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Streszczenie 
 

Bezprzewodowe sieci sensorów (WSN) znajdują coraz większe zastoso-
wanie w automatyce przemysłowej oraz domowej. WSN mogą składać się 
z bardzo dużej ilości urządzeń (sensor wraz ze specjalizowanym układem 
komunikacyjnym), na ogół o zasilaniu bateryjnym. Istotną kwestią jest 
zatem optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych urządzeń two-
rzących sieć sensorów. Z kolei do poprawnego modelowania wykorzysta-
nia zasobów energetycznych WSN konieczne jest przyjęcie właściwego 
modelu propagacji sygnału radiowego. W artykule przedstawiono zagad-
nienia związane z komunikacją za pomocą fal radiowych w wolnej prze-
strzeni, omówiono również inne modele propagacji wykorzystywane 
chociażby przy projektowaniu sieci komórkowych GSM. Szczegółowo 
omówiono te modele, które (być może z pewnymi modyfikacjami) najle-
piej odzwierciedlają realia komunikacji w WSN. W dalszej części dokona-
no podziału zagrożeń bezpiecznej transmisji w omawianych sieciach. 
 
Słowa kluczowe: bezprzewodowe sieci sensorów, ZigBee, propagacja fal 
radiowych, klasyfikacja ataków w sieci sensorów. 
 

Wireless Sensors Networks 
 

Abstract 
 
The wireless sensors networks (WSN) find each time greater application in 
industrial and also domestic automation. WSN can consist of plenty devices 
(sensors together with a communication block which is specialized), on the 
whole with a battery supply. A substantial question is thus the optimal use 
of supplies of devices which create the network of sensors. In turn to the 
correct design of the use of supplies of WSN the acceptance of peculiar 
propagation model of the radio signal is needed. Questions, related to 
communication of radio waves in free space, are presented in the article, 
other models of used propagation are discussed also even at planning of 
cellular networks (GSM). These models which (presumably with certain 
modifications) better in all reflect realities of communication in WSN are 
thoroughly discussed. Questions, related to functioning of wireless  
networks of sensors, are presented in the article, with the special account 
for network with far nodes and end devices. In further part the division of 
threats of safe transmission in the networks is discussed. The division of 
attacks with which we can have business in the separate layers of WSN is 
shown. 
 
Keywords: Wireless Sensors Networks, ZigBee, propagation of radio 
waves, classification of attacks in network of sensors. 
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1. Wprowadzenie 
 

Bezprzewodowe sieci sensorów (Wireless Sensors Network) 
stanowią połączenie urządzeń końcowych (są one źródłem sygna-
łu, nie uczestniczą w przekazywaniu informacji przez sieć - urzą-
dzenia RFD) oraz urządzeń pełniących funkcję węzłów (FFD)  
i koordynatorów sieci. Charakteryzują się stosunkowo niską prze-
pływnością łączy, powinny również mieć możliwie niskie zapo-
trzebowanie na moc.  

Topologie sieci sensorów mogą być różne np. gwiazda, siatka, 
w zależności od zastosowanego protokołu komunikacyjnego. 

Obszar zastosowania technologii bezprzewodowych jest coraz 
szerszy, podobnie sprawa przedstawia się z sieciami sensorów: 
systemy automatyki domowej, elektronika użytkowa, systemy 
pomiarowo sterujące, aplikacje medyczne, zastosowania militarne.  

Bardzo atrakcyjnym protokołem sieci sensorów jest ZigBee.  
W warstwie fizycznej i łącza danych korzysta z standardu IEEE 
802.15.4, wyższe zaś warstwy, sieciowa i aplikacji, są rozwijane 
przez stowarzyszenie ZigBee Alliance, w skład którego wchodzą 
między innymi producenci urządzeń elektronicznych czy produ-
cenci scalonych układów elektronicznych [1, 2].  
 
 

 
 
Rys. 1. Topologie WSN 
Fig. 1. Topology of WSN 

 
W tabeli poniżej podano zakresy częstotliwości, które są naj-

częściej wykorzystywane w bezprzewodowych sieciach sensorów, 
przy czym w chwili obecnej producenci urządzeń wykorzystują 
głównie częstotliwości pasma 2,4 GHz. 

