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 Zaliczenie przedmiotu: 
 Wykłady - Egzamin  - 40 % 

 Ćwiczenia - Projekt i jego prezentacja - 60 % 

 implementacja wybranego modelu w środowisku R 
 opracowanie wybranego  zagadnienia z wykorzystaniem 

udostępnionych danych i analiza statystyczna 
 

 



TEMATYKA WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ 

 Modele matematyczne dla przykładowych zjawisk 
ekologicznych, ewolucyjnych, demograficznych, 
epidemiologicznych oraz zakres ich stosowania 
 

 Narzędzia do modelowania i ocena jakości wyników: 
 Środowisko R, podstawy programowania 

 

 Wykorzystanie statystyki matematycznej w analizie 
danych biologicznych 
 

 Techniki prezentowania wyników naukowych 



ZASTOSOWANIE MODELI 

MATEMATYCZNYCH W NAUKACH 

BIOLOGICZNYCH 
 

 Świat opiera się na szeregu nie liniowych, dynamicznych 
procesów – do ich opisu wykorzystujemy matematykę 
 
 Jaka będzie liczebność populacji ludzkiej w przyszłości? 

(demografia, ekologia) 
 Jak rozprzestrzeniają się choroby zakaźne? (epidemiologia) 
 Jak działają mięśnie? (fizjologia) 
 Jaka jest zależność pomiędzy stężeniem glukozy, a insuliny? 

(medycyna) 
 Dlaczego zebra ma paski, a lampart cętki? (wzory w przyrodzie) 
 Jak działa mózg? (neurologia) 
 Jak przebiega rozwój zarodkowy? (embriologia) 
 Jaką strukturę genetyczną będzie miała populacja w 

przyszłości? (genetyka populacyjna) 



 
 Matematyka jest precyzyjna – wymaga 

formułowania koncepcji oraz założeń w 
jednoznaczny sposób 
 

 Matematyka jest zwięzła – jedno równanie mówi 
więcej niż 1000 słów 
 

 Matematyka jest uniwersalna – te same techniki 
mogą być zastosowanie na różnych skalach 
 

 Matematyka jest dojrzałą dziedziną, ale cały czas 
aktualną – szeroki zestaw narzędzi był 
opracowywany przez stulecia  
 

 Matematyka jest językiem dobrze zrozumiałym 
dla komputerów 
 

DLACZEGO MATEMATYKA? 



DLACZEGO MATEMATYKA? 



KLASYKA: 
DYNAMIKA WZROSTU POPULACJI 



PRZYKŁADY: 

JEDEN MODEL – RÓŻNE ZJAWISKA 

 W jakim stopniu populacja 
rysia zależy od populacji 
zającowatych? 

 Jak zmienia się stężenie 
substancji w reakcji 
chemicznej? 



MEDYCYNA: 

WZROST NOWOTWORÓW 

 Modele matematyczne są wykorzystywane do przewidywania 
wzrostu nowotworów oraz skuteczności terapii 

(Benzekry i wsp., 2014) 



 

EPIDEMIOLOGIA 

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA EPIDEMIA? 

 S = s(t) – liczba osobników podatnych 

 I = i(t) – osobniki zainfekowane (chorują 
i roznoszą infekcje) 

 R = r(t) – liczba osobników ozdrowiałych 
(wyzdrowieli i nabyli odporność) 

S → I → R 



GENETYKA POPULACJI 
STRUKTURA GENETYCZNA 

 Prawo Hardy’ego i Weinberga pozwala wyznaczyć 
frekwencję genotypów na podstawie frekwencji alleli 

 



CO TO JEST MODEL? 

Reprezentacja badanego zjawiska, czyli substytut 
rzeczywistości, celowo uproszczony, potraktowany 

wycinkowo z pominięciem szczegółów i cech 
nieistotnych 



   MODEL              RZECZYWISTOŚĆ 

Komórka zwierzęca - 

schemat 

Komórka nowotworu skóry 

– mikroskop elektronowy 



 
 Opis rzeczywistości w języku matematyki i logiki 

formalnej, który składa się z: 
 

Symboli, parametrów 
 
Relacji matematycznych 
 
Zasad operowania powyższymi 

MODEL MATEMATYCZNY 



MODEL LOTKI-VOLTERRY 

r  – współczynnik rozrodczości ofiar 
a – współczynnik skuteczności polowań (interpretowany również jako 
biomasa upolowanych ofiar) 
b – współczynnik rozrodczości drapieżników (na jednostkę upolowanej ofiary) 
s – współczynnik śmiertelności drapieżników 

