
Пчелите решават математическа 
оптимизация: отговорът е 
“шестоъгълници”



Какво е математика? 

Математиката е изучаване на 

области като например количествата, 

математически-абстрактни структури 

включително и пространствени 

структури, типове физично 

пространство, извършване на 

изчисления и математически анализи. 



Възникване на математика 

Математиката като наука възниква с появата 
на цивилизования начин на живот през IV-III 
хил. пр. Хр. Но дори преди този период 
хората са имали нужда да отброяват разни 
неща, което съдим по намерени при разкопки 
сметала, направени от кости. Първата по-
сериозна математика се развива в Египет, 
защото близостта на този древен град до 
река Нил, която е най-дългата река в света, 
позволява развитието на земеделието. 
Земеделието обаче подтиква развитието на 
астрономията, за да се следи времето и 
хората да знаят кога да засаждат и прибират 
реколтата си. 

 



Съвременна математика

Началото на съвременната 

математика се счита за 

началото на 19 век. Карл 

Фридрих Гаус (1777 г.-1855 г.) 

дава  дава първото задоволително 
доказателство на Основната теория 
на алгебрата и на квадратичния закон 
за реципрочност. 19 век се бележи с 
огромните си постижения в 
електрониката и в машиностроенето и 
то имено заради големите открития в 
математика. 



Още за математиката 

Математиката няма точно и ясно 
определение и не се занимава само 
в една област. Математиката 
изучава всички вероятности, 
статистики, геометрия, география, 
стереометрия , комбинаторика, 
аритметика, алгебра, астрономия и 
теорията на числата. Математика 
участва ежедневно в нашите животи 
и без нея нищо не би било 
възможно, защото всичко се опира 
до сметки и изчисления. 



Математиката част от реалността  ли е или е 
човешко изобретение? 
Математика е част от действителността. 

Доказателство за това е Математиката, 
която е от  съществено значение в 
много области, включително естествени 
науки, инженерство, медицина и дори е 
важна за живота на някои видове 
насекоми и други животински видове.   



Пчелите решават математическа 
оптимизация: отговорът е “шестоъгълници”

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 периметрите им е минимална, 
фигурата, която трябва да се използва 
е шестоъгълник. Ето защо пчелите 
правят медните си пити точно в тази 
шестоъгълна форма. 



Кога е доказана теорията за пчелите и от 
кого? 
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. Тази теория за пчелите възниква 
още през древни времена, но твърди и 
ясни и потвърдени доказателства за това 
възникват  през 1999г. от математика 
Томас Хейлс. 



Информация за семейството на пчелите и 
как живеят те? 
Пчелите представляват високоорганизирани насекоми. 
Те могат да живеят както независимо една от друга, 
така и да създават огромни колонии, в които 
представителите могат заедно да търсят храна, вода, 
жилище и заедно да се защитават от врагове. В тях 
пчелите заедно изграждат своето жилище, отглеждат 
потомството и майката. Така нареченото им жилище се 
нарича пчелен кошер и е изградено от идеални 
шестоъгълници, които не са естествени за майката 
природа, но след дълги години изучаване на тази 
хипотеза се оказва напълно естествено за тези добри 
малки строители. 



Причини пчелите да изграждат кошерите си 
в шестоъгълна форма:
Математическата оптимизация е селекцията на най-добрия елемент според определен критерий - 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: 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



За Томас Хейлс

Томас Калистър Хейлс (роден на 4 юни 1958 г.) е 
американски математик, работещ в областта на 
теорията на представянето, дискретна геометрия и 
формална проверка. В теорията на 
представителството той е известен с работата си по 
програмата Langlands и доказателството на 
фундаменталната лема за групата Sp (4) (много от 
идеите му са включени в окончателното 
доказателство, благодарение на Ngô Bảo Châu). В 
дискретна геометрия той установи предположението 
на Кеплер за плътността на сферичните опаковки и 
предположението за пчелна пита. През 2014 г. той 
обяви завършването на проекта Flyspeck, който 
официално потвърди верността на доказателството 
му за предположението на Кеплер. 



Източници на информация:

https://bg.wikiadam.com/605729-thomas-callister-hales-CCKTHX  ; 

https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematikata-choveshk

o-izobretenie-li-e-ili-e-chast-ot-realnostta_177459.html ; Енциклопедия 

за пчелите; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B

C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8 

https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematikata-choveshko-izobretenie-li-e-ili-e-chast-ot-realnostta_177459.html
https://nauka.offnews.bg/news/Matematika_25/Matematikata-choveshko-izobretenie-li-e-ili-e-chast-ot-realnostta_177459.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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