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“Quan les coses passen amb aquesta rapidesa,  
ningú pot estar segur de res, ni tan sols de si mateix.” 

 
Milan Kundera, La Lentitud 
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Resum del projecte 
 
Per la seva durada extremadament breu i la seva elevada intensitat, els polsos làser ultracurts 
tenen un paper important en nombrosos àmbits científics i tecnològics. En moltes de les 
aplicacions d’aquests polsos es fa necessari caracteritzar-los prèviament, és a dir, conèixer 
quin és el seu camp elèctric complex. Però és precisament la seva curta durada el que dificulta 
aquesta caracterització, i el que fa que sigui necessari usar mètodes basats en mesures 
indirectes. 
 
Una de les tècniques que permet la caracterització de polsos làser ultracurts és MEFISTO 
(Measurement of Electric Fields by Interferometric Spectral Trace Observation), capaç d’obtenir 
el camp elèctric complex de dos polsos làser ultracurts de manera simultània i a partir de 
procediments analítics. Per fer-ho utilitza la correlació interferomètrica dels dos polsos resolta 
espectralment, coneguda com traça interferomètrica. 
 
En aquest Projecte de Final de Carrera s’ha dissenyat i programat una aplicació gràfica que 
implementa de manera pràctica la tècnica MEFISTO. Aquesta aplicació, anomenada 
betaMEFISTO, té dos modes de funcionament: un mode teòric i un mode experimental. El 
mode teòric permet simular el camp elèctric d’un o dos polsos ultracurts, calcular la seva traça 
interferomètrica i analitzar-la amb MEFISTO, podent comparar els camps obtinguts amb els 
camps originals i oferint per tant una eina d’estudi sobre aquesta tècnica de caracterització. Per 
altra banda, el mode experimental permet carregar i processar una traça interferomètrica 
experimental obtinguda en el laboratori, recuperant el mòdul i la fase dels polsos que l’han 
generat. L’objectiu fonamental de betaMEFISTO és oferir un entorn a partir del qual es pugui 
seguir treballant i investigant al voltant de MEFISTO. 
 
Un cop desenvolupada l’aplicació, se n’ha estudiat la seva funcionalitat i la seva eficàcia en 
funció de les característiques dels polsos i de les traces interferomètriques utilitzades. Per 
acabar, s’han recollit aquells aspectes que cal reforçar i sobre els quals caldria seguir treballant 
en projectes futurs. 
 
 
 
Resumen del proyecto 
 
Por su duración extremadamente breve y su elevada intensidad, los pulsos láser ultracortos 
juegan un importante papel en numerosos ámbitos científicos y tecnológicos. En muchas de las 
aplicaciones de estos pulsos es necesario caracterizarlos previamente, es decir, conocer cuál 
es su campo eléctrico complejo. Sin embargo, es precisamente su corta durada lo que dificulta 
esa caracterización, y lo que provoca que sea necesario usar métodos basados en medidas 
indirectas. 
 
Una de las técnicas que permiten la caracterización de pulsos láser ultracortos es MEFISTO 
(Measurement of Electric Fields by Interferometric Spectral Trace Observation), capaz de 
obtener el campo eléctrico complejo de dos pulsos láser ultracortos de manera simultánea y a 
partir de procedimientos analíticos. Para ello utiliza la correlación interferométrica de los dos 
pulsos resuelta espectralmente, lo que se conoce como traza interferométrica. 
 
En este Proyecto de Final de Carrera se ha diseñado y programado una aplicación gráfica que 
implementa de forma práctica la técnica MEFISTO. Esta aplicación, llamada betaMEFISTO, 
cuenta con dos modos de funcionamiento: un modo teórico y un modo experimental. El modo 
teórico permite simular el campo eléctrico de uno o dos pulsos ultracortos, calcular su traza 
interferométrica y analizarla usando MEFISTO, pudiendo comparar los campos obtenidos con 
los campos originales y ofreciendo por tanto una herramienta de estudio sobre esta técnica de 
caracterización. Por otro lado, el modo experimental permite cargar i procesar una traza 
interferométrica experimental obtenida en el laboratorio, recuperando el módulo y la fase de los 
pulsos que la han generado. El objetivo fundamental de betaMEFISTO es ofrecer un entorno a 
partir del cual se pueda seguir trabajando e investigando alrededor de MEFISTO. 
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Una vez desarrollada la aplicación, se ha estudiado su funcionalidad y su eficacia en función de 
las características de los pulsos y de las trazas interferométricas usadas. Finalmente, se han 
recogido aquellos aspectos que se deben reforzar y sobre los cuales se debería seguir 
trabajando en posteriores proyectos.  
 
 
 
Abstract 
 
Due to their extremely short time duration and their high intensity, ultrashort laser pulses play an 
important role in many science and technology fields. In most of their applications, pulses must 
be characterized before being used, that is to say, their complex electric field must be known. 
However, that brief time duration makes characterization difficult, and as a result methods 
based on indirect measurements are needed. 
 
One of the techniques that allow ultrashort laser pulses characterization is MEFISTO 
(Measurement of Electric Fields by Interferometric Spectral Trace Observation), which is able to 
recover the complex electric field from two ultrashort laser pulses simultaneously and in an 
analytical way. To achieve this, MEFISTO uses the spectrally resolved interferometric 
correlation of  these pulses, known as interferometric trace.  
 
In this Final Degree Project a graphical application which implements MEFISTO practically has 
been designed and programmed. This application, named betaMEFISTO, comprises two 
different modes of operation: a theoretical mode and an experimental mode. The first one 
allows to simulate the electric field of two ultrashort pulses, calculate their interferometric trace, 
analyze it with MEFISTO algorithms and finally compare obtained fields with original ones. 
Therefore, theoretical mode offers a tool for studying this characterization technique. On the 
other hand, experimental mode allows to load and process an interferometric trace obtained in a 
lab, retrieving the amplitude and phase of the pulses from which the trace was generated. The 
main goal of betaMEFISTO is to provide a basic working environment for further investigation 
about MEFISTO.   
 
Once the application development has been finished, a study has been carried out in order to 
evaluate its functionality and utility depending on the used pulses and traces characteristics. 
Finally, those aspects that should be reinforced and investigated in future projects have also 
been discussed. 
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1. Introducció 
 
 
De manera habitual un làser opera en mode de continuous wave, és a dir, produint  
una emissió contínua i constant de llum. No obstant això, si s’assoleixen unes 
condicions determinades, un làser multimode és capaç d’abandonar aquest règim de 
funcionament i passar a emetre llum en forma d’un tren de polsos òptics que tenen una 
elevada intensitat i una durada de l’ordre de picosegons (10-12 s) o menys. Aquests 
polsos s’anomenen polsos làser ultracurts, i la mesura de les seves característiques 
mitjançant una tècnica coneguda com MEFISTO ha estat l’eix fonamental del projecte 
de final de carrera que es presenta. 
 
En el capítol introductori s’enumeren, en primer lloc, algunes de les nombroses 
aplicacions pràctiques dels polsos làser ultracurts, mostrant així la seva rellevància  
en diversos àmbits de coneixement. A continuació és fa un incís en la caracterització 
dels polsos i en les dificultats que hi apareixen associades; és en aquest context on,  
a més, es presenta de manera breu la tècnica MEFISTO. Per acabar, es recullen els 
objectius que s’han plantejat en aquest projecte de final de carrera, i es descriuen  
els elements que el componen i l’estructura que segueix aquesta memòria. 
 
 
 
1.1. Els polsos ultracurts en la ciència i la tecnol ogia 
 
1.1.1. Apunts històrics   
 
Tan sols sis anys després de l’aparició del primer làser funcional, desenvolupat  
a Califòrnia el 1960 per Theodore H. Maiman,1 un equip encapçalat per A. J. De Maria 
va ser capaç de produir els primers polsos làser ultracurts.2 A partir de llavors s’han 
anat dedicant esforços per aconseguir desenvolupar tècniques i tecnologies que 
permetessin generar polsos làser en escales temporals cada cop més curtes. Als anys 
80 es van construir els primers làsers capaços d’emetre polsos d’una durada de l’ordre 
de femtosegons (10-15 s),3 i ja al començament d’aquest segle es va demostrar 
experimentalment la possibilitat de generar polsos en el rang temporal dels attosegons 
(10-18 s).4 
 
 
1.2.1. Aplicacions dels polsos ultracurts   
 
Durant un femtosegon la llum recorre, en el buit, uns 300 nanòmetres. Aquesta 
distància és insignificant en el món macroscòpic, però en escales més petites 
representa una magnitud força rellevant. Si es té en compte, posant un cas extrem, 
que un àtom d’hidrogen té un diàmetre de desenes de picòmetres, es pot entendre la 
importància que l’escala temporal dels femtosegons té en l’àmbit microscòpic. De fet, 
molts processos essencials en un àtom o una molècula són més ràpids del que es pot 
mesurar en l’escala temporal dels picosegons.5 
 
És precisament en la seva durada extremadament breu en el que es basen una ampla 
majoria de les nombroses aplicacions dels polsos ultracurts, moltes de les quals estan 
relacionades amb la investigació de processos ultraràpids i de fenòmens en escala 
atòmica. En àrees com la física i la química, per exemple, els polsos làser ultracurts 
s’utilitzen per a l’estudi del moviment dels electrons i són una peça clau en la 
femtoquímica,6,7,8 que permet el control quàntic de processos químics i l’observació de 
les molècules inestables que apareixen als seus estats intermitjos i que tenen un 
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temps de vida molt breu. Lligats amb els exemples anteriors, en la biologia i la 
medicina els polsos ultracurts són també una part fonamental en tècniques d’anàlisi i 
diagnòstic. S’utilitzen per exemple en microscòpia i en tècniques de generació 
d’imatges basades en fluorescència, que han fet possible l’obtenció d’imatges de 
cèl·lules vives7,9 o la identificació de teixit cancerigen.10,11 Amb la generació de polsos 
en el rang temporal dels attosegons s’han plantejat noves tècniques per, entre altres, 
estudiar processos no lineals en la regió espectral de l’ultraviolat extrem i investigar la 
dinàmica de paquets d’ona quàntics.4 
 
A banda de la curta durada, els polsos ultracurts tenen diverses característiques que 
els fan interessants en altres àmbits. La seva elevada intensitat, combinada també 
amb la seva brevetat, fa que els polsos ultracurts siguin ideals en el terreny industrial 
per a l’ablació de materials amb precisió11,12 (evitant l’escalfament significatiu del 
material) o per a la micromecanització.7,13 El seu gran ample de banda els fa útils 
també dins les comunicacions òptiques, tant en l’espai lliure com a través de fibres.14  
 
 
 
1.2. MEFISTO 
 
1.2.1. Caracterització de polsos ultracurts   
 
En les aplicacions que s’han enumerat en la secció anterior és necessari conèixer amb 
precisió les característiques del pols amb el qual es treballa. Més concretament,  
cal que el pols estigui correctament descrit considerant la seva naturalesa 
electromagnètica, és a dir, cal conèixer quin és el seu mòdul i, de manera més 
particular, quina és la seva fase: de fet, gran part de la informació que obtenen les 
tècniques d’anàlisi i investigació esmentades vindrà donada per la interacció d’aquesta 
fase amb la matèria que és objecte d’estudi. El procediment per determinar el mòdul i  
la fase d’un pols làser ultracurt se sol conèixer amb el nom de caracterització. 
 
