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CERCA I AVALUACIÓ D’APLICACIONS MÒBIL (APPS) AMB 

FUNCIÓ DE LUXÍMETRE 

 

RESUM 

Objectiu: Realitzar una cerca sobre les diferents aplicacions per telèfon mòbil amb funció de 
luxímetre i estudiar la seva fiabilitat comparant-les amb un fotòmetre professional. 
 
Metodologia: Es van comparar les aplicacions (App) cercades amb el fotòmetre de laboratori 
mitjançant la mesura de la il·luminació del sensor a una determinada distància d’una font de 
llum halògena. Es van controlar diferents variables, com l’alçada del sensor i la seva distància 
respecte a la font de llum, i un regulador permetia variar la intensitat de la bombeta halògena 
en 9 posicions diferents. Un total de dos telèfons (Realme Pro 5 i Xiaomi MiA1) es van utilitzar 
per l'estudi, comparant 1 App en dos telèfons per estudiar si afecta en la mesura. 
 
Resultats: Es van analitzar 3 aplicacions en 2 dispositius mòbils i es va comparar amb la lectura 
d’un fotòmetre de laboratori. Sembla se que les App’s analitzades tenen una bona variabilitat 
en les mesures tot i aconseguir una bona correlació amb el fotòmetre. La qualitat en la calibració 
inicial per cada App podria influir en les mesures finals. La mateixa App en telèfons diferents 
podria influir en les mesures. 
 
Conclusions: La calibració inicial dels dispositius mòbils es mostra com un aspecte essencial per 
a l’obtenció de bones mesures d’il·luminació. Tot i la variabilitat de les mesures, els telèfons 
mostren una bona correlació amb els resultats del fotòmetre de laboratori, però en general, 
hiperestimen els valors respecte el fotòmetre. Futurs estudis incloent més dispositius mòbils i 
diferents intensitats serien interessants per tenir en compte la fiabilitat d'aquestes App com a 
luxímetres. Caldria també analitzar el procés previ de calibració dels dispositius mòbils, tenint 
en compte diferents valors d’intensitat de llum. 
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BUSQUEDA Y EVALUACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES 

(APPS) CON FUNCIÓN DE LUXÓMETRO 

 
 

RESUMEN 

Objetivo: Realizar una búsqueda sobre las diferentes aplicaciones para teléfono móvil 
(Apps) con función de luxómetro y estudiar su fiabilidad con un fotómetro profesional. 
 
Metodología: Se compararon las aplicaciones (Apps) buscadas con el fotómetro de 
laboratorio mediante la medida de la iluminación del sensor a una determinada distancia 
respecto a la fuente de luz halógena. Se controlan diferentes variables como la altura 
del sensor y su distancia respecto a la fuente de luz. Un total de dos teléfonos (Realme 
Pro 5 i Xiaomi MiA1) fueron usados para el estudio, comparando 1 App en ambos 
teléfonos para estudiar si afecta en la medida. 
 
Resultados: Se analizaron 3 aplicaciones en 2 dispositivos móviles y se compararon 
con la lectura de un fotómetro de laboratorio. Parece que las App’s analizadas tienen 
una buena correlación con el fotómetro. La calidad en la calibración inicial para cada 
App podría influir en las medidas finales. La misma App en teléfonos diferentes puede 
influir en las medidas. 
 
Conclusiones: La calibración inicial de los dispositivos móviles se muestra como un 
aspecto esencial para la obtención de buenas medidas de iluminación. Aunque se 
detecta cierta variabilidad en las medidas, las App’s analizadas con los teléfonos 
móviles muestran una buena correlación con los resultados del fotómetro de laboratorio, 
pero en general hiperestiman los valores respecto al fotómetro. Futuros estudios 
incluyendo más dispositivos móviles serían interesantes para tener en cuenta la 
fiabilidad de estas Apps como luxómetros. Sería también necesario analizar el proceso 
previo de calibración de los dispositivos móviles teniendo en cuenta diferentes valores 
de intensidad de la fuente de luz. 
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SEARCH AND EVALUATION OF MOBILE APPLICATIONS (APPS) 

WITH LUXMETER FUNCTION 

 
 

ABSTRACT 

Purpose: To carry out a search on the different mobile phone applications (Apps) with 
luxmeter function and to study their reliability in comparison to a professional 
photometer. 
 
