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Kort om innhold

• Mikroelektronikkutvikling, mye takket være Moore’s law, muliggjør radikalt
nye innovasjoner, for eksempel via sub-mm3 trådløse sensornoder.

• Energihøsting må til for disse, da batterier alene ikke tilbyr nok energi.

• Kommersielt tilgjengelige delkomponenter vurdert som kandidater for sub-
mm3 trådløse sensornoder har ofte 100 x til 1000 x akseptabelt
effektforbruk, og kan ikke benyttes for sub-mm3 noder. For noen deler av
de trådløse sensornodene eksisterer det allerede mange akseptable
løsninger demonstrert av forskere, for andre ikke. Dette blir berørt.

• Vi ser på noen eksempler på sub-mm3 trådløse sensornoder og mulige
bruksområder

• Noe bakgrunnsmateriale for presentasjonen



Eksponensiell vekst i antall transistorer per Chipareal muliggjør via FoU sub-mm3 
trådløse sensornoder, som muliggjør radikalt nye innovasjoner 

Roughly every decade a new, lower priced 
computer class forms based on a new 
programming platform, network, and 
interface resulting in new usage and the
establishment of a new industry.
(Bell’s law – Wikipedia)



Sub-mm3 trådløse, energihøstende sensornoder

• Autonome, energihøstende, trådløst
kommuniserende sensornoder
inkludert kontroll- og beregningsenhet,
minne, og eventuelt aktuatorer.

• Liten størrelse, lav pris, funksjonalitet
og konnektivitet vil muliggjøre nær sagt
utallige nye innovative metoder for
interaksjon med omgivelsene.

• Strenge krav til effektforbruk umuliggjør
vesentlige innslag av hyllevare («COTS-
komponenter»). Ytterligere forskning
og innovasjon må til.
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Generell trådløs sensornode, og noen muligheter for 
sub-mm3 varianter

• Et lite utvalg foreslåtte 
bruksområder: 

• Monitorering av miljøfaktorer som 
påvirker levende vesener

• Monitorering av produktkvalitet

• Overvåking av bevegelser hos dyr og 
fysiske objekter

• Bruk i implantater og in vivo 
mikroroboter for måling av 
biologiske parametere og individuell 
dosering av medisiner, biopsi mm

• Autonome mikroroboter

• Distribuerte militære forsvars-
nettverk utplassert vha droner

DRAGOS, K., THESSMANN, G., FATHY, M., WANG, S., LIANG, Y., TAUSCHER, E., & SMARSLY, K. (2015). An embedded
computing approach for modular wireless structural health monitoring systems. Forecast Engineering: Global Climate
change and the challenges for built environment.

Bick, C. S., Lee, I., Coote, T., Haponski, A. E., Blaauw, D., & Foighil, D. Ó. (2021). Millimeter-sized smart sensors reveal 
that a solar refuge protects tree snail Partula hyalina from extirpation. Communications Biology, 4(1), 1-8.

https://www.siliconrepublic.com/machines/microbot-bioprint-cells-in-the-body



Prediksjoner angående #IoT-noder har gått ned, og en viktig årsak er begrensinger 
i batterilevetid. Energihøsting må til for (bla) å unngå upraktiske sider av dette

Benton Calhoun - Self Powered System Design for Next Generation Wireless Sensors https://www.youtube.com/watch?v=qhI8Ddn3Il06



Høsting av energi kan skje på ulike vis, for evt lagring og bruk ved behov

• Må kunne høste energi fra 
omgivelsene, som harmonerer 
med nødvendig forbruk.

• Energi høstet fra for eksempel 
lys eller temperaturgradienter 
kan lagres på et batteri og/eller 
en kondensator, og nyttiggjøres 
av det øvrige systemet.



Ulike energihøstere tilbyr typisk 10-talls μW per cm oppløsning, noe som gjør at effektforbruket 
for systemet må ofte ned til 1/100 – 1/1000 av dagens kommersielt tilgjengelige løsninger for 

delfunksjonaliteter, for eksempel benyttet i mobiltelefoner

• Eksempel: Dersom en 
solcelle plassert 
innendørs kan tilby 
for eksempel 100 μW, 
og vi antar at 
effekten er 
proporsjonal med 
arealet, vil dette 
tilsvare 1 μW ved en 
1 mm2 flate.  

• Energihøsting for sub 
mm3 trådløse 
sensornoder setter 
mange begrensinger.

1W = 1000 milliwatts ( mW )  =  1000 000 microwatts ( μW ) = 1 000 000 000 nanowatts ( nW )

https://iot.ieee.org/newsletter/november-2015/powering-iot-devices-technologies-and-opportunities.html

https://iot.ieee.org/newsletter/november-2015/powering-iot-devices-technologies-and-opportunities.html


Nano-til mikroskala effekt er tilgjengelig for å forsyne bittesmå trådløse sensornettverk og det 
raskt økende antallet IP-tilkoplede gjenstander, men dette krever flere størrelsesordener (100 x –

1000 x) reduksjon i effektforbruk sammenliknet med dagens løsninger.