La necessitat de caracteritzar un pols per poder assegurar-ne la seva utilitat planteja 
un repte: no existeix res generat per l’ésser humà que sigui prou curt per poder ser 
usat com a referència a l’hora de mesurar-lo. Si bé es pot obtenir de manera 
relativament senzilla la intensitat espectral del pols, per tal d’obtenir informació sobre la 
seva fase caldrà utilitzar mètodes de mesura indirectes.  
 
Amb el temps s’han anat desenvolupant diverses tècniques que fan front al repte de la 
caracterització, cada una amb metodologies i plantejaments diferents. Totes elles, 
però, es basen en comparar el pols làser ultracurt amb ell mateix o amb un altre pols 
conegut. Aquestes tècniques se solen classificar en dos grans grups, cada un dels 
quals presenta avantatges i inconvenients, i que es detallaran més endavant en 
aquesta memòria. 
 
 
1.2.2. Origen de MEFISTO 
 
L’any 2005, un equip format per membres de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va donar a conèixer en un article la 
base teòrica de MEFISTO (Measurement of Electric Field by Interferometric Spectral 
Trace Observation, referència [15]), una tècnica que permetia obtenir la fase d’un pols 
làser ultracurt i que oferia una novetat significativa: presentava avantatges dels dos 
grans grups de tècniques de caracterització existents. Poc temps després es 
presentaven a través d’un nou article els plantejaments de la tècnica Blind-MEFISTO, 
una generalització de MEFISTO que permet caracteritzar simultàniament dos polsos 
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ultracurts diferents (referència [16]). Aquest projecte de final de carrera pren com a 
punt de partida i com a referència fonamental aquests dos articles. 
 
La tècnica Blind-MEFISTO es descriurà de manera exhaustiva en aquesta memòria, 
en un capítol que hi està dedicat en exclusiva. Tal com es veurà, es tracta d’una 
tècnica que pot caracteritzar polsos de manera analítica i que té capacitat de detecció 
d’errors experimentals. Per recuperar les fases utilitza informació en temps i freqüència 
de la interacció entre els dos polsos, que es pot obtenir amb un muntatge experimental 
senzill. Aquesta informació es presenta en forma d’una traça o matriu de dues 
dimensions (temporal i freqüencial) que s’anomena traça interferomètrica, i de la qual 
també se’n donaran detalls en el mateix capítol. 
 
 
 
1.3. PFC: Objectius i estructura  
 
1.3.1. Objectius del projecte 
 
Fins a l’inici d’aquest projecte de final de carrera, la tècnica Blind-MEFISTO només 
havia estat provada amb mètodes de simulació. Mitjançant un script, s’havien generat 
polsos teòrics molt específics per ordinador, s’havia obtingut matemàticament la seva 
traça interferomètrica i finalment aquesta traça s’havia processat seguint els 
algorismes propis de Blind-MEFISTO. 
 
A partir de l’script esmentat i de la base teòrica publicada en els dos articles exposats 
abans (referències [15] i [16]), l’objectiu principal d’aquest projecte de final de carrera 
serà desenvolupar una aplicació software amb una doble funcionalitat. Per una banda 
ha de ser capaç de simular polsos ultracurts amb diferents característiques, calcular la 
seva traça interferomètrica, analitzar-la amb Blind-MEFISTO i comparar els resultats 
obtinguts amb els polsos originals. Per l’altra, ha de permetre la captura i el 
processament de traces interferomètriques d’origen experimental i la posterior 
recuperació de la fase dels polsos que les han generat. Un cop desenvolupada 
l’aplicació, s’estudiarà la seva funcionalitat, els seus punts més conflictius i la seva 
eficàcia en funció de les característiques dels polsos i de les traces interferomètriques 
utilitzades. 
 
Aquesta aplicació pretén doncs traslladar els plantejaments teòrics de MEFISTO i 
Blind-MEFISTO al terreny experimental, fent-ho a més a través d’una interfície gràfica 
que vol ser intuïtiva i senzilla d’utilitzar. La voluntat fonamental de l’aplicació, però, no 
és esdevenir un producte final i tancat, sinó tot el contrari: pretén establir un primer 
entorn de treball al voltant de MEFISTO, una eina que permeti l’estudi d’aquesta 
tècnica de caracterització però que pugui seguir sent desenvolupada amb el temps, 
creixent, optimitzant-se i oferint noves funcionalitats. Amb aquesta idea de fons, 
l’aplicació s’ha anomenat betaMEFISTO. 
 
 
1.3.2. Estructura de la memòria 
 
El resultat visible d’aquest projecte de final de carrera consta de dos elements: per una 
banda l’aplicació betaMEFISTO, a la qual s’ha fet referència en el punt anterior,  
i per l’altra aquesta memòria, on es contextualitza i s’exposa Blind-MEFISTO, es 
descriu el software desenvolupat i es recullen els resultats que s’han obtingut a partir 
del seu estudi. 
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A més d’aquesta introducció, la memòria del projecte compta amb uns altres sis 
capítols, a més de cinc apèndixs. En el segon d’aquests capítols es descriuen amb 
detall els polsos ultracurts i la seva generació, i es donen a conèixer alguns efectes no 
lineals significatius que hi estan associats. A continuació, en el capítol 3, s’exposen 
algunes tècniques de caracterització de polsos ultracurts, que es contrastaran 
posteriorment amb la base teòrica de MEFISTO i Blind-MEFISTO, plantejades en el 
quart capítol. Tot seguit es pot trobar ja l’exposició de la part més pràctica del projecte: 
al capítol 5 de la memòria es presenta la funcionalitat de l’aplicació betaMEFISTO i el 
seu procés de desenvolupament, i en el sisè s’analitzen els resultats obtinguts a partir 
de la seva utilització. Finalment, en el darrer capítol es recullen les conclusions i 
algunes propostes de treball futur.  
 
Es pot observar que el contingut d’aquesta memòria s’inicia en una temàtica genèrica 
(els polsos làser ultracurts) i avança fins a focalitzar-se en un aspecte molt específic 
(l’estudi de betaMEFISTO). De manera general, doncs, cada capítol serveix de 
contextualització del capítol següent.  
 
A més de la partició en set capítols, els continguts de la memòria s’han estructurat de 
la següent manera: cada capítol s’ha dividit en seccions, i aquestes, al seu torn, s’han 
dividit en apartats. Tots tres tipus d’elements tenen un títol i es poden trobar numerats 
de manera jeràrquica. Dins d’alguns apartats es poden trobar també subapartats, que 
tenen igualment un títol propi però que ja no segueixen cap mena de numeració. 
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2. Polsos làser ultracurts 
 
 
Els polsos làser ultracurts representen el primer esglaó a partir del qual es 
desenvolupa aquest projecte. Per tant, si bé en la introducció ja s’han definit de 
manera breu, s’ha cregut necessari dedicar aquest segon capítol a realitzar-ne un 
estudi més exhaustiu.  
 
En la primera part del capítol es presenten les característiques més notòries dels 
polsos làser ultracurts, s’exposen els efectes que té sobre ells la dispersió i, finalment, 
s’analitza el cas particular dels polsos amb perfil gaussià. En la segona part es 
descriuen dos efectes no lineals que es poden produir amb la propagació dels polsos, i 
que seran útils per tal d’explicar, més endavant, tant la seva generació com la seva 
caracterització. Per acabar, en l’última part del capítol, es presenten els fonaments 
teòrics i algunes de les tècniques emprades per a mode-locking, que és el mètode més 
usat per a obtenir polsos ultracurts. 
 
 
 
2.1. Característiques dels polsos ultracurts 
 
2.1.1. Fonaments   
 
Un pols làser ultracurt és un flash o una ràfega extremadament curta de llum coherent i 
gairebé monocromàtica. Més específicament, tot i que no existeix una definició 
estricta,1 es consideren polsos ultracurts aquells que tenen una durada que no supera 
les desenes de picosegons (10-12 s) i que generalment es troba dins l’ordre dels 
femtosegons (10-15 s). En els darrers anys s’han arribat a crear polsos d’una durada 
inferior a 5 fs, i fins i tot s’ha assolit el rang dels attosegons (10-18 s).2  
 
A banda de tenir una durada extremadament curta, els polsos ultracurts estan 
caracteritzats també per un gran ample de banda, un pic d’intensitat molt elevada i pel 
fet de ser emesos dins una seqüència amb una alta freqüència de repetició. Aquests 
trets, que s’analitzaran posteriorment amb més detall, s’introdueixen a continuació de 
forma qualitativa. 
 
L’ample de banda associat a un pols ultracurt, en termes de longitud d’ona, és de 
l’ordre de nanòmetres (10-9 m). Aquest paràmetre, expressat en freqüència, es troba 
dins el rang dels terahertzs (10-12 Hz). Per exemple, un ample de banda de valor 
∆λ=3,2 nm, centrat a λc= 800 nm, correspon en freqüència a una amplada de 1,5 THz. 
De fet, existeix una relació inversa entre la durada del pols ultracurt i el seu ample de 
banda, que es veurà de manera detallada més endavant: una menor durada del pols 
implica un major ample de banda, i viceversa. 
 
Típicament, un làser genera polsos ultracurts amb una freqüència de repetició que va 
entre els 50 MHz i alguns GHz.1 Considerant un sol pols circulant dins la cavitat làser, 
el període de repetició en la generació correspon al temps de round-trip dins d’aquesta 
cavitat. 
 
Pel que fa l’energia emesa pel làser, aquesta es concentra en intervals de temps molt 
curts. AIxí doncs els polsos tindran un pic de potència molt elevat, que pot ser de 
diversos ordres de magnitud més alt que la potència mitjana. Per exemple, si  
la freqüència de repetició dels polsos és de 100 MHz, (108 Hz, és a dir, un pols cada 
10-8 segons) i la durada de cada un d’ells és de 100 fs (100·10-15 segons), llavors la 
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potència de cada pols serà de l’ordre de 105 vegades superior a la potència mitjana del 
làser si funcionés en continuous wave. 
 
