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ли е или е част от реалността?

(Цикади и прости числа)
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1.Математиката
в днешно време

За доста от нас математиката е нищо повече
от точна наука, която изчислява, ползва
формули и дава възможност да се намери
решение на проблема. В сравнение с

биологията например, науката на числата
изглежда не само по-сложна но и по-
специфична. Все пак кой би използвал

Питагоровата теорема във всекидневието си? 
За добро или лошо обаче няма избягване от
математиката. Тя е навсякъде около нас и е

тук да остане.



Продължение

Алгебрата и геометрията
намират отражение в

заобикалящия ни свят. Законите
на математиката имат реално

проявление в природните
явления. Дори природата до

някаква степен е базирана върху
математиката. Често се среща
феноменът ,,златно сечение’’.



2. Цикадите и
математиката

Цикадите са крилати насекоми, 
еволюирали преди около 1,8 милиона
години в геоложка епоха, наречена

плейстоцен. Цикадите принадлежат към
род Magicicada. Прекарват повечето от
живота си под земята, като се хранят със
сокове от корените на растенията. След
това порастват, размножават се и бързо

умират. Впечатляващо за тях е как
излизат навън само в период, 

синхронизиран с определен брой години, 
обикновено равни на простите числа 13 
или 17. Понякога над 400 000 от тях
излизат навън само в рамките на един

декар земя.



Продължение
Някои учени смятат, че еволюцията на циклите от
прости числа на поява на насекомите увеличава
шансовете им да избегнат хищниците. Ако
цикадите имаха цикъл, да кажем, от 12 години, 
всички хищници с цикъл от 2, 3, 4 и 6 години
лесно щяха да могат да се хранят с тях. Марио
Маркъс от Института по молекулярна физиология
"Макс Планк" в Дортмунд, Германия, и екипът му
откриват, че циклите с прости числа възникват
естествено. За целта се използват математични
еволюционни модели за взаимодействието между
хищник и плячка. 



3. Любопитни
факти за цикадите
По света съществуват близо 3400 вида цикади и

голяма част от тях изникват на всеки 2 до 5 
години. Периодичните цикади са единствените, 

които прекарват 13 или 17 години под земята и се
срещат само в САЩ. Три от видовете Магикада са

17-годишни цикади, докато останалите четири
оперират на 13-годишни цикли. Така

периодичните появи на цикадите често съдържат
множество видове. Това може да изглежда
странно, но ползите от бомбардирането на

хищниците при масово възникване си важат.



Продължение -
Линеене на цикадите

Линеене се нарича смяната на телесната покривка
съставена от хитинова обвивка, кожа, пера, косми, 
люспи у животните. Тя е възрастова, сезонна и

периодична. Обуславя се от нервната система и от
хормони. При линеене цикадите се поставят на
съответен режим. Обновяването на хитиновия
скелет е тежък период от живота им, понеже е
свързан със значителни разходи на енергия и

вещества.



4. Бъдещето на
математиката

Сигурно смятате, че ,,В математиката няма бъдеще! Какво повече може да се научи?’’. 
Истината обаче е, че тази наука не е свързана само с училище или решаване на задачи
само за кефа. Да вземем например сателитите в космоса, с които можем да си гледаме
телевизия у нас на спокойствие. Най-вероятно мислите, че са създадени с някоя друга
наука и космическа технология, но това е вярно само до малка степен. Голяма част от
създаването им е процес от строги математически уравнения и задачи, за да се изчисли

например скоростта, с която ще се върти около Земята. Дори и самите трамваи и
автобуси, които използваме всекидневно са спомогнати от математика. Техните

разписания са точни именно заради това. Но това са неща от съвременния свят, нека да
поговорим и за бъдещия. Добър пример ще бъде даден от Clay Mathematics Institute. 
Всяко десетилетие те задават 7 математически въпроса към света и ако някой успее да
отговори на тях получава награда от 1 милион долара. Един от тях например е The 
Navier-Stokes Equation и това, което се изисква е да се разбере, как течностите се

движат поради техните свойства. Това ще е в полза на лекари, защото ако пациентът има
алергична реакция към игли или спринцовки ще е трудно да анализират кръвта му без
да я извличат. Не само лекари, но и ВЕЦ, петролни компании, лаборатории и куп други

професии, бизнеси ще могат да се възползват от това, решаване на един прост
математичен въпрос.



Източници

eee.bg

chr.bg

facebook.com/matematika4you

Youtube.com

https://eee.bg/Blog/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://www.chr.bg/istorii/priroda/nyakolko-lyubopitni-fakta-za-misterioznite-tsikadi/
https://m.facebook.com/matematika4you/photos/a.1952767361698674/2323268354648571/?type=3
https://www.youtube.com/


Благодарим ви за
вниманието!

И че останахте с нас след толкова много информация!