• En moderne såkalt «ultra low power» kommersielt

tilgjengelig trådløs mikrokontroller må være inaktiv

storparten av av tiden, for ikke for hurtig å tappe

energireserver generert av μW-nivå energihøstere

for mm- skala trådløse sensornoder

Effekt = spenning [V] ∙ strøm [A];

1.8 V ∙ 1 mA = 1.8 mA = 1800 μW !

• Betydelig kreativ innsats på mange felter, er

nødvendig for å realisere sub-mm3 trådløse

sensorer og aktuatorer. Det får noen til, særlig med

utspring i miljøer fra UC Berkeley, UMICH, MIT og

University of Virginia for eksempel.

https://no.mouser.com/applications/low-power-ewc-design/



Kommersielt tilgjengelige delsystemer, anvendt primært i konvensjonell elektronikk,  
opererer fortsatt i mW området, dvs 100x – 1000x for høyt. Nyere metoder kreves.

Sensorer
μW teknikker fra 
mobiltelefoner
mW ellers

Prosessering
Forenlig med liten 
andel aktivt modus
OFF og laveffekt
PÅ krever mW

Standard sendere / mottakere
μW for LORA når av storparten av tiden
4-5 mW for Bluetooth Low Energy
80 mW for Wi-Fi

klokkesignal
μW for prosessering 
/ mikrokontroller
mW for RF

Digitale akseleratorer
Foreløpig få, men kommer

Benton Calhoun - Self Powered System Design for Next Generation Wireless Sensors
https://www.youtube.com/watch?v=qhI8Ddn3Il0

Skreddersydde integrerte
kretser kombinert med 
Mikro Elektromekaniske
(MEMS) og optiske strukturer
er som regel sentralt i
løsningene

1 mW = 1000 μW



«Verdens minste computer» – en trådløs sensornode

• Sending og mottak av data skjer via synlig lys, der en
basestasjon sørger for tilført energy via lys, som også
benyttes for programmering av enheten, siden
størrelsen ikke tillater bruk av radioantenne.

• Temperatur måles ved at denne konverteres til
tidsintervaller, definert ved elektroniske pulser.
Tidsintervallene sammenliknes inne på chip’en med
et jevnt tidsintervall sendt fra ekstern basestasjon,
og omregnes til temperatur.

• Målinger kan skje med 0.1 graders nøyaktighet, og
måles innenfor små fysiske områder, som for
eksempel en gruppe av celler, for kreftdiagnostikk.

X. Wu et al., "A 0.04MM316NW Wireless and Batteryless Sensor System with Integrated Cortex-M0+
Processor and Optical Communication for Cellular Temperature Measurement," 2018 IEEE Symposium
on VLSI Circuits, 2018, pp. 191-192, doi: 10.1109/VLSIC.2018.8502391.



Sub-mm3 trådløse sensorplattformer kan tilpasses en 
lang rekke innovasjoner  

• “When we first made our millimeter system, we actually didn’t 
know exactly all the things it would be useful for. But once we 
published it, we started receiving dozens and dozens and dozens 
of inquiries.” (Prof. David Blauuw, University of Michigan).

• Noen anvendelser av “Michigan Micro Mote”:

• Trykkmåling I øyet, for diagnostisering av grønn stær

• Kreftdiagnostikk

• Monitorering av oljereservoarer

• Monitorering av biokjemiske prosesser

• Overvåking: visuell og auditiv

• Sneglestudier

X. Wu et al., "A 0.04MM316NW Wireless and Batteryless Sensor System with Integrated Cortex-M0+
Processor and Optical Communication for Cellular Temperature Measurement," 2018 IEEE Symposium
on VLSI Circuits, 2018, pp. 191-192, doi: 10.1109/VLSIC.2018.8502391.



«World’s smalles computer» fra University of Michigan, 0.04 mm2, 16 
nW trådløs sensornode med optisk energihøsting og kommunikasjon
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Snegleforskning vha trådløs sensornode

Bick, C. S., Lee, I., Coote, T., Haponski, A. E., Blaauw, D.,
& Foighil, D. Ó. (2021). Millimeter-sized smart sensors 
reveal that a solar refuge protects tree snail Partula hyalina
from extirpation. Communications Biology, 4(1), 1-8.

Charlotte Bond (2021) Tiny Cameras on Tiny Snails help solve
Extinction Question https://www.thevintagenews.com/2021/
06/29/cameras-on-snails/ 

• Over 60 sneglearter ble utryddet av en
predator (Euglandia Rosea), et sted på
Haiti.

• Vha Michigan Micro Mote ble
oppladningshastighet vha solceller brukt
til å måle eksponering av sollys, for ulike
snegler.

• Partula Hyalina-snegler viste seg å ha
vært eksponert for 10 ganger så mye
sollys som (Euglandia Rosea).
Konklusjonen var at de ikke ble utryddet
fordi de kunne oppholde seg i solrike
områder predatorsneglene ikke tålte.

https://www.thevintagenews.com/2021/
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