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Identification of a laboratory model of electrolysis for preparation of alkaline ionized water
Alkaline ionized water is a drinking water with additional properties such as higher pH value,
higher ability of anti-oxidation, negative electric charge and smaller water molecule clusters. Those
properties are gained with electrolysis of water from public water supply and have beneficial effects
on the human body as some medical research from this field shows. For preparation of alkaline
ionized water we built a laboratory model, we checked its functioning and used it to prove that such
water can be produced. We presented this part of our research work in the article Preparation of
alkaline ionized water. Current article presents further research work on the subject, namely an
upgrade of a laboratory model with the process controller. We used the controller for identification
of the laboratory model and acquired the measurements for calculation of the mathematical model.
Kratek pregled prispevka
Alkalno ionizirana voda je pitna voda, ki s procesom elektrolize vode iz javnega vodovodnega
sistema pridobi lastnosti kot so višja pH vrednost, višja sposobnost anti-oksidacije, negativni
električni naboj in manjše gruče molekul. Te lastnosti po novejših raziskavah s področja medicine
blagodejno vplivajo na človeško telo in preventivno zdravijo določene oblike bolezni. Za
pridobivanje alkalno ionizirane vode smo izdelali laboratorijski model elektrolize vode, s pomočjo
katerega smo uspeli dokazati pridobivanje takšne vode, kar smo že predstavili v prispevku Priprava
alkalno ionizirane vode. Podan prispevek je nadaljevanje razvojnega dela. Predstavljena je
nadgradnja laboratorijskega modela s krmilnikom, s pomočjo katerega smo identificirali
laboratorijski model in z dobljenimi rezultati izračunali njegov matematični model.
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1 Uvod
V prispevku »Priprava alkalno ionizirane
vode« [1] smo predstavili vodo, njene lastnosti,
lastnosti pitne vode in opisali lastnosti alkalno
ionizirane vode ter način pridobivanja le-te s
pomočjo procesa elektrolize. V nadaljevanju
omenjenega prispevka smo predstavili proces
elektrolize, pH vrednost ter način merjena pH
vrednosti. Pridobivanje alkalno ionizirane vode
smo dokazali z izdelanim laboratorijskim
modelom, ki smo ga predstavili v omenjenem
prispevku.
Podan prispevek je nadaljevanje razvojnega
dela. Za izvajanje nadaljnjih meritev in
identifikacije laboratorijskega modela smo se
odločili za nadgradnjo laboratorijskega modela z
mikrokrmilnikom. Zraven mikrokrmilnika smo
potrebovali še nekaj dodatnih komponent kot so
merilnik pH vrednosti, nastavljiv napajalnik in
napetostne prilagoditve, saj mikrokrmilniki
delujejo na veliko nižjem napetostnem nivoju. Z
nadgrajenim laboratorijskim modelom smo
izvedli identifikacijo, izračunali matematični
model in naredili primerjavo rezultatov.
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Slika 1: Shema prilagoditvenega vezja pH
elektrode.
Prilagoditveno vezje je sestavljeno iz treh
sklopov. Prvi sklop je visoko precizna
napetostna referenca U3, ki nam je zagotavlja
natančen napetostni potencial 1,024 V. V
drugem sklopu ta potencial razdelimo s
preciznima uporoma R1 in R2 na polovico (512
mV) in ga čez napetostni sledilnik U2
pripeljemo na negativni priključek pH elektrode.
S tem dvignemo ničelno točko pH elektrode na
višji potencial (512 mV). V tretjem sklopu
izhodni signal pH elektrode pripeljemo na drug
napetostni sledilnik U1, ki služi kot izhod
prilagoditvenega vezja.