Methodology: The applications (Apps). were compared to the photometer by means of 
the measure of the sensor illuminance at a given distance of the halogen light source. 
Different parameters were controlled such as the sensor height and its distance to the 
light source, and a regulator with 9 different positions permitted to control the intensity 
of the halogen lamp. A total of two phones (Realme Pro 5 and Xiaomi MiA1) were used 
for the study, and 1 App was compared on two phones to determine if it affected the 
measurement. 
 
Results: 3 applications were analysed on 2 mobile devices and they were compared to 
the photometer. The analysed apps showed a quite large variability in measurements 
even though a good correlation with the photometer was also obtained. The quality of 
the initial calibration for each App could influence the final measurement. The same App 
on different phones could also influence the measurements. 
 
Conclusions: The initial calibration of the device is a relevant aspect to achieve 
acceptable measurements. Despite the fact that measurements have a quite large 
variability, the analysed apps show a good correlation with the measurements of the 
professional photometer, although they seem to overestimate the values with respect to 
the photometer. Future studies including more mobile devices would be interesting to 
estimate the reliability of these Apps as luxmeters. It would be also necessary to analyse 
the initial calibration for different levels of intensity of the lamp source. 
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1. Introducció 

En aquest treball cercarem algunes de les aplicacions mòbils amb funció de luxímetre que 
existeixen al mercat i avaluarem de forma experimental el seu possible ús. Per assolir aquest 
objectiu es farà una recerca bibliogràfica per saber com funciona un luxímetre convencional i 
com funcionen els dispositius mòbils fent la funció de luxímetre. Això ens permetrà conèixer les 
principals diferències entre ambdós aparells. Aquest treball no consisteix només en fer una 
recerca bibliogràfica i comparar teòricament les aplicacions per a mòbils que s’hagin trobat, si 
no que també inclou una part experimental on volem comprovar a la pràctica el funcionament 
dels dispositius mòbils com a luxímetres i comparar-los amb un aparell de laboratori. La part 
experimental constarà de diferents mesures per poder avaluar dintre de les aplicacions 
seleccionades quina és la més adient pels nostres objectius i si aquesta és capaç d’emular a un 
fotòmetre. En cas contrari, voldrem determinar les limitacions dels dispositius mòbils a l’hora 
d’utilitzar-los com a luxímetres. Aquest estudi ens permetrà avaluar la possibilitat que els 
estudiants puguin utilitzar els seus propis aparells mòbils al laboratori per a fer mesures 
d’il·luminació en algunes pràctiques de fotometria. 

2. Estat de l’Art. Dispositius mòbils com a instruments de 
mesures fotomètriques. 

La fotometria és la ciència encarregada de mesurar la part de la radiació que pot percebre l’ull 
humà, és a dir, la radiació dintre l’espectre visible1. El rang visible per l’ull humà és de 380nm-
780nm amb un pic màxim als  555nm2. La Figura 1 mostra la corba de sensibilitat de l’ull humà 
dins la regió visible de l’espectre electromagnètic. 

 

Figura 1 Corba de sensibilitat ocular3 

Un fotòmetre o luxímetre s’encarrega de mesurar la il·luminació que rep una superfície. 
Aquests instruments a l’actualitat són imprescindibles per a diferents professions com per 
exemple a la fotografia on la llum juga un paper molt rellevant. No només és important en 
professions concretes si no en general a qualsevol treball. L’ergonomia ens explica que perquè 
un treball es faci de forma adequada la quantitat de llum incident i la llum ambient de l’espai 
ha de ser una concreta per així poder evitar accidents laborals i que la salut dels treballadors no 
es vegi influenciada, la manca de llum pot provocar entre d’altres fatiga visual, depenent de la 
tasca encomanada la quantitat de llum que es requereix és diferent, és per això que els 
fotòmetres són tant necessaris4. A l’actualitat es troben diferents normes sobre il·luminació a 
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la figura 2, on podem veure que segons el tipus d’exigència visual s’ha de tenir un nivell mínim 
d’il·luminació. A més de tenir en compte aquests valors s’ha de mantenir una uniformitat a tota 
la sala evitant els enlluernaments5.  

