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Abstract 
 

When optimizing pacing strategies for biomechanical systems such as road cycling or skiing, it is 

necessary to constrain the optimization to simulate the reality. It is therefore of interest to constrain 

the optimization according to the possibility of developing power through metabolic processes in the 

human body. I.e. simulating the bioenergetics of a human body.  

To make this possible, fluid mechanical models have been developed to approximate the metabolic 

combustion, since the actual metabolic processes in a body is complex. The M-M model is a 

bioenergetics model to approximate these processes. The model shows the energy depot as liquid 

filled tanks that are regulated according to known relationships of fluid mechanics, resulting in a 

movement of the surface level according to the varying power output of the system. 

The intention of this paper is to visualize the level change in the M-M model with MATLAB® and also 

to create an understanding of the theory behind the model and the bioenergetics processes in the 

human body. As visualized in the model.  

GUIDE is a MATLAB® tillvalsprogram used to create GUI (Graphical User Interface) to the visualization 

programming. A user interface was created with GUIDE for an easier understanding and to offer a 

possibility to run various simulation results, without restarting or altering the code. 

The result shows that the visualization to a high degree facilitates the understanding of the M-M 

model and the connection to metabolic processes. It also shows that the work done facilitated a lot 

with the possibility to create GUI directly in MATLAB® instead of involving external software. 
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Sammanfattning 
 

Vid optimering av farthållningsstrategier av biomekaniska system som cykellopp eller skidlopp är det 

nödvändigt att ha bivillkor som begränsar optimeringen för att kunna efterlikna verkligheten. Det är 

därför av intresse att begränsa optimeringen efter möjligheten för en person att, genom metabola 

processer i kroppen, utveckla effekt. Det vill säga att efterlikna det bioenergetiska systemet i en 

människokropp. 

För att möjliggöra det har flödesmekaniska metoder utvecklats för att approximera den metabola 

förbränningen i en människokropp. Då simulering av de verkliga processerna i metabolismen är 

komplex. M-M modellen är en bioenergetisk modell som approximerar processerna. I modellen 

åskådliggörs energidepåerna som tankar och styrs enligt flödesmekaniska samband för att kunna 

beskriva hur bränslenivåer i en människokropp varierar vid metabol förbränning med varierande 

effektuttag. 

Syftet med arbetet är att visualisera nivåförändringarna i M-M modellen med hjälp av MATLAB®, 

samt att skapa en förståelse för teorin bakom modellen och en förståelse för bioenergetiska 

mekanismer i kroppen som visualiseras med modellen. 

GUIDE är ett verktyg integrerat i MATLAB® för att möjliggöra utformning av ett personligt 

användargränssnitt till programkod med hjälp av GUI(Graphical User Interface). Med GUIDE skapades 

ett användargränssnitt för en visualisering som är lätt att förstå och erbjuder möjligheten att testa 

olika simuleringsresultat från M-M utan att behöva starta om eller ändra koden.  

Resultatet visar att visualiseringen i hög grad underlättar förståelsen för M-M modellen samt dess 

koppling till metabolismen i kroppen. Samt att arbetet underlättades med möjligheten att skapa GUI 

direkt i MATLAB® som också var verktyget för optimeringen, istället för att använda externa 

programvaror.  
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1. Terminologi 
 

Acetylcoenzym-A = Mellanprodukt i förbränning som går in i citronsyracykeln 

 för skapandet av ATP 

ADP = Adenisindifosfat 

Aerob förbränning = Förbränning med tillgängligt syre 

AL  = AL-tanken, ATP-kreatinfosfatreservoar 

AMP  = Adenosinmonofostat 

Anaerob förbränning = Förbränning utan syre 

ATP  = Adenosintrifosfat 

Citronsyracykeln = Kemisk process vid aerob förbränning som skapar ATP 

Bioenergetik  = Biologiskt energisystem 

Glykolys  = Anaerob förbränning av kolhydrater 

GUI  = Graphical user interface, grafiskt användargränsnitt 

GUIDE  = Verktyg för skapande av GUI i MATLAB® 

L  = L-tanken, Glykolysreservoar 

Laktat  = Restprodukt vid anaerobförbränning, mjölksyra 

M-M  = Margaria-Morton  

O  = O-tanken, reservoar för aerobaprocesser 

Oxidativ fosforylering = Aerob förbränning av kolhydrater 

P  = Effektuttag ur modellen 

Proteinkatabolism = Förbränning av protein 

Pyruvat  = Produkt vid förbränning av kolhydrater som ombildas till 

  laktat vid avsaknad av syre och acetylcoenzym-A vid

  tillgång till syre 

R1  = Flödesväg mellan O och AL 

R2  = Flödesväg mellan L och AL 

R3  = Återflödesväg mellan AL och L 
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VO2max  = M0, Maximal syreupptagningsförmåga 

 

2. Introduktion 
 

Uppgiften är att visualisera nivåförändringarna i M-M modellen med hjälp av MATLAB® samt beskriva 

bakomliggande processer i syfte att skapa en förståelse för teorin bakom modellen och en förståelse 

för bioenergetiska mekanismer i kroppen som visualiseras med tankarna. Det vill säga de processer 

som ligger bakom förbränningen i cellerna och skapar energi i muskeln. 

