
Пчелите решават задача за математическа
оптимизация: отговорът е "шестоъгълници".
Защо пчелите изграждат шестоъгълни пити? Миляуша Валиева 11Д



Всички знаем, че пчелите са
едни от най-невероятните
инженери в света на природата, 
а техните пчелни пити са
истинска красота: гладки и 
правилни шестоъгълници. А и 
нещо повече, шестоъгълникът е 
най-голямата възможна форма 
за съхранение на мед, той се 
свързва идеално с други такива
форми. Но защо и как пчелите
решиха да изберат именно 
шестоъгълниците?



От геометрията знаем, че площта на кръга е по-голяма от тази на 
вписан триъгълник, квадрат или друга фигура с ъгли. Но ако трябва да 
съставим от отделните форми една фигура, кръговете не се свързват
добре (остават празни места), а многоъгълниците - да. Еволюцията е 
помогнала на пчелите да изберат най-обемната от всички възможни
форми за съхранение на мед, която обаче лесно се свързва с други
такива форми.



От всички правилни многоъгълници само триъгълниците, квадратите и 
шестоъгълниците могат да запълнят равнината без пропуски и застъпвания. 
Защото в този случай сборът от ъглите, които се събират в един връх, е 360˚
(60˚-6=360˚; 90˚-4=360˚; 120˚-3=360˚). Затова пчелите трябва да "изберат" 
една от тези фигури.



Нека да сравним периметрите на тези многоъгълници, ако
площите им са равни. Получава се, че шестогълниците са
най-удобна фигура.



Чарлз Дарвин смята, че пчелите са еволюционирали, 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.



През 2013 г. международно
проучване, проведено от учени от 
Обединеното кралство и Китай 
показва, че пчелите първоначално
изграждат цилиндрични пити. По 
този начин те използват главата си 
като отвес, за да регулират ъгъла на 
пчелната пита и дебелината на 
стените. Триъгълните пролуки
между цилиндрите се запълват с 
восък.



По време на процеса на изграждане
пчелите работнички нагряват
пчелната пита с телата си до 
температура от 45 градуса. При тази
температура восъкът започва да се 
топи и да капе надолу. 
Повърхностното напрежение на 
запълнените с восък празнини кара 
стените да се разтягат и изтъняват, 
създавайки повърхности; в същото
време стените на съседните
цилиндри се слепват и стават по-
дебели, като в крайна сметка 
пчелната пита се превръща в 
шестоъгълна форма.
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