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Как насекомите могат 

да решават задачи?

Една от възможностите е,  че 

те развиват тази способност, 

защото обработват много 

сложна информация в тяхната 

среда, докато преминават от 

цвят на цвят, събирайки 

цветен прашец и нектар.



Друго обяснение

То е, че те имат „невропластичност", 

което значи,  че много лесно могат дасе 

развият сред невроните в мозъка. С 

други думи, пчелите обикновено не 

извършват математически задачи, но 

техните мозъци са достатъчно гъвкави, 

за да придобият това ново умение.



Особен род пчели

Особен род южноизточноазиатски и австралийски 

пчели изграждат питите си по начин, който 

напомня авангардни човешки архитектурни 

решения, съперничащи на нюйоркския Гугенхайм. 

Знаем, че пчелите са умни, но доскоро бе загадка 

как пчелите Tetragonula успяват да създадат пити с 

форма на сложна спирала и други неправилни 

форми.



Изследвания на пчелите

Нови изследвания показват, 

че пчелите са по-бързи от 

суперкомпютрите, когато 

стигна до решаването на един 

от тези ужасни 

"словопроблеми" 

от гимназиални класове по 

математика.



Как става това?

Когато учените с помощта на 

математически модели изследват 

структурите, открити в кошерите, с 

изненада откриват, че създаването на тези 

пити има поразителни сходства с 

образуването на кристали.



Кристали и пити

Растежът на кристали и 

изграждането на пчелни пити са 

две системи, работещи в твърде 

различни сфери на науката. И 

така, какво води до подобни 

структури? Това е красотата на 

приложението на математиката в 

природата.



Как се образува тази 

структура?

Когато екипът моделира как се образува този вид 

структура, те използват няколко параметъра, за да 

моделират оформената пчелна пита. R - различните 

модели се формират в зависимост от радиуса на един слой 

пчелни клетки. α - случайното разпределение на 

вероятността. При растежа на кристалите това би могло да 

се причини от примеси, а при изграждането на пчелната 

пита - колко плосък могат да направят пчелите един слой. 

Колкото по-голям е R, толкова по -голям ще бъде всеки 

слой на спиралите. Колкото по -голяма е α, толкова по -

неподредени ще се получат терасите.



Експеримент с пчели

Когато пчела влезе във входа на лабиринта, тя вижда набор от 

елементи, между 1 и 5 фигури.

Формите са или сини, което означава, че пчелата трябва да 

събира, или жълти, което означава, че пчелата трябва да 

изважда.

След като види първоначалния брой, пчелата трябва да прелети 

през дупка в камерата за вземане на решения, където може да 

избере да лети към лявата или дясната страна на лабиринта.

Едната страна означава неправилно решение на задачата, а 

другата страна – правилното решение – плюс или минус 1.



Интересен факт

Учени са установили, че пчелите са 

единствените животни, които 

винаги изчисляват най -краткия път 

до всяко цвете. Така, ако имат да 

обиколят десетки цветя днес, те 

винаги калкулират най -ефективния 

и кратък маршрут между тях.



Благодарим за вниманието!
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