 
Camp elèctric en el domini temporal 
 
Els polsos làser ultracurts són paquets d’ona electromagnètica, i per tant queden 
completament descrits mitjançant el seu camp elèctric associat. Aquest camp té una 
dependència tant temporal com espacial, i es pot expressar matemàticament de la 
forma següent: 

    ûetzyxEtzyxE kztj )(
0

0),,,(),,,( −= ωr
,         (2.1) 

 
on z és la direcció de propagació, k és el número d’ona i ω0 correspon a la freqüència 
angular portadora. En el cas dels polsos de llum de tan poca durada, el camp elèctric 
oscil·larà durant un número reduït de cicles.3 
 
Per simplificar posteriors anàlisis es pot obviar el caràcter vectorial de l’expressió 2.1. 
S’assumeix també separació de variables i es pren un punt de referència z=0, que es 
considera el punt on es mesura el pols. D’aquesta manera, l’expressió queda:  
 

tjetyxtyxE 0)(),(),,( 0
ωΨΦ= .                   (2.2) 

 
Centrant l’enfocament en la part que depèn del temps, el camp elèctric associat a un 
pols làser ultracurt es pot expressar com 
 

tjtj eetAtE 0)()()( ωφ= ,               (2.3) 
 

on A(t) és l’amplitud de l’envolupant del camp elèctric o perfil del pols, i ϕ(t) representa 
la fase d’aquesta l’envolupant. 
 
Generalment, els polsos tenen un perfil que requereix una expressió matemàtica 
complicada, o bé un perfil que no es pot descriure per una expressió tancada, i per 
això se solen usar aproximacions i models simplificats. Els perfils teòrics més utilitzats4 
són el perfil gaussià, que correspon a l’expressió  
 

])/(exp[)( 2
0 GtAtA τ−= ,       (2.4) 

 
i la secant hiperbòlica, corresponent a  
 

   0)( AtA =         )/( St τ ,                     (2.5) 
 
on els paràmetres τG i τS estan relacionats amb la durada de cada un dels polsos. En 
general, la secant hiperbòlica s’utilitza per la seva similitud amb la transformada de 
Fourier de l’espectre lorentzià, característic dels polsos generats en làsers amb 
eixamplament espectral homogeni. Per la seva banda, la funció gaussiana s’usa com a 
aproximació en el cas de làsers amb eixamplament espectral no homogeni. Aquesta 
última també se sol fer servir a l’hora de treballar amb polsos teòrics, tal com 
s’especifica més endavant, al punt 2.1.3. A la figura 2.1 es comparen, de manera 
qualitativa, un perfil corresponent a una funció gaussiana i un perfil corresponent a una 
secant hiperbòlica. 
 

sech 
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De la mateixa manera que ocorre amb l’amplitud, la fase dels polsos no sol 
correspondre amb una expressió matemàtica simple. En aquests cas, els models 
teòrics més senzills utilitzen una fase amb una dependència temporal quadràtica.  
 
A partir del camp elèctric es pot obtenir la intensitat òptica del pols (expressada en 
W/m2, o de manera més habitual, en W/cm2), que correspon a la potència òptica per 
unitat de superfície. Assumint que la dependència espacial del pols és un feix gaussià, 
el perfil d’intensitat, que ve donat pel mòdul al quadrat del camp elèctric, també serà 
gaussià. Es pot expressar com: 
 

   
2

)()( tEtI ∝ .             (2.6)  
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Camp elèctric en el domini freqüencial 
 
El camp elèctric d’un pols ultracurt pot expressar-se en el domini temporal, com s’ha 
fet fins ara, o bé en el domini freqüencial. Les expressions del camp elèctric en 
ambdós dominis es relacionen a través de la transformada de Fourier: 
 

  ∫
+∞

∞−

−= tjetEE ωω )()( .     (2.7) 

 
De la mateixa manera que s’ha fet en el domini temporal, el camp elèctric en el domini 
freqüencial es pot expressar també a partir d’una amplitud i d’una fase espectrals: 
 

  
)(

0 )()( ωθωω jeEE =  .    (2.8) 
 

Figura 2.1: Gràfica d’una funció gaussiana amb τG = 48,507 (en color 
blau) i d’una secant hiperbòlica amb τS = 30,372 (en verd). Segons el 
criteri FWHM, descrit més endavant, ambdues funcions tenen la 
mateixa amplada sobre l’eix d’abscisses. 
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També, de manera anàloga a com s’ha obtingut la intensitat del pols en temps, es pot 
definir la intensitat o densitat espectral a partir del quadrat del mòdul del camp elèctric 
en el domini freqüencial: 
 

2
)()( ωω ES ∝ .           (2.9) 

 
 
 
Durada del pols i amplada espectral 
 
Existeixen diferents criteris per determinar tant la durada d’un pols com el seu ample 
de banda. Un d’aquests criteris està basat en mètodes estadístics, i defineix aquests 
paràmetres de la següent manera:4 
 

      

∫

∫
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.            (2.11)  

 
 
En el cas de treballar amb polsos teòrics o amb polsos de perfil simple, no obstant, la 
forma més comuna de determinar-ne la durada i l’ample de banda és a partir del criteri 
FWHM (Full Width at Half Maximum)1,4 aplicat, en el primer cas, a la funció I(t), i en el 
segon a la funció S(ω); és a dir, als perfils d’intensitat temporal i espectral del pols. Per 
tant, la durada del pols i el seu ample de banda vindran determinats, respectivament, 
per l’interval de temps i el rang de freqüències en què la intensitat té una atenuació 
inferior a 3 dB respecte la intensitat màxima. A la figura 2.2 s’observa un exemple de 
determinació de la durada d’un pols amb perfil gaussià mitjançant aquest criteri. Tret 
que s’indiqui el contrari, en aquest PFC s’utilitzarà el criteri FWHM quan es parli de 
durada i ample de banda de polsos. 
 
Com que les característiques espectrals i temporals del camp elèctric estan 
relacionades a través de la transformada de Fourier, l’ample de banda i la durada del 
pols no poden variar independentment l’un de l’altre. En aquest sentit, es defineix el 
producte entre aquests dos paràmetres (time-bandwidth product), que estarà limitat 
sempre per un valor mínim: 
 

Kt ≥∆∆ω .      (2.12) 
 
Aquest valor límit K dependrà del perfil d’intensitat del pols i del criteri utilitzat per a 
establir la durada i l’ample de banda. Per exemple, usant el criteri FWHM, el valor de K 
per a un pols gaussià serà aproximadament K≈2,773 (0,441 en el cas de treballar amb 
freqüència lineal), i per a un pols en forma de secant hiperbòlica serà aproximadament 
K≈1,979 (0,315 per a la freqüència lineal). La conseqüència més notable d’aquesta 
restricció serà la necessitat d’obtenir un ample de banda mínim per tal de generar un 
pols d’una durada determinada.  
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2.1.2. Dispersió 
 
Fins ara s’han donat a conèixer les característiques d’un pols prenent com a referència 
un sol punt de mesura z=0, és a dir, considerant només la seva evolució temporal i 
obviant la dependència espacial. En aquest apartat, com a novetat, s’afegeix a l’anàlisi 
la propagació del pols, i per tant la dependència d’aquest amb l’eix de coordenades z, 
que es prendrà precisament com l’eix sobre el qual el pols es desplaça. 
 
La propagació d’un pols làser a través d’un medi òptic transparent dóna lloc a una 
sèrie de fenòmens que poden produir canvis en les característiques d’aquest pols. Un 
d’aquests fenòmens més notables és la dispersió, que pot alterar-ne la seva durada i 
fins i tot modificar-ne la forma. La dispersió i algunes de les seves conseqüències  
i conceptes relacionats seran l’objecte d’estudi en aquest apartat.  
 
A banda del que s’ha esmentat, amb la propagació es poden produir efectes no lineals 
que alteren també les característiques dels polsos. Els més rellevants per al contingut 
d’aquest projecte es descriuran més endavant, en la secció 2.2. 
 
 
Caracterització de la dispersió 
 
La dispersió d’un medi òptic és el fenomen pel qual la velocitat de propagació de la 
llum en un medi transparent depèn de la freqüència òptica. Com a conseqüència 
d’aquesta dependència freqüencial, la dispersió serà més important com més gran 
sigui l’ample de banda del pols. 
 
En general es consideren 2 tipus de dispersions: la dispersió modal, que apareix en el 
cas de llum guiada; i la dispersió cromàtica, que depèn del medi de propagació i que 
és negligible si existeix la primera. En ambdós casos els efectes sobre el pols són 
equivalents, i per tant s’analitzen de la mateixa manera. 

Figura 2.2 : Determinació de la durada d’un pols amb perfil gaussià a 
partir de la seva intensitat, segons el criteri FWHM. 

∆tFWHM 
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Quan un pols làser s’ha propagat una distància z, el seu camp elèctric en el domini 
freqüencial es pot expressar de la següent manera: 
 

))()((
0

)( )()(),( zjzj eEeEzE ωβωθωβ ωωω −− == ,        (2.13) 
 
on β(ω) és la constant de propagació, i E(ω) s’ha mostrat ja a l’equació 2.8, on s’havia 
considerat un punt de mesura z=0 i on el camp s’havia expressat en forma d’amplitud i 
de fase espectrals. La constant de propagació depèn de la freqüència i, tal com es veu 
a l’equació 2.13, especifica com canvia la fase espectral d’un pols per unitat de 
longitud en la direcció de propagació z, sense modificar l’ample de banda ni l’amplitud 
de les diferents components espectrals. Pot expressar-se com 
 

c
n

ωωωβ )()( = ,         (2.14) 

 
on n(ω) correspon a l’índex de refracció del medi i c és la velocitat de la llum en el buit. 
Si la dependència freqüencial no és constant ni és lineal, és a dir, si β(ω), com a funció 
de la freqüència, té qualsevol forma que no sigui una línia recta, significarà que el pols 
es propaga a través d’un medi dispersiu, amb un índex de refracció que depèn de la 
freqüència. Per tant, aquest pols es veurà afectat per la dispersió. 
 
Considerant un medi sense pèrdues, el número d’ona k, que s’ha introduït a l’equació 
2.1, és equivalent a la constant de propagació avaluada a la freqüència d’oscil·lació del 
pols. 
 
Si s’assumeix que els polsos estan centrats a una freqüència angular ω0 i que el seu 
ample de banda és molt inferior a aquesta freqüència, llavors la constant de 
propagació β(ω) en un medi dispersiu es pot desenvolupar en una sèrie de Taylor al 
voltant de ω0 tal com es mostra a continuació:  
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Pel cas dels polsos en l’àmbit de treball corresponent a aquest PFC, es consideraran 
rellevants només els quatre primers termes del desenvolupament de Taylor, que són 
els que es mostren a l’equació 2.15, i per tant s’han ignorat els d’ordre superior. A 
continuació s’exposa la interpretació física d’aquests termes. 
 