V prispevku najprej predstavimo strojno in
programsko opremo. V nadaljevanju to opremo
uporabimo za identifikacijo laboratorijskega
modela, izračunamo matematični model in
predstavimo rezultate.
2 Strojna in programska oprema
2.1

Merilnik pH vrednosti

Za merjenje pH vrednosti smo uporabili
industrijsko pH elektrodo proizvajalca Extech,
model 60120B, ki ima merilno območje 0.00 –
14,00 pH, resolucijo 0,02 pH in temperaturno
območje 0 – 80 °C.
Ker je pH elektroda nizkonapetostni izvor in
ima bipolarno karakteristiko, smo izdelali
prilagoditveno vezje [2] (slika 1), da smo lahko
signal pH elektrode pripeljali na A/D vhod
našega mikrokrmilnika.

Slika 2: Izdelano prilagoditveno vezje s pH
elektrodo.
Izhod prilagoditvenega vezja (slika 2) tako
lahko priklopimo neposredno na A/D vhod
mikrokrmilnika. Za mikrokrmilnik smo
pripravili program, ki je ob zagonu izvede
inicializacijo mikrokrmilnika in A/D vmesnika,
nato pa v določenih časovnih intervalih zabeleži
izmerjeno napetost, izvaja povprečenje, da se
izničijo morebitna nihanja in šumi v vezju, ter
na daljši časovni interval vrne rezultat napetosti
v voltih.

Pretvorbo napetosti pH elektrode v pH
vrednost podaja karakteristika pH elektrode
(slika 3). Do te karakteristike smo prišli s
kalibracijo pH elektrode, ki smo jo izvedli s
pomočjo pH buferjev različnih pH vrednosti.
Najprej smo elektrodo pomočili v pH bufer, ki
ima pH vrednost najbližje srednji vrednosti pH
elektrode, odčitali meritev, jo sprali z destilirano
vodo, jo pomočili v bufer drugačne pH
vrednosti in odčitali meritev ter jo po zaključku
kalibracije ponovno sprali z destilirano vodo.

usmerili in zgladili, s tem pa smo lahko
nastavljali izhodno napetost.
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Slika 4: Shema napajalnika.
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Slika 3: Karakteristika pH elektrode (25 °C).
S pomočjo enačbe premice smo izračunali
matematični zapis karakteristike pH elektrode
(1), ki smo ga uporabili za pretvorbo napetost v
pH v programu mikrokrmilnika.
pH 
2.2

D3
1N4007

u  930,9368
56,8421

(1)

Napajalnik

Pri izdelavi laboratorijskega modela in
preverjanju njegovega delovanja smo spoznali,
da lahko proces elektrolize pohitrimo z višjo
napajalno napetostjo, ki nam povzroči hitrejšo
kemično reakcijo. S tem razlogom smo se
odločili izdelati enosmerni digitalno nastavljivi
napajalnik v večjim območjem nastavljanja
napetosti in sicer med 0 in 150 V. Želen
napajalnik smo izdelali tako, da smo polnovalno
usmerniško vezje z diodami in gladilnim
kondenzatorjem nadgradili z nekaj dodatnimi
komponentami. Te so nam omogočale nadzor
nad deležem izmeničnega vala, ki smo ga nato

Napajalnik (slika 4) je sestavljen iz treh
glavnih sklopov. Prvi sklop je namenjen
odkrivanju prehoda izmenične napetosti skozi
nično vrednost. Sestavljajo ga upora R1, R2,
dioda D1, optični pretvornik U1A in »schmitt
trigger« vezje z operacijskim ojačevalnikom U3
ter upori R7, R8 in R9. Izhod tega sklopa so
pravokotni impulzi (slika 5), ki jih pripeljemo
direktno na digitalni vhod mikrokrmilnika.
Trenutek prehoda izmeničnega signala skozi
nično vrednost na mikrokrmilniku ugotavljamo
s prekinitveno sekvenco (angl. interrupt) na
padajoč in naraščajoč rob tega signala.
Drugi
sklop
predstavlja
polnovalno
usmerniško vezje z gladilnim kondenzatorjem.
Sestavljajo ga diode D1 do D4 in gladilni
kondenzator C1. Usmernik skrbi za usmerjanje
izmeničnega vala na pozitivno stran,
kondenzator pa služi za izravnavo tega vala v
enosmerno napetost.