Arbetet omfattar grundläggande förståelse av aerob och anaerob förbränning i människokroppen, 

beskrivning av M-M modellen samt visualisering av modellen. Endast MATLAB® och GUIDE användes 

för all programmering. 

I denna rapport presenteras kravspecifikation, följt av bakgrund, teoriavsnitt, genomförande, 

metoder, resultat, slutsats och diskussion. 
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3. Kravspecifikation  
 

De krav som på förhand ställdes på beställningen var följande: 

1. Ett sätt att visualisera nivåförändringen i M-M modellen med hjälp av MATLAB eller lämpliga 

tillvalsprogram.  

2. Möjlighet att skala tiden för att kunna köra visualiseringen snabbare/långsammare. 

3. Ha ett enkelt och praktiskt gränssnitt. 

4. Möjlighet att spela in sekvenser av visualiseringen. 

5. Medha en användarmanual för visualiseringen och inspelning. 
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4. Bakgrund 
 

Vid optimering av farthållningsstrategier av biomekaniska system som ett cykellopp eller ett skidlopp 

är det nödvändigt att ha bivillkor för att kunna efterlikna verkligheten. I dessa exempel är det därför 

av intresse att begränsa optimeringen med bivillkor efter möjligheten för en person att utveckla 

effekt för att göra optimeringen av loppet realistiskt. 

Det sättet en människokropp omvandlar lagrad energi till effekt som verkar på systemet är mycket 

komplex och i sammanhanget inte praktiskt möjligt eftersom det skulle innebära långa och 

tidskrävande simuleringar. För att möjliggöra det har flödesmekaniska metoder utvecklats för att 

approximera den metabola förbränningen i en människokropp genom att låta tankar med en vätska 

motsvarande lagrad energi där flödet genom tanksystemet numeriskt kan räknas ut enligt välkända 

flödesmekaniska samband. 

En sådan modell är Margaria-Morton (M-M) modellen (01. Morton, 1986), (02. Morton, 1986). Som 

verifierats genom jämförelse med experimentella resultat. (01. Morton, 1986) 

Optimeringar som gjorts (03. D. Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 2014) har visat att effektuttaget 

kommer varieras under ett lopp, vilket innebär att tankarnas nivåer i modellen gradvis kommer 

minska och öka under tiden. Att kunna följa utvecklingen i M-M modellen kopplat till en optimering 

av farthållningsstrategier är önskvärt men svåröverskådligt. Därför behövs kunskap om 

bakomliggande mekanismer samt ett sätt att visualisera nivåerna av tankarna för en lättare 

förståelse. 
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5. Teori 
I detta avsnitt presenteras teori kring bioenergetik, M-M modellen samt kopplingen mellan dem. 

 

Figur 1 M-M modellen (03. D. Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 2014) 

 

5.1 Bioenergetik  
 

Allt muskelarbete i en människokropp är beroende av ATP(Adenosintrifosfat) för kontraktion. (04. A. 

Jeukendrup, M. Gleeson, 2007) ATP finns i viss mån lagrat i musklerna men skapas även kontinuerligt 

i musklerna och kan delas in i två kategorier med processer beroende eller oberoende av tillgången 

till syre. 

Biologiska system med avseende på metabolismen är en komplex kemisk process som beror av 

mängder av faktorer och varierar mellan försökspersoner på grund av skillnader i ålder, arv och miljö.  

Senare i rapporten kommer kopplingen till M-M modellen att beskrivas mer ingående. 

5.1.1 Aerob förbränning 

Aerob förbränning i kroppen sker med tillräcklig tillgång till syre vid lågintensivt arbete och 

åskådliggörs som O-tanken(se figur 1). Vid aerob förbränning är fett, kolhydrater och i viss mån 

proteiner bränslet. Inte minst fett och protein depåerna i en kropp är så stora att tanken kan 

förutsättas oändlig vid optimering av ett lopp. Den aeroba förbränningen, oxidativ fosforylering, sker 
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i fler steg än den anaeroba och kräver både energi, flera substrat och en rad enzymer för bildning av 

ATP vilket gör processen långsammare. 

 

5.1.1.1 Kolhydratoxidation 

Vid förbränning av kolhydrater bildas pyruvat genom en ombildning från kolhydrater. Pyruvat 

ombildas vidare med hjälp av syre till acetylcoenzym-A som är rätt form för att gå in i 

citronsyracykeln där molekylen i flera cykler delas upp i ATP och flera andra molekyler som återvinns 

i andra steg i cykeln. Processen är mer trögstartad än de anaeroba, men räcker längre och är den 

främsta energidepån vid mindre intensiva aktiviteter. (04. A. Jeukendrup, M. Gleeson, 2007) 

 

5.1.1.2 Beta-oxidation 

Vid förbränning av fett måste molekylerna först genomgå en beta-oxidation för att bilda 

acetylcoenzym-A som kan gå in i citronsyracykeln, det innebär att den processen är ännu 

långsammare än kolhydratoxidationen och kan heller inte bidra med tillräcklig ATP mängd vid 

intensitet över 60 procent av VO2max. (05. A. Jeukendrup, M. Gleeson, 2007) 

 

5.1.1.3 Proteinkatabolism 

Proteiner lagras nästan enbart som funktionella molekyler som i största möjliga mån behålls intakt av 

kroppen. Proteiner bryts ned i så liten del som 5 procent under aktivitet vid sidan av fett och 

kolhydrater. Det sker då aminosyrorna delas genom deaminering och bildar pyruvat eller 

acetylcoenzym-A som går in i citronsyracykeln. (06. A. Jeukendrup, M. Gleeson, 2007) 

 

5.1.2 Anaerob förbränning 

Anaerobförbränning är metabolism utan syre. Normalt sker det en anaerobförbränning tillsammans 

med aerob kontinuerligt, men vid högintensiva aktiviteter räcker inte ATP produktionen från 

aerobförbränning till med följden att anaerobförbränning ökar markant för att kompensera. 

