Uma desvantagem é que o sistema não possui suporte para controle e
monitoramento de sistema crı́ticos de energia em tempo real.
Também não possui a produção extensiva de SE, se limitando
apenas em uma.
IV. D ESENVOLVIMENTO
Nesta seção serão destacados os processos de criação de um
método de modelagem de arranjos lógicos, baseados em grafos

Fig. 5. Visão aérea do modelo virtual da subestação de Xochimilco [8].

de cena para concepção de Ambientes Virtuais aplicados a
subestações de energia elétrica.
O projeto do SRV é composto por várias etapas de desenvolvimento e segue um pipeline de produção. Na etapa de
modelagem de elemento 3D, é necessário entrada de dados
(fotos, CAD, dimensões) para a criação de modelos realı́sticos,
aplicação de texturas e dimensões dos equipamentos reais
nos equipamentos virtuais, dispondo de um ambiente virtual
fidedigno ao real.
Após a criação dos modelos 3D, é feita a preparação do
cenário virtual. Nessa etapa os modelos criados são incluı́dos
na cena, um dos métodos para posicionamento semiautomático
de componentes foi descrito no trabalho de [14]. Trata-se de
uma ferramenta de posicionamento de elementos a partir do
reconhecimento de sı́mbolos de plantas CAD.
Com a utilização desta ferramenta o tempo de produção
foi reduzido consideravelmente, entretanto existem vários
obstáculos na criação dos arranjos, como a grande quantidade
de elementos e a complexidade de criação dos cabos condutores que os interligam.
O desenvolvimento da proposta foi dividida em módulos:
criação de arranjos em uma ferramenta tipo Windows e
utilização da ferramenta para posicionar os Prefabs no cenário.
A. Criação de Arranjos
Os arranjos possuem padrões que possibilitam sua
reutilização em outros ambientes, alterando apenas os elementos que os compõem. Como foi descrito anteriormente,
os arranjos possuem oito tipos de configuração, visando esse
benefı́cio foi desenvolvido uma ferramenta do tipo Windows
(Figura 6a) para criar e utilizar templates de arranjos, possibilitando a rápida criação dos arranjos virtuais.

Fig. 6a. Ferramenta Windows para criação de arranjos virtuais.

A ferramenta constitui de uma interface para criação de
diagramas que define como o arranjo é criado, ou seja, uma
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configuração de arranjo. A interface possui botões de acesso
rápido para Criar, Abrir, Salvar, Limpar e Gerar o arranjo
virtual. Para a criação dos arranjos, são necessários três tipos
de Blocos (Nós), são eles:
•
•
•

Fig. 6b. Arranjo virtual criado utilizando a ferramenta.

interface bidimensional para criar grupos de objetos tridimensionais. Ela é composta por duas áreas de trabalho, o Diagram
Editor e Distances List.
O Distances List é o local de criação e modificação
das distâncias padrões que são utilizadas em projetos de
subestações de energia elétrica de Minas Gerais, permitindo
o pré-posicionamento dos elementos. Cada SE possui pátios
de diferentes nı́veis de tensão, variando de 13.8 mil a 750 mil
Volts, possibilitando rebaixar e aumentar a tensão de saı́da de
cada linha de transmissão que destina-se às áreas industriais
e urbanas. Determinados nı́veis de tensões necessitam de uma
distância maior que tensões menores, consequentemente para
assegurar nenhuma interferência nas fases, os componentes
dos arranjos se posicionam distantes um dos outros. Por esse
motivo, engenheiros utilizam distancias padrões para projetar
arranjos de diferentes tipos de tensões.
Para inserir dados de distâncias deve-se informar o tipo
de equipamento, tensão, e as distâncias entre os mesmos
equipamento (a partir do centro) e ao próximo elemento do
arranjo , podendo visualizar o tipo de posicionamento dos
elementos no lado direito da tela (Figura 7).

Fig. 7. Distance List - Local de Inserção de Distâncias.