Slika 5: Odkrivanje prehoda nične vrednosti.
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Tretji sklop pa predstavlja stikalo, s katerim
lahko nastavljamo delež izmeničnega signala
skozi polnovalni usmernik. Sestavljajo ga
elementi triac D5, upor R3 in optotriac U2A, ki
ga prožimo z mikrokrmilnikom. V trenutku, ko
z mikrokrmilnikom zaznamo prehod skozi nično
vrednost s pomočjo prvega sklopa, pričnemo s
časovno meritvijo. Po želenem preteku časa
prožimo kratek impulz na digitalnem izhodu
mikrokrmilnika (slika 6), na katerega je
priključen optotriac.
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Slika 7: Napetost napajalnika glede na čas
odprtja triaca.

Slika 6: Napetost na polnovalnem usmerniku z
impulzi za odprtje triaca.
Optotriac posledično poskrbi za odprtje triaca
na visoko napetostnem delu napajalnika. Z
izbiro časa proženja tako lahko vplivamo in
nadziramo delež izmeničnega vala na
polnovalnem usmerniku, kar se po usmerjanju
in glajenju odraža na izhodni napetosti
napajalnika. Čas proženja impulza je lahko med
0 in 10ms (polperioda 50Hz izmeničnega
signala).
Optični pretvornik U1A in optotriac U2A
skrbita za optično ločitev visokonapetostnega
dela napajalnika in nizkonapetostnega dela
mikrokrmilnika. Dodatno imamo na vhodu še
transformator za galvansko ločitev od omrežja
in varovalko za zaščito opreme ter uporabnikov.

Slika 8: Izdelan napajalnik.
Z dobljenim napajalnikom lahko izhodno
napetost nastavljamo med nekaj V in 162,5 V
glede na čas proženja triaca (slika 7) kar ustreza
našim zahtevam za enosmerni napajalnik.
Izdelan napajalnik prikazuje slika 8.
2.3

Mikrokrmilnik in programska oprema

Za izvajanje avtomatskih meritev in
identifikacije smo izbrali razvojni set
STM32F4-Discovery
[3],
ki
zraven
mikrokrmilnika STM32F407VGT6 vsebuje vse
potrebne elemente in prilagoditve za njegovo
delovanje. Takšen set omogoča lažji razvoj,
lažjo izdelavo prototipnega vezja, lažje
testiranje in razhroščevanje (angl. debug). Na
razvojni set smo na ta način enostavno priklopili
prilagoditveno vezje za pH elektrodo in
potrebne sklope našega napajalnika (slika 9).

3 Identifikacija
Identifikacija [6] je eksperimentalna analiza
realnega modela oz. procesa, kjer z različnimi
postopki in metodami izdelamo matematični
model na osnovi merjenih podatkov. V našem
primeru smo izbrali metodo najmanjših
kvadratov. Ta metoda nam kot rezultat poda
parametrični model z eksplicitno izraženimi
parametri prenosne funkcije. Pri metodi
najmanjših kvadratov parametre ocenjujemo
tako, da uporabimo matematični model in
minimiziramo kvadrat razlike (pogrešek) med
izhodom
laboratorijskega
modela
in
matematičnega modela.












meritev napetosti pH elektrode preko
A/D vhoda in povprečenje,
izračun pH vrednosti preko karakteristike
pH elektrode,
zaznavanje prehoda ničle napajalnika
preko digitalnega vhoda s prekinitveno
sekvenco,
merjenje časa pol-periode izmeničnega
signala napajalnika,
proženjem triaca preko digitalnega izhoda
ob
ustreznem
času
pol-periode
izmeničnega signala,
dvosmerna komunikacija z osebnim
računalnikom,
izbira načina delovanja,
nastavljanje parametrov,
beleženje podatkov o meritvah in
delovanju,
identifikacijo procesa elektrolize.