Anaerobförbränning är snabbare och mer energirik. I M-M modellen åskådliggörs de anaeroba 

processerna som den mittre- (AL-tanken) och högra tanken (L-tanken) (se figur 1).  

 

5.1.2.1 ATP-Kreatinfosfatmetabolism 

I muskeln finns det lagrat kreatinfosfat och en liten del ATP som kan användas omedelbart när 

aktiviteten börjar vilket möjliggör snabba eller kraftfulla rörelser. Lagret har en begränsad volym och 

räcker endast under de första 10 sekunderna vid en intensiv aktivitet under vilket de andra systemen 

startar upp för att börja kompensera för effektuttaget. (07. A. Jeukendrup, M. Gleeson, 2007) 

Då ATP använts bildas ADP som tillsammans med kreatinfosfatet återbildar ATP. Därför kan systemet 

svara snabbt och ge en hög effekt. Blir koncentrationen av ADP tillräckligt hög kan även de börja 

återbilda ATP med restprodukten AMP. Oavsett kommer den totala energimängden vara liten på 

grund av det begränsade lagret. (05. A. Jeukendrup, M. Gleeson, 2007)  
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Systemet buffrar till en början ATP med hjälp av kreatinfosfat för att hålla ATP-nivån så jämn som 

möjligt tills glykolysen och den oxidativa fosforyleringen kommit igång.  

5.1.2.2 Glykolysmetabolism 

Vid en längre period av intensiv aktivitet räcker inte kreatinfosfat metabolism. Vad som då händer är 

att glykolyssystemet tar vid. Glukos bryts ned i en serie kemiska reaktioner utan tillförsel av syre där 

ATP frisätts. Reaktionskedjan innebär att pyruvat bildas vilket hindrar den fortsatta utvecklingen om 

inte pyruvat kan avlägsnas. Utan möjlighet att omvandla det till lämpliga substrat i avsaknaden av 

syre, så bildas istället laktat. Laktat ackumuleras i muskeln och försurar muskeln med en försämrad 

verkningsgrad i muskeln som följd. Även glykolyssystemet är således begränsat och räcker bara ett 

par minuter vid intensiv aktivitet innan uteffekten markant måste minskas för att tillåta 

återhämtning i muskeln. (08. A. Jeukendrup, M. Gleeson, 2007) 

 

5.2 Grundläggande ekvationer för flödet i systemet 
Ekvationerna som styr flödet mellan tankarna och dess nivåer är härledda utifrån generella samband 

inom flödesmekanik och förutsätter följande (09. R. A. Serway, J. W. Jewett Jr., 2014, 9th edition): 

1. Vätskan är ickeviskös, inre friktion försummas. 
2. Flödet är laminärt, alla partiklar som passerar har samma hastighet och riktning. 
3. Vätskan är inkompressibel. 
4. Flödet har inget rörelsemängdsmoment runt någon punkt. 

 

Eftersom vätskan förutsätts vara inkompressibel och flödet laminärt kan slutsatsen dras att massan, 

m1 hos en volym vatten, V1 med densiteten 𝜌, som passerar ett parti med tvärsnittsarean A1 och 

hastigheten v1 måste vara den samma, V2 som passerar ett annat parti i samma system där 

tvärsnittsarean är A2 och hastigheten v2 under samma tid ∆𝑡, likt när munstycket hos en vattenslang 

kläms samman för att ge en snabbare stråle.  

Det ger sambanden: 

𝑚1 = 𝑚2 

𝜌 ∗ 𝑉1 = 𝜌 ∗ 𝑉2 

𝜌 ∗ 𝐴1 ∗ 𝑣1 ∗ ∆𝑡 = 𝜌 ∗ 𝐴2 ∗ 𝑣2 ∗ ∆𝑡 

Konstanterna kan nu strykas och kvar blir: 

              𝐴1 ∗ 𝑣1 = 𝐴2 ∗ 𝑣2 ① 

Vilket visar att flödet kan beskrivas som tvärsnittsarea*hastighet (10. R. A. Serway, J. W. Jewett Jr., 

2014, 9th edition) 
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5.3 Margaria-Morton (M-M) 
M-M modellen gör en approximation av processerna för att kunna beskriva hur energidepåer i 

kroppen varieras med effektuttaget. (01. Morton, 1986)

 

Figur 2 M-M, laktattröskel (övre gränsen) och VO2max (undre gränsen)(03. D. Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 2014) 

5.3.1 Koppling mellan M-M och bioenergetik 

I modellen sammankopplas de bioenergetiska mekanismerna med den flödesmekaniska genom att 

anpassa storlek och placering i höjdled av tankarna för att approximera det verkliga skedet i 

förbränningen.  