Niech: 
 V = V(t) – zagęszczenie ofiar w chwili t 
 P = P(t) – zagęszczenia drapieżników w chwili t 

wewnętrzna dynamika rozwoju 
populacji ofiar 

wewnętrzna dynamika populacji 
drapieżników (spadek populacji) 

prawdopodobieństwo spotkania się obu 
gatunków 

część energii z upolowanej biomasy, którą 
drapieżnik przeznacza na rozród 



MODEL MATEMATYCZNY 

 Dwuskładnikowa struktura modelu 
 Teoretyczny opis danego zjawiska na podstawie bieżącej 

wiedzy 

 Struktura matematyczna 
 

 Niezbędne składniki: 
 Zbiór parametrów modelu 

 Wartości wyznaczane na podstawie eksperymentów i obserwacji 

 Zbiór zmiennych niewiadomych, których wartości są 
wyznaczane przez model 



 

 Eksperymenty są często 
skoncentrowane na jednym 
aspekcie większej całości 
 

 Nasze zrozumienie zjawiska 
jest fragmentaryczne 
 

 Trudno jest zaobserwować jak 
działa cały system 

DO CZEGO POTRZEBNY JEST MODEL? 
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 Bardzo często cechy, które możemy obserwować i 
mierzyć nie są tymi najbardziej informatywnymi 

DO CZEGO POTRZEBNY JEST MODEL? 



 

 Bardzo często cechy, które możemy obserwować i 
mierzyć nie są tymi najbardziej informatywnymi 

Grafika: „Mały książe” Antoine de Saint-Exupéry 

DO CZEGO POTRZEBNY JEST MODEL? 



 

 Daje możliwość weryfikacji czy prawidłowo interpretujemy 
procesy zachodzące w przyrodzie 
 

 Umożliwia poznanie struktury skomplikowanych systemów 
biologicznych oraz interakcji pomiędzy ich poszczególnymi 
elementami 
 

 Modele pełnią istotną rolę w praktyce poprzez: 
 Umożliwienie zrozumienia uwarunkowań skomplikowanych zjawisk 
 Przewidywanie możliwych scenariuszy w przyszłości 
 Przewidywanie skutków naszej interwencji 

DO CZEGO POTRZEBNY JEST MODEL? 



 

 Umożliwia połączenie fragmentarycznych informacji 
w jeden zrozumiały system 
 na przykład połączenie wyników eksperymentów 

in-vivo i in-vitro 
 Jaki jest związek pomiędzy uwarunkowaniami 

biologicznymi, genetyką a obserwowanymi 
cechami? 

 
 Umożliwia testowanie hipotez, które są trudne do 

przetestowania empirycznie 
 

 Umożliwia predykcję oraz generowanie nowych 
hipotez badawczych do dalszych eksperymentów 

DO CZEGO POTRZEBNY JEST MODEL? 



 Nie ma i nie może być jednego, idealnego modelu dla 
danego fragmentu rzeczywistości 

 

Nawet najlepszy model jest tylko przybliżeniem 
rzeczywistości 

MODEL MATEMATYCZNY 

Największe wyzwanie … wyodrębnienie jedynie najważniejszych 
elementów z bardzo złożonego układu rzeczywistego  
 
 



 

 Wpływ na to w jakim stopniu model oddaje rzeczywistość ma 
przede wszystkim: 
 Niepewność parametrów 

 Niepewność warunków brzegowych 

 Problemy związane ze skalą czasową lub przestrzenną 
 

 
 Ograniczenia: 

 Brak szczegółowej wiedzy ilościowej na temat zjawiska 
 Brak dostępnych danych / metod umożliwiających oszacowanie 

parametrów 
 Jak uwzględnić losowość pojawiającą się w układach biologicznych? 

OGRANICZENIA MODELOWANIA 

MATEMATYCZNEGO 



Dane eksperymentalne Dane uzyskane na 
podstawie modelu 

Rozwiązanie i 
weryfikacja modelu 

Problem badawczy 

Sformułowanie modelu 
matematycznego  

Proces modelowania ma charakter iteracyjny i multidyscyplinarny 

Helen M. Byrne 

(2010), Nature 

Reviews Cancer 

JAK POWSTAJE MODEL MATEMATYCZNY 



JAK POWSTAJE MODEL MATEMATYCZNY 

 Najważniejsze kroki: 
1. Budowa modelu 
2. Predykcja oraz analiza 
3. Walidacja 
4. Aplikacja 

 
 Podobne kroki podejmowane są przy planowaniu 

eksperymentów: 
1. Zaplanowanie eksperymentu 
2. Wygenerowanie danych 
3. Analiza wygenerowanych danych 
4. Walidacja odkryć 
5. Aplikacja wyników w praktyce 



KROK 1: BUDOWANIE MODELU 

1. Precyzyjne zdefiniowanie celów jakim służyć 

ma model 
• Co chcemy osiągnąć? 

