
DET GRØNNE TINGENES 
INTERNETT (G-IOT), EN 
OVERSIKT
2. september, 2021

Ketil Stølen



Det grønne tingenes internet

Brukes i flere betydninger

I dette webinaret er hovedfokus på å gjøre selve IoT'en grønn.

• Og ikke på bruk av konvensjonell IoT til å gjøre andre domener grønne
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• FN estimeres at det 
produseres 40 
millioner tonn e-
søppel per år

• OECD estimerer 
tallet til 20-50 
millioner tonn
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Elektronisk søppel er et kjempeproblem



Instrumentering av havet
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Men uten å bidra til dette
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• Fra 27 milliarder tilkobla ting i 2017 til 125 
milliarder tilkobla ting i 2030

• Tingenes internett er som vanlig 
internett, rent bortsett fra at 
• det er skreddersydd for kommunikasjon 

mellom oss og tingene rundt oss

• og ikke minst automatisk interaksjon 
mellom tingene selv
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Tingenes internett

https://ihsmarkit.com/index.html



Fire retninger 
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• Når mulig, reduser signal-rate eller gå i sove modus

• Muliggjøre energihøsting – fra lys, varme, trykk, vibrasjon, etc.

• Øke levetid for batterier

• Tas opp i flere av dagens foredrag

8

Retning 1: Intelligent energi optimalisering



Retning 2: Periodisk prosessering

• På engelsk: Intermittent computing

• Periodevis eksekvering 

• Basert på energi-høsting
• Restart når terskelverdi nås

• Pause når energien er brukt opp

• Tema for foredraget til Arda Goknil
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Retning 3: Programvaredefinerte IoT
systemer

• Systemer hvor sensorer er programmerbare og kan oppdateres, 
justeres eller redistribueres via IoT'en

• Gir tingene økt levetid

• Muliggjør gjenbruk i nye sammenhenger

• Tema for foredraget til Hui Song
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Retning 4: Flyktig eller selvoppløsende 
elektronikk

• Ting som løser seg opp eller forsvinner etter bruk, eller under visse 
betingelser

• Pågående forskning: Nye materialer egnet for fremstilling av deler og 
komponenter

• Skal vi se nærmere på i resten av dette foredraget
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• RFID antenne i 
magnesium

• Løses opp etter 8 
timer i vann

• RFID = Radio 
Frequency
Identification

12

SINTEF forsker: Geir Uri Jensen med 
RFID antenne i magnesium

https://gemini.no/2014/11/framtidens-elektronikk-opploser-seg-selv/



• Kretsene er uhyre tynne – kun noen 
hundre nanometer

• Nanometer = 10−9 meter

• Lages på silisiumskive

• Løftes av skiven og plasseres på film
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Vi trenger et:

INTERNETT AV 
GJENNVINNBARE TING
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Hva er mulig i dag?
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• Oppløselig tråd brukt ved 
kirurgiske operasjoner

• Vanlige materialer:
• polyglykolsyre

• polyglactin
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Inspirasjonskilde: Sutur



• Oppløselige nett for å holde 
på plass organer

• Mye brukt ved 
brokkoperasjoner

• F.eks. fremstilt av lærhud fra 
gris
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Inspirasjonskilde: Kirurgiske nett



• Laget i samme type materiale 
som kirurgisk sutur

• MEMS = 
Mikroelektromekaniske 
systemer
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Biologisk nedbrytbare barometre

University of Pennsylvania 



• Strekkbart og tynt

• Lett nok til å løftes 
av et menneskehår

• Billig og ikke giftig

• Borte etter en 
måned i eddik

• Utmerket til f.eks. 
måling av varme 
eller fuktighet i 
skog
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Elektronikk som løses opp i eddik

Utviklet ved Stanford University
https://www.sciencenewsforstudents.org/article/vinegar-
dissolves-new-electronics-when-theyre-no-longer-needed