O-tanken (se figur 2) representerar den samlade aeroba förbränningen genom kolhydratoxidation, 

beta-oxidation och proteinkatabolism. AL- och L-tanken representerar den anaeroba förbränningen 

genom ATP-kreatinfostatmetabolism och glykolys. 

O-tankens nivå motsvarar tillgängligt bränsle för de olika processerna inom dess kategori. Modellen 

syftar till att simulera tillgängligt bränsle under aktiviteter motsvarande längden av ett träningspass. 

Då är bränslet i denna tank oändligt eftersom det i praktiken är omöjligt att förbränna allt fett och 

protein i kroppen under den tiden. Utloppet R1 är placerad längst ned i tanken eftersom ett fullt flöde 

genom det kommer uppstå först när VO2max har uppnåtts, vilket i modellen motsvaras av att arbetet 

är så hårt att nivån i AL-tanken sjunkit till samma höjd eller under R1(se figur 1). 

AL-tankens nivå motsvarar tillgängligt bränsle i form av ATP och kreatinfosfat, vid explosiv aktivitet 

sjunker nivån kraftigt till dess att den når samma nivå som L-tanken. Då AL är lika hög eller lägre än L 
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kommer flödet genom R2 att börja för att kompensera förlusten av ATP och börja fylla på AL. Det är 

vid denna nivå som laktattröskeln har nåtts och laktat börjar ackumuleras i systemet. 

L-tankens nivå motsvarar producerat laktat i kroppen men omvänt. Ju mindre som finns kvar i tanken 

desto mer laktat har producerats. Tankens nivå kan börja sjunka först när AL nivån kommit under 

laktattröskeln(se figur 1). Skulle tanken tömmas skulle det motsvara att den tänkta personen ”går in i 

väggen”. 

Påfyllnad kommer ske först när flödet ut ur P, motsvarade effekten, minskar så pass att AL hinner 

fyllas upp från O och L-tanken hinner fyllas via R3 från AL-tanken. 

 

 

  



 

16 
 

5.3.2 Ekvationer för flödesberäkning, M-M 

 

MO är maximalt flöde genom R1 eller samma sak som VO2max och ML är maximalt flöde genom R2.   

H = 1 

λ = konstant för placeringen av R2, avgör vilken nivå på h som ML uppnås. 

θ = konstant för placeringen av taket på L-tanken det vill säga laktattröskeln. 

φ = konstant motsvarande höjden för R1, avgör vilken nivå på h som VO2max är. 

 

Generell ekvation för totalflödet som innefattar samtliga styrande differentialekvationer (01. 

Morton, 1986): 

𝑃 = 𝑀�̇� − 𝐴�̇� − �̇� 

𝐴�̇� = 𝑀�̇� − �̇� − 𝑃 

Enligt ① kan det då skrivas ett uttryck beroende av h enligt: 

𝐴𝐴𝐿

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑀𝑂

𝑑ℎ

𝑑𝑡
+ 𝐴𝐿

𝑑𝑙

𝑑𝑡
− 𝑃 

 

Det är också känt att flödet mellan L, AL och O beror av skillnaden i höjd mellan tankarna ur vilket det 

är möjligt att beskriva det momentana flödet linjärt och normaliserat i förhållande till nivån i AL. 

Flödet från O:   𝑀0
ℎ

𝐻−𝛷
  

Flödet från L:  𝑀𝐿
ℎ−𝑙−𝜃

𝐻−𝜃−𝜆
 

 

Med en linjär approximation där små tidssteg tas kan modellen anpassas för att lösas numeriskt. 

Genom att multiplicera flödet med tiden fås volymförändringen, så som det gjorts i tidigare arbeten 

med modellen. 

För volymen i tankarna sätts ekvationerna samman till ett komplett system (03. D. Sundström, P. 

Carlsson, M. Tinnsten, 2014): 

𝐴𝐿𝑖 = 𝐴𝐿𝑖−1 + (𝑀0

ℎ𝑖−1

𝐻 − 𝛷
+ 𝑀𝐿

ℎ𝑖−1 − 𝑙𝑖−1 − 𝜃

𝐻 − 𝜃 − 𝜆
− 𝑃𝑖) ∆𝑡𝑖−1 

𝑖 = 1, … , 𝐾 

För variationen i L gäller: 
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𝐿𝑖 =  𝐿𝑖−1 − (𝑀𝐿

ℎ𝑖−1 − 𝑙𝑖−1 − 𝜃

𝐻 − 𝜃 − 𝜆
) ∆𝑡𝑖−1 

𝑖 = 1, … , 𝐾 

𝜃 ≤ ℎ ≤ 1 − 𝜆 

ℎ > 𝜃 + 𝑙 

Pi är den totala uteffekten och beräknas med: 

𝑃𝑚𝑖
= 𝑀𝑝

𝐻 − 𝜃 − 𝜆 − 𝑙𝑖

𝐻 − 𝜃 − 𝜆
 

𝑖 = 1, … , 𝐾 

Anledningen att Pmi styrs av li beror av att den maximala uteffekten hos en person i regel styrs av 

nivån laktat som ackumulerats i musklerna (03. D. Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 2014). 