Slika 10 prikazuje vhodni PRBS signal
(signal u), ki predstavlja napetost napajalnika v
V, ter odziv laboratorijskega modela (signal y),
kar je naša meritev pH vrednosti.
9
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Programsko kodo [4, 5] za mikrokrmilnik
smo napisali v programskem jeziku C v
razvojnem okolju IAR Embedded WorkBench
za ARM mikrokrmilnike. Program na
mikrokrmilniku je sestavljen iz več modulov, ki
opravljajo sledeče naloge:
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Slika 9: Sestavljeno vezje.

Za identifikacijo laboratorijske modela z
metodo najmanjših kvadratov smo najprej
izvedli meritve vhodno izhodnih signalov. Kot
vhodni signal smo uporabili psevdonaključni
binarni signal oz. PRBS signal. Ta signal
zajema niz impulzov z različno širino in
predstavlja barvni šum. Uporabimo ga zato, da
vzbudimo stanja sistema v širšem frekvenčnem
območju.
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Slika 10: Odziv laboratorijskega modela na
PRBS signal.
Glede na odziv smo ocenili, da naš
laboratorijski model najbolj ustreza sistemu 2.
reda oz. sistemu 1. reda, zato smo tako nastavili
parametre za identifikacijo. Za identifikacijo

Z identifikacijo laboratorijskega modela za
sistem 2. reda smo dobili rezultat (2).
H ( z) 

0, 00009331 z  0,0003257
z 2  1,592  z  0,5918

(2)

Ujemanje z merjenim modelom je bilo
51,83%.
Primerjavo
med
odzivom
laboratorijskega modela (signal y – rdeča barva)
in matematičnega modela (signal y – zelena
barva) ter pogrešek (signal e) prikazuje slika 11.
Z identifikacijo procesa za sistem 1. reda pa
smo dobili rezultat (3).
H ( z) 

0, 0002999
z  0,9993

(3)
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Slika 11: Primerjava z matematičnim modelom
2. reda.
Ujemanje z merjenim modelom je bilo
62,52%. Primerjavo med odzivi laboratorijskega
modela (signal y – rdeča barva) in
matematičnega modela (signal y – zelena barva)
ter pogrešek (signal e) prikazuje slika 12.
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smo izdelali program v okolju Matlab, kjer
najprej preberemo datoteko s podatki meritev
vhodnega in izhodnega signala, nastavimo čas
vzorčenja in izberemo red merjenega sistema. S
temi podatki s pomočjo enačb metode
najmanjših kvadratov izračunamo parametre in
zapišemo model v diskretnem prostoru. Nad
izračunanim
modelom
nato
izvedemo
simulacijo in naredimo primerjavo med rezultati
dejanskega merjenega modela in simuliranega
izračunanega modela.
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Slika 12: Primerjava z matematičnim modelom
1. reda.
Z identifikacijo laboratorijskega modela za
procese višjega reda smo dobili še večje
pogreške, zato smo kot končni rezultat izbrali
proces 1. reda. Ujemanje 62,52% ni bilo
najboljše, kar pa smo pripisali težavam, ki so se
pojavile in vplivale na proces ter izvajanje
meritev, s tem pa na točnost oz. slabo ujemanje
dobljenega matematičnega modela s pravim
laboratorijskim modelom.
Osnovno težavo je predstavljala meritev pH
vrednosti. V primeru vključenega napajanja
elektrolize je pH elektroda potopljena v posodo
s katodo vračala napetosti izven njenega
območja. Tudi po izklopu napajanja elektrolize
je pH elektroda potrebovala do nekaj minut, da
se je stabilizirala meritev. Ker bi z izklapljanjem
napajanja vplivali na proces, smo zaradi
omenjene težave morali v času tipanja odliti
nekaj vode in meritev pH izvesti v ločeni
posodi. Vzrok za vpliv napajanja na meritev pH
je pospešeno gibanje ionov po posodi. To
pospešeno gibanje ionov preprečuje, da se le-ti
naberejo na pH elektrodi in ustvarijo ustrezen
napetostni potencial.
Zaradi ročnega posega v identifikacijo,
potrebnega časa za pH meritev kot tudi zaradi
počasne narave procesa, je temu primeren bil
čas tipanja. Ta je bil 30 minut oz. 1800 sekund,
s tem pa smo dobili manjše število meritev, kar
se tudi odraža v slabšem ujemanju.