 

Figura 2. Il·luminació recomanada segons el  lloc de treball5 

2.1. Instruments de mesura al laboratori: el luxímetre  

L’objectiu d’aquest treball no és descriure el funcionament d’un luxímetre amb detall però de 
manera general podem dir que el luxímetre funciona a partir de cèl·lules fotovoltaiques que 
transformen la llum rebuda en energia elèctrica. La cèl·lula fotovoltaica normalment consta de 
fotodíodes, un semiconductor polaritzat de manera inversa, del qual al ser estimulat per la llum 
conduirà un corrent elèctric6. Per a que el fotodíode capti la llum de l’espectre visible estarà 
fabricat de Silici. Es fan servir fotodíodes com a cèl·lules fotovoltaiques ja que aquestes tenen 
un temps de resposta més curt al canvis d’il·luminació7. A la figura 3, es pot observar un 
luxímetre de laboratori semblant al que s’ha fet servir a la part experimental d’aquest treball. 
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Figura 3. Luxímetre de laboratori digital8 

2.2. L’ús del telèfon mòbil com a luxímetre 

Els usuaris de dispositius mòbils el fan servir per a moltes més coses que trucar per telèfon. Al 
2019 a Espanya un 87.7% dels enquestats per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) entre 16 i 74 
anys d’edat eren usuaris que usaven freqüentment internet, mínim una vegada a la setmana9. 
Molta gent fa aquest ús mitjançant el seu smartphone.  

A l’actualitat els dispositius mòbils tenen moltes més funcions que quan es van crear. Quan es 
va donar pas als telèfons intel·ligents es va obrir un ventall molt ampli de possibilitats, van sorgir 
les aplicacions (apps) mòbils que es segueixen desenvolupant a dies d’ara. Entre elles trobem 
aplicacions que permeten fer la funció de luxímetre. 

El telèfon mòbil a diferència del luxímetre no està pensat exclusivament per mesurar la 
incidència de llum. Els dispositius mòbils aprofiten els sensors ja incorporats per fer les mesures. 
Desenvolupant aquest treball hem pogut veure que els dispositius amb sistema operatiu 
Android en general fan servir el sensor de proximitat. Altres, com els dispositius IPhone fan 
servir la càmera fotogràfica. Per tant la manera de mesurar la il·luminació és diferent a la del 
luxímetre però també pot ser diferent segons cada dispositiu mòbil. 

3. Objectius del treball i contingut 

L’objectiu principal d’aquest treball és la comparació entre un fotòmetre de laboratori amb les 
aplicacions mòbils amb funció de luxímetre. Volem saber si és possible amb un telèfon 
intel·ligent mesurar de manera correcta la il·luminació ja que a diferència del luxímetre no es la 
seva funció principal. S’han estudiat diferents aplicacions mòbils per veure si havia diferències 
entre elles i si permetien replicar el fotòmetre. 

Volem conèixer les possibilitats de fer servir un telèfon mòbil com a luxímetre a l'àmbit 
educatiu, ja que a dia d'avui la majoria d'estudiants universitaris disposen d'aquest aparell. Es 
podria pensar en realitzar una sessió pràctica de mesura de la il·luminació fent servir el 
dispositiu mòbil, si aquest dona resultats similars als obtinguts per un luxímetre de laboratori. 
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4. Metodologia 

Es va fer una recerca bibliogràfica per veure l’ús del telèfon mòbil com a luxímetre juntament 
amb una part experimental per veure la possibilitats reals d’aquest ús. En aquest apartat 
s’explicarà tot el referent a la part experimental: elecció de les aplicacions mòbils, material 
utilitzat i descripció del muntatge experimental.  

4.1. Selecció de les aplicacions 

Existeixen moltes aplicacions mòbils pel seu ús com a luxímetre, nosaltres només veurem les 
disponibles per Android ja que és el sistema operatiu dels dispositius mòbils dels quals hem 
pogut fer ús.  