Beroende på i vilken fas modellen befinner sig kommer delar av ekvationssystemet att bytas ut för 

att fungera. Eftersom flödet styrs av nivåskillnader mellan tankarna kommer flödet således att byta 

riktning samt volym att öka under vissa skeden, vilket inte beskrivs av grundekvationerna utan kräver 

modifikation enligt nedan.  

Undantag 1 - om nivån i AL överstiger nivån i L enligt: 

ℎ𝑖−1 < 𝑙𝑖−1 + 𝜃 

Skulle så vara fallet kommer AL sakta börja fylla L till dess de är lika eller L har 

fyllts helt, genom att byta ut ML i ekvationerna mot –MR som motsvarar 

återflödet till L genom R3 (se figur 3). 

 

Undantag 2 - om nivån i AL understiger lägsta nivån i L enligt: 

ℎ > 1 − 𝜆 

Då gäller istället ekvationen nedan, eftersom nivån i L inte längre beror av 

nivåskillnaden med AL utan töms obehindrat (se figur 4). 

𝐿𝑖 = 𝐿𝑖−1 (−𝑀𝐿

1 − 𝜃 − 𝜆 − 𝑙

1 − 𝜃 − 𝜆
) ∆𝑡𝑖−1 

 

  

Figur 3 Återflöde (03. D. 
Sundström, P. Carlsson, M. 
Tinnsten, 2014) 

Figur 4 Obehindrad tömning av L (03. 
D. Sundström, P. Carlsson, M. 
Tinnsten, 2014) 
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Undantag 3 – om nivån i AL understiger lägsta nivån i O 

enligt: 

ℎ > 1 − 𝛷 

Enligt grund ekvationen skulle då flödet genom R1 

kunna bli större än MO vilket är orimligt eftersom 

VO2max är ett absolut värde i modellen som ej kan bli 

större än MO(se figur 5). Istället gäller ekvationen 

nedan. 

𝑀𝑂 (
1 − 𝛷

1 − 𝛷
) = 𝑀𝑂 

 

  

Figur 5 Obehindrad tömning av O (03. D. 
Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 2014) 
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6. Metod 
I följande avsnitt beskrivs de valda metoderna MATLAB®, GUIDE, kontroll av kod samt 

videoinspelning. Använda metoder har valts utifrån studier av litteratur, webb och tutorials. 

6.1 MATLAB®  
MATLAB® är ett skriptbaserat programspråk och ett program som används för beräkningar, 

dataanalys och visualiseringar. Främst som ett verktyg för ingenjörer och forskare. Programmet är väl 

utbrett och kompatibelt mellan olika plattformar och operativsystem. (11. MathWorks®, 2014) 

6.2 GUIDE 
GUIDE är en funktion integrerad i MATLAB® för att möjliggöra utformning av personliga gränssnitt till 
programkod med hjälp av GUIs för att på ett enkelt sätt kunna göra ändringar i variabler utan att 
behöva sätta sig in i koden eller på ett enkelt sätt aktivera/inaktivera delar av koden efter behov. 
Komponenterna i GUIDE består främst av tre delar som styr dess funktion. Med utseende som följer: 
function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles). 

Genom att definiera ingående delar i funktionen kan koden styras för önskat resultat. (12. sven, 1 
sept 2012) 
 

6.2.1 function 

function är kommandot för att definiera en funktion i MATLAB® genom att namnge den följt 

ingående parametrar, hur parametrarna ska behandlas samt utgående parametrar. (13. 

MathWorks®, 1994-2014) 

6.2.2 slider_Callback 

slider1_Callback är namnet på funktionen. Då GUIDE används genereras namnet automatiskt 

för att överensstämma med den typ av komponent som genererat den. I detta fall en slider. (13. 

MathWorks®, 1994-2014) 

6.2.3 hObject 

hObject är ett handtag för att komma åt data som genererats av själva interaktionen med 

komponenten. Exempelvis om ett värde ges som indata i GUI så lagras det under komponentens 

hObject för att kunna användas av koden för vidare uträkningar. (12. sven, 1 sept 2012) 

6.2.4 handles 

handles är en koppling till andra funktioner, som gör det möjligt för koden att kalla på funktionen 

oavsett var i koden som exekveringen just då sker. Det kan användas för att koppla samman 

funktioner och spara data för senare användning. (14. MathWorks®, 1994-2014) 
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6.3 Skapande av gränssnitt 
Verktyget GUIDE i MATLAB® användes för att skapa gränssnittet. Fördefinierade komponenter 

placeras ut i ett tomt fönster för att koppla till koden med Callback funktioner. Komponenterna 

länkas då samman och kan utföra bestämda delar av koden vid aktivering. (se bilaga 1) 

”Push buttons” användes för de funktioner som ska svara mot en aktiverande knapptryckning. I 

visualiseringen finns de för att starta eller pausa koden samt för att ladda den matris som ska 

visualiseras. Knapptryckningen registreras som ett binärt tal vars värde avgör hur en logisk funktion, 

som en if- eller while-sats, ska svara. (15. MathWorks®, 2015) 

”Slider” användes för den drivande funktionen i koden. Komponenten återger ett värde mellan min 

och max i en egendefinierad längd, som svar på aktiveringen (16. MathWorks®, 2015). I 

visualiseringen ligger funktionen för plottning av data, från den laddade matrisen, under i slider-

funktionen. 