 

2. Wybranie najważniejszych składowych 
• Jak duże uproszczenie jest konieczne? 

• Brzytwa Ockhama – w wyjaśnieniu zjawisk należy 

dążyć do prostoty. Wybieramy takie wyjaśnienie, które 

opiera się na jak najmniejszej licznie pojęć i założeń. 



KROK 1: BUDOWANIE MODELU 
 

3. Precyzujemy założenia 
• Oparte na dotychczasowej wiedzy oraz naszej wierze 

• Uwaga! Błędne założenia doprowadzą do błędnych 

wniosków! 

 

Isaac Newton: 

Masa jest stałą – mechanika klasyczna  

Albert Einstein: 

Masa jest zmienną – teoria względności  



KROK 1: BUDOWANIE MODELU 

4. Tworzymy graficzny schemat modelu 
 Wizualna reprezentacja założeń 

 Zmienne oraz relacje pomiędzy nimi 

 Bardzo ważne dla złożonych modeli! 

Przykład modelu dla 

PRRS (Zespół 

rozrodczo-oddechowy 

świń) 

autor: Andrea Doeschl-

Wilson i wsp. 

5. Zapisanie równań matematycznych 



KROK 2: PREDYKCJA ORAZ ANALIZA 

 Jak rozwiązać równania z naszego modelu? 
 

1. Analitycznie – za pomocą wzorów i przekształceń 
• Korzystamy wyłącznie z matematyki 
• Możliwe tylko dla prostych równań 
• Otrzymujemy jedno, konkretne rozwiązanie oraz 

dobre zrozumienie modelu 
 

2. Numerycznie – za pomocą operacji na liczbach 
• Z wykorzystaniem komputera 
• Wymaga użycia algorytmów, które szacują 

przybliżone rozwiązanie 



KROK 2: PREDYKCJA ORAZ ANALIZA 

 Jakie dane wyjściowe są dla nas najważniejsze 
 Brak wstępnych założeń może prowadzić do 

wygenerowania zbyt dużej ilości danych. 
 
 
 

 Jak dobrać odpowiednie parametry na wejściu? 
 Korzystamy z dostępnej literatury 
 Korzystamy z istniejących danych i szacujemy parametry 

(wnioskowanie statystyczne) 
 Nie zawsze można wyznaczyć pojedynczą wartość 
 Duża ilość dostępnych metod – jak wybrać tą 

właściwą? 



KROK 2: PREDYKCJA ORAZ ANALIZA 

 Opracowujemy wiele możliwych scenariuszy (różne 
parametry wejściowe): 
 Realne – realizacja celu naszej analizy, weryfikacja 

hipotezy badawczej 
 Ekstremalne – testowanie ograniczeń naszego 

modelu 



KROK 2: PREDYKCJA ORAZ ANALIZA 

 Analiza modelu 
 Powinna prowadzić do lepszego zrozumienia modelu 
 Składa się na nią analiza jakościowa i ilościowa 

 Jakie typy odpowiedzi są generowanie przez model? Czy 
wyglądają realistycznie? 

 Jak zmiana poszczególnych parametrów wpływa na 
zachowanie modelu? 

 Jak wrażliwy jest model na wartości wejściowe 
parametrów? 

 Jak stabilne są predykcje na podstawie modelu w 
zależności od małych zmian wartości wejściowych lub 
założeń? 

 

Krok ten bardzo często prowadzi do przebudowy modelu !!! 



 Szczególne wyzwania w biologii ze względu na stopień 
złożoności układów biologicznych i ich zmienność 

 

Porównanie tego co model przewiduje z rzeczywistością 

„Model powinien być tak prosty, jak to tylko możliwe, ale 
nie prostszy” 

Albert Einstein 

KROK 3: WALIDACJA MODELU 



KROK 3: WALIDACJA MODELU 

 W najlepszym wypadku: porównanie predykcji z modelu 
do danych ekspreymentalnych 
 

 Do walidacji musimy użyć niezależnych danych, które nie 
były wykorzystane  wprocesie tworzenia modelu 
 Jeżeli nie ma możliwości zdobycia niezależnych 

danych, na początki dzielimy dane na część 
treningową (budujemy model) oraz walidacyjną 
(testujemy model)  

