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Model SIR
Model SIR (Susceptible – podatny, Infective – chory, Removed – odporny lub zmarły) – model matematyczny
opisujący przebieg epidemii uwzględniający drogi rozprzestrzeniania się patogenów – zakażenie osoby zdrowej
przez osobę chorą. Model oparty o równania różniczkowe.

Założenia:

• osoba chora zaraża osobę zdrową (z którą ma kontakt) z pewnym prawdopodobieństwem; to praw-
dopodobieństwo zależy od odporności danej osoby oraz rodzaju patogenu,

• osoba chora po pewnym czasie zdrowieje i nabywa odporność na dany patogen lub z pewnym praw-
dopodobieństwem umiera.

Model SIR uwzględnia sieć kontaktów interpersonalnych między ludźmi.

Schemat modelu SIR. Stan jednostki podatnej (S) zmienia się na skutek kontaktu z patogenem na stan (I).
Następnie jednostka chora (I) przechodzi do stanu (R). Prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy poszczególnymi
stanami zależne są od typu patogenu i struktury sieci społecznej. (Za: bhportal.pl)

Założenia dodatkowe:

• przyrost osobników zainfekowanych jest proporcjonalny do liczby osobników zianfekowanych oraz do
liczby osobników podatnych (rIS),

• przyrost osobników odpornych lub zmarłych jest wprost proporcjonalny do ilości aktualnie chorych (aI,
gdzie a > 0),

• okres inkubacji jest na tyle krótki, że można go zaniedbać – osoby podatne, które się zaraziły zaczynają
chorować natychmiast,

• populacja jest wymieszana – każdy typ osobnika (S, I, R) ma jednakowe prawdopodobieństwo spotkania
osobnika innego typu.

Mając spełnione założenia, otrzymujemy równania:

• Ŝ = −rSI
• Î = rSI − aI
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• R̂ = aI

W związku z tym: Ŝ + Î + R̂ = 0

Wyznaczenie parametrów SIR wymaga rozwiązania równań różniczkowych.

Wyznaczmy te parametry korzystając z języka R.

Wczytanie danych
Wykorzystajmy dane, które posłużyły do predykcji w przypadku poprzednich prezentowanych modeli.
data <- read.csv("https://covid.ourworldindata.org/data/owid-covid-data.csv")
dataPoland <- data[data$iso_code == "POL", ]
train <- dataPoland[dataPoland$date <= Sys.Date()-30,]
dataset <- train[, c("new_cases", "date")]
head(dataset)

## new_cases date
## 41258 1 2020-03-04
## 41259 0 2020-03-05
## 41260 4 2020-03-06
## 41261 0 2020-03-07
## 41262 6 2020-03-08
## 41263 5 2020-03-09
tail(dataset)

## new_cases date
## 41528 11482 2020-11-29
## 41529 5736 2020-11-30
## 41530 9113 2020-12-01
## 41531 13823 2020-12-02
## 41532 14863 2020-12-03
## 41533 13236 2020-12-04

Usuńmy początkowe dni, dla których liczba nowych przypadków wynosiła zero.
firstNonZero <- min(which(dataset$new_cases!=0))
dataset <- dataset[firstNonZero:nrow(dataset), ]
head(dataset)

## new_cases date
## 41258 1 2020-03-04
## 41259 0 2020-03-05
## 41260 4 2020-03-06
## 41261 0 2020-03-07
## 41262 6 2020-03-08
## 41263 5 2020-03-09

Model SIR wymaga, aby informacja o liczbie zakażonych dotyczyła całkowitej liczby zakażeń, a nie liczby
nowych zakażeń. Z tego względu, nasz zbiór danych należy przekształcić do sumy kumulatywnej.
Infected <- cumsum(dataset$new_cases)
head(Infected)

## [1] 1 1 5 5 11 16

Wyznaczmy dni dla naszych obserwacji
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Day <- 1:(length(Infected))
head(Day)

## [1] 1 2 3 4 5 6

Zdefiniujmy początkową liczbę populacji. Dla Polski to około 38 milionów.
N <- 38000000

Zwizualizujmy nasze dane.
library(ggplot2)
library(gridExtra)
grid.arrange(
ggplot(data.frame(Day = Day, Infected = Infected), aes(x = Day, y = Infected)) +

geom_line(),
ggplot(data.frame(Day = Day, Infected = Infected), aes(x = Day, y = Infected)) +

geom_line() +
scale_y_log10() +
geom_smooth(method = "lm"),

top = "Confirmed infections of COVID-19 in Poland")

## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
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Zdefiniujmy funkcję SIR, która wyznaczy podstawowe parametry modelu w oparciu o wcześniej podane
założenia:
SIR <- function(time, state, parameters) {

par <- as.list(c(state, parameters))
with(par, {
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dS <- -beta/N * I * S
dI <- beta/N * I * S - gamma * I
dR <- gamma * I
list(c(dS, dI, dR))

})
}

Układ równań różniczkowych zwyczajnych można rozwiązać z wykorzystaniem pakietu deSolve.
library(deSolve)

Aby znaleźć rozwiązanie układu równań różniczkowych zwyczajnych, musimy zdefiniować wartości początkowe
naszych parametrów SIR.
init <- c(S = N-Infected[1], I = Infected[1], R = 0)

Znalezienie optymalnych estymatorów parametrów SIR wymaga, aby minimalizować błąd. Do oceny błędu
wykorzystamy sumę kwadratów reszt (RSS, residual sum of squares).
RSS <- function(parameters) {

names(parameters) <- c("beta", "gamma")
out <- ode(y = init, times = Day, func = SIR, parms = parameters)
fit <- out[ , 3]
sum((Infected - fit)^2)

}

Stwórzmy optymalizator dla naszego układu równań różniczkowych wykorzystując funkcję optim:
Opt <- optim(c(0.5, 0.5), RSS, method = "L-BFGS-B", lower = c(0, 0), upper = c(1, 1))
Opt_par <- setNames(Opt$par, c("beta", "gamma"))
print(Opt_par)

## beta gamma
## 0.2442493 0.1896998

Zdefiniujmy wektor t dla którego znajdziemy rozwiązania układu równań różniczkowych.
t <- 1:length(Infected)

Rozwiążmy układ równań różniczkowych
fit <- data.frame(ode(y = init, times = t, func = SIR, parms = Opt_par))

Porównajmy wartości przewidywane (I) z rzeczywistymi na wykresie:
df <- data.frame(predicted = fit$I,

observed = Infected,
date = 1:length(Infected))

meltdf <- reshape2::melt(df, id="date")

ggplot(meltdf, aes(x = date,
y = value,
colour = variable,
group = variable)) +

geom_line()
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Zadania
1. Wyznacz sumę kwadratów reszt dla zbioru treningowego oraz dla zbioru testowego.
2. Wyznacz MAPE.
3. Porównaj MAPE z poprzednimi modelami.

Referencje
https://tjwilding.wordpress.com/2020/03/20/epidemic-modelling-of-covid-19-in-the-uk-using-an-sir-
model/
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