”Axes” användes för synliggörandet av visualiseringen. Komponenten kallar på information från 

slidern och ritar ut det i den form som den definierats för (17. MathWorks®, 2015). I visualiseringen 

används tre axes-komponenter. En ritar axlar varpå bakgrundsbilden vilar och två som tillåts variera i 

höjdled för att motsvara nivåförändringen i tankarna. 

”Edit text” användes för ändring av variabler i koden. Komponenten ger indata till koden genom att 

manuellt ändra värdet i rutan (18. MathWorks®, 2015). I visualiseringen användes den för att 

möjliggöra skalning av hastigheten under visualiseringen. 

”Static text” användes för förklarande text av indata rutan. Komponenten återger texten som den 

står i gränssnittet och fungerar endast som ett grafiskt hjälpmedel. (19. MathWorks®, 2015) 
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6.4 Kontroll av kod 
Kontroll av koden skedde kontinuerligt under utvecklingens gång. Testkörningar av koden gav 

omedelbart svar huruvida koden fungerade eller ej.  

Jämförelse med exempelkod och handledningar i den integrerade hjälpfunktionen i MATLAB® 

användes som verifiering av stavning och utformning. 

För slutgiltig verifiering av koden kördes en matris från en tidigare optimering av farthållning under 

en kurvtagning i ett cykellopp. Resultat fanns redan tillgängligt i form av grafer och kunde användas 

för verifiering av nivåernas rörelse i visualiseringen. (20. D. Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 

2014)(Se figur 6)

 

Figur 6 Kurvtagning (D. Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 2014) 

6.5 Videoinspelning 
För inspelning av visualiseringen användes programmet Microsoft Expression Encoder 4 Screen 

Capture. (Se bilaga 2) 
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7 Resultat 
 

Med den flexibiliteten och det stora bibliotek av funktioner som MATLAB® erbjuder kan en 

programkod för enkel visualiseringen skapas(se figur 7). Som uppfyller krav från beställares 

specifikation.  

Gränssnittet i visualiseringen är lätt att förstå och erbjuder möjligheten att testa olika 

simuleringsresultat från M-M utan att behöva starta om eller ändra koden. 

Med slider funktionen i GUIDE kan visualiseringen av tankarna kopplas till tiden genom rörelse och 

hastighet hos slidern som dessutom kan varieras med textrutan Step Size.   

Med programmet Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture kan sekvenserna spelas in och 

sparas för vidare användning. 

Färgkodningen från blå till röd och rörelsen av tanknivåerna, är lätt att uppfatta ur ett 

perceptionspsykologiskt perspektiv (21. Bergström, 2015) och underlättar, förståelsen för hur M-M 

modellen fungerar samt hur kopplingen till metabolismen i kroppen fungerar. Något som tidigare var 

ett problem med modellen.

 

Figur 7 Grafiskt användargränssnitt(GUI), för visualisering 
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I exemplet med cyklisten under kurvtagningen blir det med visualiseringen tydligt hur förloppet 

fungerar kopplat till bioenergetik. 

1. AL töms snabbare än L under det intensiva arbetet initialt, vilket motsvarar den snabba ATP-
kreatinfosfatmetabolismen. 

2. L börjar inte sjunka förrän AL nått under dess nivå. Vilket motsvarar att glykolysen kommer 
igång då laktattröskeln nåtts. 

3. Under inbromsningen före kurvan minskar effektuttaget och tankarna fylls åter av aeroba 
processer från O, men bara till en begränsad del då de aeroba processerna är långsammare. 

4. Under utgången ur kurvan börjar cyklisten trampa igen och effektuttaget ökar åter, vilket 
medför att de aeroba processerna inte räcker för att täcka utflödet. AL- och L-tankarna börjar 
på nytt tömmas.  

Resultatet följer kända processer under metabolförbränning som visat av Morton (01. Morton, 1986) 
och ger ett lätt överskådligt skede åt tidigare genomförda optimeringar av Sundström (20. D. 
Sundström, P. Carlsson, M. Tinnsten, 2014).  
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8 Slutsats 
 

Eftersom optimeringen görs i samma programvara som visualiseringen så underlättas arbetet mycket 

av möjligheten att skapa GUIs direkt i MATLAB®. 

Grundläggande förståelse för metabolism i muskelceller och dess koppling till styrande ekvationer i 

M-M modellen är nödvändigt för användningen av modellen. 

Visualiseringen underlättar i hög grad förståelsen för M-M modellen samt dess koppling till 

metabolismen i kroppen. Men underlättar även jämförelse mellan olika optimeringsresultat. 

Koden kan med enkla förändringar passa andra typer av flödessystem. 

Möjligheten att spela in förloppet förenklar användningen av visualiseringen som presentations- eller 

utbildningsmaterial. 

MATLAB® är ett kraftfullt verktyg för forskare och ingenjörer och grundläggande kunskaper för 

användning av programmet under studietiden är önskvärt. 

MATLAB®-tillvalsprogramet SIMULINK lämpade sig inte lika bra för uppgiften som GUIDE. 
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9 Diskussion 
 

Arbetet avgränsades initialt till endast visualiseringen av M-M modellen, men utökades under 

arbetets gång då förståelse för bakomliggande mekanismer underlättade arbetet.  