 
Tab. 1. Pasma nie licencjonowane ISM dla komunikacji radiowej  
Tab. 1. Not licensed bands for radio communication (ISM band) 
 

Zakres 
868-870 

MHz 
902-928 

MHz 
2400-2483,5 

MHz 
5725-5780  

MHz 

Moc  
nadajnika 

- - <10 mW <25 mW 

Obszar 
ważności 

Europa Ameryka 
Europa, Azja, 

Ameryka, 
Australia 

Europa, Azja, 
Ameryka,  
Australia 
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2. Rozchodzenie się fal radiowych 
 

Przejdziemy teraz do omówienia zjawisk mających wpływ na 
propagację fali elektromagnetycznej. Oprócz opisu jakościowego 
przedstawimy również opis ilościowy zjawiska na propagującą 
falę radiową. Jednocześnie ze względu na specyfikę sieci WSN 
omówimy zjawiska zachodzące w warstwie najbliższej po-
wierzchni ziemi czyli w troposferze. 

Każda fala propagująca w atmosferze ziemskiej może ulegać 
między innymi takim zjawiskom jak: refrakcja, dyfrakcja, rozpra-
szanie troposferyczne, tłumienie w gazach, deszczu, chmurach  
i mgle. 

Refrakcja to zjawisko załamania fali radiowej wynikające z nie-
jednorodności ośrodka w którym zachodzi propagacja. Każda fala 
elektromagnetyczna, na granicy ośrodków o różnych współczyn-
nikach załamania, załamuje się zgodnie z prawem Snelliusa. 
Współczynnik załamania atmosfery n nie jest wielkością stałą, co 
powoduje że trajektorie fal elektromagnetycznych propagujących 
w atmosferze są zakrzywiane. 

Do ilościowego opisu zjawiska refrakcji stosuje się wskaźnik 
refrakcji N  

 
 N =(n −1)106. (1) 

 
Wskaźnik refrakcji jest funkcją temperatury T, ciśnienia p i wil-

gotności e atmosfery [3]: 
 

 N =77,6/T(p +4810 e/T). (2) 
 
Dyfrakcja czyli uginanie się fal na przeszkodach, jest zjawi-

skiem polegającym na powstaniu wtórnego pola spowodowanego 
wprowadzeniem w przestrzeń propagacyjną przeszkody. Do opisu 
zjawiska dyfrakcji wykorzystuje się zasadę Huyghensa, mówiącą 
o tym, że wszystkie punkty czoła fali można potraktować jako 
źródła nowych fal kulistych. 

Do opisu ilościowego dyfrakcji wprowadza się pojęcie stef 
Fresnela, promień n –tej strefy Fresnela wyznacza się z poniższej 
zależności [4]. 
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gdzie: 

Rn – promień n-tej strefy Fresnela, m, 
F  częstotliwość fali nośnej, GHz, 
d1,d2  odległość od anteny nadawczej i odbiorczej, km. 

 
W przypadku projektowania łączy mikrofalowych koniecznym 

jest sprawdzenie przejrzystości obszaru 1. strefy Fresnela.  
Zjawisko dyfrakcji może mieć pozytywny oraz negatywny 

wpływ na rozchodzenie się fali. Do negatywnych czynników 
możemy zaliczyć tłumienie dyfrakcji Ad, zależne od różnicy wy-
sokości pomiędzy przeszkodą a linią bezpośredniej propagacji fali 
radiowej h oraz od promienia pierwszej strefy Fresnela w miejscu 
wystąpienia przeszkody R1. Wartość tłumienia dyfrakcji oblicza-
my z poniższej zależności [5]: 

 
 Ad =  20 h/R1 +10. (4) 

 
Kolejnym zjawiskiem, mającym wpływ na rozchodzenie się fal 

radiowych, jest rozpraszanie troposferyczne. Na skutek ruchów 
mas powietrza w troposferze powstają niejednorodności, które 
powodują rozpraszanie fal. Zjawisku temu towarzyszą wahania 
amplitudy i fazy o charakterze losowym. Zjawisko to ma szcze-
gólne znaczenie (negatywne) dla systemów satelitarnych.  
W bezprzewodowych sieciach sensorów wydaje się być zjawi-
skiem pomijalnym ze względu na niewielkie odległości pomiędzy 
elementami sieci. 