Para fins de desenvolvimento de ambientes virtuais por uma
equipe, todas as distâncias são armazenadas no formato XML
(eXtensible Markup Language) em diretório compartilhado,
podendo assim trocar informações de distâncias e criar uma
biblioteca populosa.
O Diagram Editor é o local de criação e edição dos
diagramas, nele é possı́vel inserir blocos e criar qualquer

Bloco Init Node: inicia o diagrama;
Bloco GameObject: insere ao fluxo do diagrama um
modelo 3D;
Bloco End Node: finaliza o diagrama.

Para criar um grafo de cena, primeiramente é necessário
inserir o bloco Init Node (Figura 8.a) que configura os
parâmetros do arranjo, como o prefixo do nome dos modelos,
nome, tensão e exibir uma caixa colorida em volta do arranjo,
logo define o começo do diagrama.
Após a inicialização, é possı́vel inserir os blocos do tipo
GameObject que são correspondentes aos modelos 3D que
serão incluı́dos no Prefab, cada bloco possui um campo de
seleção do tipo de equipamento elétrico, se é composto ou
simples e o modelo que ele representa (Figura 8.b).

Fig. 8. (a) Bloco Init que configura o arranjo virtual, (b) Bloco GameObject
que insere um objeto 3D ao arranjo virtual.

Os blocos são interligados por um cabo que define o
ordenamento e a ligação fı́sica, automatizando o processo de
conexão entre eles. Para finalizar o grafo de cena, o bloco
do tipo End deve ser inserido, isso define que o diagrama foi
encerrado naquele ponto. Ao selecionar o bloco End um menu
com configurações é exibido, é possı́vel definir as distâncias
entre elementos, sua posição, rotação e escala. Finalizado, um
grupo de objetos é exibido na tela, a Figura 6b mostra o
resultado da criação.
O SRV em modo de edição possui vários Scripts Editores
para a manipulação e configuração dos objetos 3D, os arranjos
criados a partir da ferramenta possuem um Script para definir
a nomenclatura, tensão e algumas opções de visualização
para o desenvolvedor da cena. Quando criado uma versão
final esses Scripts podem reduzir a performance da aplicação,
para solucionar esse problema, foi adicionado uma função
para retirar todos, restando apenas as estruturas estáticas dos
modelos.
A Figura 9 representa o grafo de cena da Figura 6b, tratase de uma hierarquia de modelos, onde o Elemento Pai é
um GameObject que possui atributos de rotação, translação
e escala. Após criação do grafo de cena, ele é armazenado em
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um tipo de arquivo chamado Prefab, podendo ser armazenado
em bibliotecas e reutilizado posteriormente em outros AV.

Fig. 9. Diagrama do grafo resultante.

B. Conexão de Cabos entre Equipamentos
Os cabos que interligam os componentes do arranjo da
subestação, são formados por um conjunto de cabos metálicos
encordoados e caracterizam-se por possuir alta condutibilidade
e resistência mecânica. São eles os responsáveis por conduzir
a energia elétrica pelos ativos, controlar a direção e quantidade
de energia elétrica que será transmitida para outras SEs.
Para representar os cabos nos SRV de subestações mantendo os aspectos e realidade sem que a performance do
sistema decaia, foi utilizado o componente tridimensional do
tipo Line Renderer. É um componente primitivo e possui
polı́gonos do tipo Face, onde é possı́vel visualizar apenas por
um angulo especifico, esse tipo de componente adapta a face
para o angulo da câmera, sendo assim, sempre exibindo um
fio de mesmo diâmetro.
As conexões dos cabos de um equipamento para outro são
feitas por um Script que contem um algorı́timo de ordenamento de conexões, o Algoritmo 1, busca em cada modelo 3D
subcomponentes que caracterizam um conector. Como cada
conector está no espaço tridimensional, a distancia entre eles
variam. As regras são feitas pela proximidade e quantidade de
conectores que existem em cada componente. Exitem quatro
tipos de conexões entre equipamentos em relação a quantidade
de conectores, são: 1x1, 2x1, 1x2 e 2x2.
Para utilizar essa ferramenta em uma linha de produção
de SEs, onde uma grande quantidade de componentes são
utilizados de forma excessiva, é necessário que todos os
equipamentos modelados apresentem padronizações, para isso
foi criado uma convenção para modeladores. No quesito
conexões de cabos, é dever, que todos os equipamentos seja
incluı́dos em suas extremidade, fielmente aos equipamentos
reais, um Box com o nome ”conector”. A Figura 10 mostra os
conectores nas extremidades de um Disjuntor de 345k Volts, os
conectores são subcomponentes do disjuntor e estão nomeados
devidamente. Obtendo os conectores dos dois equipamentos,
é possı́vel executar o script, definindo o diâmetro e qualidade
dos cabos condutores.
C. Posicionamento de Arranjos
Trata-se do processo semiautomático de posicionamento dos
arranjos. A ferramenta utilizada neste processo é uma versão

