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Математиката човешко изобретение ли е или е част от
реалността?

Много хора смятат, че математиката е човешко
изобретение. За тях този начин на мислене
математиката е като език - математиката може
да описва реални неща в света около нас, но не 
„съществува” извън умовете на хората, които я 
използват.
Но според питагорейската философска школа 
в древна Гърция реалността в основата си е 
математическа.



Пчелите решават задача за 
математическа оптимизация: 
отговорът е "шестоъгълници’’ !!!

Пчелите в кошерите произвеждат пчелни
пити на шестоъгълници. Защо?



шестоъгълник

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.

Причина 01

Шестоъгълниците са най-
ефективната форма за 
облицовка на равнината. За да 
се покрие напълно повърхност
с плочки с еднаква форма и 
размер, като същевременно
общата дължина на 
периметърите им е 
минимална, фигурата, която
трябва да се използва е 
шестоъгълник.



Как пчелите знаят как да 
направят шестоъгълник

Пчелите наистина може да не знаят как да 
направят шестоъгълник, но един пример със 
сапунени мехури може да обясни всичко:
Представете си един такъв мехур, за него се 
залепя още един и до тези два още един. Ъгълът, 
който се образува между тях е 120 градуса. Този 
ъгъл от 120 градуса се запазва независимо колко 
още мехурчета добавиш просто защото това е 
най-компактният възможен начин .



Причина 02

Друга причина поради която пчелите може би 
избират да правят шестоъгълници е, че изисква 
най-малко строителен материал. Те трябва 
да строят питите по възможност с най-малко 
восък и да събират колкото се може повече мед в 
клетките. Те си произвеждат восъка сами и това 
не е лека работа за тях.

1кг восък = 8 кг мед



Математическата оптимизация е 
селекцията на най-добрия елемент 

според определен критерии - в 
случая максимално оградено 

пространство върху плоскост с 
използване на минимум материал. 

Шестоъгълниците са решение на 
тази задача, поставена не само пред 

пчелите - природата също е 
пестелива.



Дисипация
Дисипацията (разсейването) на енергия в течности 
зависи от отношенето на площта на клетката към 
обема й (специфичната повърхност): колкото е по-
малко това отношение, толкова е по-малка 
дисипацията. Не е трудно да се убедим, че с най-
малката специфичната повърхност се 
характеризира именно шестостенната клетка. С 
други думи, в пълно съответствие с изложените 
принципи, в експеримента на Бенар се реализира 
наи-изгодната енергийно конфигурация на 
клетките.



Благодаря за 
вниманието



https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematikata-choveshko-izobretenie-li-e-ili-e-
chast-ot-realnostta_177459.html

Уча. Се
https://www.youtube.com/watch?v=jt-aJruf5UQ

източници

https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematikata-choveshko-izobretenie-li-e-ili-e-chast-ot-realnostta_177459.html
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