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Resum 

El treball consisteix en l’estudi a nivell conceptual del làser 
per poder preparar i realitzar una sèrie d’experiments 
senzills de caràcter didàctic i educatiu per a alumnes en 
l’etapa final de primària, secundària, estudis posteriors o 
qualsevol persona interessada en el tema. Finalment es 
compararà la idea de làser que es mostra a la saga de 
pel·lícules de Star Wars amb el làser a la realitat. 

 

1. Introducció 

La paraula làser prové de les inicials de l’anglès Light 

Amplified by Stimulated Emission of Radiation. Es tracta, 
doncs, d’una font de llum que es caracteritza per la seva 
forma en que es produeix la seva emissió. A diferència de 
les fonts de llum quotidianes, com ara una bombeta, que 
utilitzen l’emissió espontània, els làsers utilitzen l’emissió 
estimulada. 

 

El 1917, Albert Einstein va establir els fonaments teòrics 
del làser i el màser (un dispositiu similar al làser però per 
produir microones en comptes de llum visible) i, 
posteriorment, el 1926, va derivar les equacions bàsiques 
per als processos d’interacció radiació-matèria (absorció, 
emissió estimulada i emissió espontània). El 1953, Charles 
Hard Townes i els estudiants P. Gordon i J. Zeiger van 
produir el primer màser però aquest no podia emetre 
radiació de forma contínua i, finalment, Nikolai Bàssov i 
Aleksandr M. Prókhorov van solucionar aquest problema. A 
raó d’aquests descobriments, aquests tres científics van 
guanyar el premi Nobel de física l’any 1964. El 1960, 
Theodore H. Maiman va crear el primer làser funcional. [1] 

 

De làsers, actualment, n’hi ha de molts tipus segons les 
seves característiques (longitud d’ona, potència, medi 
actiu...) i segons les seves aplicacions, que poden anar des 
de la indústria, la medicina, l’oci, la telecomunicació, 
mesures de distància o velocitat, gravar informació o fins i 
tot l’estètica. [2] 

 

A més a més, els làsers també es classifiquen segons la seva 
perillositat. El làser és una font de llum que s’emet en un 
punt concret i depenent de les seves característiques pot 
arribar a potències molt elevades. És per això que si el làser 
és molt potent s’ha de tenir molta cura al fer-ne ús i sobretot 
fer servir protecció ocular i/o protecció per la pell. 

Classe 1 Productes làser segurs en condicions d’us 
raonable. 

Classe 1M Làsers d’entre 302,5 i 4000nm de longitud 
d’ona que poden ser perillosos amb l’ús 
d’instruments d’òptica de visió directa 

Classe 2 Làsers d’entre 400 i 700nm de longitud 
d’ona. La pròpia resposta ocular ja aporta 
la protecció suficient 

Classe 2M Làsers d’entre 400 i 700nm de longitud 
d’ona que poden ser perillosos amb l’ús 
d’instruments d’òptica de visió directa 

Classe 3R Làsers d’entre 302,5 i 106nm de longitud 
d’ona la visió directa dels quals és perillosa 

Classe 3B Làsers la visió directa dels quals comporta 
sempre un risc per a la vista 

Classe 4 Làsers que poden produir reflexos difusos i 
danys a la pell, també poden suposar un 
perill d’incendi 

Taula 1. Classes de làsers [3] 

 

2. Sobre les emissions 

L’emissió espontània es dóna quan un àtom, una molècula o 
un nucli, en un estat d’excitació, passa d’un estat d’energia 
elevat a un més baix, el resultat d’aquesta caiguda és un 
fotó, partícula responsable de portar totes les formes de 
radiació electromagnètica. És, a grans trets, portadora de la 
llum tal i com la coneixem. 

 

Per alta banda, l’emissió estimulada, o induïda, es produeix 
quan un fotó estimula la caiguda d’un àtom excitat a un 
nivell inferior d’energia. Si el fotó té una energia igual a la 
diferència entre els dos nivells, provoca que s’emeti un 
segon fotó idèntic al primer que farà que s’amplifiqui la 
llum. Aquesta amplificació crea un feix de llum coherent, és 
a dir, un feix que manté una relació de fase constant. Si 
aquest procés d’excitació amb fotons es repeteix 
constantment es crea el que es coneix com a inversió de 
població, que és el fet que dóna peu als làsers. Mitjançant 
materials amb nivells d’energia en els quals els àtoms 
triguen a desexcitar-se, s’aconsegueix acumular electrons al 
nivell superior d’energia i amb un fotó es provoca la 
caiguda a un nivell més baix de forma successiva. [4] 



3. Experiments amb làser 

El bloc principal del treball consisteix en un recull de fitxes 
d’experiments amb làsers de caràcter educatiu destinats a 
explicar de forma senzilla el concepte de làser. 