Dla porządku podamy zależność pozwalającą na oszacowanie 
tłumienia Abs na skutek rozproszenia troposferycznego, dla okre-
ślonego kąta elewacji anteny naziemnej Θ0 [mrad] (Θ0<5o). Wiel-
kość tłumienia Abs, zamieszczona w tab. 2, jest wyznaczona 
wprost z zależności (5), jednak należy pamiętać, iż zjawisko to nie 
ma miejsca w krótkich przęsłach z jakimi mamy do czynienia  
z WSN.  

 
 Abs=2,27 – 1,16 log (1+ Θ0). (5) 
 

Fala radiowa ulega również tłumieniu na skutek propagacji  
w warunkach rzeczywistych, czyli propagując w nieidealnym 
dielektryku ale w gazach atmosferycznych. Do wyznaczenia 
tłumienia Ap konieczne jest poznanie wartości tłumienia jednost-
kowego powietrza suchego γ0 i pary wodnej γw dla określonej 
długości trasy d [km] [6]: 

 
 Ap= d(γ0+ γw). (6) 

 
W tabeli poniżej podano obliczone niektóre parametry propaga-

cyjne dla różnych zakresów częstotliwości dla przęsła sieci WSN 
o długości 100 m, z przeszkodą terenową o wysokości 2 m 
umieszczoną w środku trasy.  

 
Tab. 2. Parametry propagacyjne w zależności od częstotliwości  
Tab. 2. Parameters of propagation depending on a frequency 

 

Częstotliwość 
Promień 1.  

strefy Fresnela 
Ad, dB Abs, dB Ap, dB 

900 MHz 2,9 24 2,27 <0,5 

2,4 MHz 1,8 33 2,27 <0,5 

5,7 MHz 1,1 45 2,27 <0,5 

 
 

Mając na uwadze powyższe dla bezprzewodowych sieci senso-
rów, zjawisko rozpraszania troposferycznego oraz tłumienia  
w gazach jest nieistotne. Z kolei tłumienie na skutek dyfrakcji na 
przeszkodzie terenowej ma istotny wpływ na tłumienie sygnału.  

Ze względu na ograniczoną pojemność niniejszego opracowania 
pominięto aspekty z propagacją wielodrogową oraz tłumieniem  
w sygnału w deszczu.  
 
3. Modele propagacji fal radiowych 
 

Przyjmując model propagacji sygnału w wolnej przestrzeni oraz 
zakładając, iż sygnał propaguje w ośrodku izotropowym, linio-
wym, bezstratnym, przy długości fali λ i odległości między anteną 
nadawczą a odbiorczą d, otrzymujemy poniższą zależność określa-
jącą moc odbieraną Pr, w zależności od mocy nadajnika Pt oraz 
zysków anteny nadawczej i odbiorczej Gt  i Gr. Wartości mocy  
i zysku podstawia się w decybelach: 

 

 Pr=Pt + Gt + Gr + 
d4π

 log 20


. (7) 

 
Z analizy powyższego równania, wynika, iż przy zadanej czuło-

ści odbiornika, zyskach energetycznych oraz częstotliwości 
transmisji, konieczna do wypromieniowania przez antenę nadaw-
czą moc zależy od odległości d pomiędzy antenami. Wielkość 

d4π
 log 20


 określa tłumienie wolnej przestrzeni FSL (free space 

loss), które można określić również za pomocą równania (8),  
w którym L0 otrzymuje się w decybelach, częstotliwość podstawia 
się w megahercach, a odległość w kilometrach. : 

 
 L0 = 32,4 + log f  + 20 log d . (8) 
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W rzeczywistych warunkach propagacji, w szczególności  
w przypadku sieci sensorów model propagacji wolnoprzestrzennej 
nie opisuje wystarczająco zjawisk związanych z rozchodzeniem 
się fal radiowych. Należy w tym miejscu wyróżnić systemy zloka-
lizowane wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. 

W przypadku systemów wewnątrz i na zewnątrz budynków 
możemy mieć do czynienia z przypadkiem bezpośredniej widocz-
ności anten (LOS - Line of Sight) lub z przypadkiem braku bezpo-
średniej ich widoczności (NLOS - Non Line of Sight lub OLOS -  
Obstacle Line of Sight). 

W modelu zalecanym przez ITU (International Telecomunication 
Union) dla wnętrza budynków uwzględnia się: 
-  długość d (d>1 m) trasy propagacji, 
-  częstotliwość f fali nośnej, 
-  tłumienie ścian i stropów. 