Flera programvaror och tillvalsprogram testades eftersom det från starten var oklart hur målet skulle 

nås, dock kunde både SIMULINK® och V-Realm avfärdas eftersom de visades mindre lämpade för 

uppgiften. Att använda integrerade delar i MATLAB® underlättade mycket och krävde heller inte 

andra programlicenser eller administratörs tillåtelse för installation.  

MATLAB® innehåller ett gediget register av övningar och handledningar av programmet. Det finns 

även stora internetforum där experter och lekmän kan dela exempel på kod för uppgifter eller 

hjälpas åt för att inte uppfinna hjulet på nytt inför varje projekt. Att kopiera befintliga funktioner och 

anpassa dem efter eget behov är ett effektivt och lärorikt tillvägagångsätt, samtidigt som det 

fungerar som en kontroll vid felsökning i den egna koden. 

I MATLAB® finns funktioner för att spara frames från visualiseringen och sammanfoga dem till en 

video, vilket hade kunnat användas för att nå kravet på videoinspelning och på så vis undvika en 

extern mjukvara. Anledningen att det ändå inte gjordes var att möjligheten att som användare 

bearbeta filmen med avseende på längd, filformat och utdatakatalog skulle innebära att koden kunde 

behöva ändras. För att i största möjliga mån undvika det valdes istället en extern programvara som 

redan hade möjligheten att bearbeta videon integrerat. 

Ett problem som videoinspelningen medförde var att uppdateringshastigheten i visualiseringen 

kunde krocka med samplingshastigheten hos inspelningsprogrammet vilket kan ge ett flimmer i 

videoinspelningen. Problemet blir litet om en hög framrate väljs i inspelningsprogrammet. 

Eftersom beställarens optimering gick ut på att minimera tiden för ett cykellopp, användes en 

algoritm som varierade tidsstegen under simuleringen. Detta resulterar i att tiden i förhållande till 

tanknivåerna inte är helt linjär(om än väldigt nära). Visualiseringskoden stegar sig däremot fram 

enligt en linjär tid vilket kan ge en liten felkälla momentant. Dock innehåller optimeringen så många 

element och skillnaden i tidsstegen är så små att visualiseringen ändå ger en korrekt bild av 

förloppet. 

Det framgår av visualiseringen att VO2max nås redan vid 4,8 sekunder vilket kan tyckas orimligt lågt, 

men beror då av hur modellen varit justerad vid optimeringen. Annorlunda värden på φ, λ och θ ger 

modellen andra egenskaper då tankarnas förhållande och med dem deras flöde, förändras med 

höjdskillnaden. Tankarnas reaktion i visualiseringen överensstämde fortfarande väl gentemot 

varandra. 

Då förbränningen i en människokropp är mycket komplex och inte kan simuleras i sin helhet med den 

stora variation som existerar mellan individer kan det ifrågasättas hur väl modellen stämmer överens 

med verkligheten. Det har visats stämma väl överens i vissa fall av Morton (01. Morton, 1986), men 

en tydligare koppling till experimentella resultat skulle varit önskvärt. Med utveckling av det nya 

gränssnittet skulle jämförelse mellan experimentella resultat och modellen underlättas. 



 

26 
 

Energioptimeringar inom industrin har länge varit centralt, men liknande problem hos biologiska 

system behandlas främst experimentellt med försökspersoner i kvalitativa och kvantitativa studier. 

Mycket resurser skulle kunna sparas om enkla modeller som M-M utvecklas och ges ett 

användarvänligt gränssnitt. Arbetet skulle kunna ligga till grunden för spridning av kunskapen för 

snabba, enkla tester för att i ett tidigt skede i utvecklingen av nya produkter kunna avgöra med hjälp 

av datorkraft om produkten är värd att utveckla vidare. 

För fortsatt arbete kan koden göras mer generell för anpassning till fler energimodeller. Koden 

föreslås utveckling så att den kan appliceras på andra typer av flödessimuleringar, exempelvis 

temperaturer, valuta och vätskereservoarer. Där simuleringar finns tillgängliga men i nuläget endast 

visualiseras som grafer där en mer grafisk visualisering kan öka förståelsen för dess förlopp och på så 

vis minimera feltolkningar. Inte minst med hjälp av färgkodning som tydligt signalerar status hos 

flödet. 
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Bilaga 1 
Nedan följer den kompletta koden för visualiseringsprogrammet. 

function varargout = guide_ex(varargin) 

% GUIDE_EX MATLAB code for guide_ex.fig 

%      GUIDE_EX, by itself, creates a new GUIDE_EX or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = GUIDE_EX returns the handle to a new GUIDE_EX or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      GUIDE_EX('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in GUIDE_EX.M with the given input arguments. 

% 

%      GUIDE_EX('Property','Value',...) creates a new GUIDE_EX or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before guide_ex_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to guide_ex_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Edit the above text to modify the response to help guide_ex 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 02-Apr-2015 18:20:35 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @guide_ex_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @guide_ex_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before guide_ex is made visible. 

function guide_ex_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to guide_ex (see VARARGIN) 
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global stop_plot 

stop_plot=0; 

global start 

start=1; 

% Choose default command line output for guide_ex 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes guide_ex wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = guide_ex_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

 

% --- Executes on slider movement. 