Tots els experiments han estat preparats i provats 
prèviament i per tant estan complementats amb imatges i 
experiència pròpia. A les fitxes dels experiments hi trobem: 

- Títol de l’experiment 

- Objectius 

- Explicació física 

- Nivell de dificultat 

- Material necessari 

- Metodologia 

- Resultats 

- Precaucions 

- Imatges (Apartat opcional. El trobem en 
experiments que requereixen d’informació visual 
per a una millor comprensió de la seva realització) 

 

Amb aquests experiments es pretén ensenyar les propietats 
que té el làser, com per exemple la difracció, la reflexió i 
refracció, la mono cromaticitat o la direccionalitat. 

 

A continuació se citen els experiments realitzats: 

- Veure el làser. (Experiment propi). Experiment 
introductori que serveix per poder veure el feix de 
llum que projecta un làser si aquest és d’una 
potència inferior a 1W. A partir d’aquesta potència 
és possible veure el feix de llum en l’aire “net” 
degut a les col·lisions del feix amb les molècules 
d’aire presents a l’atmosfera. 

- Diferència entre la llum blanca d’una llanterna 

i la llum d’un làser. (Experiment propi). 
Experiment que permet entendre la diferència entre 
l’emissió espontània (la de la llanterna) i 
l’estimulada (la del làser). 

- Diferència entre la llum d’un LED i la llum 

d’un làser. (Experiment propi). Amb aquest 
experiment podem veure la diferència entre dos 
tipus de fonts de llum, el LED i el làser. 

- Làsers i llaminadures. (Experiment basat en [5]). 
Experiment que permet entendre el concepte del 
“color”. El color és una propietat de la matèria, 
quan la llum blanca passa a través d’un objecte, 
l’objecte, depenent del material que està fabricat, 
té la propietat d’absorbir totes les longituds d’ona 
provinents de la llum i reflectir només la longitud 
d’ona produïda pel color corresponent de 
l’objecte. Les llaminadures són ideals per 
demostrar i entendre aquest concepte. 

- Microscopi amb làser i aigua. (Experiment 
propi). Experiment que permet veure els elements 
presents en una gota d’aigua bruta o projectar 
objectes petits per veure’ls augmentats (només la 
silueta, però si l’objecte és transparent podem 

veure a través d’ell si presenta irregularitats o 
elements que s’hi trobin). 

- Difracció. (Experiment propi). Com el títol indica, 
aquest experiment serveix per entendre el concepte 
de difracció. Mitjançant objectes d’òptica (o 
objectes quotidians) es fa incidir el làser a través 
d’ells per veure el fenomen de la difracció, és a 
dir, com les ones deixen de propagar-se en línia 
recta i voregen l’objecte (o s’obren si passen per 
una obertura). 

- Determinació del gruix d’un cabell. Difracció – 

2a Part. (Experiment basat en [6]). Quan una ona 
es troba un obstacle (en aquest cas un cabell), 
aquest es converteix en un emissor secundari 
d’aquesta ona. Si fem incidir el làser en el cabell 
podem veure aquestes ones que formen una figura 
de difracció. Mitjançant uns senzills càlculs podem 
determinar el gruix d’un cabell que és 
d’aproximadament 0,001mm. 

- Esclatar un globus. (Experiment propi basat en 
[7]). El làser, com qualsevol ona, transporta 
energia, d’aquesta manera amb aquest experiment 
es pretén demostrar la capacitat del color negre 
d’absorbir aquesta energia enfront del blanc de 
reflectir-la. Si fem incidir un làser a un punt fix 
d’un globus de color negre aquest absorbirà tota 
l’energia i esclatarà. El globus blanc, en canvi, 
reflecteix la llum del làser i no esclata. 

- Una aproximació a la fibra òptica. (Experiment 
propi basat en [8]). Amb una simple garrafa 
d’aigua i un làser podem entendre el principi de 
funcionament de la fibra òptica. El fenomen que es 
s’estudia en aquest experiment és la refracció total 
interna, un fenomen que succeeix quan la llum 
xoca en una superfície amb un determinat angle i 
es reflecteix en comptes de travessar-la. Dins el 
raig d’aigua aquest fenomen succeeix de forma 
continuada, per tant el resultat és que el làser 
“segueix” el raig d’aigua. 

- Làser i fibra òptica. (Experiment propi). Ara que 
ja hem vist el principi de funcionament de la fibra 
òptica i hem entès el concepte de refracció total 
interna, podem experimentar directament amb un 
tros de fibra òptica. La fibra òptica està formada 
per un fil molt fi d’un material transparent com el 
vidre o plàstics. A través d’aquest fil s’envien 
polsos de llum (la fibra es fa servir sobretot en 
telecomunicacions, per tant els polsos són les 
dades a transmetre) i aquests queden es propaguen 
amb un angle de reflexió per sobre del límit de 
reflexió total, és a dir, queden totalment confinats 
dins del fil. 

Aquests experiments s’han realitzat amb un làser d’una 
potència inferior als 1000mW, la majoria, però, es poden 
realitzar amb làsers de potència de 100mW. Amb làsers de 
potència superiors als 1000mW es podrien realitzar altres 
experiments com per exemple cremar paper, encendre 
llumins o tallar fusta. 