Entre totes les aplicacions (apps en endavant) per Android en vam seleccionar 3 per comparar 
quina d’elles era millor. Els criteris de selecció de les aplicacions han estat els següents segons 
ordre d’importància: 

- Facilitat d’ús 

-Especificitat de la app (aplicació creada específicament per mesurar la il·luminació) 

-Possibilitat de calibració del dispositiu mòbil a partir d’un luxímetre de laboratori 

-Número d’estrelles a la plataforma de play Store 

-Número de descàrregues a la plataforma de play Store 

-Opció de gravar les dades 

-Gratuïtat de les aplicacions 

 

Al fer una primera cerca de les possibles aplicacions a la Play Store obtenim la informació que 
podem veure a la figura 4. 
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Figura 4. Vista de les aplicacions disponibles per Android 
 

  

Una de les seleccionades va ser la primera Luxómetro de Crunchy BiteBox (app1), aquesta 
consta d’una bona puntuació, opció de gravar les dades pel seu anàlisi posterior i és la més 
descarregada de totes. La segona aplicació que es va seleccionar va ser LuxLightMeter Free de 
Doggo Apps (app2), encara tot i que surt per sota a la llista és la que té una puntuació més 
elevada 4,7 sobre 5. La darrera aplicació seleccionada va ser Lux Meter de KHTSXR (app3), 
aquesta es va seleccionar per tenir una de les puntuacions més baixes, així podrem veure si 
realment té una puntuació baixa per no donar bons resultats o simplement per ser l’app amb 
una interfície molt més simple que la resta, no permet gravar els resultats ni canviar de lux a 
foot-candle. 

La figura 5 mostra Luxómetro de Crunchy BiteBox, la primera aplicació seleccionada per les 
nostres mesures experimentals. 
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Figura 5. a) Vista de l’aplicació Luxómetro de Crunchy BiteBox i b) apartat d’ajustos 

Va ser seleccionada per ser la més descarregada a més de la seva puntuació elevada. Quan 
obrim la aplicació podem veure el següent, una gràfica en directe, els lux del moment a més del 
màxim i mínim mesurat, aquests valors es poden reiniciar en qualsevol moment, també podem 
observar per sobre del requadre blanc on es mostra la mesura dels lux com tenim l’opció de 
gravar els nostres resultats per posteriorment compartir-los per diferents plataformes i així 
poder analitzar els resultats en diferents aplicacions de tractament de dades. Si anem a 
“ajustes” veurem el que trobem a la figura 5 b), on podem calibrar el sensor segons els valors 
donats pel fotòmetre del laboratori. La possibilitat de la calibració és un aspecte important de 
l'aplicació. D'entrada, la mesura que obtenim de la il·luminació amb qualsevol telèfon mòbil, té 
un valor molt diferent segons cada aparell. Amb la calibració es dona un valor de referència al 
mòbil a partir de la lectura d'il·luminació realitzada per un luxímetre de laboratori. Després de 
la calibració, les mesures obtingudes amb diferents aparells, són molt més semblants. A les 
opcions avançades ens permet també posar el temps que estarem gravant i cada quants segons 
prendrà una mesura. També podem observar a la figura 5 b) una opció de sensibilitat si aquesta 
és 1 els valors que recull són en temps real del sensor, si escollim un valor més elevat s’agafarien 
uns valors per un període més gran i faria un promig d’aquests, aconseguint reduir el soroll de 
les mesures experimentals. 

A la figura 6 podem veure la pantalla de calibració d’aquesta aplicació mòbil. 

 

a) b) 
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Figura 6. Pantalla de calibració de Luxómetro de Crunchy BiteBox 

Ens dona les instruccions de com fer-ho. A diferència de la resta, és possible introduir el valor 
mesurat per un luxímetre de laboratori (valor de referència) i el valor actual de l’aplicació mòbil 
(tu valor de luz). El quocient entre aquests dos valors, dona el factor multiplicatiu de calibració 
de l’aparell.  