 



 Wygenerowanie danych, które mogą być bezpośrednie 
porównane z danymi empirycznymi jest kluczowe dla 
prawidłowej weryfikacji modelu 

 
 Teoria grawitacji Newtona, która nie uwzględnia 

efektu zakrzywienia czasoprzestrzeni przez 
rozmieszczone w niej ciała 

 

 Teoria względności Einsteina pozwoliła wyjaśnić 
odchylenia w ruchu planety merkury oraz promieni 
świetlnych z odległych gwiazd 

 

KROK 3: WALIDACJA MODELU 



 Zasada falsyfikowalności 
 Każdy model lub teoria w naukach przyrodniczych powinny 

być tak sformułowane, aby choćby teoretycznie możliwe było 
ich obalenie, czyli falsyfikacja 

 Wystarczy aby wyniki choć jednego eksperymentu były 
niezgodne z przewidywaniami aby nie uznać modelu za 
poprawny! 

 

 Statystyka jako narzędzie do weryfikacji modelu 
 Pozwala przyjąć lub odrzucić model z pewnym 

prawdopodobieństwem na podstawie zgodności między 
przewidywaniami a wynikami eksperymentu 

KROK 3: WALIDACJA MODELU 



KROK 3: WALIDACJA MODELU 

 Jeżeli predykcje modelu znacznie odbiegają od rzeczywistości, 
należy zidentyfikować prawdopodobne przyczyny: 
 Naturalna zmienność w populacji, środowisku, błędy w pomiarach 
 Jeżeli zmienność nie wykracza poza granice normy (statystyka) model 

jest akceptowalny 

 
 Błędy przy tworzeniu modelu: 

 Zły dobór lub nieprawidłowo dobrane wartości parametrów 
 Nieprawidłowo dobrane równania matematyczne 
 Rada: Przebudować model. 

 
 Nie wszystkie istotne zmienne zostały uwzględnione w 

modelu 
 Rada: zwiększamy złożoność modelu 

  



KROK 4: APLIKACJA MODELU 

 Modele matematyczne mogą być cennym źródłem informacji 
przy podejmowaniu decyzji: 
 Ocena ryzyka np. epidemii, udzielenia kredytu 
 Przewidywanie skutków podjętej strategii 

 
 Musimy ufać że predykcje są prawidłowe! 

 
 Przy tworzeniu modelu zawsze bierzemy pod uwagę 

końcowego użytkownika, który powinien rozumieć założenia 
modelu, predykcje oraz ograniczenia 



KLASYFIKACJA MODELI 

 Istnieje wiele typów modeli matematycznych 
 

 Przynależność modelu do kategorii umożliwia 
powiedzenie więcej na temat ich celu, zakresu, oraz 
wykorzystywanych technik matematycznych 
 

 Przykłady klasyfikacji: 
 Empiryczne  vs mechanistyczny 
 Deterministyczne vs stochastyczne 
 Statyczne vs dynamiczne 
 Liniowe vs nieliniowe 
 Dyskretne vs ciągłe 

 Model systemu vs model molekularny 



MODEL EMPIRYCZNY VS MECHANISTYCZNY 

 Modele empiryczne (statystyczne) 
 Model opracowywany na podstawie danych eksperymentalnych  
 Punktem wyjściowym są dane 
 Nie jest wymagana wstępna wiedza 
 Cel: opis wzorów oraz zależności obserwowanych w danych 

 
 Model mechanistyczny 

 Model opracowywany na podstawie hipotezy badawczej 
 Punktem wyjściowym jest hipoteza 
 Cel: zrozumienie mechanizmów stojących za obserwowanym 

zjawiskiem 
 Wymagana jest wstępna wiedza na temat zjawiska 
 Dane empiryczne wykorzystywane są w celu parametryzacji, 

walidacji modelu 

 



MODEL DETERMINISTYCZNY 

 Określa stany wybranego układu w czasie 

 Nie uwzględnia losowego rozrzutu wartości zmiennych 
 

Wielkość wyjściowa jest jednoznacznie przypisana do 
wielkości wejściowej za pomocą określonej zależności 

funkcyjnej 

MODEL STOCHASTYCZNY 

(PROBABILISTYCZNY) 

Wielkość wyjściowa jest wyznaczona z pewnym 
prawdopodobieństwem 

 Określa prawdopodobieństwo, że dany układ znajdzie się w danym 
stanie 



MODEL DETERMINISTYCZNY A STOCHASTYCZNY 



 

 Nie jest to typ modelu matematycznego 
 Realizacja programu symuluje przebieg rzeczywistego 

procesu – termin odnosi się do implementacji modelu 
matematycznego poprzez np. symulację komputerową 

 Nie jest reprezentowany przez jedną określoną strukturę 
matematyczną, ale algorytm i zbudowany na jego 
podstawie program, którego elementy skonstruowane 
są na podstawie modeli matematycznych 

 

MODEL SYMULACYJNY 
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FUNKCJE – POWTÓRZENIE I PRZYKŁADY 



CZYM JEST FUNKCJA? 