 



4. El làser a la saga de Star Wars 

A la saga de pel·lícules de Star Wars (traduïda a la nostra 
llengua com “La guerra de les galàxies) els enfrontaments 
amb els sabres de llum o, com millor se les coneix, espases 
làser, són un dels moments més àlgids i espectaculars de 
l’increïble univers creat pel George Lucas. 

 

Les armes làser són un recurs molt utilitzat en les pel·lícules 
de ciència ficció sobretot a l’hora de plasmar un suposat 
avanç tecnològic en armament militar, volent canviar el 
clàssic per un recurs més destructiu i visual. El làser que 
se’ns mostra a les pel·lícules té un comportament ideal, té 
energia infinita, és emmotllable i és visible (un làser només 
és visible a l’aire “net” si té una potència superior a 1W). 

 
Les espases làser tenen la propietat de cauteritzar alhora 
que tallen, poden destruir i desfer qualsevol blindatge en 
qüestió de segons, són sòlides ja que xoquen entre elles, 
poden desviar bales làser provinents de les pistoles o rifles 
(anomenats blàsters a les pel·lícules) i són lleugeres i 
còmodes de portar, ja que només ocupen el que ocupa 
l’empunyadura. Ara bé, aquestes espases tenen més en 
comú amb una espasa tradicional metàl·lica amb l’única 
diferència que no cal esmolar-les ni patir per si es rovellen. 
Les bales de les armes de foc làser assoleixen potències 
elevadíssimes que els permet, d’un sol tret, fer esclatar 
qualsevol cosa, poden rebotar en indrets que estan segellats 
magnèticament i, sobretot, són visibles. 
 

5. Espases làser, realitat o ficció? 

 

Fig. 1. Espases làser 

 

El làser de la saga de Star Wars està molt allunyat del làser 
de la realitat. Els xocs entre les espases és totalment irreal, 
dos feixos de llum làser es travessen entre ells, igual que 
amb les bales làser, no es poden desviar com a les 
pel·lícules. 

 

Es podria pensar com a substitut del làser utilitzar el 
plasma. El plasma és un gas els àtoms del qual no disposen 
d’electrons a l’escalfar-lo a una temperatura elevada. Amb 
aquest procés s’aconsegueix una mena de quart estat de la 
matèria, nuclis atòmics carregats positivament amb 
electrons lliures. A diferència dels gasos convencionals, que 
són elèctricament neutres, el plasma es pot “emmotllar” 
mitjançant camps elèctrics i magnètics. El làser, en canvi, 

no es pot limitar ni emmotllar com les espases làser, ja que 
està format per fotons, partícules sense càrrega elèctrica que 
no veuen afectada la seva trajectòria ni la seva llargada en 
presència d’un camp magnètic exterior. 

 

Ara bé, tampoc es podria replicar una espasa làser amb el 
plasma. Si disposéssim d’un generador de plasma i un camp 
magnètic suficientment intens com per poder-lo confinar en 
una geometria com la de l’empunyadura d’una espasa làser, 
no es podria evitar tenir pèrdues de plasma des de l’extrem 
del cilindre ja que la intensitat d’un camp magnètic 
disminueix amb la distància. Haurien de ser espases molt 
més curtes (menys visuals però més realistes). Tot i així les 
pèrdues que presentarien aportarien un aspecte molt menys 
nítid que el de les espases làser. [9] 

 

6. Conclusions 

Des de que Einstein va establir els fonaments del làser, 
passant per l’estudi de les emissions espontània i 
estimulada, els experiments de Townes, Bàssov i Prókhorov 
i finalment a la invenció del primer làser funcional a mans 
de Maiman, el làser ha tingut una gran evolució. 
 
N’hi ha de diferents tipus segons la seva funció i de 
diferents classes segons les seves característiques i segons 
la seva perillositat. El seu ús s’ha estès a moltes aplicacions 
com la medicina, la industria, l’oci, la telecomunicació i 
fins i tot l’estètica. 
 
Dels experiments realitzats en aquest treball podem 
concloure que el làser és una eina molt útil a l’hora 
d’explicar les propietats de la llum, es poden realitzar 
experiments molt visuals, didàctics i entretinguts que fan 
que l’alumne (o qui el realitzi) s’ho passi bé alhora que 
aprèn. 
 
El concepte de làser de la saga de Star Wars s’allunya molt 
del làser a la vida real. Té unes propietats ideals, com ara 
que té energia infinita, és visible, té una potència molt 
elevada i es pot emmotllar a gust. Les espases làser sempre 
seran un objecte de ficció a la Terra, sempre que se les 
continuï anomenant làser i amb les lleis de la física que ens 
regeixen, el làser no té res a veure amb el mostrat a les 
pel·lícules. 
 
No es pot confinar com les espases làser, ni amb camps 
magnètics o elèctrics ja que són fotons i per tant no tenen 
càrrega. El plasma seria un possible substitut però ja s’ha 
vist que no seria possible confinar-lo en la geometria tant 
definida de l’empunyadura de l’espasa làser i fer que fos 
d’una llargada similar, com a molt tindríem punyals “làser”, 
és a dir, no serien armes fetes amb làser. 
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