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Пчелите в кошерите 
произвеждат пчелни 
пити на шестоъгълници.

Пчелите правят пчелни пити от восък. Тези структури 
изпълняват различни функции в кошера, всяка от които е 
необходима за нормалното функциониране на насекомите. По 
форма те приличат на шестоъгълници, чиито размери зависят 
от размера на индивидите, живеещи в тях.



• 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.



• 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. отп 
математика Томас Хейлс.

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:

https://arxiv.org/pdf/math/9906042.pdf


• 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.



• При нагряване отдолу на слой живак в 
плосък широк съд, слоят се разпада на 
еднакви вертикални шестостенни призми, 
наречени клетки на Бенар.

• 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 от фр. dissipation – разсейване.



• 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.



Математическа оптимизация

• Математическа оптимизация, позната също и 
като математическото оптимиране или математическо 
програмиране в приложната математика, компютърната 
наука и мениджмънт изследванията, е селекцията на най-
добрия елемент (според определен критерий) от някаква 
наличност от валидни алтернативи,[1] изучаваща задачата за 
намиране на оптимална стойност (минимум или максимум) 
на функция при наложени ограничения.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Приложна_математика
https://bg.wikipedia.org/wiki/Компютърната_наука
https://bg.wikipedia.org/wiki/Изследване_на_операции
https://bg.wikipedia.org/wiki/Математическа_оптимизация#cite_note-1
https://bg.wikipedia.org/wiki/Функция


• Разделението на видовете оптимиране се обуславя от типа на 
целевата функция и ограниченията на задачата. Най-често използвани в 
практиката са: линейно оптимиране, нелинейно (квадратично, 
хиперболично) оптимиране, целочислено оптимиране, изпъкнало 
оптимиране, матрични игри и др.

• Математическото оптимиране, с помощта на изчислителната техника, 
прави възможно решаването на голям брой икономически задачи и 
задачи от изключително значение за практиката. В това число Задача за 
търговския пътник, задача за назначенията, задача 
на вариационното смятане, задача за диетата и др.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Ограничение_(математика)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Икономика
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Задача_за_търговския_пътник&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Задача_за_назначенията&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/Вариационен_анализ
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