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• Изграждането на пчелните пити започва в началото на
пролетта, когато пчелите, които преживяват зимата, набират
сила. Именно в това време на годината при пчелите се
активират специални жлези, отговорни за производството на
восък. Нови пчелни пити се изграждат отгоре на старите, след
това в тях се събира мед и все същият восък запечатва
пчелните пита. Това се случва всяка година.. Пчелите не
използват други материали, освен восък за изграждането на
пчелни пити.
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• На всеки няколко часа пчела може да
произведе определено количество
восъчни люспи. С помощта на предните
лапи насекомото премества восъчните
люспи към горните челюсти, където под
въздействието на специално синтезирано
от пчелата вещество те започват да се
обработват. Така восъкът се натрошава и 
може да се използва от насекоми за
строителство. Пчелите се отличават с 
високата скорост на изграждане - те
изграждат рамка от 1 кв.м при нормални
условия за около два дни. 1/24/2022



• Пчелните пити, които са както
жилище, така и гнездо за пчелите, се
състоят от два вертикални слоя
шестоъгълни килийки, допрени с 
пирамидалните си, съставени от три
ромбични плоскости дъна към обща
преградка. По този начин
пространството се използва
максимално ефективно за
структурата на гнездото.
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• 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.
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•
Чарлз Дарвин смята, че пчелите са
еволюирали, за да използват тази
форма, тъй като тя произвежда най-
големите клетки за съхранение на мед с 
най-малко количество енергия за
производство на восък.

• Хипотезата за пчелна пита е предложена
за първи път в древни времена, но е 
доказана едва през 1999 г. от
математика Томас Хейлс. 
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• 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. 1/24/2022



• При нагряване отдолу на слой
живак в плосък широк съд, 
слоят се разпада на еднакви
вертикални шестостенни
призми, наречени клетки на
Бенар.
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• Аналози на клетките на Бенар в стълбчатите
шестостенни структури при базалти и гранити. 
Това са "подредени структури", които
спонтанно се образуват в неравновесна среда. 
Такива структури се наричат дисипативни
структури .
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• https://bg.farmafans.ru/pchelite/33686-kak-pchelite-pravjat-
pchelni-piti-i-zashho-sa.html

• https://bg.farmafans.ru/pchelite/33686-kak-pchelite-pravjat-
pchelni-piti-i-zashho-sa.htmlv

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

Източници:

https://bg.farmafans.ru/pchelite/33686-kak-pchelite-pravjat-pchelni-piti-i-zashho-sa.html


Благодаря за 
вниманието!


