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Вовед
 Појава на Ковид 19

• Пандемија : 11 Март 2020
• Најтешко погодени држави
• Заштитни мерки

 Математички модели
 SIR-модел

• Систем од диференцијални равенки
 Споредба помеѓу РСМ и Словенија

• Параметри



SIR-модел
SIR-моделот датира од 1700-те години, инициран од Бернули и усовршен од страна на Кермак и Меккендрик ,ја дели вкупната
популација на три категории, во даден временски период 𝑡𝑡 : 𝑆𝑆(𝑡𝑡) , 𝐼𝐼(𝑡𝑡) и 𝑅𝑅(𝑡𝑡).

• 𝑆𝑆 𝑡𝑡 - потенцијално-заразени (сомнителни или суспектни). Во оваа категорија се лица кои не се, но можат да преминат во
групата на инфицирани (заразени). Меѓутоа, лицата од оваа категорија можат да останат само како потенцијални случаи. Со
ширењето на вирусот предизвикано од еден или повеќе извори на зараза, бројот на инфицирани се зголемува, а со тоа и
бројот на потенцијалните случаи во рамки на популацијата.

• 𝐼𝐼 𝑡𝑡 - инфицирани (заразени). Категорија на лица кои веќе се инфицирани и можат да го пренесат вирусот на лица од првата
категорија. Понатаму, сите заболени лица преминуваат во групата на отстранети случаи, односно оздравени или починати.

• 𝑅𝑅(𝑡𝑡) - отстранети. Лица кои го пребродиле вирусот и се сметаат имуни, или се жртви на истиот.

SIR-моделот се претставува со систем од три диференцијални равенки, кои се еднакви на промената на бројот на лица од
трите наведени категории, соодветно добиена со тек на времето и ја формираат целосната популација. Во сите математички
модели мора да се внесат одредени претпоставки, со цел да се поедностави феноменот во реалниот свет. Самите нешта по
себе се премногу комплицирани за да се отслика новонастаната епидемија само преку систем од едноставни математички
формули.

i. Првата претпоставка се однесува на времетрањето на епидемијата. Ако е кратко, тогаш се претпоставува дека вкупниот 
број на популацијата останува константен.

ii. Втората претпоставка се однесува на начинот на кој вирусот се пренесува. Се претпоставува дека стапката на раст на 
заболени е пропорционална со контактот помеѓу потенцијалните и инфицираните лица.

iii. Третата претпоставка ја претставува стапката на отстранетите случаи.



индексите кои ја означуваат 
стапката на промена кај 
трите категории од 
популацијата, се регулираат 
со следниот систем равенки:

• 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑟𝑟𝑆𝑆 𝑡𝑡 𝐼𝐼(𝑡𝑡)/𝑁𝑁 𝑟𝑟 – трансмисијата

𝑎𝑎 −стапка на отстранети случаи

• 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑆𝑆 𝑡𝑡 𝐼𝐼 𝑡𝑡 /𝑁𝑁 − 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡)

• 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡)



• Почеток на пандемијата:

• Иницијални вредности :
𝑆𝑆 = 𝑆𝑆0
𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0
𝑅𝑅0 = 0

Според i), збирот 𝑆𝑆 + 𝐼𝐼 + 𝑅𝑅 = константа = 𝑁𝑁

Стапката на промена на трите категории од популацијата во временски период 𝑡𝑡, е:  

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑟𝑟𝑆𝑆 𝑡𝑡 𝐼𝐼 𝑡𝑡 /𝑁𝑁 + 𝑟𝑟𝑆𝑆 𝑡𝑡 𝐼𝐼 𝑡𝑡 /𝑁𝑁 − 𝑎𝑎𝐼𝐼 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝐼𝐼 𝑡𝑡 = 0 𝑆𝑆 + 𝐼𝐼 + 𝑅𝑅 = 𝑆𝑆0 + 𝐼𝐼0.

1. Дали вирусот ќе се прошири?

• Добивање на 𝑅𝑅0 .

Иако, сите три параметри во системот равенки и нивниот производ се позитивни, стапката на промена на
потенцијалните случаи е секогаш негативна. Па, 𝑆𝑆 ≤ 𝑆𝑆0

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑆𝑆 𝑡𝑡 𝐼𝐼 𝑡𝑡 /𝑁𝑁 − 𝑎𝑎𝐼𝐼(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑡𝑡

< 𝑟𝑟𝑆𝑆0 𝑡𝑡 𝐼𝐼 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎𝐼𝐼 𝑡𝑡 = 𝐼𝐼(𝑡𝑡) � (𝑟𝑟𝑆𝑆0 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎). Дали ќе се прошири вирусот, зависи од вредноста на 𝐼𝐼(𝑡𝑡) � (𝑟𝑟𝑆𝑆0 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎).