Dodatno težavo je predstavljal vodni kamen,
ki se je med procesom nabiral na katodi. Z
nabiranjem vodnega kamna je elektroda katoda
izgubljala stik z vodo, s tem pa se je
zmanjševala kemična reakcija in s tem
posledično generiranje OH- ionov.
4 Zaključek
V prispevku smo predstavili nadgradnjo
laboratorijskega modela elektrolize za pripravo
alkalno ionizirane vode. Laboratorijski model
smo nadgradili z mikrokrmilnikom, za katerega
smo izdelali prilagoditveno vezje za merjenje
pH vrednosti ter enosmerni napajalnik,
kateremu izhodno napetost smo lahko
spreminjali direktno z mikrokrmilnikom.
Strojno in programsko opremo smo opisali v
začetnem delu podanega prispevka. S pomočjo
mikrokrmilnika smo nato izvedli meritve na
laboratorijskem modelu, s katerimi smo izvedli
identifikacijo in izračunali matematični model
našega laboratorijskega modela. Postopek
identifikacije in rezultate meritev smo
predstavili v drugem delu prispevka.
Razvoj v prihodnje zajema nadgradnjo
laboratorijskega modela s sistemom, ki bo
omogočal samostojni zajem vode za izvajanje
meritev pH vrednosti v ločeni posodi, izdelavo
končnih vezij, da se zmanjšajo presluhi ter
motnje, izvesti linearizacijo izhodne napetosti
napajalnika, dodati meritev izhodne napetosti
napajalnika z možnostjo regulacije izhodne
napetosti. Razvoj se bo nadaljeval z vodenjem

procesa elektrolize za pripravo alkalno
ionizirane vode z možnostjo izbire različnih
metod regulacije za optimalno vodenje.
5 Literatura
[1] Felzer G., Igrec D., Chowdhury A. Priprava alkalno
ionizirane vode. V: Zajc B. (ur.), Trost A. (ur.),
Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške
in
računalniške
konference
ERK
2015.
Štiriindvajseta mednarodna elektrotehniška in
računalniška konferenca ERK 2015, Portorož, 21. 23. september 2015. Ljubljana: IEEE Region 8,
Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 157-160.
[2] AN-1852 Designing With pH Electrodes. USA:
Texas
Instruments,
2013.
Dostopno
na:
http://www.ti.com/lit/an/snoa529a/snoa529a.pdf
[15.4.2016].
[3] UM1472 – User manual - Discovery kit with
STM32F407VG
MCU.
Switzerland:
STMicroelectronics, 2016. Dostopno na:
http://www.st.com/resource/en/user_manual/dm0003
9084.pdf [10.5.2016].
[4] PM0214 – Programming manual – STM32F3,
STM32F4 and STM32L4 Series Cortex®-M4
programming
manual.
Switzerland:
STMicroelectronics,
2016.
Dostopno
na:
www.st.com/resource/en/programming_manual/dm0
0046982.pdf [12.5.2016].
[5] RM0090 – Reference manual - STM32F405/415,
STM32F407/417,
STM32F427/437
and
STM32F429/439 advanced ARM®-based 32-bit
MCUs. Switzerland: STMicroelectronics, 2016.
Dostopno na:
www.st.com/resource/en/reference_manual/DM0003
1020.pdf [12.5.2016].
[6] Matko D. Identifikacije. Ljubljana: Založba FE in
FRI, 1998.