El terme d’ordre 0 descriu un desplaçament (offset) constant de la fase espectral i, en 
conseqüència, també de la fase temporal del pols. Aquest desplaçament només serà 
rellevant quan aquest pols contingui un número reduït d’oscil·lacions. Així mateix, el 
primer terme inclou la velocitat de fase vϕ(ω0), que representa la velocitat aparent amb 
la qual es propaguen les ones sinusoïdals contingudes en el pols.  
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El terme de primer ordre del desenvolupament introdueix una dependència lineal de la 
fase espectral amb la freqüència. A més, β’ correspon a la inversa de la velocitat de 
grup del pols avaluada a ω0, vg(ω0), que és la velocitat a la qual es desplaça la seva 
envolupant en la freqüència central (equació 2.17). Així mateix, aquest terme descriu 
un retard general del pols en el domini temporal, que no té efectes sobre la seva 
forma. 
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ωω gvd
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.     (2.17) 

 
El terme de segon ordre afegeix a la fase espectral una dependència quadràtica amb 
la freqüència. Conté també la dispersió de segon ordre o dispersió de la velocitat de 
grup, que correspon a β’’ i que es defineix com la dependència freqüencial de la 
velocitat de grup vg(ω). Matemàticament es pot expressar com la derivada de la 
inversa de la velocitat de grup respecte la freqüència angular, tal com es mostra a 
l’equació 2.18. En el domini temporal, la dispersió de la velocitat de grup és 
responsable de la modificació del perfil i de la durada dels polsos, i introdueix també 
un terme quadràtic en la fase que es tradueix en una variació lineal de la freqüència 
instantània del pols amb el temps. Aquest fenomen es coneix com chirp, i s’analitza 
més endavant. 
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Finalment, el terme de tercer ordre modifica la fase espectral afegint-li un terme amb 
una dependència cúbica de la freqüència. En aquest cas, β’’ és la dispersió cromàtica 
de tercer ordre per unitat de longitud, que resulta de la dependència freqüencial de la 
dispersió de la velocitat de grup. Provoca també una modificació de la forma del pols i, 
de manera anàloga al terme de segon ordre, una variació cúbica de la freqüència 
instantània amb el temps. 
 
 
Polsos amb chirp 
 
Tal i com ja s’ha esmentat en el subapartat anterior, s’anomena chirp a la dependència 
temporal de la freqüència instantània d’un pols; és a dir, a l’increment o al decrement 
amb el temps de la seva freqüència portadora. En aquest sentit, es parlarà de chirp 
positiu quan la freqüència instantània augmenti amb el temps, i de chirp negatiu quan 
disminueixi. A la figura 2.3 es mostra un exemple d’un pols amb chirp positiu. 
 
El chirp és una de les conseqüències de la dependència freqüencial de la velocitat de 
grup relacionada amb la dispersió, però pot ser degut també a efectes no lineals.1 Per 
analitzar-lo matemàticament es pot partir de l’expressió del camp elèctric associat a un 
pols que depèn del temps: 
 

    
)()( )()()( 0 tjtjtj TOTetAeetAtE φωφ ==  ,       (2.19) 

 
on la primera igualtat és la que s’havia mostrat a l’expressió 2.3. A(t) és l’envolupant 
del pols i ϕTOT(t) la fase total, que recull tant la fase de l’envolupant ϕ(t) com la seva 
component d’oscil·lació ω0t (fast varying phase). 
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La freqüència instantània és la rapidesa a la qual la fase total del senyal sinusoïdal 
evoluciona,5 i pot expressar-se com la derivada respecte el temps de la fase total: 
 

       
dt

td
t TOT

i

)(
)(

φω ≡ .       (2.20) 

 
Llavors, pel cas del pols descrit a l’expressió 2.19 es tindrà que 
 

0
0 ))(())((

)( ωφωφω +=
+

=
dt

td

dt

ttd
ti ,    (2.21) 

 
és a dir, sempre que la fase de l’envolupant del pols ϕ(t) no sigui constant ni lineal, la 
seva derivada dependrà del temps i, en conseqüència, també ho farà la freqüència 
instantània; per tant, això voldrà dir que el pols estarà afectat per chirp. En el cas que 
la fase fos lineal, únicament es produiria un desplaçament de la freqüència instantània; 
i si la fase fos constant, la freqüència instantània equivaldria en tot moment a la 
freqüència portadora ω0. 
 
Per tal de mostrar un parell d’exemples de chirp i relacionar-los amb la dispersió 
cromàtica es considerarà un pols amb una fase inicial ϕ(t)=at que es propagui en un 
medi afectat per dispersió de segon ordre. Tal com s’ha vist en la part dedicada a la 
constant de propagació, a aquest pols se li afegirà un terme de fase quadràtica, de 
manera que l’expressió del seu camp elèctric depenent del temps serà de la forma:  
 

)()( 2
0)()()( btattjtj etAetAtE TOT ++== ωφ

,                (2.22) 
 
i per tant la seva freqüència instantània vindrà donada per: 

Figura 2.3 : Exemple qualitatiu d’un pols amb chirp positiu. En color blau es 
representa el camp elèctric del pols, on es pot observar com la freqüència 
instantània augmenta amb el temps; és a dir, les freqüències altes són a la 
cua del pols. En color verd es representa l’envolupant. 
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btabtatt
dt

d
ti 2)()( 0

2
0 ++=++= ωωω ,                        (2.23) 

 
indicant en aquest cas l’existència d’un chirp lineal positiu.  
 
Si a més es considera que el medi de propagació introdueix dispersió cromàtica de 
tercer ordre, l’expressió del camp elèctric del pols serà la següent: 
 

)()( 32
0)()()( ctbtattjtj etAetAtE TOT +++== ωφ

,               (2.24) 
 
i llavors, la seva freqüència instantània tindrà la forma: 
 

 
2

0
32

0 32)()( ctbtactbtatt
dt

d
ti +++=+++= ωωω .   (2.25) 

 
En aquest cas, com es pot observar a l’equació 2.25, la presència d’un terme cúbic a 
la fase es tradueix en un chirp quadràtic. 

 
Existeixen tècniques que permeten compensar el chirp, incloses dins dels processos 
de pulse shaping o modificació de la forma del pols en el domini freqüencial. Un dels 
objectius de la caracterització de polsos serà precisament saber com caldrà modificar-
los per tal d’arribar a obtenir una forma concreta. 
 
 
Polsos limitats per transformada de Fourier 
 
En l’apartat 2.1.1, a la part referent a la durada i l’ample de banda dels polsos, s’ha 
introduït el concepte de time-bandwidth product d’un pols, que és el producte 
precisament entre la seva durada i el seu ample de banda. S’ha fet així mateix un incís 
en el fet que aquest producte, degut a la dependència entre els seus dos factors, 
sempre ha de ser superior a un determinat valor. És a partir d’aquestes idees que es 
pot definir un pols limitat per transformada de Fourier com aquell pols pel qual el 
producte entre la seva durada i el seu ample de banda és mínim; o en altres paraules, 
aquell que per un determinat ample de banda i un perfil d’intensitat concret té una 
durada mínima. 
 
Quan la dispersió cromàtica introdueix chirp en un pols, aquest patirà també un 
eixamplament temporal sense que es modifiqui el seu espectre, amb la qual cosa el 
seu time-bandwidth product creixerà perquè creixerà la seva durada. Per tant, per un 
determinat espectre, la durada mínima d’un pols s’obtindrà en absència de chirp, és a 
dir, quan la fase espectral sigui constant o lineal, i per tant la freqüència instantània no 
depengui del temps. En conseqüència, els polsos limitats per transformada de Fourier 
seran els polsos sense chirp. 
 
 
2.1.3. Polsos gaussians 
 
En la literatura referent als polsos làser ultracurts és molt habitual treballar amb polsos 
de perfil gaussià a l’hora de definir conceptes i de desenvolupar anàlisis 
matemàtiques.4,5,6 Aquesta elecció respon fonamentalment a dos motius: el primer és 
que, si bé la gaussiana no és la forma temporal més habitual,4 un bon nombre de 
sistemes reals generen polsos amb un perfil similar,5 la qual cosa permet mostrar amb 
claredat les característiques físiques essencials dels polsos làser ultracurts. En segon 
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lloc, l’ús de la funció gaussiana simplifica els càlculs i permet una anàlisi matemàtica 
senzilla i còmoda. Un exemple clar es troba en el fet que la transformada de Fourier 
d’una funció gaussiana és una altra funció gaussiana, cosa que facilita el pas entre el 
domini temporal i el domini  freqüencial. 
 
En aquest apartat es durà a terme una particularització per als polsos gaussians de les 
característiques descrites fins ara. Per a fer-ho es prendrà, en el domini freqüencial, un 
pols gaussià que es propagui a través d’un medi dispersiu, i a partir d’aquí s’aniran 
obtenint els paràmetres i les expressions més rellevants mentre s’analitza també com 
influeix la dispersió en el pols. Tots els càlculs realitzats es recullen a l’Apèndix A . 
 
 
Camp elèctric 
 
A l’hora d’estudiar com afecta la propagació al camp elèctric i, en general, a les 
característiques d’un pols, resulta més còmode treballar en freqüència, i un cop es 
tenen resultats, traslladar-los al domini temporal. A més d’això, en el procés de 
caracterització de polsos ultracurts mitjançant MEFISTO s’obtindran l’amplitud i la fase 
espectrals, i a partir d’ells es calcularà el camp elèctric en temps si és necessari. Amb 
aquests plantejaments de fons, també el software betaMEFISTO d’aquest PFC s’ha 
implementat per tal de poder generar polsos teòrics en el domini freqüencial. 
 
Per tot els motius anteriors, doncs, l’anàlisi d’aquest apartat partirà d’un pols amb perfil 
gaussià en el domini freqüencial. La seva amplitud es pot expressar de la forma 
següent:  

])(exp[)( 2
000 ωωω −−= aEE ,        (2.26) 

 
on ω0 és la freqüència angular central del pols, i el paràmetre a, com es veurà més 
endavant, està relacionat amb el seu ample de banda.  
 
Per tal d’analitzar els efectes de la propagació, es considerarà que no hi ha fase inicial, 
i que la fase del pols ve determinada únicament pel la constant de propagació i per la 
distància recorreguda. A partir de les expressions 2.13, 2.15 i 2.26, llavors, el camp 
elèctric es pot expressar com 
 

[ ] ×−−≈−= ])(exp[)(exp)(),( 2
000 ωωωβωω aEzjEzE  
















 −⋅+−⋅+−⋅+−× zj 3
0

2
000 )('''
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1
)('exp ωωβωωβωωββ .   (2.27) 

 
L’anàlisi es podria dur a terme de la mateixa manera si s’hagués considerat una fase 
inicial, afegint-la als termes de fase corresponents introduïts per β(ω).  
 
