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◦ Пчелните пити
представляват восъчни
пити, върху които живее
и се развива пчелното
семейство. Изградени са
от килийки, в които се
отглеждат развиващите
се пчели и се складират
запасите от мед и
прашец.
Пчелните пити, които са
като жилище за пчелите, 
се състоят от два
вертикални слоя
шестоъгълни килийки.



Хилядолетия наред, мислителите са се
прекланяли пред инженерните умения
на пчелите, от чийто труд се раждат
великолепните пити. Всяка восъчна
килийка представлява перфектен
шестоъгълник.

Нейните шест тънки страни предоставят
не само здравина на пчелната пита, но и
най-интелигентният начин за съхранение
на мед.



През 4 век гръцкият математик Пап
Александрийски пише: "По силата на
определена геометрична предвидливост, 
пчелите знаят, че шестоъгълникът е по-
голям от квадрата и триъгълника и ще
задържи повече мед за същия разход на
материали".

За Чарлс Дарвин, пчелната пита е "абсолютно
перфектна в пестенето на труд и восък".



◦ Но как точно я правят пчелите?

◦ Отговорът, според ново
проучване, се крие в
първоначалната форма на
шестоъгълниците, която е
кръгла. Те постепенно се
превръщат в шестоъгълници чрез
премерения поток на восъка, 
който е полуразтопен, 
благодарение на усилията на
специален клас работни пчели.



◦ Изграждайки шестоъгълни
килийки, пчелите използват мястото
възможно най–ефикасно, като
образуват лека, но здрава пита с
минимално количество восък и
съхраняват максимално количество
мед. Не е учудващо тогава, че
пчелната пита бива описвана като
„архитектурен шедьовър“.



Правилният шестоъгълник е вид триамб. При
правилния шестоъгълник всички страни и ъгли
са равни. Вътрешният ъгъл на правилния
шестоъгълник е 120°, а външният и централният
– 60°, следователно правилният шестоъгълник е
съставен от 6 равностранни триъгълника. Така
страната на правилния шестоъгълник a е равна на
радиуса R на описаната около него окръжност. 

Приложение на математиката в
шестоъгълниците на питите:

Правилен шестоъгълник



◦ От векове математиците предполагат, че
разделянето във формата на
шестоъгълници е по–добро от разделянето
на равностранни триъгълници, квадрати
или каквато и да е друга форма, тъй като по
този начин мястото се използва най–
ефикасно и с най–малко строителен
материал. Но не можели да обяснят защо е
така. През 1999 г. професор Томас Хейлс
осигурил математическо доказателство за
предимството на онова, което нарекъл
„теорема за пчелната пита“. Той показал, че
правилните шестоъгълници са най–добрият
начин за разделяне на пространството на
равни части с минимална структурна
подкрепа.



◦ Днес учените наподобяват
строежа на пчелната пита при
създаването на устойчиви
структури, в които мястото се
използва максимално. Самолетните
инженери например използват
панели със структура, подобна на
тази на пчелната пита, за да строят
самолети, които са по–здрави, по–
леки и така използват по–малко
гориво.
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Информация за пчелните пити:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D
0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0
%B0

Изображения:
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