Sumaryczne tłumienie propagacyjne (w decybelach) wyznacza 
się z zależności (9), do której podstawia się częstotliwość w me-
gahercach, odległość d w metrach, a Lf(n) w decybelach, [7]: 

  
 LITU= 20log f +N log d + Lf(n) – 28. (9) 

 
W powyższym równaniu N jest odległościowym współczynni-

kiem tłumienia określanym eksperymentalnie i zależnym od wła-
ściwości materiałowych ścian i stropów budynku. 

 
Tab. 2. Odległościowy współczynnik tłumienia N, dla różnych typów budynków  
Tab. 2. Distance factor of attenuation  N for different building types 
 

Częstotliwość Mieszkalny Biurowy Komercyjny 

900 MHz - 33 20 

1,8 – 2 GHz 28 30 22 

 
 

Składnik Lf(n) ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy pomiędzy 
antenami obu stacji łącza radiowego występują stropy budynku. 
Zależy od właściwości materiałowych budynku i liczby stropów n. 
Przykładowo dla budynków biurowych w zakresie częstotliwości 
900 MHz otrzymuje się (w decybelach) [7]: 

 
 Lf(n)  = 15 + 4 (n1). (10) 

 
Oprócz przedstawionego wyżej modelu teoretycznego istnieje 

grupa modeli opracowanych na podstawie wielokrotnych pomia-
rów natężenia sygnału w różnych odległościach od nadajnika. 
Przedstawimy pokrótce najprostszy model tego typu, nadający się 
do analizy rozkładu mocy na jednym piętrze.  

Model jednościeżkowy (1SM) należy do grupy modeli empi-
rycznych, czyli modeli otrzymanych na podstawie wspomnianych 
wcześniej pomiarów. 

 
 L1SM [dB]= L(d0)+ 10 n log d, (11) 
 
gdzie:  

L(d0) – tłumienie pomierzone w umownej odległości d0, 
wyrażonej w metrach, najczęściej przyjmuje się 
d0=1 m, 

n – indeks odległościowy spadku mocy sygnału radio-
wego. 

 
W przypadku propagacji sygnału w warunkach zewnętrznych 

również mamy do czynienia z modelami analitycznymi i empi-
rycznymi. ITU proponuje w takiej sytuacji, dla tras krótkich  
(a takie są w obiekcie naszych zainteresowań) wyznaczanie tłu-
mienia dodatkowego (należy je w bilansie łącza dodać do wartości 
FSL) zgodnie z zależnością [7]: 

 
Ldod=(52,5336,45log (hg+ha))· logd+61,93log (hg+ha)89,24. 

(12) 
 
 

gdzie: 
d  – odległość między stacjami, km 
hg,ha – wysokość zawieszenia anten. 

 
Należy w tym miejscu podkreślić, iż istnieje wiele modeli anali-

tycznych stosowanych w przypadku systemów ruchomych (np. 
GSM), które przyjmują zróżnicowane postaci w zależności od 
terenu propagacji (teren miejski, podmiejski oraz otwarty). Duże 
zastosowanie znajdują tutaj takie modele jak Okumura Haty, 
COST 231 Haty czy model Egli. 
 
4. Analiza kosztów przykładowej sieci 
 

Przejdziemy teraz do zobrazowania wpływu modelu propaga-
cyjnego na aspekty związane z projektowaniem bezprzewodowej 
sieci sensorów. Niech dane będzie rozmieszczenie węzłów sieci 
sensorów. Naszym zadaniem będzie zbudowanie grafu sieci bez-
przewodowej, gdzie kosztem poszczególnych kanałów będzie 
wartość tłumienia sygnału wyznaczona przy pomocy różnych 
modeli propagacji. Zdefiniujemy teraz pojęcia przydatne w spo-
rządzaniu grafu. 

