
Abstract 
 
We are witnessing the dawn of a new paradigm in Information and Communication 

Technologies (ICT), where large-scale embedded computing systems will interact with 

the physical environment in a ubiquitous and pervasive fashion. The landscape of 

potential new applications is tremendous; homeland security, environmental monitoring, 

health care, domotics, or factory automation are just a few elucidative examples of how 

these emerging embedded technologies will impact our daily life and society at large. 

In order for these applications to become a reality, it is mandatory to find adequate 

Wireless Sensor Network (WSN) infrastructures that comply with complex requirements. 

In this context, IEEE 802.15.4/ZigBee seems potentially interesting to act as federating 

communication protocols for WSNs. Nevertheless, several issues in the standard 

specifications are still open. 

The main research objectives of this Thesis are to evaluate the adequateness of the 

IEEE 802.15.4/ZigBee protocols for supporting WSN applications, the identification of 

open issues in the standard specifications and the proposal of solutions to effectively 

solve some of these problems and to enhance some native mechanisms. 

For this purpose, an implementation of the IEEE 802.15.4/ZigBee protocol stack under 

the TinyOS operating system was conducted. This protocol stack has been used to 

leverage our research work, in the sense that it has been enabling the test, validation 

and demonstration of our scientific findings through experimentation. This work has also 

been driven by the need for an open-source implementation of the IEEE 

802.15.4/ZigBee protocols, filling a gap between some newly released complex C 

implementations and black-box implementations from different manufacturers. 

The problem of building synchronized cluster-tree networks, which are quite suitable for 

ensuring real-time and energy-efficient communications, is also addressed by this 

Thesis, demonstrating the feasibility of the Time Division Beacon Scheduling approach. 

Reliability is also an important aspect in WSN applications, particularly those with  

critical requirements. ZigBee Cluster-Tree networks are prone to the single point of 

failure problem in the ZigBee Routers (cluster-heads). This Thesis presents a 



mechanism that improves on the ZigBee default behaviour by reducing or even 

eliminating network inaccessibility times in case of ZigBee Router failure. 

Additionally, timeliness is an important feature of the IEEE 802.15.4 protocol, turning it 

quite appealing for applications under timing constraints. The native (explicit) 

Guaranteed Time Slot (GTS) allocation mechanism may be inefficient concerning 

bandwidth utilization. Thus, an implicit allocation mechanism (i-GAME) was implemented 

and proved to overcome that problem, by allowing several nodes to share the same 

GTS. 

Finally, this Thesis presents a performance evaluation of the slotted CSMA/CA 

mechanism, comparing experimental and simulation results. 
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Resumo 
 

Estamos a testemunhar o nascimento de um novo paradigma nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (ICTs), em que sistemas computacionais embebidos de 

grande escala irão interagir com o ambiente físico de uma forma ubíqua. O panorama 

de potenciais novas aplicações é extremamente vasto; segurança, monitorização 

ambiental, cuidados de saúde, domótica ou automação industrial são apenas alguns 

exemplos elucidativos do impacto destas tecnologias embebidas emergentes na nossa 

vida diária e na sociedade em geral. 

Para que estas aplicações se tornem uma realidade, é fundamental encontrar infra-

estruturas de redes de sensores sem fios (WSNs) que satisfaçam os requisitos 

complexos de escalabilidade, mobilidade, fiabilidade, temporalidade, custo e eficiência 

energética, entre outros. Neste contexto, os protocolos IEEE 802.15.4/ZigBee parecem 

potencialmente interessantes para serem utilizados em WSNs. Contudo, existem ainda 

muitos aspectos ambíguos e em aberto nas respectivas normas. 



Os principais objectivos desta Tese são avaliar a adequabilidade dos protocolos IEEE 

802.15.4/ZigBee para suportar aplicações baseadas em WSNs, identificar os pontos em 

aberto nas normas e propôr soluções para estes problemas e melhorar alguns dos seus 

mecanismos. 

Neste contexto, foi implementada a pilha protocolar IEEE 802.15.4/ZigBee em TinyOS, 

que tem servido para testar, validar e demonstrar as nossas propostas científicas 

através da experimentação. Este trabalho foi também motivado pela necessidade de 

existir uma implementação em código-aberto facilmente perceptível e completa, o que 

não existia até aqui. 

É também endereçada a construção de redes ZigBee Cluster-Tree sincronizadas, 

adequadas para suportar comunicações em tempo-real e eficiência energética, 

demonstrando a execuibilidade de um mecanismo de escalonamento do envio de 

beacons baseado na divisão do tempo (TDBS). 

A fiabilidade é também um aspecto relevante nas aplicações WSN, particularmente 

aquelas com requisitos críticos. As redes ZigBee Cluster-Tree estão sujeitas ao 

problema de uma falha num ZigBee Router isolar duas partes da rede. Esta Tese 

apresenta um mecanismo (proactivo) que melhora o comportamento tradicional do 

ZigBee, reduzindo ou mesmo eliminando os tempos de inacessibilidade à rede. 

O comportamento temporal é uma característica importante do protocolo IEEE 

802.15.4, tornando-o atractivo para sistemas de tempo-real. O mecanismo de alocação 

explícita de “slots” (GTS) existente pode tornar-se ineficiente em termos de utilização da 

largura de banda. Portanto, foi implementado um mecanismo de alocação implícita (i-

GAME), que permite que vários nós partilhem o mesmo GTS, provando-se a sua 

exequibilidade e eficiência. 

Finalmente, esta Tese apresenta a avaliação da performance do mecanismo Slotted 

CSMA/CA, comparando resultados experimentais e de simulação. 
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