Algorithm 1 : Conexão de Cabos
1: function D RAW C ABLE (GameObjectA, GameObjectB)
2:
ConsA[] ← GameOb jectA.GetConnectors
3:
ConsB[] ← GameOb jectB.GetConnectors
4:
AmountConsA ← ConsA[].length
5:
AmountConsB ← ConsB[].length
6:
if AmountConsA>= AmountConsB then
7:
FactorConnection ← AmountConsA
8:
else
9:
FactorConnection ← AmountConsB
10:
end if
11:
for i ← 1, n do
12:
for i ← 1, m do
13:
MatList[n][m]
←
Vector3.Dist(ConsA[n],ConsB[m])
14:
end for
15:
end for
16:
for i ← 1, n do
17:
for i ← 1, m do
18:
ArrayMinDist[COUNT ] ← MatList[n][m]
19:
C OUNT ++
20:
end for
21:
end for
22:
A RRAY.S ORT(ArrayMinDist)
. Sorts in ascending
23:
for i ← 1, FactorConnection do
24:
DistBu f f er ← ArrayMinDist[n − 1]
25:
ConnectorA ← MatList.getCol(DistBu f f er)
26:
ConnectorB ← MatList.getRow(DistBu f f er)
27:
I NSERT C ABLE(ConnectorA, ConnectorB)
.
Drawing cables for connectors
28:
end for
29: end function

Fig. 10. Disjuntor de 345kV e seus conectores.
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Fig. 11. Dinamismo de cabos condutores a medida que um componente é
reposicionado.

adaptada desenvolvida por [14]. O método utilizado para
posicionamento foi feito pelo reconhecimento de sı́mbolos de
plantas CAD e transformando as informações em coordenadas.
Os sı́mbolos devem ser coerentes com os modelos 3D, respeitando o ponto de referência e o pivot do arranjo. Os nomes
dos modelos devem corresponder aos nomes dos sı́mbolos reconhecidos. A ferramenta instancia dinamicamente o arranjo,
aplicando as coordenadas e matrizes de transformação.
Para introduzir os elementos na cena, a ferramenta busca em
um diretório padrão os modelos especı́ficos para cada projeto.
O prefab criado possui um ordenamento de cada equipamento,
começado pelo lado esquerdo, de baixo para cima. Dessa
forma a ferramente de [14] busca pelo primeiro componente
e o posiciona no lugar especı́fico da planta CAD.
D. Reposicionamento de Equipamentos e Cabos Dinâmicos
Sempre que um ambiente virtual é construı́do, erros sempre
são encontrados na etapa de avaliação. O posicionamento
incorreto dos equipamentos gera uma grande demanda de
correção de tal erro, um dos problemas é redesenhar os cabos
condutores. Para isso foi desenvolvido um algoritmo para
tornar os cabos dinâmicos ao movimentar os equipamentos de
sua posição. À medida que os componentes são reposicionados
em cena, os cabos condutores se adaptam à nova posição. A
Figura 11 mostra como os cabos condutores se adaptam à nova
posição tomada por uma Bobina Carrier. O cabo se deforma e
muda de curvatura à medida que o elemento é reposicionado.