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'Value') returns position of slider 

%        get(hObject,'Min') and get(hObject,'Max') to determine range of slider 

 

global C 

global data 

global start 

 

a=get(hObject,'Value'); 

start= round(a*length(data.p)); 

my_plotfunction(a,handles,data.p,data.g) 

 

 

 

function my_plotfunction(a,handles,P,G) 

cla(handles.axes6) 

cla(handles.axes7) 

index=floor(a*length(P))+1; 

axes(handles.axes6) 

AL=rectangle('Position',[0,0,1,P(index)],'FaceColor',[1-P(index)/max(P) 0 P(index)/max(P)]); 

axis(handles.axes6,[0 1 0 1]) 

axis off 

axes(handles.axes7) 

L=rectangle('Position',[0,0,1,G(index)],'FaceColor',[1-G(index)/max(G) 0 G(index)/max(G)]); 

axis(handles.axes7,[0 1 0 1]) 
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axis off 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: slider controls usually have a light gray background. 

if isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

end 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global stop_plot 

global start 

global data 

step=str2double(get(handles.edit2,'String')); 

 

set(handles.pushbutton1,'Enable','off') 

 

N=length(data.g) 

 

stop_plot 

for i=start:round(step):N 

    if stop_plot==1 

        start=i 

 

       break; 

   end 

    set(handles.slider1,'Value',i/N); 

    my_plotfunction(i/N,handles,data.p,data.g) 

    pause(0.1); 

end 

if stop_plot==1 

    stop_plot=0; %reset 

else 

    start=1; 

end 

 

set(handles.pushbutton1,'Enable','on') 

 

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global stop_plot 

if get(hObject,'Value')==1 %button pushed 

    stop_plot=1; 

 

end 

 

 

 

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function axes3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to axes3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

axes(hObject) 

C = imread('CaptureClean.jpg'); %hämta bildinformation 

imagesc(C) 

axis off 
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% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes3 

 

 

% --- Executes on button press in pushbutton3. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

[Filename,PathName]=uigetfile('*.mat','Choose file') 

load([PathName Filename]) 

global data 

 

data.p=P_tank/7000 

data.g=G/15000 

Published with MATLAB® R2014a 

  

http://www.mathworks.com/products/matlab
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användarmanual 

guide_ex.m 
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Författare: Petter Hidén-Rudander 
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Förberedande åtgärder 

1. Ladda ned .zip filen guide_mm.zip 
2. Packa upp den nedladdade filen genom att högerklicka på den och välj ”Extract all” 
3. Välj ett bibliotek att spara filerna i, förslagsvis samma mapp som .mat filerna från Davids 

bioenergetiska modell finns. 
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Kör programmet 

1. Starta MATLAB 
2. Lokalisera mappen med filerna guide_ex.m, guide_ex.fig och CaptureClean.jpg 

 

3. Kontrollera att bildfilen: CaptureClean.jpg samt filerna: guide_ex.m och guide_ex.fig ligger 
under ”Current Folder” 

 
4. Dubbelklicka på: guide_ex.m för att ladda koden i .m filen 
5. Klicka på ”Run” 

 
6. Ett nytt fönster innehållande visualiseringsprogrammet kommer öppnas. 
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7. Klicka på ”Open file” för att ladda vektorn som ska visualiseras 

 
 

8. Markera filen ”x_vec” och klicka på ”Open” 
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9. Klicka på ”Play” för att starta visualiseringen. När som helst under körningen kan den stoppas 
eller åter startas genom att klicka på ”Play”/”Stop”. 

 
 

10. I rutan ”Step Size” kan värdet ändras för att välja hur snabbt visualiseringen ska köras. 
Ett större värde ökar hastigheten, ett mindre minskar den.  
 

11. Då visualiseringen stoppats kan slidern användas för att spola framåt eller bakåt i 
visualiseringen. 
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Förklaring av modellen 
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Filma förloppet 

 

1. Ladda ned programmet Microsoft Expression Encoder 4 och installera det. 
2. Öppna Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture 

 
 

3. För att välja en annan bildkvalitet än standardinställningen klicka på Edit options, för att 
starta ett nytt capture-projekt klicka på Record. 

4. Markera Fönstret med guide_ex och klicka på Resize selected window to fit the captured 
area. 

 
 

5. Klicka på Record för att starta inspelningen, en nedräkning kommer starta i den markerade 
ytan varpå inspelningen börjar. 
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6. Kör guide_ex enligt tidigare och avsluta inspelningen genom att trycka på Stop capture. 

 
 

7. Den nyskapade filen dyker upp i Microsoft Expression Encoder 4 Screen Capture. Klicka på 
Send to encoder för att skicka den till Microsoft Expression Encoder 4 för bearbetning. 

 
 

8. Programmets bearbetningsverktyg öppnas och inspelningen visas. 
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9. Välj Output format i den högra menyn. 

 
 

10. Välj bibliotek för den färdiga videon i den högra menyn. 
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11. Klicka på Encode för att starta bearbetningen. 

 
 

12. För att kontrollera den nya videon, öppna det valda biblioteket och dubbelklicka på 
videofilen. 
 
 

 