Tal com es va esmentar ja a l’apartat 2.1.2, i com es pot deduir també per les 
propietats fonamentals de la transformada de Fourier, un terme de fase espectral 
constant passa a ser també una fase constant en el domini temporal; i un terme de 
fase lineal es converteix en un desplaçament en temps. S’analitzarà, doncs, la 
influència de la dispersió de segon ordre o, el que seria equivalent, d’una fase 
espectral quadràtica. Es considerarà, per tant, 
 

[ ] 
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L’expressió de l’envolupant en temps es pot calcular de manera senzilla, a partir de la 
transformada inversa de Fourier. Obviant la component d’oscil·lació, el camp elèctric 
en el domini temporal serà de la forma: 
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La primera exponencial de l’expressió dóna al pols un perfil gaussià, amb una durada 
que dependrà de l’ample de banda i dels paràmetres β’’ i z, i que augmentarà a 
mesura que augmenti aquest darrer. La segona exponencial afegeix una dependència 
quadràtica a la fase, que provoca un chirp temporal, i que dependrà també de l’ample 
de banda del pols, del coeficient β’’ i de la distància z. A la figura 2.4 es pot veure, amb 
un exemple, l’efecte de la dispersió de segon ordre en l’amplitud i la fase d’un pols 
gaussià. 
 
Si es pren un punt z=0, o bé es considera que no hi ha dispersió, l’expressió del camp 
elèctric serà 

 







−== a

t

a

E
tzE z 4

exp
4

),(
2

0
0 π ,          (2.30) 

 
l’estructura de la qual és equivalent a la que s’ha introduït en l’equació 2.4. 
 
Si s’analitzés ara com afecta al camp elèctric la dispersió de tercer ordre o, de manera 
equivalent, una fase espectral cúbica, s’arribaria a una expressió que inclou una 
integral sense solució analítica.7 Per això, tant l’expressió de camp elèctric en temps 
com els paràmetres que es calcularan a continuació s’obtenen considerant només una 
dispersió de segon ordre. Usant mètodes numèrics, per exemple amb el software 
desenvolupat en el PFC, es pot comprovar que una fase espectral cúbica modifica la 
fase i el perfil temporals del pols, i n’altera també la seva durada.  
 
 
Intensitat 
 
Tal com s’ha especificat a l’equació 2.6, el perfil d’intensitat serà proporcional al mòdul 
del camp elèctric. En el domini temporal, la intensitat tindrà també un perfil gaussià: 
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A partir de l’expressió de camp elèctric en el domini freqüencial es pot obtenir, per la 
seva banda, la intensitat espectral: 
 

[ ]2
0

2
0

2
)(2exp)()( ωωωω −−=∝ aEES ,     (2.32) 

 
que també correspon a una gaussiana. 
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Durada del pols i amplada espectral 
 
Partint del perfil d’intensitat en temps, es pot establir la durada del pols utilitzant el 
criteri FWHM. Per a fer-ho, caldrà buscar els dos valors de t pels quals l’amplitud del 
perfil d’intensitat és la meitat de la intensitat màxima, i calcular el marge de temps 
entre aquests dos valors. El resultat serà 
 

( )222 )''(4
2ln2

za
a

t β+=∆ ,       (2.33) 

 
on es corrobora que la dispersió de segon ordre implica una major durada del pols. 
Aquesta durada serà mínima, per tant, quan no hi hagi dispersió, o bé quan z=0. 
 
Anàlogament al càlcul de la durada del pols, es pot trobar la seva amplada espectral a 
partir de l’expressió de S(ω), utilitzant també el criteri FWHM. Es tindrà llavors 
 

b)  z=40 cm 

a)  z=0 cm 

Figura 2.4 : Exemple de l’efecte de la dispersió de segon ordre sobre un pols 
gaussià capturat a a) z=0 m i b) z=0,4 m. Agafant com a referència l’equació 2.29, 
s’han pres els paràmetres a=4,06·103 fs2, que correspon a un pols de 150 fs de 
durada inicial, i un coeficient de dispersió de segon ordre β’’=40,74·103 fs2/m. 
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a

2ln2=∆ω .                    (2.34) 

 
Si es calcula el producte entre la durada del pols i l’ample de banda (time-bandwidth 
product), el resultat és: 
 

222 )''(4
2ln2

za
a

t βω +=∆∆ .         (2.35) 

 
A partir del resultat anterior es pot trobar quin és el producte entre la durada del  
pols i l’ample de banda pels polsos limitats per transformada de Fourier. S’observa  
a l’equació 2.35 que, per un ample de banda determinat (i, per tant, per un paràmetre a 
concret), el valor mínim del producte es produirà quan no hi hagi dispersió o bé quan 
z=0, és a dir, pel cas de polsos sense chirp temporal. Aquest valor mínim serà 
 

 773,22ln4 ≈=∆∆ LTFt ω ,      (2.36) 

 
tal com ja s’havia especificat al punt 2.1.1. 
 
 
 
2.2. Efectes no lineals 
 
2.2.1. Origen físic dels efectes no lineals 
 
Tal com s’ha avançat en l’apartat 2.1.2, amb la propagació d’un pols a través d’un 
medi es poden produir efectes no lineals, és a dir, fenòmens pels quals la resposta 
d’aquest medi deixa de tenir dependència lineal amb el camp elèctric aplicat a 
l’entrada. Aquests fenòmens tindran lloc quan la intensitat de la llum sigui elevada, que 
és precisament una de les característiques dels polsos làser ultracurts.  
 
El camp elèctric reorienta les molècules del medi en el qual es propaga, provocant una 
polarització P que serà proporcional al camp si aquest és feble. Pel contrari, quan el 
camp elèctric és prou intens, la seva relació amb la polarització deixa de ser lineal,8 i 
es pot expressar com una sèrie de potències de la forma següent: 
 

( )...)()()()( 3)3(2)2()1(
0 +++= tEtEtEtP χχχε ,          (2.37) 

 
on ε0 és la permitivitat del buit i els factors χ(i) corresponen cada un a la susceptibilitat 
dielèctrica d’ordre i-èssim. Les susceptibilitats χ(i) de segon ordre i superiors són les 
responsables de l’aparició de no-linealitats que modifiquen les propietats de 
propagació de la llum. En aquests context, un medi on la polarització tingui aquestes 
característiques s’anomenarà medi no lineal. 
 
A continuació es veuen dos dels efectes que, més endavant, serviran per a explicar la 
generació i la caracterització dels polsos làser ultracurts: la generació del segon 
harmònic, originada per la susceptibilitat de segon ordre χ(2); i l’efecte Kerr òptic, que 
es deu a la susceptibilitat de tercer ordre χ(3). 
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2.2.2. Generació del segon harmònic (SHG) 
 
La generació del segon harmònic o SHG (de les seves sigles en anglès, Second 
Harmonic Generation) és el procés pel qual un feix de llum que travessa un material no 
lineal genera un altre feix que conté una freqüència que és el doble de la del primer. 
Tal com s’ha comentat, el procés és conseqüència de la no-linealitat de segon ordre 
del medi. El diagrama de la figura 2.5 mostra com a exemple un esquema utilitzat en la 
generació del segon harmònic. 
 
 

 
 

 
 
L’interès en aquest PFC per la generació del segon harmònic es deu, sobretot, a què 
es tracta d’un pas fonamental en diverses de les tècniques de caracterització de 
polsos ultracurts que es veuran en els capítols 3 i 4. A banda d’això, aquest efecte no 
lineal juga un paper important en el bombeig del làser de titani-safir (Ti:safir), que és la 
font més estàndard de polsos ultracurts. 
 
 
Fonament teòrics 
 
La generació del segon harmònic es produeix quan un camp elèctric que oscil·la a  
una pulsació ω1 indueix una polarització no lineal sobre el medi pel qual es propaga. 
Aquesta polarització, com a conseqüència del factor χ(2), radia un camp elèctric amb 
una pulsació ω2=2ω1 de tal manera que, com es dedueix de l’equació 2.37, la intensitat 
del segon harmònic augmenta de manera quadràtica amb la intensitat de l’harmònic 
fonamental de l’entrada del medi.  
 
A escala atòmica el punt de vista és el següent: 2 fotons amb la mateixa energia 
E1=hν1 es combinen de manera efectiva, formant un sol fotó que tindrà el doble 
d’energia: E2=2E1. El nou fotó tindrà llavors una freqüència d’emissió ν2 que també 
serà el doble de la freqüència inicial, ja que E2=hν2=2hν1, i llavors ν2=2ν1.  
 
Matemàticament, quan un pols travessa un cristall de SHG, el camp elèctric resultant 
és proporcional al quadrat del camp elèctric del pols inicial. En el cas de tenir dos 
polsos iguals que incideixin sobre el cristall de manera col·lineal, el senyal resultant 
serà proporcional al quadrat de la suma dels seus camps. En canvi, si els dos polsos 
incideixen de manera no col·lineal, llavors es tindrà a la sortida un camp elèctric 
proporcional al producte dels seus camps.  
 

Figura 2.5: Configuració típica1 per a la generació del segon harmònic: un feix 
de llum infraroja a 1064 nm a l’entrada d’un cristall no lineal genera a la sortida 
una ona de llum verda a 532 nm i un feix infraroig residual, que poden ser 
separats posteriorment, usant per exemple un prisma. 
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Condició de phase-matching 
 
L’eficiència del procés SHG és extremadament sensible a la fase relativa entre 
l’oscil·lació dels fotons i la de les molècules del medi que interactuen amb ells. En 
aquest cas, el major rendiment s’obtindrà quan aquestes oscil·lacions estiguin 
completament en fase, amb la qual cosa es conservarà tant l’energia com el moment 
dels fotons. Aquesta condició en la relació entre fases s’anomena phase-matching, i 
traslladada a l’àmbit de treball de les ones electromagnètiques es pot traduir com  
 

02 0 =−=∆ SHGkkk ,                    (2.38) 
 
on k0 és el número d’ona corresponent al feix incident, i kSHG és el número d’ona 
corresponent al feix del segon harmònic. Sabent que k=nω/c, l’equació 2.38 es pot 
desenvolupar fins arribar a obtenir la condició que relaciona els índexs de refracció del 
medi per al segon harmònic i per a l’harmònic fonamental, que és 
 

)()( 0 SHGnn ωω = ;    )2()( 00 ωω nn = ,                 (2.39) 
 
on ω0 és la freqüència angular fonamental. En principi aquesta relació no es pot 
assolir, ja que l’índex de refracció del medi depèn de la freqüència, i en general, n(2ω0) 
serà diferent de n(ω0). Per tal de solucionar aquesta restricció se solen utilitzar cristalls 
birefringents,1,8 que es caracteritzen pel fet de tenir dos índexs de refracció diferents. 
Un d’aquests índexs canvia amb la direcció de propagació de la llum i s’anomena 
extraordinari, mentre que l’altre índex, que no depèn d’aquesta direcció, es coneix com 
ordinari. De manera equivalent, les ones i les polaritzacions relacionades també es 
definiran com ordinàries i extraordinàries, segons correspongui.   
 