A la figura 7 podem veure la pantalla principal de la segona aplicació escollida Lux LightMeter 
Free. 
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Figura 7. Vista de l’aplicació LuxLightMeter Free 

Només té una pantalla el que fa que tingui un ús molt més simple que l’anterior. Ens permet 
gravar com l’anterior però de forma molt més rudimentària, no fa una gravació en un interval 
de temps si no d’un valor concret en el moment desitjat, és a dir, no de valors seqüenciats en 
un interval de temps, aquests valors anteriors es poden recuperar en un altre moment dintre 
de la mateixa aplicació en lloc d’enviar-lo a una altre plataforma. Permet una calibració fent 
servir una multiplicació, la diferència és que va en intervals de 0,1 en un rang entre 0,5 i 2,0. 
Això la fa més limitada que l’app1 en aquest aspecte ja que no té límit definit. 

A la figura 8 podem veure la pantalla principal de la darrera aplicació seleccionada Lux Meter. 
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Figura 8. Pantalla de calibració de Lux Meter  

És una aplicació senzilla i intuïtiva com l’anterior però en aquest cas per la calibració tenim un 
marge més limitat que a l’anterior un marge més limitat que l'anterior ja que només podem 
variar el factor multiplicatiu entre 0.5 i 1.5. No ens permet fer la gravació. És la més simple de 
totes. 

Totes les característiques esmentades anteriorment es poden agrupar en la taula 1. 

Taula 1. Quadre resum de les aplicacions seleccionades 

 Luxómetro (app1) LuxLightMeter (app2) Lux Meter (app3) 

Rang calibració Il·limitat 0,5-2,0x 0,5-1,5x 

Gravació Si Només d’un valor No 

Recuperar dades Si fora de l’app Si dintre de l’app No 

Valor mig Si, en gràfica Si Si 

 

4.2. Material utilitzat 

Per la part experimental hem fet servir l’ús d’un banc òptic amb una font de llum i el detector 
corresponent, el fotòmetre de laboratori o el telèfon mòbil. Aquest banc òptic tenia dos 
configuracions possibles, una fent servir el fotòmetre del laboratori com podem veure a la 
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figura 9 i una altre fent servir el telèfon mòbil com es pot observar a la figura 10. Per fer una 
bona mesura de la distància el banc comptava amb una cinta mètrica en un dels seus laterals.  

 

 

Figura 9. Muntatge amb fotòmetre de laboratori 

 

Figura 10. Muntatge amb telèfon mòbil 

Els suports ens permetien regular l’instrument en alçada i a més cap els costats ja que si la llum 
no donava de forma perpendicular al sensor de l’aparell, la mesura d’il·luminació disminuïa 
ràpidament, en el cas del telèfon mòbil és molt important aquests desplaçaments ja que el 
sensor en comparació és molt més petit i a més cada telèfon el té a una posició diferent. Per 
aquest motiu, gràcies als desplaçaments verticals i horitzontals dels suports, i la possibilitat de 
modificar l’orientació del sensor, vam poder fixar la posició del luxímetre i dels mòbils en 
aquella situació que s’aconseguia una il·luminació major, indicant un millor posicionament dels 
elements. 
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Per tal de garantir una bona realització de les mesures amb els dos dispositius, el mòbil i el 
luxímetre del laboratori, vam dedicar bona part de la realització experimental a la preparació 
del muntatge, amb el material més adient per permetre unes mesures fiables, per al seu 
posterior processament i comparació. Vam fer ús d’una font de llum halògena connectada a un 
regulador d’intensitat, es van marcar 9 posicions diferents que anaven des de la mínima 
potència sense tenir la font de llum apagada fins la seva màxima potència. Es va fixar una 
mateixa distància pels experiments, a continuació es va col·locar el telèfon mòbil o el luxímetre 
de laboratori, es va fer ús de dos suports, un per cada aparell per fer més senzill de gestionar el 
canvi entre un i l’altre. Així no es feia cap canvi d’alçada ni de posició dels aparells. 

La bombeta halògena és una variant de la bombeta incandescent amb un filament de tungstè 
amb un gas inert i una petita quantitat d'halogen (com ara iode o brom). Produeix un espectre 
d'emissió continu. A l'hora de realitzar les mesures experimentals d’il·luminació, era necessari 
fer el pas previ de comprovar l'estabilitat de la font de llum halògena. Per això, vam deixar la 
bombeta encesa durant 20 minuts i vam mesurar contínuament la il·luminació rebuda amb el 
fotòmetre del laboratori a una determinada distància. En l’apartat de resultats mostrarem les 
mesures obtingudes a l’avaluar l’estabilitat de la font de llum i el temps necessari per 
aconseguir-la. 

