
Abstract 
 
There is a current trend towards the use of CSMA-based networks to support real-time 

(RT) communication in industrial environments. In the last few years Ethernet, for 

example, has emerged as a de facto communication standard for industrial 

communication. In addition, there will be a major increase in the demand for high 

performance industrial wireless networking in the next few years. 

This tendency comes in the wake of an increasing use of wireless communication both 

in office and domestic environments and in public hot-spots. Therefore, it is reasonable 

to expect that in the near future, the widespread availability of wireless solutions will 

generate a similar de facto standard for industrial wireless communications. The IEEE 

802.11 family of protocols will definitely be one of the main contenders for industrial 

wireless solutions. 

Communication requirements in industrial environments are very specific. 

In addition to multipurpose traffic similar to the traffic found in office/home environments, 

there is the requirement to support real-time traffic. This realtime traffic is typically 

associated with control applications, where real-time control data must be periodically 

transferred between sensors, controllers and actuators according to strict transfer 

deadlines. Emerging VoIP applications will also stress the real-time usage of industrial 

communication systems. Therefore, one of the fundamental questions that must be 

addressed when setting up a real-time communication system is: “How to guarantee the 

timing requirements of RT control data, when the communication medium is shared with 

timing unconstrained traffic?” 

The main objective of this thesis is to address this question. That is, to propose 

mechanisms that enable the support of RT communication services in CSMA-based 

communication infrastructures, specifically when such infrastructures are also being 

used to support multipurpose data transfer applications. 

The target is to address the timing requirements of typical industrial applications. 

The following assumptions are made in this thesis: (i) a communication environment with 

timing unconstrained stations (ST stations) and real-time stations (RT stations) sharing 

the same communication medium (wired or wireless); (ii) the network load imposed by 



the set of ST stations is out of the sphere-of-control of the RT communication 

architecture. Additionally, it is also considered that no hardware/software changes 

should be necessary to ST stations, due to the large installed base of standard IEEE 

802.3/802.11 devices. 

Thus, a new RT-communication approach (VTP-CSMA approach) has been proposed, 

which is based on the use of traffic separation mechanisms. Such mechanisms are able 

to prioritize RT-traffic over multipurpose traffic, without directly controlling the latter. That 

is, instead of controlling all the traffic generated by all the stations, the proposed VTP-

CSMA approach controls only the traffic generated by the RT stations. The VTP-CSMA 

approach forces the collision resolution in favor of the RT stations. Thus, it enables the 

fulfillment of the RT communication requirements. 

 
 
Resumo 
 
Actualmente, existe uma forte tendência para o uso de redes baseadas no protocolo 

CSMA para suportar comunicações de tempo-real (TR). Nos últimos anos, as redes 

Ethernet tornaram-se um padrão de facto para ambientes industriais. 

Além disso, a procura de redes sem fio de alto desempenho crescerá de uma forma 

significativa durante os próximos anos. Esta tendência é uma consequência da 

crescente utilização de comunicações sem fio em ambientes de escritório, pontos 

públicos de acesso e domésticos. Portanto, é provável que num futuro próximo, a ampla 

disponibilidade de soluções de redes sem fios irá também gerar um padrão de facto 

para comunicação sem fios em ambientes industriais, onde o conjunto de protocolos 

normalizados IEEE 802.11 será um dos principais candidatos. 

No entanto, os requisitos de comunicação para ambientes industriais são muito 

específicos. Para além de tráfego genérico (por exemplo, tráfego de dados e 

multimédia) similar aquele encontrado em ambientes de escritório/doméstico, existe 

tráfego com requisitos de tempo-real. Este tráfego está tipicamente associado a 

aplicações de controlo, para as quais os dados de controlo devem ser periodicamente 

transferidos entre sensores, controladores e actuadores de acordo com metas 



temporais de tempo-real. Em consequência, uma das questões fundamentais que 

devem ser abordadas, especialmente quando se utilizarem redes sem fio em ambientes 

industriais é: “Como garantir que os requisitos temporais dos dados de controlo são 

respeitados, quando o meio de comunicação é partilhado com tráfego genérico não 

controlado?” 

O principal objectivo desta tese é responder a esta questão. Ou seja, desenvolver 

novos mecanismos para suportar serviços de comunicação de tempo-real sobre uma 

infra-estrutura de comunicações baseada no protocolo CSMA, a qual também é usada 

para suportar tráfego multimédia e para a transferência de dados em background. A 

meta desta tese é endereçar aplicações com requisitos de tempo-real típicos. 

Os seguintes pressupostos são considerados nesta tese: (i) ambientes de TR 

constituídos por estações normalizadas (estações ST) e estações de tempo-real 

(estações TR), que partilham o mesmo domínio de comunicação (cablados ou sem 

fios); (ii) a carga imposta na rede pelo conjunto de estações ST está fora da esfera-de-

controlo da arquitectura de comunicação de TR. Adicionalmente, considera-se que 

nenhuma alteração de hardware/software deve ser necessária nas estações ST, devido 

à grande quantidade instalada de dispositivos IEEE 802.3/802.11 normalizados. 

Em consequência, no âmbito desta tese uma nova abordagem de comunicação de TR 

(abordagem VTP-CSMA) é proposta, a qual é baseada em mecanismos de separação 

de tráfego. Estes mecanismos são capazes de prioritizar o tráfego TR sobre os outros 

tráfegos, sem ter a necessidade de controlar directamente o tráfego não TR. Ou seja, 

em vez de controlar todo o tráfego gerado por todas as estações, a abordagem 

proposta controla unicamente o tráfego gerado pelos dispositivos de TR, de tal forma 

que a resolução de colisões é forçada em favor das estações TR, cumprindo os 

requisitos de comunicação de TR. 

 