Existeixen 2 mètodes principals per a assolir phase-matching en materials òptics 
birefringents.6,8 El primer d’aquests mètodes és l’angle tuning , que es basa en ajustar 
l’angle amb el qual el pols làser incideix en el medi. Segons les característiques del 
cristall birefringent, existirà un determinat angle θ pel qual es complirà la condició de 
phase-matching: si el feix fonamental incideix amb θ sobre el material com una ona 
ordinària, el feix de segon harmònic es generarà en la mateixa direcció, en aquest cas 
com una ona extraordinària. 
 
El segon mètode és el temperature tuning, que s’utilitza en cristalls birefringents on 
l’índex de refracció depèn de la temperatura. En aquest cas, l’angle d’incidència es 
deixa fix i es modifica la temperatura fins a assolir la condició de phase-matching. 
 
 
Altres condicions per al procés de SHG 
 
A més d’un camp elèctric intens i de la condició de phase-matching, per a que SHG 
tingui lloc és fonamental que el medi de propagació no sigui centrosimètric1,8,9, de tal 
manera que el factor de susceptibilitat de segon ordre sigui diferent de 0.  
 
Cal tenir en compte, també, que la condició de phase-matching s’assoleix amb 
exactitud només per una única freqüència, i que un pols làser té, en canvi, un ample 
de banda elevat. En conseqüència, serà necessari que per a la resta de freqüències 
de l’ample de banda s’arribi a una situació de phase-matching aproximat o, en altres 
paraules, de desfasament (phase mismatch) tolerable. Arribar a aquesta nova condició 
dependrà de la longitud del cristall utilitzat: efectivament, per tal que SHG sigui 
considerat eficient, ha d’existir una certa relació entre la longitud del medi de 
propagació i l’ample de banda del pols. Considerant un desfasament entre 
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components espectrals ∆k en funció de la freqüència, ∆k(ω), aquesta relació es pot 
expressar com10 

MAXLk′∆
=∆ πω 2

,                                 (2.40) 

 
on ∆ω és l’ample de banda del pols, LMAX és la longitud màxima del cristall per a 
l’ample de banda, i ∆k’ = (d/dω)∆k avaluat a la freqüència angular central del pols ω0. 
 
Si bé, tal com s’observa a l’equació 2.40, la longitud màxima del cristall és inversament 
proporcional a l’ample de banda, una menor longitud implicarà també una intensitat 
menor del segon harmònic.10 
 
 
Generalització de SHG: Sum-frequency generation 
 
La generació del segon harmònic no deixa de ser un cas particular d’un procés més 
general, la generació de la freqüència suma o Sum-frequency generation (SFG). En 
aquest cas, dos feixos de llum de freqüències ω1 i ω2 que incideixen en un cristall no 
lineal generen un nou feix de freqüència ω1+ω2. 
 
Teòricament, amb el procés de generació de freqüència suma s’obté un senyal amb 
termes en contínua i a les freqüències 2ω1, 2ω2, ω1+ω2 i ω1-ω2. A la pràctica, la 
condició de phase-matching provoca que només el terme corresponent a la suma de 
freqüències es generi de forma eficient. 
 
 
 
2.2.3. Efecte Kerr òptic 
 
L’efecte Kerr òptic està relacionat amb la susceptibilitat de tercer ordre χ(3). Es 
manifesta quan una llum molt intensa es propaga a través de cristalls, i també en altres 
medis, com per exemple gasos. Es pot descriure com la modificació de l’índex  
de refracció d’un medi de manera proporcional a la intensitat de la llum incident. 
Llavors, l’índex de refracció pot expressar-se com la suma d’una part lineal i d’una de 
no lineal: 
 

Innn I ⋅+= 20 ,                    (2.41) 
  
on n0 és l’índex de refracció fonamental del material per a una freqüència qualsevol,  
I és la intensitat òptica en un instant determinat i n2I és el coeficient de Kerr òptic, que 
depèn de les característiques del medi i que es pot expressar com 
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on ε0 és la permitivitat del buit i χ(3) és la susceptibilitat dielèctrica de tercer ordre del 
medi.  
 
L’efecte Kerr òptic és responsable de dos fenòmens rellevants dins de la generació de 
polsos ultracurts: self-focusing i self-phase modulation. 
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Self-focusing 
 
Per tal de descriure el self-focusing se suposarà un pols làser intens que es propaga 
en un medi no lineal on la susceptibilitat de tercer ordre és rellevant, i per tant, on 
també ho és l’efecte Kerr òptic.  
 
Assumint que el coeficient n2I és positiu, l’índex de refracció del medi creixerà amb la 
intensitat de la llum. D’aquesta manera, a la part central del feix, on la intensitat és 
més gran, es tindrà un índex de refracció més elevat que no pas en els extrems, on la 
intensitat és més baixa. Com a conseqüència, el feix tendirà a enfocar-se cap al centre 
a mesura que es propagui, reduint el seu diàmetre. Aquest fenomen, similar a l’acció 
d’una lent, és el self-focusing. 
 
 
Self-phase modulation 
 
L’automodulació de fase o self-phase modulation (SPM) és el desplaçament de fase 
que pateix el pols a l’hora de propagar-se en un medi no lineal com a conseqüència de 
l’efecte Kerr òptic. 
 
Es pot considerar, per a simplificar l’anàlisi de la SPM, que l’efecte Kerr òptic es 
produeix de forma instantània amb l’aplicació d’un camp elèctric, encara que en un 
medi dispersiu això no és cert.8 En aquest cas, l’índex de refracció del medi canviarà 
amb el perfil d’intensitat del pols, sent més elevat a la part central i tenint un valor més 
baix a les cues. La variació de l’índex de refracció causa una modificació del camí 
òptic i, en conseqüència, provoca un canvi de fase que, en temps, ve donat per 
l’expressió 

 λ
πφ )(2

)( 2 tILn
t I=∆ ,            (2.43) 

 
on L és la distància recorreguda pel pols, i que es tradueix en un canvi en la freqüència 
instantània, que considerant les equacions 2.20 i 2.43 serà 
   

dt

tdILn
t I

i

)(2
)( 2

λ
πω −=∆ .                (2.44) 

 
El canvi en la freqüència instantània comporta la presència d’un major nombre de 
components espectrals, i per tant ocasiona un eixamplament de l’ample de banda dels 
polsos òptics a mesura que es propaguen.3,8,9 Aquest eixamplament espectral s’utilitza 
en els processos d’escurçament temporal del polsos (pulse shortening).8  
 
 
 
2.3. Generació de polsos ultracurts. Mode-locking  
 
2.3.1. Visió general   
 
El mètode estàndard que s’utilitza per a la generació de polsos ultracurts és 
l’anomenat mode-locking,5 que permet obtenir polsos de l’ordre de fs.  
 
Els miralls situats en els extrems d’una cavitat ressonant làser imposen condicions de 
contorn en el feix de llum que es desenvolupa en el seu interior. Aquestes condicions 
porten a l’existència de modes longitudinals i, per tant, a que només sigui possible la 
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generació d’ones que oscil·lin a determinades freqüències. La base del mètode mode-
locking consisteix en combinar en fase els diferents modes longitudinals presents dins 
la cavitat ressonant: en principi, les fases dels modes d’un làser són aleatòries, amb la 
qual cosa es genera una distribució gairebé contínua, amb fluctuacions també 
aleatòries tant del camp elèctric com, en conseqüència, de la intensitat. En canvi, quan 
els modes tenen la mateixa fase, es combinen de manera constructiva en un punt per 
formar a la sortida del làser un tren de polsos ultracurts. 
 
 
2.3.2. Fonaments teòrics   
 
A continuació es mostra de forma teòrica la relació entre el règim de mode-locking i la 
generació de polsos ultracurts. L’estructura i el desenvolupament d’aquest apartat 
estan basats majoritàriament en el text de W. T. Silfvast amb referència [3]. 
 
En un cas ideal, en un medi no dispersiu, la separació dels modes longitudinals en una 
cavitat làser ve donada per l’expressió: 
 

   
nd

c
sep 2

=∆ν ,                          (2.45) 

 
on c és la velocitat de la llum en el buit, n és l’índex de refracció efectiu del medi actiu 
del làser i d és la distància de separació entre els dos miralls de la cavitat; i per tant nd 
és el camí òptic entre els dos extrems de la cavitat làser.  
 
Si l’ample de banda del guany del làser és superior a la separació entre modes, llavors 
és possible tenir més d’un mode oscil·lant a la cavitat làser de manera simultània; és a 
dir, el làser funciona en multimode. Un exemple d’aquesta situació es mostra a la 
figura 2.6. 
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Figura 2.6: Exemple esquemàtic de l’espectre a la sortida d’un làser multimode. 
Només es desenvolupen els modes longitudinals corresponents a freqüències 
que estan dins de l’ample de banda de guany. 
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Si no es produeix cap acció externa, cada un dels modes longitudinals de la cavitat 
oscil·la de manera independent dels altres. Llavors el camp elèctric a la sortida del 
làser associat a el mode n-èssim pot expressar-se com 
 

)()( nntj
nn eEtE φω += .                     (2.46) 

 
Per tal de simplificar l’anàlisi, es considera que tots els N modes tenen la mateixa 
amplitud. En aquest cas, la sortida del làser serà la corresponent a la suma de tots els 
modes, de la forma:  
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La diferència en la freqüència angular de 2 modes adjacents és 
 

nd

c
sepnnsep

πνπωωω =∆⋅=−=∆ − 21 .   (2.48) 

 
Prenent l’expressió del camp elèctric 2.47, en el cas de fases aleatòries, la intensitat 
ve donada per la suma incoherent: 
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és a dir, la intensitat és N vegades la intensitat d’un mode. 
 