Funkcją określoną na zbiorze X o wartościach w zbiorze Y 
nazywamy relację R określoną w produkcie zbiorów X x Y o takiej 
własności, że dla dowolnego x  X istnieje dokładnie jeden y  Y, 
że xRy. 

Inaczej: 
Przyporządkowanie dowolnemu 
elementowi x  X dokładnie 
jednego elementu ze zbioru x  Y 
Oznaczenie: y  = f(x) 



FUNKCJA – NAJWAŻNIEJSZE 

WŁASNOŚCI 

X – dziedzina funkcji (zbiór 
argumentów funkcji) 

a,b,c,g,h - Argumenty funkcji 
 

Y – zbiór wartości funkcji 
1,3,5,13 – wartości funkcji 

Czy każdy z powyższych 

wykresów przedstawia 

funkcję? 



Monotoniczność, funkcja: rosnąca, 
malejąca, niemalejąca, nierosnąca, stała 

 Maksima i minima funkcji Miejsca zerowe: 
Wartość argumentu x, 
dla którego f(x)=0 

FUNKCJA – NAJWAŻNIEJSZE 

WŁASNOŚCI 



FUNKCJE W NAUKACH BIOLOGICZNYCH 

 
Przez x oznaczamy wartość cechy 1 wyrażonej w odpowiednich 
jednostkach: 
masa, powierzchnia, stężenie, czas 

 a przez wartość y wartość cechy 2 
 
Możemy scharakteryzować: 
Przebieg dowolnego procesu (cecha 2) w czasie (cecha 1) 
Proces który charakteryzuje cecha 1 wpływa na proces, który charakteryzuje 
cecha 2 
Proces, który jest bezpośrednią przyczyną zmian wartości obu 
cech (1 i 2) 
 

Zależności pomiędzy różnymi cechami charakteryzującymi 
badane obiekty 



FUNKCJA LINIOWA 

Przyrost wartości funkcji jest proporcjonalny do 
odpowiadającego mu przyrostu wartości argumentów 

 f(x)=ax+b 
a – współczynnik kierunkowy prostej (tg α), opisuje nachylenie względem osi 
X 
b – wyraz wolny funkcji, wskazuje punkt przecięcia z osią Y 

Jeżeli a > 0, to f(x) jest funkcją rosnącą, natomiast jeżeli a < 0, to 
f(x) jest funkcją malejącą 
Jeżeli a = 0 to f(x) jest funkcją stałą 



FUNKCJA LINIOWA 

Zależność pomiędzy temperaturą denaturacji DNA, a zawartością 
par GC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Równanie ogólne (oC): 

   tm= 81,5 + 16,6(log[Na+])+0,41 (%GC)-(500/dł. DNA) 

Gdzie:  Na+ jest stężeniem [mol/l] jonów sodowych, a długość DNA jest 
mierzona w parach zasad [pz] 

 

Rozerwanie potrójnego wiązania 
wodorowego między GC wymaga 
większej energii niż wiązania 
podwójnego AT 
 
 
DNA o większej liczbie par GC 
będzie miało wyższą temperaturę 
denaturacji 



FUNKCJA LINIOWA 

Zakładamy, że DNA rozpuszczone jest w roztworze 
zawierającym 100 mmol/l NaCl będzie miało temperaturę 
denaturacji równą: 

tm= 64,9 + 0,41(%GC) -(500 / dł. DNA) 
Zadania: 

1. Jaka będzie temperatura denaturacji cząsteczki DNA o długości 450 pz 
oraz zawartości par GC równej 50%? 

2. Jaka jest zawartość %GC cząsteczki DNA o długości 800 pz jeżeli jej tm = 
92oC? 

3. Musimy przeprowadzić denaturację dwóch cząsteczek DNA, jedna o 
długości 640 pz, natomiast druga 1050 pz. Która z nich będzie miała 
wyższą temperaturę topnienia jeżeli % zawartość GC jest dla obydwu 
taka sama? 

