Мета міні-проєкту - вивчити форми бджолиних стільників і комірок та
геометричні принципи їх побудови.

Завдання дослідження:
1) вивчити літературу з даного питання;
2) ознайомитись із геометрією побудови бджолиних стільників;
3) виявити закономірності побудови бджолиної комірки;
4) провести математичний аналіз будови бджолиної комірки ;
5) проаналізувати, наскільки форма побудови комірки економічно обгрунтована;
6) розглянути використання геометричних закономірностей
побудови бджолиних стільників у різних галузях;
7) зробити висновки про значення геометричних здібностей бджіл.
Об'єкт дослідження: бджолині стільники та структурний елемент бджолиних
стільників - бджолина комірка.

Предмет дослідження: геометрія бджолиних стільників.

Бджоли – це природжені математики. Побудовані бджолами соти мають
дуже міцну конструкцію, крім того дуже чітко дотримуються розміри
сот, наприклад, кут комірки завжди дорівнює 109°28´.

Коли бджола працює, то долає величезні відстані з вантажем, який
набагато разів важчий її власної ваги. При цьому вона розвиває
швидкість до 65 кілометрів на годину.

Бджола відвідує цілих 10 мільйонів квіток, щоб зібрати всього 1
кілограм меду, для цього вона робить близько 150 000 вильотів і долає
300 тисяч кілометрів. Ви все ще думаєте, що тяжко працюєте?

Пилок з 7000 квіток бджола здатна зібрати всього за один день, з цього
вона одержить всього 100 грам меду, а пролітає 46 тисяч кілометрів, а
це відстань, як навколо нашої планети по екватору.

Якщо розрізати
бджолині стільники
площиною,
перпендикулярною до її
ребер, то стане видно
мережу рівних один
одному правильних
шестикутників,
покладених у вигляді
паркету.

Чому бджоли
«обрали» саме
шестикутну форму
чарунок?
Чому вони не
надали перевагу
мережі правильних
трикутників або
квадратів, адже,
здається, їх
простіше
сконструювати?»

Завдання №1.
Якими правильними багатокутниками можна заповнити площину так, щоб не
було пропусків, тобто укласти їх у вигляді паркету?
Такими багатокутниками можуть бути тільки правильні трикутники, квадрати і правильні
шестикутники.
Дійсно, сума внутрішніх кутів опуклого п-кутника дорівнює (п-2)∙180 ◦. Сума кутів правильних
п-кутників, які сходяться в одній вершині паркету, дорівнює 360 ◦.

За змістом нашого дослідження, значення виразів n, k і 4/n-2 можуть ділитися
тільки на 1, 2 і 4. Звідки п-2 може приймати тільки одне з цих трьох значень:
коли n-2=1, то n=3;
коли n-2=2, то n=4;
коли n-2=4, то n=6.

Спробуємо й далі проникнути в таємниці бджолиних комірок для того щоб з'ясувати, чому
бджола будує стільники, перпендикулярний перетин яких - правильний шестикутник, а не
правильний трикутник або квадрат?

Завдання № 2. Є три рівновеликі фігури - правильний трикутник, квадрат і правильний
шестикутник. Яка з них має найменший периметр?
Об’єм меду, що міститься в одній комірці, буде залежати від площі основи комірки і її висоти.
Тому, якщо ці комірки різної форми і однакової висоти, то меду в них буде вміщатися однакова
кількість. Так як соти займають увесь вулик, то незалежно від того, яку вони мають форму, об’єм,
тобто кількість меду, в них буде однаковий. Отже, вибір форми зв’язаний з кількістю воску, що
витрачається на соти.

Як вже було сказано, кількість воску, необхідного для сот залежить від площі бічної поверхні
призми, яка в свою чергу залежить від периметра основи призми і її висоти. Висоти у призм
однакові, а ось периметри – різні. Знайшовши периметри правильного трикутника, чотирикутника і
шестикутника з рівними площами, результати занесли в таблицю. І ось що одержали!

Рішення.
Нехай S - площа кожної з названих фігур, а3, а4, а6 - сторони відповідного правильного
п-кутника. Тоді

Обчислимо периметр кожної фігури, знаючи її площу:

Для порівняння периметрів фігур знайдемо відношення

Висновок

Бджоли вірно “визначили”, що правильний шестикутник має найменший периметр серед
фігур з рівними площами.
Будуючи соти, бджоли інстинктивно намагаються зробити їх об’ємнішими, витративши при
цьому якомога менше воску.
Діаметр чарунок стільників у бджіл сталий і
дорівнює 5,45 мм.
Скільки

вчені

досліджували

бджолині

стільники, стільки й переконувалися: всі
кути, які утворює шестикутник медові

чарунки, саме такі, для яких чарунка
наймісткіша. Ніби бджоли, будуючи свої
стільники,

керуються

дуже

математичними обчисленнями.

складними

Стільники у вулику розташовано зверху вниз на зразок фіранок: бджоли прикріплюють їх до
стелі сумішшю воску і бджолиного клею (прополісу). Комірки, укладені в пласти, стикаються

загальними основами.

Зображення комірки в загальному вигляді та його проєкції

Зображення розгортки бджолиної комірки, яка складається
з 6 рівних трапецій і 3 ромбів

Ось так комірки стикаються у вулику:
їх спільною частиною є ромб

Вивчивши літературу і провівши математичні розрахунки, ми
зробили такі висновки:

1) За умови однакової площі многокутників найменший периметр має
правильний шестикутник. Таким чином, тільки використовуючи дану фігуру
в побудові сот, бджоли максимально скорочують витрати воску.

2) Шестигранна форма стільника - найбільш стійка форма при розподілі навантажень, є
оптимальною природною формою.

3) Бджоли будують денця своїх комірок у формі частини тригранного кута, гранями якого
служать ромби. Спільна частина прилягання комірок у вулику є ромбом.
4) Бджолині стільники – це просторовий паркет, оскільки вони заповнюють простір так, що не
залишається просвітів.

5) Об’єми бджолиної комірки і правильної шестикутної призми рівні, але у
«бджолиної комірки» - найменша площа поверхні, що вигідно з економічної
точки зору «бджолиної архітектури», тому що завдяки такій «математичній»
роботі бджоли економлять близько 2% воску. Кількість воску, заощаджена
при будівництві 54 комірок, може бути використана ще для однієї такої ж
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комірки. Враховуючи, що на 1 м розміщується 8 тис. комірок, неважко
порахувати, що практично 145 осередків виготовлено зі зекономленого воску.
6) Принцип «бджолиних сот» широко використовується:
• в архітектурних ансамблях усього світу;
• у будівництві гігантських споруд;
• у створенні нових дизайн-проектів;
• у виробництві екоматеріалів;
• нанотехнологіях;
• в стільниковому зв'язку - зона покриття розподіляється на осередки
(стільники), що визначаються зонами покриття окремих базових станцій.
Стільники частково перекриваються й разом утворюють мережу зв'язку.
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