El fotòmetre emprat va ser el Mavolux digital 7905-0709Y1 de la marca Gossen. Aquest aparell 
mesura principalment il·luminacions, tant en les unitats del sistema internacional, els lux, com 
en unitats de foot-canddle (fc) del sistema anglosaxó. té un accessori consistent en una lent 
acoblable que permet mesures de luminància en cd/m2. 

Es van fer servir dos dispositius mòbils diferents: Realme pro 5 i Xiaomi MiA1, les 
característiques rellevants per aquest treball les podem observar a la taula 2. 

Taula 2. Característiques dels dispositius mòbils 

Dispositiu Megapixels Resolució 
(píxels) 

Mida del 
sensor (mm) 

Sensibilitat 
del sensor 

(lux) 

Sensor 
emprat 

Realme pro 5 15,9 2304x1728 4,61x3,46 0,01 Càmera 

Xiaomi MiA1 5,04 2592x1944 2,77x2,00 0.01499939 Càmera 
principalment 

Els dispositius mòbils tenen dos mecanismes diferents per mesurar els lux, en els dos casos fan 
servir un sensor però pot ser el sensor de proximitat, el sensor que ve incorporat a la càmera 
fotogràfica o fer servir tot dos, en el cas d’aquests dos dispositius les mesures només es podia 
fer amb la càmera davantera que és la que consta d’una menor resolució. Per saber quin sensor 
fa servir cada dispositiu el que es va fer va ser obrir una de les aplicacions amb funció de 
luxímetre i es va tapar el sensor de proximitat i la càmera per veure com fluctuava el valor 
d’il·luminació. Es va poder observar que amb el Realme pro 5 la il·luminació baixava en tapar la 
càmera i amb el Xiaomi MiA1 si es tapava el sensor de proximitat el valor baixava però si es 
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tapava la càmera encara ho feia de forma més pronunciada, es per això que deduïm que fa 
servir els dos sensors. 

• Sensor de proximitat: Aquest sensor el tenen en la seva major part els telèfons 
intel·ligents, és el que fa que el dispositiu apagui la pantalla quan ens l’aproximen a 
l’orella durant una trucada. Aquest sensor consta d’una llum infraroja que quan arriba 
a la nostra cara i torna a l’emissor calcula la distància i si es propera la pantalla queda 
inactiva10.   

• Sensor de la càmera: Es tracta d’un sensor format per cèl·lules que reben la llum dintre 
d’un fotodíode que pot ser vermell, verd o blau (RGB)11.  
 

5. Resultats experimentals 

 

5.1. Variabilitat del fotòmetre i de les aplicacions amb funció de 
luxímetre 

Per veure la constància de cada aparell vam mesurar la il·luminació que donava la font de llum 
amb la seva màxima intensitat. Es va fer amb l’aplicació Luxómetro de Crunchy BiteBox (app1) 
ja que és la que ens permetia fer una gravació de les dades constant. 

En el cas del fotòmetre es van fer mesures durant 2 minuts prenent dades en intervals de 2 
segons els resultats van ser els que podem veure a la taula 3. 

Taula 3. Variabilitat fotòmetre 

mitjana 691,1 

desviació estàndard 2,2 

valor màxim 696 

valor mínim 685 

Per l’app amb funció de luxímetre els valors es van prendre durant 2 minuts en intervals de 1,2 
segons els resultats van ser els que podem veure a la taula 4. 

Taula 4, Variabilitat Luxómetro de Crunchy BiteBox (app1) amb Xiaomi MiA1 

mitjana 784,6 

desviació estàndard 2,4 

valor màxim 789 

valor mínim 778,9 

Com podem veure la desviació estàndard en tot dos casos és baixa (0,3% i 0,31% 
respectivament) i molt semblant, això vol dir que la major part de les dades estan agrupades 
entorn la mitjana, tot dos són aparells poc variables, sense cap pic significatiu. 
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Una cosa que vam poder observar en els dos casos es que en un moment de la mostra el valor 
de il·luminació baixa de manera significativa i posteriorment es recuperava fins als valors 
anteriors. Tot i no saber amb exactitud el motiu d’aquest comportament, creiem que era aliè 
als aparells de mesura i que podria ser degut a fluctuacions del corrent elèctric de l’edifici. Per 
tal d’evitar uns resultats falsejats, les mesures ens van prendre durant un temps lo 
suficientment llarg per poder evitar aquestes variacions. 