W bezprzewodowych sieciach sensorów pojęcie łącza między 
węzłami ma następujący sens: między węzłami i, j istnieje kanał, 
jeżeli minimalna moc PT, konieczna do zrealizowania transmisji 
między przedmiotowymi węzłami jest mniejsza od maksymalnej 
mocy urządzenia nadawczego, czyli PT(i,j)≤ PTmax. Mając na 
uwadze powyższe, definicja sieci bezprzewodowej przedstawia się 
następująco: niech dany będzie zbiór węzłów V i kanałów sieci 
bezprzewodowej L, graf G(V,L) reprezentuje sieć bezprzewodową, 
przy czym }),((),(gdzie),,{( maxTT PjiPVjijiL  . Przy 

ustalonych parametrach anteny nadawczej i odbiorczej, znanej 
czułości odbiornika, moc potrzebna do zrealizowania transmisji 
zależy od tłumienia sygnału na drodze nadajnik-odbiornik [1]. 

 
 

 
 
Rys. 2. Przykładowa sieć WSN i jej graf 
Fig. 2. Exemplary network of WSN and its graph 

 
Na rysunku 2 przedstawiono analizę własną przykładowej sie-

ci,  pokazano odległości pomiędzy węzłami d (dla fragmentu 
sieci) oraz wartość tłumienia w przypadku przyjęcia modelu 
propagacji wolno przestrzennej oraz modelu ITU dla propagacji 
wewnątrz budynku (odpowiednio liczby bez oraz w nawiasach). 
Jak widać istnieją znaczne różnice w tłumienności w zależności 
od przyjętego modelu. Zdaniem autorów dla sytuacji, gdzie jest 
zapewniona bezpośrednia widoczność nadajnika i odbiornika 
(LOS), właściwsze jest przybliżenie FSL, natomiast dla przy-
padków NLOS właściwsze jest przyjęcie modelu opisanego 
zależnością (9). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż 
w przypadku zastosowania różnych modeli może okazać się, że 
pomiędzy węzłami istnieje, bądź też nie istnieje, łącze co ma 
istotne znaczenie dla zagadnienia budowy topologii opisanego 
dokładniej w literaturze [8, 9]. 
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5. Bezpieczeństwo sieci sensorów 
 

Nieskomplikowana budowa bezprzewodowej sieci sensorów 
oraz ograniczone zasoby węzłów czynią je wyjątkowo podatnymi 
na różne rodzaje ataków. Napastnik może podsłuchać transmisję 
radiową, wprowadzać ciągi bitów do informacji przekazywanej 
kanałem, odtwarzać wcześniej słyszane pakiety i wiele innych 
złośliwych działań. Ochrona WSN przed atakami sprowadza się 
do uwzględnienia wszystkich cech bezpieczeństwa: poufności, 
integralności, autentyczności i dostępności. Włamywacz może 
wdrożyć do WSN kilka złośliwych węzłów z podobnymi charak-
terystykami sprzętowymi jak oryginalne, przedstawiając je za 
węzły usankcjonowane, które w ciągu dalszym mogą przeprowa-
dzić atak na system wspólnie. Napastnik posługuje się dodatko-
wymi węzłami złośliwymi, , bądź opanowuje kilka uprawnionych 
(prawdziwych) węzłów sieci poprzez przechwytywanie i fizycznie 
zastępowanie ich pamięci. Ponadto, w niektórych przypadkach 
uczestniczące w zmowie węzły mogą mieć wysokiej jakości kana-
ły komunikacyjne dostępne do koordynacji ich ataku. Węzły sieci 
mogą okazać się nieodporne na manipulacje, a jeśli przeciwnik 
kompromituje węzeł, to potrafi wyodrębnić wszystkie kluczowe 
materiały, dane oraz kod, przechowywane w tym węźle. 
 
 

 
 
Rys. 3.  Podział ataków  na WSN w warstwie fizycznej, transportowej i aplikacji 
Fig. 3.  Categorization of attacks on WSN in physical, transport and application 

layers 

 
 
 

 
 
Rys. 4. Podział ataków na WSN w warstwie łącza danych oraz sieciowej 
Fig. 4. Categorization of attacks on WSN in data link and network layers  

 

Bazując na analizie naukowych źródeł literaturowych, zwłasz-
cza w oparciu o pozycje bibliograficzne [8, 10-15] a także biorąc 
pod uwagę doświadczenia osobiste, proponujemy identyfikację 
oraz klasyfikację ataków w WSN według rożnych warstw modelu 
OSI, zgodnie z danymi zawartymi na rysunkach 3 i 4. 

W oparciu o przedstawione klasyfikacje ataków na WSN prze-
widywane są odpowiednie metody przeciwdziałania w każdej 
warstwie modelu OSI.  
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