𝐼𝐼 𝑡𝑡 � 𝑟𝑟𝑆𝑆0 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎 > 0 𝑟𝑟𝑆𝑆0 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎 > 0 𝑆𝑆0 𝑡𝑡 > 𝑎𝑎
𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑑𝑑0 𝑡𝑡
𝑎𝑎

> 1.

Ако, означиме 𝑅𝑅0 = 𝑟𝑟𝑑𝑑0
𝑎𝑎

, тогаш 𝑅𝑅0 = 𝑟𝑟𝑑𝑑0
𝑎𝑎

> 1.

𝑅𝑅0 - просечниот број на лица заразени од едно инфицирано лице, во рамките на популацијата или базичен
репродукционен број .

𝑁𝑁 - вкупниот број на популација



2. Колкав би бил максималниот број на заболени лица во дадено време 𝑡𝑡?

Индексот 𝐼𝐼 се разгледува како функција од 𝑆𝑆.

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)

=
𝑑𝑑𝐼𝐼(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑆𝑆(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑡𝑡)𝑑𝑑(𝑡𝑡)/𝑁𝑁−𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑡𝑡)
−𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑡𝑡)𝑑𝑑(𝑡𝑡)/𝑁𝑁

=
𝐼𝐼 𝑡𝑡
𝑁𝑁 �(𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑡𝑡 −𝑎𝑎)

𝑟𝑟𝑑𝑑 𝑡𝑡 𝑑𝑑 𝑡𝑡 /𝑁𝑁
= −1 + 𝑎𝑎

𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑡𝑡 = −1 +
𝑎𝑎

𝑟𝑟 ⋅ 𝑆𝑆 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑆𝑆(𝑡𝑡)

𝐼𝐼 𝑡𝑡 = −𝑆𝑆 𝑡𝑡 + 𝑎𝑎
𝑟𝑟

ln 𝑆𝑆 𝑡𝑡 + 𝐶𝐶
Интеграција

Диференцијална 
равенка со 
раздвоиви 
променливи

𝐶𝐶- константа
Вредноста на оваа константа ќе се добие од почетните услови, односно за
вредносите 𝑆𝑆 0 = 𝑆𝑆0 и 𝐼𝐼 0 = 𝐼𝐼0 или 𝐶𝐶 = 𝐼𝐼 0 − 𝑎𝑎

𝑟𝑟
ln 𝑆𝑆 0 + 𝑆𝑆(0).

𝐼𝐼 𝑡𝑡 + 𝑆𝑆 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎
𝑟𝑟

ln 𝑆𝑆 𝑡𝑡 = 𝐼𝐼0 + 𝑆𝑆0 −
𝑎𝑎
𝑟𝑟

ln 𝑆𝑆0

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝐼𝐼0 + 𝑆𝑆0 −
𝑎𝑎
𝑟𝑟

1 + ln
𝑟𝑟
𝑎𝑎
⋅ 𝑆𝑆0



𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝐼𝐼0 + 𝑆𝑆0 −
𝑎𝑎
𝑟𝑟

1 + ln
𝑟𝑟
𝑎𝑎
⋅ 𝑆𝑆0

𝑥𝑥 = 𝑟𝑟
𝑎𝑎

променлива со која е означен соодносот меѓу стапката на контакт и просечниот број на отстранети случаи во рамките на 
една популација.
Промената на вредноста на 𝑥𝑥 зависи од зголемениот или намалениот физички контакт помеѓу луѓето.
Разгледуваме график: 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎

𝑟𝑟
1 + ln 𝑟𝑟

𝑎𝑎
⋅ 𝑆𝑆0 .

За 𝑟𝑟 = 0.18 и 𝑎𝑎 = 0.101429 ,
𝑥𝑥 = 1.77464028884, а
𝑦𝑦 = 0.881068433 . Ако вредностите на 𝑟𝑟 и 𝑎𝑎 ги
променaт вредностите, т.е. 𝑟𝑟 = 0.75, а 𝑎𝑎 = 0.165, тогаш
ги добиваме следните вредности за 𝑥𝑥 = 4.5454545454
и
𝑦𝑦 = 0.548883503369.
• 𝑦𝑦 = 0.881068433 > 𝑦𝑦 = 0.548883503369.
Па, за поголема вредност на 𝑥𝑥 , функцијата 𝑦𝑦 има
помала вредност.
Заклучуваме: ако вредноста на функцијата 𝑦𝑦 е многу
мала, нема да настане голема промена во равенка (1),
односно максималниот број на заболени даден со
равенка (1) ќе биде скоро целата популација.
𝑆𝑆0-максимумот кој го достигнува функцијата.

