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TEMA

Konstruk-
tionsteknik
inte haft fåglarna att studera och imitera? 
Säkerligen inte. Och det är knappast något 
unikt exempel – ingenjörer har använt sig 
av naturens design som modeller för sina 
konstruktioner långt innan ordet biomime-
tik gick att hitta i någon ordlista.

-

det vore nog är de som regel även dynamiska, anpassningsbara 

och självreparerande, som till exempel den inre strukturen i 

-

 Det kommer att ta många år innan våra ingenjörer lyck-

ats tillämpa de här sistnämnda tre egenskaperna på sina kon-

-

sagt otaliga, men låt oss titta närmare på två av dem som stick-

er ut lite grand.

TYSTARE SNABBTÅG
Japan har ett väl utbyggt järnvägsnät med ultrasnabba tåg som 

-

byggda och starkt kuperade landet med många järnvägstunn-

lar har varit att när ett snabbtåg passerar genom en tunnel så 

-

omgivande bostadshusen att skallra. Det här har givetvis varit 

en olägenhet.

-

-

-

1

EFFEKTIVARE TURBINBLAD OCH PROPELLRAR
Biologen Frank Fish är en expert på biomekanik och hade sär-

skilt studerat hur djur simmar. Han skrev en rapport där han 

-

larna kan röra sig så snabbt och uthålligt i vattnet och presen-

-

peller- och turbinblad bör vara så släta och jämna som möjligt 

sig stämma. Principen är att knölarna tvingar in vattnet i ”dal-

gångarna” mellan knölarna och där bildar små virvlar som gör 

att vattenströmmen inte tappar kontakten med ovansidan av 

sin kammare om inte naturen gett en liten vink?

 Flygingenjören Philip Watt råkade läsa rapporten och 

-

sultatet: turbinblad som är avsevärt tystare, har betydligt lägre 

-

-

bränslekostnaderna avsevärt.2

REFLEKTION
Visst är det något av en skandal att elever som läser teknikpro-

grammet på gymnasiet, inte minst de på inriktningen Design 

och produktutveckling, inte läser någon biologi alls? För så 

verkligen läsa det här numret av Genesis. Framtidens tekniker 

undren och sinnrikheterna i Guds natur.

Känner du någon i skolans värld så låt dem låna det här numret 

NOTER:

1.  

 

 (kortare: krymp.nu/2Nv)

2.  https://energi.media/innovation/canadian-inventors-turbine-humpback-wha 

 (kortare: krymp.nu/2Nw)
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BIOMIMETIK – GUDS DESIGN SOM INSPIRATION

B. VINDTURBINER OCH KNÖLVALEN 
Valinspirerad vindtubindesign. Knölval (Megaptera novaeangliae) 

A. SNABBTÅG OCH KUNGSFISKAREN
Shinkansen 500, Bullet train, japansk vindturbindesign 
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