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Model SIR (model Kermacka-McKendricka)

Populację dzielimy na trzy grupy, tj.

• S – osobniki podatne na infekcję, które nie mają odporności (susceptible),

• I – osobniki zainfekowane, które w wyniku kontaktu z innymi mogą przekazywać 
chorobę (infected),

• R – osobniki, które nabyły odporność na daną infekcję i nie zarażają (resistant).

S I R



Model SIR (model Kermacka-McKendricka)

Matematyczny opis dynamiki zmian liczby zachorowań

gdzie 𝛼, oznacza średnią liczbę kontaktów powodujących infekcję oraz 𝛽 jest 
współczynnikiem wyzdrowień (czyli przejścia osobników zainfekowanych po 
okresie choroby do grupy osobników odpornych na daną infekcję). 
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Model SIR (model Kermacka-McKendricka)

fun_sir.m

function dw = fun_sir(t,w)

global alpha beta;

alpha  = 0.1*2/1000;

beta = 0.1;

dw = zeros(3,1);

dw(1) = -alpha*w(1)*w(2); 

dw(2) = alpha*w(1)*w(2)-beta*w(2); 

dw(3) = beta*w(2);

end

sir.m

% Numeryczne rozwiązanie układu równań różniczkowych w przedziale 
[0,T]

% dla warunku początkowego [S,I,R]

T = 150;   % czas

N = 1000;% populacja

I = 50;  %populacja osobników zainfekowanych

S = N-I;   % populacja osobników podatnych

R = 0;     % populacja osobników odpornych

[t,y] = ode45('fun_sir',[0, T],[S,I,R]);

figure

plot(t,y(:,1),'green',t,y(:,2),'red',t,y(:,3),'blue');

xlabel('t');

legend('S','I','R');



Model SIR (model Kermacka-McKendricka)



Model SIR – wykorzystanie automatów komórkowych



Model SIR – wykorzystanie automatów komórkowych



MATLAB/Octave – kursy MOOC



MATLAB/Octave na zajęciach z Matematyki



MATLAB/Octave na zajęciach z Matematyki



MATLAB/Octave na zajęciach z Matematyki



Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie 
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość 
miar i struktur, podstawowych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie 
terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może 
dać odpowiedź.

(…)

Pozytywna postawa w matematyce opiera się na szacunku dla prawdy oraz na chęci szukania 
argumentów i oceniania ich zasadności.
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Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie 
nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

Kompetencje te powinny umożliwiać lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń dla 
ogółu społeczeństwa wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz technologii 
(w odniesieniu do podejmowania decyzji, wartości, kwestii moralnych, kultury itp.).

Umiejętności obejmują rozumienie nauki jako procesu badawczego prowadzonego za 
pomocą konkretnych metod, w tym obserwacji i kontrolowanych eksperymentów, zdolność 
do wykorzystywania logicznego i racjonalnego myślenia do weryfikowania hipotez, a także 
gotowość do rezygnacji z własnych przekonań, jeżeli są one sprzeczne z nowymi odkryciami 
naukowymi. Obejmuje to zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami 
i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji 
lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Niezbędna jest również zdolność do 
rozpoznania zasadniczych cech postępowania naukowego oraz zdolność przedstawiania 
wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły.
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