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Popis 

Jeden z významných parametrů pro hodnocení komfortu pracovního prostředí s přímým vlivem na 

zdraví je tzv. WGBT index (Wet Globe Bulb Temperature), který je používán v praxi v rámci BOZP po 

celém světě, používán je také armádou nebo sportovci. Pro stanovení WGBT index zahrnuje odhad 

vlivu teploty, relativní vlhkosti vzduchu a tepelného záření. Pořizovací cena komerčních základních 

systémů se řádově pohybuje v tisících Kč, oproti tomu navržený funkční vzorek je podstatně levnější, 

a tím i dostupnější. To umožňuje širší možnost uplatnění v rámci orientačních měření na pracovišti a 

hodnocení pracovního komfortu zaměstnanců. Nižší finanční náklady a větší variabilita systému 

umožňuje kontinuální hodnocení pracovního prostředí, a přispívá i ke zlepšení pracovního komfortu.  

Výrobní postup 

Pro sestavu tohoto funkčního vzorku bylo využito open-source technologií na bázi Arduino. Pro tento 

účel byl použit mikrokontroler s možností připojení k Wi-Fi síti, USB periferii a LoRa síti a vybaven OLED 

displejem. K mikrokontroleru je připojena Li-pol baterie a dva sensory pro měření teploty a relativní 

vlhkosti. Seznam použitých součástek je následující:  

Mikrokontroler: 

 WiFi LoRa Heltec ESP 32 (V2) 

Sensory: 

 DHT22 (Měření okolní teploty) 

 DHT11 (Měření černé koule) 

Napájení: 

 Li-Pol 1 000 mAh 

 

Obr. 1 – Použité komponenty 

Měřící stanice je naprogramována a připojena skrze API a Wi-Fi síť ke cloudovému systému pro prvky 

internetu věcí – Thingspeak od společnosti MathWorks Inc., které umožňuje načítání a ukládání dat 
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každých 20 sekund. Použití Li-Pol 1 000 mAh umožňuje provoz měřící stanice až 5 dní. Pouzdro měřící 

stanice je vyrobeno z upravených 3D modelů pro pouzdro 1 a držák sensoru DHT222. Dále byl vytvořen 

3D model tzv. černé koule, do které je umístěn sensor DHT11. 3D modely jsou zobrazeny na Obr. 2. 

Pro tisk celé konstrukce bylo použito 3D tiskárny Prusa MK3s s tiskovou přesností 0.3 mm. Jako 

materiál byl použit PET-G pro jeho pevnost a tepelnou stabilitu.  

 

Obr. 2 – 3D model sestavy 

Princip funkce 

Na mikrokontrolér je připojeno pro měření teploty a relativní vlhkosti prostředí sensor DHT22, v černé 

kouli je pro měření teploty umístěn sensor DHT11. Z těchto hodnot je dále možné odvodit WGBT index. 

Výpočet WBGTout indexu pro venkovní prostředí je stanoven výpočtem3:   

WBGTout = 0.7 x Tempwet bulb + 0.2 x Tempglobe + 0.1 x Tempair 

 

Pro stanovení WBGTin indexu pro vnitřní prostředí se vychází z výpočtu3:  

WBGTin = 0.7 x Tempwet bulb + 0.3 x Tempglobe 

 

kde Tempwet bulb je teplota mokrého teploměru, Tempglobe je teplota černé koule a Tempair je teplota 

prostředí.  

                                                           
1 https://www.thingiverse.com/thing:3323995 
2 https://www.thingiverse.com/thing:4521313 
3 What is WBGT and how do you calculate it? Perry Weather. (2020, September 17). Retrieved November 4, 
2021, from https://perryweather.com/2020/04/01/what-is-wbgt-and-how-do-you-calculate-it/. 
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Teplotu mokrého teploměru lze odvodit z měřené hodnoty teploty prostředí a relativní vlhkosti 

vzduchu dle výpočtu4 : 

𝑇𝑤𝑒𝑡 𝑏𝑢𝑙𝑏 = 𝑇 𝑡𝑎𝑛−1[0.151977 (𝑅𝐻% + 8.313659)2] +  𝑡𝑎𝑛−1  (𝑇 + 𝑅𝐻%) −  𝑡𝑎𝑛−1(𝑅𝐻% −

1.676331) + 0.00391838 (𝑅𝐻%)3 2⁄   𝑡𝑎𝑛−1(0.023101 𝑅𝐻%) − 4.686035  

Naměřené hodnoty se zobrazují na OLED displeji s aktualizací každých 20 sekund, což odpovídá 

minimálnímu časovému odstupu pro nahrávání dat na Thingspeak systém. Data jsou následně uložena 

v sytému, je tedy možné je stáhnout a dále vyhodnocovat. Online nahrávání dat na internet umožňuje 

pozorování dat na mobilních zařízeních (mobilní telefon, tablet), nebo na PC, případně je možnost 

jejich vizualizace v rámci infografických systémů, viz Obr. 3.   

 

Obr. 3: Schéma funkce bezdrátových sensorů na bázi Arduino a přenos dat 

Využitelnost 

Nízká výrobní cena, open-source platforma Arduino a snadná dostupnost a sestavení měřící aparatury, 

včetně možnosti vytištění pouzdra na 3D tiskárně umožňuje relativně snadnou a levnou aplikaci 

v oblasti orientačního měření tepelného stresu v pracovním prostředí. Online systém Thingspeak je 

možné použít zdarma pro omezený počet sensorů. Ukázka možného zobrazení a vyhodnocení 

naměřených dat je na Obr. 4. V případě přepojení systému na síť LoRa – např. na open source 

platformu The Thing Network, je možné tento systém aplikovat i na pracovištích, kde by zakoupení 

komerčních a profesionálních stanic bylo neekonomické. V případě aplikace LoRa sítě, je možná 

                                                           
4 Stull, R. (2011). Wet-Bulb Temperature from Relative Humidity and Air Temperature, Journal of Applied 
Meteorology and Climatology, 50(11), 2267-2269. Retrieved Nov 4, 2021, from 
https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/50/11/jamc-d-11-0143.1.xml 
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aplikace systému i v oblastech, kde by aplikace Wi-Fi sítě byla nemožné nebo neefektivní – např. 

staveniště, zemědělství, aj. 

 

 

Obr. 4: Příklad vizualizace měřených dat pomocí funkčního vzorku 