4. Jaka jest maksymalna temperatura denaturacji dla cząsteczki DNA o 
długości 500 pz? 



FUNKCJA POTĘGOWA 

Wykładnik (p) jest ustalony, natomiast podstawa jest 
argumentem funkcji (x) 

f(x)=axp 
Dziedzina jest zależna od wartości p 
Jeżeli p jest pozytywną liczbą całkowitą dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste 
Jeżeli p jest ujemną liczbą całkowitą dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste z 
wyłączeniem 0 
Jeżeli p jest ułamkiem postaci n/m, gdzie n jest liczbą naturalną, a m jest 
liczbą naturalną nieparzystą – dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych 

 
Przykłady 



FUNKCJA POTĘGOWA 



FUNKCJA POTĘGOWA 

Prosty model wzrostu nowotworu – równanie von Bertalanffiego 
z 1938 roku 
 
gdzie: 
a, b, ,  są pozytywnymi stałymi 
x wyznacza rozmiar guza (masa lub liczba komórek) 
axα – wzrost nowotworu; bxβ – rozpad nowotworu 

 



FUNKCJA WYKŁADNICZA 
 

Funkcja wykładnicza – podstawa jest ustalona (a), a wykładnik 
jest argumentem funkcji 
     f(x)=ax 

 
Domeną są wszystkie liczby rzeczywiste, natomiast zbiorem 
wartości są wszystkie dodatnie liczby rzeczywiste 
Przykłady: 
 
 
 

 

 

 



FUNKCJA WYKŁADNICZA 

Jeżeli a > 1, to funkcja wykładnicza jest funkcją rosnącą 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli a  (0,1), to funkcja wykładnicza jest funkcją malejącą 
 

Oś X jest asymptotą 
poziomą funkcji 
wykładniczej 

Wzrost wykładniczy 

Rozkład wykładniczy 



Wiek N 
<1 23 
1-4 19 
5-9 10 

10-14 12 
15-19 19 
20-24 33 
25-29 59 
30-34 101 
35-39 160 
40-44 265 
45-49 398 
50-54 576 
55-59 803 
60-64 1059 
65-69 1353 
70-74 1603 
75-79 1817 
80-84 1897 
>80 1790 
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Źródło: https://nccd.cdc.gov/uscs/ 

Liczba przypadków choroby nowotworowej 
na 100 000 osób w zależności od wieku 

WZROST WYKŁADNICZY 

t 



ROZKŁAD WYKŁADNICZY 
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Czas trwania 
terapii N 

0 123550 
2 12170 
4 975 
6 150 
8 80 

10 55 
12 25 
14 10 
16 10 
18 10 
20 10 
22 10 
24 10 
26 10 
28 10 
30 10 

Spadek liczby wirusów we krwi na skutek 
prowadzenia terapii w zależności od czasu 

Źródło: https://nccd.cdc.gov/uscs/ 
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WYKŁADNICZY WZROST POPULACJI 

Model wzrostu 
wykładniczego 
 N(t) =  N0e rt 

Jakie będzie zagęszczenie kolonii bakterii po 51 godzinach jeżeli pojedyncza 
komórka dzieli się co 3 godziny? Na początku wyznaczamy tempo wzrostu (r): 

 

 

 

 

W 3 godzinie populacja podwoiła swoją liczebność 

Początkowe zagęszczenie jest równe 1 

t – upływ czasu 
N0 – stała, początkowa liczebność populacji 
r – tempo wzrostu 
e – stała wykladnicza (liczba Eulera ~2,7182818…..) 

Jakie jest tempo wzrostu kolonii bakterii? Rozwiązujemy dla r: 

 

 
 

 

 

 

 

 

ponieważ to 

 

 

więc 



Jak wygląda wzór na wykładniczy wzrost populacji bakterii przy założeniu 
podziałów co 3 godziny, zaczynając od zagęszczenia równego 1? 

N(t) =  e ln(2)/3*t 

 

NA ĆWICZENIACH … 

1. Jakie będzie zagęszczenie kolonii po 51 godzinach? 
2. Od jakiego zagęszczenia kolonii bakterii należy zacząć aby otrzymać 

81920 po 42 godzinach? 
3. Ilu godzin (h) potrzeba aby z zagęszczęszczenia 6 otrzymać 12288, 

zachowując stałe tempo podziałów? 



FUNKCJA KWADRATOWA 

 Jest funkcją wielomianową drugiego stopnia 

 Musi wystąpić x2; x oraz stała (c) są opcjonalne 

y = ax2 + bx + c 

 

 Wykresem każdej funkcji kwadratowej jest parabola.  