1



3. Колкав дел од популацијата ќе се зарази од КОВИД 19?

За да се пресмета вкупниот број на заболени од КОВИД 19, најпрво потребно е вирусот да престане да се шири или 𝐼𝐼 0 . Вкупниот

број на отстранети случаи на крајот од пандемијата, го дава вкупниот број на заболени лица на ниво на целата популација. Па, според
првата претпоставка (i) и од 𝑆𝑆 + 𝐼𝐼 + 𝑅𝑅 = 𝑆𝑆0 + 𝐼𝐼0, важи : 𝑅𝑅𝑘𝑘 = −𝑆𝑆𝑘𝑘 + 𝑆𝑆0 + 𝐼𝐼0. Од равенката:

𝐼𝐼 𝑡𝑡 + 𝑆𝑆 𝑡𝑡 − 𝑎𝑎
𝑟𝑟

ln 𝑆𝑆 𝑡𝑡 = 𝐼𝐼0 + 𝑆𝑆0 −
𝑎𝑎
𝑟𝑟

ln 𝑆𝑆0 ,оставајќи 𝑡𝑡 да се движи кон крајот на пандемијата и 𝐼𝐼 0, добиваме формула:

𝑆𝑆𝑘𝑘 −
1
𝑚𝑚

ln𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑆𝑆0 + 𝐼𝐼0 −
1
𝑚𝑚

ln𝑆𝑆0 . За голема вредност на 𝑥𝑥 = 𝑟𝑟
𝑎𝑎

равенката ќе има многу мала вредност.

Крајниот број на отстранети случаи (𝑅𝑅𝑘𝑘) за мала вредност на 𝑆𝑆𝑘𝑘, нема да се промени многу од вкупниот број на популација.

• Второто и третото прашање покажуваат дека од голема важност е вредноста на базичниот репродукционен број 𝑅𝑅0, да е помала од 1.

𝑅𝑅0 ≈ 1.8 − апроксимација која одговара на податоците од месеците Јуни и Јули, од претходната слика.

𝑅𝑅0 = 𝑟𝑟𝑑𝑑0
𝑎𝑎

= 𝑥𝑥𝑆𝑆0 ≈ 1.8



Заклучок
SIR-модели за Република Северна Македонија и Словенија.

Споредба помеѓу градовите Штип (43652) и Цеље (37872) во РСМ и Словенија, како градови и држави со приближен број на 
жители.

SIR-моделите за Штип и Цеље се разгледуваат во период од првиот позитивен случај на Ковид 19 до месец Октомври.

Моделите одговараат на податоците од почетокот на пандемијата, заклучно до 13.09.2020г., на растојание од 10 дена.
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Вкупниот број на заболени во Штип до 13.09.2020г. изнесува 1205. Тоа е 2.77% од вкупнот број жители во Штип. Додека во Цеље 
заклучно до 13.09.2020г., вкупниот број на заболени изнесува 85 или 0.22% од вкупниот број на жители. Бројот на смртни случаи во
Цеље е еднаков на 0 од самиот почеток на пандемијата. Во Штип бројот на смртни случаи вкупно изнесува 24. На 13.09.2020г. во РСМ
биле направени вкупно 464 тестови, а во Цеље 1110. Вакви големи разлики во бројот на тестирања се забележуваат во сите денови од
почетокот на пандемијата, што говори за непрецизните статистики во РСМ. Од претходната слика со податоци од SIR-моделот,

𝑅𝑅0 ≈ 2.9 за Штип и 𝑅𝑅0 ≈ 1.5 за Цеље. 

Вкупниот број на заболени до
17.09.2020г изнесува 1227 во Штип и
96 во Цеље. Бројот на смртни случаи
во Цеље е еднаков на 0, а во Штип
бројот на смртни случаи во периодот
од 20.08.2020г. до 17.09.2020г.
изнесува 5.

• Разлики помеѓу Штип и Цеље во период  28.08.2020г -17.09.2020



• Направеното истажување во овој труд покажува дека почитувањето на веќе 
поставените превентивни мерки како од СЗО, така и од надлежните во нашата држава 
се од енормно значење. Применувањето на истите придонесува да животот на секој 
поединец постепено се врати во нормала.

Благодарам на вниманието
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