El resultat que s’obté és diferent si tots els modes es troben en fase, és a dir, si es 
produeix la situació de mode-locking. Si ϕn=ϕ0 , llavors es tindria a la sortida del làser 
un camp elèctric que es pot escriure com 
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En aquest cas és possible fer la suma, on desenvolupant s’arriba a l’expressió 
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i per tant la intensitat serà de la forma 
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A la figura 2.7 es representa una gràfica de la intensitat a la sortida del làser, 
corresponent a l’equació anterior. S’hi mostren també alguns dels paràmetres 
relacionats amb el pols, que es veuen a continuació. 
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Paràmetres del pols  
 
Analitzant el resultat obtingut a l’equació 2.52 i en la figura 2.7 s’observa que la 
intensitat té un perfil periòdic, que presentarà màxims quan ∆ω·t/2 =mπ. Així doncs, es 
tindrà a la sortida del làser una seqüència periòdica, on cada un d’aquests màxims 
correspondrà al màxim d’un pols. A partir de l’equació 2.52 es pot calcular la separació 
entre els polsos de la seqüència, que dependrà de la longitud de la cavitat làser:  
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La intensitat màxima dels polsos serà N cops més gran que en el cas en què els 
modes no estan en fase: 
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La durada del pols teòric és inversament proporcional a l’ample de banda del guany 
del làser: com més elevat sigui l’espectre del làser i més modes diferents se sumin, 
més curts seran els polsos. Quan els modes estan perfectament en fase es tenen 
polsos limitats per transformada de Fourier. Si no, un canvi en la fase implicarà un 
increment en la longitud. Segons el criteri FWHM la durada d’un pols serà: 
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Finalment, la taxa de repetició de polsos vindrà donada per la inversa de la seva 
durada, que serà 

Figura 2.7:  Exemple qualitatiu de la intensitat òptica teòrica a la sortida d’un 
làser funcionant en mode-locking, que té forma d’un tren de polsos, i on s’ha 
considerat una cavitat ressonant amb 8 modes longitudinals. En els làser reals 
el número de modes usats per generar polsos ultracurts pot ser de milers. 
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2.3.3. Mode-locking  actiu   
 
Les diferents tècniques utilitzades per a generar polsos ultracurts dins el mètode de 
mode-locking es poden dividir en dos grups: les tècniques actives i les tècniques 
passives. En aquest apartat es descriuen les primeres. 
 
Les tècniques actives de mode-locking es basen en la introducció dins la cavitat 
ressonant d’un element actiu o font de modulació externa, que forci els diferents 
modes a oscil·lar en fase per tal d’obtenir el plantejament teòric descrit al punt anterior. 
El període d’aquesta modulació haurà de coincidir amb el round-trip time, això és, amb 
el temps que triga el feix de llum en fer un recorregut d’anada i tornada dins la cavitat. 
D’aquesta manera, cada cop que el pols passi per l’element actiu el guany que se li 
proporciona serà màxim. 
 
 
Tècniques 
 
Una de les tècniques de mode-locking actiu més comuna és AM mode-locking, i 
consisteix en l’ús d’un modulador acustoòptic com a element actiu. Aquest modulador 
està format per un cristall de quars i un transductor, i es col·loca a l’interior de la cavitat 
ressonant, al costat d’un mirall. Es controla per un senyal elèctric extern, i introdueix 
una ona acústica que aplica una modulació d’amplitud (AM) sobre el guany. El pols es 
formarà quan el guany del làser sigui màxim com a conseqüència de la modulació, que 
sempre afectarà al pols en el mateix punt. És una tècnica útil en làsers amb poc 
guany, que pot generar polsos de l’ordre dels picosegons.1 A la figura 2.8 es mostra 
l’estructura utilitzada. 
 

 

AM 

 
 

 
 
El règim de mode-locking actiu es pot assolir de manera similar utilitzant un modulador 
basat en l’efecte electroòptic, controlat també per un senyal elèctric, i que en aquest 
cas introdueix en la llum un petit desplaçament de la freqüència. Aquesta tècnica es 
coneix com FM mode-locking, i degut a la variació de freqüència genera un chirp 
temporal en el pols.  
 
Una altra de les tècniques habituals, diferent a les dues anteriors, és el bombeig 
síncron, que es basa en activar el guany del làser periòdicament durant intervals de 
temps molt curts. Això es fa bombejant el medi amb un tren de polsos de llarga durada 
(al voltant dels ns)3 mitjançant un altre làser modulat, de tal manera que el guany creix 

Figura 2.8: Esquema de l’estructura d’un làser d’AM mode-locking. 
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molt ràpidament i decreix de manera lenta. Així el bombeig genera un pols que va 
escurçant-se i augmentat la seva amplitud amb cada activació del guany. 
 
 
2.3.4. Mode-locking  passiu   
 
Les tècniques passives de mode-locking no utilitzen senyals externs ni elements 
actius, sinó que es basen en la col·locació d’un element no lineal dins la cavitat 
ressonant que provoca la modulació autoinduïda de la llum; és a dir, són tècniques que 
fan que la pròpia dinàmica del sistema porti a la generació de polsos ultracurts, i que 
indirectament s’assoleixi el plantejament teòric descrit a 2.3.2. 
 
Mitjançant tècniques passives es poden assolir polsos més curts que no pas amb 
tècniques actives.1 Tot i així, mode-locking actiu permet un major control dels 
fenòmens involucrats en la generació dels polsos, i per tant ofereixen un règim de 
funcionament del  làser més estable i fiable.11 
 
 
Absorbents saturables 
 
Els absorbents saturables són components òptics no lineals, amb unes pèrdues que 
depenen de la intensitat. Presenten una alta absorció a baixes intensitats, comportant-
se com materials gairebé opacs. En canvi, quan la intensitat és alta i supera un 
determinat llindar, el absorbents se saturen i es tornen transparents.  
 
L’ús dels absorbents saturables dins una cavitat làser permet obtenir polsos ultracurts, 
a l’aconseguir que les components més intenses del camp elèctric experimentin un 
guany net més gran, i es vegin afavorides sobre el règim continu. En un principi, els 
diferents modes del làser es desenvolupen desfasats, i les pèrdues introduïdes per 
l’absorbent saturable impedeixen l’emissió. Quan, de manera aleatòria, apareix en el 
domini temporal un pic d’intensitat que supera el llindar de l’absorbent, llavors es fa 
possible la seva circulació per la cavitat i, en conseqüència, la seva amplificació a 
mesura que va realitzant round-trips. La llum menys intensa seguirà sent anul·lada per 
l’absorbent, mentre que el pic d’intensitat anirà concentrant tota l’energia del medi actiu 
del làser. L’absorbent s’ha de col·locar junt al mirall per a evitar la generació de polsos 
que es propaguin en sentit contrari. 
 
Els absorbents saturables es poden classificar en dos grups: els absorbents ràpids 
(fast saturable absorbers) i els lents (slow saturable absorbers).6,11 Els absorbents 
ràpids són aquells que tenen un temps de recuperació molt més curt que el temps del 
pols; contràriament, en el cas dels absorbents lents aquest temps no serà així. Per tal 
d’obtenir polsos de molt curta durada caldrà usar absorbents ràpids, o bé absorbents 
lents juntament amb mecanismes d’atenuació addicionals.6 
 
En les tècniques de mode-locking passiu és habitual l’ús d’estructures de miralls amb 
absorbents saturables incorporats amb tecnologia de semiconductors (els anomenats 
semiconductor saturable absorber mirrors, SESAM).1 Aquestes tècniques solen 
requerir cavitats complexes i amb més d’un mirall, ja que és necessari controlar de 
forma diferent la focalització en el medi làser i en l’absorbent. 
 
 
Kerr-lens mode-locking 
 
També anomenada, segons algunes fonts6, self-phase mode-locking, la tècnica de 
Kerr-lens mode-locking (KLM) aprofita l’efecte produït pel self-focusing, originat per la 
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no-linealitat de tercer ordre del medi actiu del làser i descrit a l’apartat 2.2.3. Un feix de 
llum prou intens, com per exemple un feix que contingui un pic d’intensitat, es veu 
afectat per self-focusing i es va enfocant cap a la part central del medi, veient per  
tant com el seu diàmetre disminueix. La zona on es produeix aquest fenomen es 
coneix com lent de Kerr (Kerr lens, en anglès), i d’aquí és d’on prové el nom de la 
tècnica.  
 
Una de les maneres que KLM té d’aprofitar el fenomen de self-focusing és utilitzant 
una petita obertura circular o un obturador que es col·loca entre el medi actiu i el mirall, 
i que només permetrà passar les components d’alta intensitat concentrades en un feix 
estret. Caldrà ajustar aquesta obertura de tal manera que només es pugui travessar a 
partir d’una certa intensitat, restringint d’aquesta manera el règim de continuous wave 
del laser en favor del pols ultracurt. Una altra de les maneres d’aprofitar self-focusing 
és bombejant el medi amb un feix molt estret, creant una obertura dins el propi medi 
que afavoreix el funcionament en règim polsat. 
 
A efectes pràctics, Kerr-lens mode-locking funciona com si es disposés d’un absorbent 
saturable que només deixa passar components de molt alta intensitat. L’esquema de 
funcionament estàndard de KLM utilitzant una obertura es mostra a la figura 2.9. 
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Altres tècniques de mode-locking passiu 
 
A banda de KLM i de la utilització d’absorbents saturables, existeixen més tècniques 
per a la generació passiva de polsos ultracurts. Entre elles hi ha, per exemple, additive 
pulse mode-locking (APM), que aprofita la inestabilitat del règim de continuous wave 
en fibres òptiques; o colliding pulse mode-locking (CPM), que utilitza una cavitat en 
anell i aprofita la interferència constructiva entre els dos polsos que hi circulen. Altres 
tècniques usen amplificadors paramètrics òptics i làsers d’electrons lliures.1 
 
S’utilitzen així mateix mètodes de compressió i escurçament de polsos, sols o 
combinats amb tècniques anteriors, que es basen en la generació de noves 
freqüències que incrementin la seva amplada espectral. Un d’ells es basa en self-
phase modulation, que s’ha vist també al punt 2.2.3 sobre l’efecte Kerr òptic. També  
es poden escurçar polsos compensant la dispersió mitjançant l’ús de gratings o 
prismes. 
 

Figura 2.9: Esquema de funcionament de Kerr-lens mode-locking 
amb obertura. El feix d’alta intensitat, de color vermell, té un diàmetre 
prou petit per passar per l’obertura. En canvi, el feix de baixa 
intensitat, representat en color groc, no pot travessar-la.  
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3. Tècniques de caracterització 
 
 
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, la generació i la utilització de polsos làsers 
ultracurts en diferents camps científics i tecnològics ha hagut d’anar acompanyada del 
desenvolupament d’eines que permetessin obtenir informació sobre les seves 
característiques: abans d’usar experimentalment un determinat pols ultracurt o 
d’entendre els efectes de la seva aplicació en un medi, per exemple, és necessari 
conèixer com és aquest pols de la forma més precisa possible. 
 
En aquest capítol es comença recordant la problemàtica lligada a la caracterització de 
polsos ultracurts i exposant els tipus de tècniques que s’utilitzen per obtenir-ne 
informació. Tot seguit es descriuen tres tècniques de caracterització, representatives 
de cada un dels tres tipus que s’hauran enumerat prèviament: en primer lloc  
es presenten els mètodes basats en autocorrelacions, utilitzats fonamentalment  
per mesurar la durada del pols. Les altres dues tècniques exposades seran dues 
tècniques de caracterització completa dels polsos: SPIDER i FROG. Per cada una 
d’elles es descriurà la seva base teòrica i el seu funcionament, i se n’analitzaran els 
aspectes més destacats. Pel cas de FROG, a més, es presentaran algunes de les 
seves variants. 
 