 Dla funkcji kwadratowej f(x)=x2 

 współczynniki liczbowe a,b,i c 

 mają następujące wartości: 

 a = 1 

 b = 0 

 c = 0 

 

Ponieważ współczynnik a jest dodatnia ramiona parboli są skierowane do góry 

Stosowana jako najprostszy model z pojedynczym minimum/maksimum 

wierzchołek 

ramiona 



Prawo Hardy’ego-Weinberga  
W populacji znajdującej się w stanie równowagi genetycznej częstość występowania 

genotypów zależy wyłącznie od częstości alleli i jest stała z pokolenia na pokolenie 
 

 Locus dwualleliczne: 
 p2 =  frakcja homozygot AA 
 2pq =  frakcja heterozygot 
 q2 =  frakcja homozygot aa 
 

 

FUNKCJA KWADRATOWA 

(p + q)2 = p2 + 2pq + q2 = 1 

 



GEOMETRYCZNA REPREZENTACJA PRAWA HW 
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q=0,1 
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FUNKCJA WIELOMIANOWA 

Wielomianem stopnia n nazywamy funkcję określoną na zbiorze liczb 
rzeczywistych w postaci: 

w(x) = a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + … + anxn 

Gdzie: 
a – liczby rzeczywiste nazywane współczynnikami wielomianu 
a0 – nazywamy wyrazem wolnym 
 
 
 
 
 
 
Przykładowe zastosowanie: 

Opis obiektów o nieregularnych krawędziach np. 
systemy klasyfikacyjne w botanice, klasyfikacja 
materiału kostnego w paleontologii 
 

Możliwość zapisania skomplikowanej informacji o kształcie za pomocą 
jak najmniejszego zbioru danych 



FUNKCJA WIELOMIANOWA 



WIELOMIANY W GENETYCE POPULACJI 

Dostosowanie genotypu heterozygotycznego jest niższe niż 
pozostałych dwóch genotypów 
 
Przykłady: 
•Niektóre geny warunkujące odporność na herbicydy u roślin - gorsze 
dostosowanie w formie heterozygotycznej przy braku herbicydów w 
środowisku 
•Ryzyko cukrzycy typu I jest największe dla osób  heterozygotycznych , 
posiadających w locus HLA-DR genotyp DR3DR4  
•Motyle Pseudacraea eurytus – homozygoty upodabniają się do innych 
(trujących) gatunków,  czego nie obserwujemy u heterozygot 

Subdominacja 



 Które z poniższych równań pozwoli znaleźć frekwencję p w 
stanie równowagi?  

A. 

B. 

C. 

 Stan równowagi doboru przy subdominacji 

WIELOMIANY W GENETYCE POPULACJI 

|p’-p|  = 



 Rozwiązanie: 

Przyrównujemy licznik do zera 

q = 1-p 

WIELOMIANY W GENETYCE POPULACJI 



Przy jakiej frekwencji alleli populacja będzie w równowadze jeżeli działają na nią 
następujące czynniki selekcyjne: 
 A) s1 = 0,9; s2 = 0,3 
 B) s1 = 0,3; s2 = 0,3 
 

Wyznacz miejsca zerowe funkcji 
 

Wyróżnik 
 
Jeżeli  = 0 

 
Jeżeli  > 0 

 
Jeżeli  <0 brak miejsc zerowych 

Przypomnienie: Miejscem zerowym funkcji nazywamy każdą wartość 
argumentu x, dla którego wartość funkcji y jest równa 0  

WIELOMIANY W GENETYCE POPULACJI 



FUNKCJA WYMIERNA 

Funkcją wymierną nazywamy funkcję będącą ilorazem dwóch 
wielomianów 
Wzór: f(x) = W(x) / G(x) 
gdzie W(x), G(x) są wielomianami i G(x)  ≠ 0 (jest wielomianem niezerowym) 

Dziedziną funkcji wymiernej jest zbiór liczb rzeczywistych z 
wyłączeniem zbioru wszystkich miejsc zerowych wielomianu G(x) 
 
 



Wskaźnik BMI 
  
 
 
 
 

Równanie Michelisa-Menten opisuje zależność szybkości reakcji od 
stężenia substratu [S]: 
 

  

Funkcja wymierna - przykłady 

wielomian stopnia 1-go 

wielomian stopnia II-go 



FUNKCJA LOGARYTMICZNA 

Funkcja logarytmiczna – logarytm o podstawie a z x to potęga do 
której trzeba podnieść a, aby otrzymać x 

 f(x)=logax
 gdy x= ay 

 
Założenia: a>0, a≠1, x>0 

Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych dodatnich 
Skala logarytmiczna jest skalą nieliniową  