5.2. Comparativa entre aplicacions i fotòmetre 

Per comprovar quina era l’aplicació més precisa vam fer una comparació entre el fotòmetre del 
laboratori i les 3 aplicacions, a més de fer una comparativa amb dos telèfons mòbils amb 
resolucions de càmera diferents. 

Com s’ha esmentat a l’apartat de metodologia al laboratori teníem una font de llum halògena 
amb un regulador d’intensitat amb 9 posicions on la primera correspon a la màxima intensitat 
i la darrera a la mínima sense estar apagada, també teníem la possibilitat d’apagar la llum per 
comprovar la lectura mínima dels dispositius. 

Els resultats obtinguts els podem observar a la taula 5. Podem veure les diferents aplicacions 
(app) enumerades segons s’han explicat a l’apartat de metodologia, Luxómetro de Crunchy 
BiteBox  (app 1), LuxLightMeter Free de Doggo Apps (app2) i Lux Meter de KHTSXR (app 3) en 
el cas dels dispositius mòbils Realme Pro 5 (tlf 1) i Xiaomi MiA1 (tlf 2). 

 

Taula 5. Comparativa de les aplicacions 

Posicions Fotòmetre(lx) App 1, tlf 1(lx) App 2, tlf1(lx) App 3, tlf 1(lx) App 1, tlf 2(lx) 

1 690 690 685 690 689 

2 432 470 506 460 466 

3 210 280 280 260 224 

4 95,5 149 155 150 102 

5 50 88 94 86 51 

6 23,2 52 54 52 23 

7 8,3 27 29 27 9 

8 2,7 11 13 12 2 

9 1,5 8 10 9 0 

Les dades s’agafaven una vegada el aparell quedava estabilitzat, és a dir, es va prendre una 
única mesura a cada posició. A les figures 11 i 12, podem veure la gràfica de la taula 5 per així 
comparar visualment les diferències entre aplicacions i dispositius. 
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Figura 11. Comparativa de les aplicacions enfront el fotòmetre 

A la primera posició calibràvem cada aplicació amb el resultat del fotòmetre quan la bombeta 
halògena estava en la seva intensitat màxima, aquesta calibració es fa a partir d’un factor pel 
qual es multiplica el número que dona el telèfon pel que volem obtenir, en aquest cas 690lx. 
La aplicació 1 és la que permet una calibració més precisa ja que ens deixa fer ús de 2 
decimals sense cap tipus de restricció, en canvi, a la app2 i app3 la calibració ha de ser entre 
0,5-2 i 0,5-1,5 respectivament. Aquest fet va comportar que amb aquestes dues aplicacions 
només es van poder prendre valors amb el primer dispositiu (Realme pro 5) ja que pel segon 
dispositiu (Xiaomi MiA1 calia una calibració aproximada de 0,33x i si ho fèiem amb el valor 
més proper (0,5) el primer valor ja no s’assemblava gens al del fotòmetre de laboratori. En el 
cas de l’app2 i tlf 1 no vam aconseguir un primer resultat de 690lx ja que aquest es pot 
calibrar només en passes de 0,1. Addicionalment, vam detectar que el valor de zero (quan no 
arribava gens d'energia al sensor en foscor absoluta del laboratori), mesurat per l'aplicació 1 
amb el telèfon 2, marcava sempre un mínim d'1lx. Per aquest motiu, vam restar aquest valor 
de totes les mesures realitzades. 

