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Numerisk løsning af SIR-modellen 

SIR-modellen består af de tre koblede differentialligninger: 
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= −��� 
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��
= ��� − �� 

�	

��
= �� 

�(�) er antallet af modtagelige individer, �(�) er antallet af smittede individer og 	(�) er antallet af 

immune individer til tiden t. Konstanterne �  og � er hhv. infektionsraten og helbredelsesraten. 

Funktionen �(�) er den samlede population og dvs. �(�) = �(�) + �(�) + 	(�). 

En løsning til dette differentialligningssystem består af tre sammenhørende funktioner �(�), �(�) og 

	(�), som løser de tre ligninger samtidigt. 

Eulers metode på SIR-modellen 
En metode til at løse dette differentialligningssystem numerisk er Eulers metode. Ifølge Eulers metode 

fås, når ���� = �� + Δ�, at 

�(����) ≈ ��(��)Δ� + �(��) 

Anvendes dette på de tre funktioner fra SIR-modellen fås, når ���� = �� + Δ�, at 

�(����) ≈ ��(��)Δt + �(��) 

�(����) ≈ ��(��)Δt + �(��) 

	(����) ≈ 	�(��)Δt + 	(��) 

De afledede funktioner kan udregnes vha. differentialligningerne i SIR-modellen. 

Eulers metode går nu ud på at bestemme funktionerne �(�), �(�)  og 	(�)  i en række små trin idet 

ovenstående tre ligninger sammen med differentialligningerne anvendes til at beregne f.eks. �(����) ud 

fra �(��) og �(��). 

Eulers metode i Excel 
Et eksempel på en numerisk løsning af SIR-modellen med anvendelse af Excel beskrives i det 

efterfølgende. I dette eksempel består populationen af 1000 individer, hvoraf 1 er smittet og ingen er 

immune. Infektionsraten er 0,001 og helbredsraten er 0,33. 

Dette betyder, at �(0) = 1000, �(0) = 999, �(0) = 1 og 	(0) = 0.  
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Derudover er konstanterne � = 0,001 og � = 0,33. I dette eksempel sættes Δ� = 0.1. 

Dette kan skrives i Excel, som vist på følgende figur. 

 

Nu skal formlerne for ��(�), �′(�) og 	′(�) indtastes i Excel og ifølge de koblede differentialligninger fås  

��(�) = −� ⋅ �(�) ⋅ �(�) 

��(�) = � ⋅ �(�) ⋅ �(�) − � ⋅ �(�) 

	�(�) = � ⋅ �(�) 

Dernæst skal formlerne for �(�), �(�), 	(�) samt t indtastes i Excel, hvilket ifølge Eulers metode giver at  

�(����) ≈ ��(��)Δt + �(��) 

�(����) ≈ ��(��)Δt + �(��) 

	(����) ≈ 	�(��)Δt + 	(��) 

���� = �� + Δ� 

Indtastningen i Excel kan ses af nedenstående figur. 

 

Dernæst markeres cellerne, hvorefter der trækkes ned, så fås hhv. S(t), I(t) og R(t) for en række 

tidspunkter. Cellerne bør trækkes ned til omkring tiden t=30 dvs. række 309 for at få et datasæt, som 

giver fornuftig graf. 

Nu er datasættet klar til brug og graferne kan tegnes. Cellerne med hhv. t, S(t), I(t) og R(t) markeres, 

hvorefter der trykkes på Indsæt, Diagrammet og punktdiagrammer og nedenstående grafer tegnes. 
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Eulers metode på et datasæt 
Når Eulers metode skal anvendes på et datasæt, så indtastes startværdierne fra datasættet, Δt og 

konstanterne α og γ. Dernæst anvendes Excel som nævnt ovenfor til at bestemme en numerisk løsning 

af SIR-modellen. Det svære er at bestemme konstanterne α og γ, men her bliver I nødt til at forsøge jer 

frem og se, hvordan den numeriske løsning passer på datasættet. 

Sammenligning af datasæt og numerisk løsning 
Når den numeriske løsning til datasættet er fundet sammenlignes den numeriske løsning med 

datasættet ved at indtegne de to grafer ud fra hhv. datasæt og numerisk løsning i samme 

koordinatsystem. Derved kan man undersøge, hvor godt den numeriske løsning beskriver datasættet 

f.eks. ved mindste kvadraters metode. 

Datasæt på nettet 
Det er muligt at finde datasæt på nettet og nedenstående link kan anvendes. 

Datasæt fra WHO om f.eks. meningitis eller kolera: 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.180?lang=en 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.174?lang=en 

 

Datasæt om kolera fra Danmark: 

http://www.emu.dk/modul/en-d%C3%B8dbringende-epidemi-3-%E2%80%93-koleraen-1853-

smittede-og-d%C3%B8de# 
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