Logarytm naturalny jest funkcją 
odwrotną do funkcji wykładniczej 



LOGARYTM NATURALNY 

Logarytm naturalny to logarytm o podstawie e 
lnx = logex 
 
Stała wykładnicza (liczba Eulera) to liczba niewymierna, 
będąca podstawą logarytmu naturalnego, wynosząca w 
przybliżeniu e=2,7182818… 

 
 

 

 

Ważne dla modelu wzrostu wykłądniczego: 

Logaa
c = c 

wiec lnee
x=x 



LOGARYTM DZIESIĘTNY 

Logarytm przy podstawie dziesiętnej logx = log10x 
 
Logarytm dziesiętny liczby określa jej rząd wielkości: 
Log 1 = 0 
Log 10 = 1 
Log 100 = log 102 = 2 
Log 1000 = log 103 =3 



LOGARYTMY - ZASTOSOWANIE 

Skala kwasowości pH 
Oparta na aktywności jonów hydroniowych H3O+ w roztworach wodnych 

 pH = -log[H3O+] 
 

Mieści się w przedziale od 0 do 14 
pH wody destylowanej jest równe 7 czyli stężenie jonów H3O+ wynosi 10-7 

mol/l 
Dlaczego wprowadzono pojęcie i skalę pH, zamiast bezpośrednio określać 
stężenie jonów? 
 

 Przykład: 0,1 molowy roztwór NaOH, który zawiera 
0,0000000000001 mol/dm3 jonów H3O+ 

 

Wartość funkcji pH zmienia się nieznacznie przy dużych 
zmianach stężenia, np. podczas dziesięciokrotnej zmiany 

stężenia wartość pH zmienia się tylko o jednostkę  



LOGARYTMY - ZASTOSOWANIE 

Skala Richtera 
Określa siłę trzęsienia ziemi na podstawie logarytmu dziesiętnego 
amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych 
Jest skalą nieliniową 
 



Zmierzono masę ciała różnych gatunków zwierząt: 
Nietoperz = 7 g 
Mysz = 20 g 
Człowiek = 80 kg 
Tur = 900 kg 
Wieloryb = 100 t 
 
Jak przedstawić te wartości na wykresie? 

LOGARYTMY - ZASTOSOWANIE 

Nietoperz = 7g  log10(7)=0.84 

Mysz=20g   log10(20)=1.30 

Człowiek=80000g   log10(80000)=4.90 

Tur=900000g   log10(900000)=5.95 

Wieloryb=100000000  log10(100000000)=8.00 

 



Amoeba dubia 
670 mld pz 

HIV-1 

9800 pz 

Skala 
logarytmiczna 

Źródło: 

http://www.biology.arizona.edu/BioMath/tutorials/Log/Logscale.html 

Skala liniowa 

LOGARYTMY - ZASTOSOWANIE 



WSPÓŁRZĘDNE LOG-LOG 

Wykorzystywana do graficznego przedstawiania eksperymentów 
jeżeli zależność pomiędzy cechami jest funkcją potęgową lub 

wykładniczą 
 

Funkcja potęgowa:     y=bxa 

 

 po zlogarytmowaniu: 

 log y = log (bxa) = log b + a log x 
 Oznaczając Y=log y; X = log x; B = log b otrzymujemy: 

 Y = aX + B 
 zależność jest liniowa na nowych współrzędnych tzw. współrzędnych 

 podwójnie logarytmicznych 



WSPÓŁRZĘDNE LOG-LOG 
 

Funkcja wykładnicza:     y=bax 

 

 po zlogarytmowaniu: 

 log y = x log a + log b 
 Oznaczając Y=log y; B = log b, ; A = log a otrzymujemy: 

 Y = Ax + B 
 zależność jest liniowa na nowych współrzędnych tzw. współrzędnych 

 półlogarytmicznych 
 - wartości logarytmów jedynie na jednej osi (Y) 
 - wartości x-ów pozostają bez zmian na osi X 



Przykład: powierzchnia obszaru, a 
liczba gatunków (ang. species-area 

relationship) 
 

 
Po zlogarytmowaniu: 
Jeżeli populacja rośnie wykładniczo 
zobaczymy linie prostą 
 
Jeżeli wzrost jest wolniejszy niż 
wykładniczy krzywa będzie wypukła 
 
Jeżeli wzrost jest szybszy niż 
wykładniczy krzywa będzie wklęsła 
 

WSPÓŁRZĘDNE LOG-LOG 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