Amb aquesta gràfica i amb la taula anterior podem veure com les combinacions més semblants 
són  la app1(Luxómetro de Crunchy BiteBox) amb el tlf 1 i amb el tlf 2. Això ens fa pensar que 
és la millor app ja que dona els millors resultats amb dos telèfons molt diferents en quant al 
sensor de la càmera. Inclús dona millor resultats amb el tlf 2 cosa que ens va sorprendre ja que 
aquest a més de tenir una resolució de càmera inferior en un primer moment estava molt més 
descalibrat que el tlf 1. També podem observar com els valors sempre surten més elevats que 
amb el fotòmetre, és a dir, les aplicacions mòbils en general hiperestimen els valors cosa que a 
mesura que anem a uns valors més baixos es nota més.  
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Figura 12. Comparativa de les aplicacions enfront el fotòmetre 

Els valors superiors i inferiors d’il·luminació estan molt igualats en tots dos casos però si ens 
fixem a les posicions intermedis  veiem com amb el tlf1 els valors queden tots per sobre mentre 
que el tlf 2 es manté bastant en línia amb el fotòmetre. 

Respecte a la diferència entre les aplicacions mòbils dintre d’un mateix dispositiu aquesta no és 
molt gran però com hem dit abans la calibració és més precisa amb l’app1 i en alguns dispositius 
és l’única opció viable d’entre les seleccionades.  

Per acabar de confirmar aquests resultats podem fer una gràfica de dispersió amb els dos 
dispositius, figura 13 i 14,  per veure quin dona una R2 més elevada i per tant està més proper 
a la recta perfecta que és la del fotòmetre. 

 

Figura 13. Gràfica de dispersió linear de Luxómetro de Crunchy BiteBox i Realme Pro 5 
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Figura 14. Gràfica de dispersió linear de Luxómetro de Crunchy BiteBox i Xiamo MiA1 

Com es pot veure a les figures 13 i 14 els dos dispositius mòbils tenen un valor de R2 molt 
semblant a 1 que seria la recta perfecta, és a dir, una aplicació capaç de reflectir els mateixos 
valors que el fotòmetre de laboratori. Com esmentaven anteriorment el telèfon mòbil 2 (Xiaomi 
MiA1) ens dona uns valors més lineals. La prova de Kolmogorov-Smirnov indica que les dades 
del fotòmetre no segueixen una distribució normal (p= 0.034), també les dades de la “App1, 
tlf2” (p=0.038) però si en “App1, tlf1” (p>0.100), per tant, s’aplicarà la correlació de Spearman 
per l’anàlisi de correlació entre mesures. Els valors entre el fotòmetre i “App1, tlf2” i “App1, 
tlf1” indica una alta correlació entre les dues mesures (r=1.00, p<0.005) i (r=1.00, p<0.005) 
respectivament. 

L’aplicació que reprodueix millor els valors del fotòmetre de laboratori és Luxómetro de 
Crunchy BiteBox amb el dispositiu Xiaomi MiA1. 

6. Conclusions 

Després d’analitzar tots els resultats experimentals podem concloure el següent: 

• El fotòmetre de laboratori no és substituïble de moment per les diferents aplicacions 
mòbils amb funció de luxímetre. Com a mínim es necessita un luxímetre de laboratori 
per fer les calibracions prèvies amb les aplicacions emprades a aquest estudi. 

• Els dispositius mòbils donen una variabilitat molt semblant amb la màxima intensitat de 
la bombeta a la del luxímetre del laboratori, prèvia calibració. 

• Hagués estat interesant veure la variabilitat amb la intensitat més baixa possible de la 
font de llum però degut a la situació de confinament no es va poder fer ja que es va 
veure que era interessant una vegada teníem aquestes dades processades.  

• Sembla ser que la millor aplicació de les seleccionades és Luxómetro de Crunchy BiteBox 

ja que no presenta limitació a l’hora de calibrar i això permet que qualsevol dispositiu 
es pugui assemblar al fotòmetre independentment del seu valor previ en lux a la 
calibració. 
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• Els nostres dispositius només podien fer ús de la càmera davantera que és la que té 

menys resolució, seria interessant saber si passa el mateix amb la càmera del darrera 
que en general als dispositius mòbils té una major qualitat. 

• No hi ha cap aplicació mòbil que permeti la conversió de lux a candeles, pel que no es 
va poder comprovar si la llei de la inversa del quadrant es complia amb les aplicacions 
amb funció de luxímetre. 
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