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BIOMIMETIK � GUDS DESIGN SOM INSPIRATION

Fysik-optik

Att kunna se sin omgivning är väldigt 
praktiskt. Det är något vi brukar ta för 
givet ända till den dag vi drabbas av 
någon synnedsättning. Ögon förekom-
mer i alla delar av djurvärlden och före-
kommer i en mängd olika utföranden. 
Våra egna ögon som har en kameralik-
nande uppbyggnad (egentligen tvärt 

bara hos alla däggdjur, utan även hos 

maneter som kallas kubmaneter.

olika organismer i naturen som de mellan schimpans och 

människa beror på att de båda har en gemensam urmoder i 

ögonkonstruktionen har uppkommit genom så kallad �kon-

vergent evolution�, helt oberoende av varandra genom mu-

tationer och naturligt urval. Forskare menar att ögon som 

sådana har utvecklats oberoende någonstans i intervallet 

40-65 gånger i djurvärlden! Ibland undrar man om inte evo-

lutionister har starkare tro än många kristna�
1 där 

� komplexögon � vilket ju är en passande beskrivning. Det 

-

sätt, genom att man helt enkelt radar upp en mängd olika 

ögonkonstruktioner med de encelliga organismernas �pri-

mitiva� ögonpunkter längst ner och sedan de andra alltmer 

komplexa varianterna uppåt i någon sorts trädstruktur, var-

betraktare brukar sällan ha någonting att invända, men en 

-

-

stöder en sådan berättelse? Nix. De mest komplext konstru-

erade av alla ögon i djurvärlden råkar nämligen ironiskt nog 

också vara de �äldsta� av alla, nämligen de hos de kambriska 

trilobiterna.

-

-

-

oss se på två nyliga sådana exempel bland många:

HUMMERÖGAT
I våra egna ögon bryts det inkommande ljuset genom att det 

passerar hornhinnan och linsen och strålar samman i gula 

i 

-
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TEMA

Diagram som visar hur hummerögat fokuserar det 
inkommande ljuset. Efter Denton.4

Omvänt hummeröga som ger 
parallella röntgenstrålar

WIKIMEDIA

WIKIPEDIA

HUMMERÖGA-
LINS

PARALLELLA
UTGÅENDE 
STRÅLAR

RÖNTGEN-
KÄLLA

REFLEKTOR-
ENHETER

NÄTHINNA 
(RETINA)
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liga material så ändrar ljusets riktning i små �speglar� be-

stående av ett ämne som heter guanin (samma ämne som 

i en brännpunkt på hummerns näthinna (retina) som bilden 

visar.

-

-

-

 Forskare har insett att den här principen går att 

använda praktiskt på två olika sätt: Dels har man imiterat 

konstruktionen genom att skala upp storleken på hummerns 

-

nars går rakt igenom vanliga glaslinser utan att brytas. Med 

den här metoden har man lyckats konstruera röntgentele-
2 

-

 Det andra sättet att tillämpa hummerögats kon-

placerar man en röntgenstrålningskälla i brännpunkten så 

-

att kunna tillverka riktigt små datorchips och som annars är 

väldigt dyrt och komplicerat att åstadkomma. 

ELDFLUGAN
-

lampor, så kallade LED-lampor. De har längre hållbarhet än 

traditionella glödlampor och har bättre verkningsgrad, un-

inte minst när man skulle byta dem (Aj!). För halogenlampor 

-

energi utan kemisk sådan, men ändå.

-

stor andel av ljuset så att det inte lämnar lampan utan om-

-

na undvika genom att deras �lamphölje�, det vill säga huden 

-

mönstret och tagit patent på det. Vem hade kunnat klura ut 

det på egen hand? Man tror att den här tekniken kommer 

nog.

REFLEKTION
-

tastiska. Och att Guds design av dem är så genialisk att den 

Det borde motivera varje öppensinnad ateist och agnostiker 

att stanna upp, tänka om och tänka nytt.

NOTER
1. Vill du läsa mer om alla fantastiska ögonkonstruktioner i djurvärlden  
 och evolutionsteorins problem att förklara dem kan du läsa Jerry  
 Bergmans artikel som du hittar via följande länk (engelska): 
 https://creation.com/did-eyes-evolve-by-darwinian-mechanisms 
 (kortare: krymp.nu/2No)
2.    
 (kortare: krymp.nu/2Nn)
3.    
 (kortare: krymp.nu/2Nq)
4. Denton, M.J., Nature�s Destiny: How the laws of biology reveal 
 purpose in the universe, kap 15, The Free Press, New York/London,  
 1998.