• Engangs biosensor i form av 
et plaster

• Måler glukose i 
menneskesvette

• Inneholder en vertikalt 
stablet papirbasert 
glukose/oksygen enzymatisk 
brenselcelle
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Måling av glukosenivå under trening

https://phys.org/news/2017-09-self-powered-paper-patch-diabetics-glucose.html

State University of New York at Binghamton



• Papirbasert elektrokjemisk sensor 

• Måler glukose i blod

• Kommuniserer med avlesningsenhet
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Papirbasert sensor for måling av 
blodsukker

Whitesides Lab/Harvard University



• Papirbaserte

• Bruker elektroner 
produsert ved 
bakteriologisk metabolisme

• Bakteriene fester seg til 
metallelektroder på papir

• Elektrodene samles inn av 
elektronene

• Bakteriologisk battericeller 
stables ved origami 
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Bakteriologiske batterier

State University of New York at Binghamton



Hva er utfordringene?
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• Oppløselig er ikke 
nødvendigvis bare bra

• I USA er det vanlig å 
bruke en duk av silke

• Men fremstilling av slik 
duk medfører bruk av 
litium som er svært 
giftig
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Vi må bruke hodene våre

Radioresepsjonen Illustrert av Faakhir Fravash



MOTKREFTER

Dagens produsenter av 
silisiumbaserte halvledere er ikke 
begeistra
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MEMS sensor

• 1*1mm

• 200 mm diameter skive 

• silisium halvleder 
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MEN silisium skalerer ikke

https://spectrum.ieee.org/semiconductors/materials/the-internet-of-disposable-things-will-be-made-of-
paper-and-plastic-sensors



Kan vi ikke bare gjøre MEMS sensoren 
liten nok?

• MEMS sensorer avhenger av de mekaniske egenskapene til silisium, 
væsker og gasser

• De vil ikke  virke i så små formater
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Tekniske utfordringer

• Fleksibiliteten til papir/plast vanskeliggjør størrelseskontroll

• Temperatur og vær

• Visse avanserte sensorer som mikrofoner og gyroskoper er avhengige 
av egenskapene til silisium eller toleransegrenser som kun kan 
oppnås med silisium

• Redusert robusthet

• Liten beregningskraft
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Tekniske utfordringer

• Helt nye trusler 

• Sikkerhet

• Avstandskontroll

• Langt steg fra at noe er prinsipielt mulig til at det er godt nok
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Sammendrag

• Vi trenger et internett av gjenvinnbare ting

• Dette vil tvinge seg frem, men det vil skje gradvis
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Vi trenger mer forskning på dette i 
Norge

• Det er enda viktigere med tanke på bærekraft og fremtidige 
generasjoner

• Det er viktig for landet rent kommersielt

• SINTEF inviterer gjerne til samarbeid rundt dette
• EU er en god finansieringskilde

31



Referanser

• A.M. Fitzgerald. The Internet of Disposable Things Will Be Made of Paper and 
Plastic Sensors. IEEE Spectrum. https://spectrum.ieee.org/semiconductors/materials/the-
internet-of-disposable-things-will-be-made-of-paper-and-plastic-sensors

• New self-powered paper patch could help diabetics measure glucose during exercise. 
https://phys.org/news/2017-09-self-powered-paper-patch-diabetics-glucose.html

• S. Ornes. Vinegar dissolves new electronics when they're no longer needed. 
https://www.sciencenewsforstudents.org/article/vinegar-dissolves-new-electronics-when-
theyre-no-longer-needed

• Å. Dragland. Framtidens elektronikk er selvoppløsende. 
https://gemini.no/2014/11/framtidens-elektronikk-opploser-seg-selv/

32

https://spectrum.ieee.org/semiconductors/materials/the-internet-of-disposable-things-will-be-made-of-paper-and-plastic-sensors
https://phys.org/news/2017-09-self-powered-paper-patch-diabetics-glucose.html
https://www.sciencenewsforstudents.org/article/vinegar-dissolves-new-electronics-when-theyre-no-longer-needed
https://gemini.no/2014/11/framtidens-elektronikk-opploser-seg-selv/


Teknologi for et bedre samfunn
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