Fig. 12. Ambiente virtual criado da subestação de Sete Lagoas, Brasil, Minas
Gerais.

montagem utilizando a ferramenta desenvolvida nesse trabalho
(semiautomático).
O posicionamento manual dos modelos, é realizado selecionando os componentes e inserindo-os na posição correspondente à planta CAD da SE, pequenos ajustes finais de posicionamento e inserção dos cabos condutores são necessários
para fidelidade ao ambiente real. O processo semi-automático
utiliza templates de grafos de cena para geração dos arranjos,
necessitando apenas incluir os modelos que serão utilizados
na confecção no arranjo. Após a geração do arranjo, o posicionamento é realizado manualmente, ja com os condutores
incluı́dos.
Para obter os resultados, foi avaliado o tempo de confecção,
fidelidade e qualidade do ambiente virtual. Cada desenvolvedor cronometrou o tempo de desenvolvimento em uma ferramenta de monitoramento de desenvolvimento em equipe. O
Quadro 1 mostra os resultados obtidos.

V. R ESULTADOS E C ONCLUS ÕES
Esta seção apresenta os resultados e conclusões alcançados
após o processo de avaliação de confecção de um ambiente
virtual.
A. Resultados
Como experimento, foi realizado a confecção de um ambiente virtual aplicado a subestação de energia elétrica. A
SE selecionada para realizar o teste foi a Subestação de Sete
Lagoas (Figura 12), que possui dois pátios e dois nı́veis de
tensões, 138 e 345 mil volts. A montagem dos componentes
foram no pátio de 345 mil volts, que possuı́ totalmente 221
componentes.
Para a avaliação, foram selecionados dois desenvolvedores
experientes na área de confecção de cenas. A confecção foi
dividida em duas partes diferentes, a montagem manual e

QUADRO I
T EMPO DE C ONFECÇ ÃO DA S UBESTAÇ ÃO S ETE L AGOAS
Subestação de Sete Lagoas
Confecção Manual
Posicionamento
0h:58m
2h:07m
Cabeamento
1h:09m
Confecção Semi-Automática
Inserção Arranjos
0h:14m
1h:04m
Inserção Componentes 0h:50m

A Figura 13 mostra o gráfico em relação aos dois modos de
confecção da cena. Apresentando os valores em porcentagem,
a confecção de cena manual possui 65.46% do tempo de
produção e a confecção semi-automática possui 34.53% do
tempo, isso significa que o tempo de produção semiautomático
foi de 1.9 vezes mais rápido.

7

Fig. 13. Gráfico dos resultados de tempo de confecção da subestação de Sete
Lagoas.

B. Conclusões
A reprodução de cenários virtuais possui fatores que influenciam o tempo de entrega e a qualidade do produto, o
posicionamento manual de elementos é dificultado pela vista
em perspectiva dos softwares de desenvolvimento, podendo
enganar os desenvolvedores e gerar erros. Com o uso da
ferramenta proposta neste trabalho torna-se possı́vel a criação
de arranjos lógicos utilizando grafos de cena em um ambiente bidimensional para criação ambientes tridimensionais,
tornando o processo mais automático, eliminando trabalhos
manuais e erros de desenvolvimento.
Foi realizada uma etapa inicial de validação da ferramenta
para o desenvolvimento do sistema apresentado, pode-se relatar que a utilização de grafos de cena, apresentou resultados
satisfatórios, quantitativos e qualitativos. Por se tratar de uma
automatização na criação de ambientes virtuais, os métodos
manuais foram retirados e os prazos de reprodução foram reduzidos significativamente. A realidade e fidelidade do cenário
reproduzido é prova de que um sistema automatizado e que
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Micro controlados. Atualmente é doutorando no Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e
integra o Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Aumentada (GRVA UFU).

8

Alexandre Cardoso: Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de
Uberlândia (1987), mestrado em Engenharia Elétrica
pela Universidade Federal de Uberlândia (1991) e
doutorado em Engenharia Elétrica (Engenharia de
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