 
 
3.1. Plantejament 
 
3.1.1. Motivació  
 
S’ha fet referència, en la introducció del projecte, a la problemàtica que va lligada a la 
caracterització de polsos làser ultracurts, i que té l’origen precisament en la seva 
durada extremadament breu: no existeixen referències prou petites per a mesurar-los, 
de tal manera que l’únic fenomen prou curt que es pot utilitzar amb aquesta finalitat  
és el pols mateix. Al voltant d’aquesta idea han anat apareixent tècniques de 
caracterització que, amb plantejaments diversos, són capaces d’extreure informació 
d’un pols ultracurt comparant-lo amb una rèplica seva. 
 
 
3.1.2. Tipus de tècniques  
 
Les tècniques de caracterització més senzilles són les que permeten mesurar algun 
aspecte concret dels polsos làser ultracurts. Per exemple, per a conèixer la freqüència 
de repetició dels polsos a la sortida del làser se sol usar un fotodiode ràpid i un 
analitzador d’espectres electrònic.1 L’energia, per la seva banda, es pot obtenir 
directament amb un fotodiode. En el cas de voler fer una estimació de la durada del 
pols, una possible opció és l’ús de mètodes d’autocorrelació, que es veuran amb cert 
detall en aquest capítol. 
 
Existeix també un tipus de tècniques particulars, les tècniques de caracterització 
completa, que no es limiten a donar informació sobre algun paràmetre del pols, sinó 
que són capaces d’obtenir el seu camp elèctric en temps o freqüència. En altres 
paraules, permeten conèixer tant l’amplitud com la fase del pols ultracurt. En general, 
l’amplitud o la intensitat espectrals es poden determinar usant un espectròmetre, 
mentre que el repte important que caldrà resoldre serà l’obtenció de la seva fase. Les 
tècniques de caracterització completa s’han dividit tradicionalment en dos grans grups: 
les tècniques interferomètriques i les tècniques en el domini temps-freqüència.2 
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Tècniques interferomètriques 
 
Les tècniques interferomètriques utilitzen la superposició de polsos ultracurts per 
poder-ne extreure informació. En general, es tracta de tècniques on la captura d’un sol 
pols és suficient, i per tant la seva fase es pot obtenir de manera analítica en temps 
real. Entre els seus aspectes negatius es troba, habitualment, la necessitat de conèixer 
a priori algun tipus d’informació sobre el pols, i també el fet que no disposen de 
capacitat de detecció d’errors.2 
 
Dins de les tècniques interferomètriques es distingeixen les que treballen en el domini 
temporal i les que ho fan en el domini freqüencial. Les tècniques en el domini temporal 
obtenen informació a partir de l’autocorrelació interferomètrica del pols modificada 
(l’autocorrelació interferomètrica s’exposa en l’apartat 3.2.2 d’aquest capítol). Per la 
seva banda, les tècniques en el domini espectral utilitzen l’espectre que resulta de dos 
polsos interferents. Un exemple d’aquestes últimes és SPIDER,3 un dels mètodes de 
caracterització més comuns,4 i que es veurà de manera detallada en la secció 3.3.  
 
 
Tècniques en el domini temps-freqüència 
 
Per la seva banda, les tècniques en el domini temps-freqüència es basen en la idea 
que el problema de la reconstrucció de la fase requereix informació de dues o més 
dimensions.5 Aquesta informació sol consistir en una traça o matriu de dades, 
obtinguda a partir del pols, on es mostra la intensitat òptica en funció del temps i de la 
freqüència. Si aquesta traça representa la intensitat temporal del pols per a diferents 
filtrats en freqüència s’anomena sonograma; pel contrari, si mostra l’espectre de 
diversos enfinestraments temporals, llavors s’anomena espectrograma.6 
 
A diferència dels anteriors, aquests mètodes són capaços de detectar errors 
sistemàtics un cop duta a terme l’anàlisi, però requereixen la captura d’un gran nombre 
de dades i l’ús d’algorismes iteratius, amb la qual cosa no és possible la mesura en 
temps real.2 Una de les tècniques més robustes en el domini temps-freqüència és 
FROG,7 que s’exposa en la secció 3.4. 
 
 
 
3.2. Autocorrelacions 
 
3.2.1. Concepte general 
 
Els mètodes basats en autocorrelacions són uns dels més simples per a poder obtenir 
dades sobre un pols ultracurt. Tal com s’anirà veient, permeten fer una estimació 
ràpida de la durada del pols assumint que aquest té un perfil d’intensitat determinat, i 
també ofereixen informació qualitativa sobre la seva fase i, en particular, el seu chirp. 
 
 
Principis bàsics de l’autocorrelació  
 
En les tècniques basades en autocorrelacions, el pols objecte de mesura es divideix 
en dos polsos iguals. A una de les còpies se li aplica un retard τ respecte l’altra, i a 
continuació totes dues se superposen en un element no lineal, com per exemple un 
cristall de generació de segon harmònic, que produirà un senyal amb una freqüència 
que serà el doble de la freqüència original. Aquest senyal s’enviarà finalment a un 
fotodetector, que n’obtindrà la intensitat. Repetint el procés per a diferents valors de τ 
es generarà una autocorrelació, que serà funció del temps de retard. Tal com es veurà 
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més endavant, els dos polsos es poden mesclar en el cristall col·linealment o no 
col·linealment, produint en cada cas una autocorrelació diferent. 
 
El muntatge utilitzat per a l’aplicació d’aquesta tècnica s’anomena autocorrelador. Tot i 
que tenen diversos usos, els autocorreladors s’utilitzen sobretot per a la finalitat que es 
descriu en aquesta secció, és a dir, l’estimació de la durada de polsos ultracurts.1 
 
 
3.2.2. Autocorrelació interferomètrica  
 
Un autocorrelador interferomètric o autocorrelador col·lineal es construeix a partir d’un  
interferòmetre de Michelson. Aquesta estructura compta amb un divisor de feix i dos 
braços perpendiculars amb dos miralls, un de fix i un altre de muntat sobre un 
dispositiu que en permet variar la posició. D’aquesta manera, la longitud dels dos 
braços serà en general diferent, fet que permetrà introduir un retard ajustable en el 
pols que es propagui a través del segon braç. Com ja s’ha comentat, l’autocorrelador 
interferomètric es completa amb un cristall o un fotodetector amb una no-linealitat de 
segon ordre. A la figura 3.1 es reprodueix l’esquema d’aquest autocorrelador. 

 

 
 

 
 
La meitat de la potència del pols generat pel làser es reflecteix al divisor de feix en 
direcció al mirall fix, i l’altra meitat de potència travessa el divisor en direcció al mirall 
desplaçable. Es creen així dues rèpliques del pols que es desplacen en direccions 
perpendiculars. La primera es reflectirà al mirall fix i a continuació arribarà de nou al 
divisor de feix. En aquest element la meitat de la seva potència retornarà al làser i 
l’altra meitat, un 25% del total, viatjarà cap al cristall no lineal. Pel que fa a la segona 
rèplica, es reflectirà al mirall desplaçable i, de manera anàloga, la meitat de la seva 
potència tornarà al làser i l’altra meitat es propagarà també cap al cristall. 
 
En l’autocorrelador interferomètric ambdues rèpliques incideixen col·linealment i amb 
la mateixa polarització sobre el cristall no lineal, que generarà el segon harmònic que 
arribarà finalment al fotodetector.  

Figura 3.1: Esquema d’un autocorrelador col·lineal basat en l’interferòmetre de 
Michelson. El divisor de feix genera dues rèpliques iguals del pols d’entrada, una 
de les quals es retarda utilitzant un mirall desplaçable. El cristall no lineal generarà 
un pols amb un camp proporcional a [E(t)+E(t-τ)]2. 
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El procés descrit obtindrà la intensitat associada a la interferència entre dues rèpliques 
per a un retard determinat. Per tant, serà necessari repetir aquest procés per a 
suficients valors de τ, utilitzant en cada cas un nou pols, de manera que es pugui 
obtenir una autocorrelació amb prou resolució per a extreure’n informació. Es pot 
deduir a partir d’això que els mètodes d’autocorrelació tan sols seran útils per làsers 
que generin trens de polsos, com solen ser els làsers en règim de mode-locking. 
 
 
Senyal detectat 
 
L’autocorrelació interferomètrica generada pel fotodetector serà proporcional a la 
intensitat del segon harmònic generat i dependrà de τ. Tindrà doncs la forma 
 

             dttEtED
sept

2
2))()(()( ∫∆ −+∝ ττ ,     (3.1) 

 
on ∆tsep és el temps de separació entre dos polsos consecutius en el tren de polsos 
generat pel làser. Considerant que E(t) és el camp que s’ha descrit a l’equació 2.3 i 
desenvolupant l’expressió anterior, es té: 
 

( ) +−+−+∝ ∫∫ ∆∆ sepsep tt
dttItIdttItID )()(4)()()( 22 τττ  

{ } +−−+−+⋅−+ ∫∆ sept
dtttftItItItI )()(2cos))()(()()(4 0 τφφτπττ  

( ){ }∫∆ −−+−+
sept

dtttftItI )()(22cos)()(2 0 τφφτπτ .    (3.2) 

 
Un exemple d’autocorrelació interferomètrica és el que es mostra a la figura 3.2. 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

Retard entre polsos (fs)

In
te

ns
ita

t (
a.

u.
)

 
 

 
 
 

Figura 3.2: Autocorrelació interferomètrica d’un pols gaussià amb 
una durada de 150 fs. 
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Interpretació del resultat 
 
Una primera anàlisi qualitativa tant del funcionament de l’autocorrelador com de 
l’equació 3.2 permet observar algunes de les característiques de l’autocorrelació 
interferomètrica. Per exemple, el màxim absolut es produirà quan els dos polsos 
coincideixin exactament en el temps. A mesura que el retard τ augmenti, la 
superposició dels polsos anirà disminuint, fins que arribi un punt en què deixin de 
coincidir i els termes creuats entre I(t) i I(t-τ) siguin 0. Caldrà tenir en compte també 
que el senyal d’autocorrelació oscil·la amb el retard a una freqüència 2f0, i que s’aniran 
produint màxims i mínims relatius com a conseqüència d’aquesta oscil·lació.  
 
Un cop vista de manera general la forma de l’autocorrelació interferomètrica, 
s’analitzen a continuació els dos casos extrems de manera quantitativa. Un d’aquests 
casos es tindrà quan el retard τ tendeixi a infinit, és a dir, quan no es produeixi cap 
mena d’interferència entre els dos polsos en el cristall no lineal. Llavors, com s’ha dit 
anteriorment, 
 

 0)()( =−τtItI .           (3.3) 
 
Substituint la igualtat anterior a l’expressió 3.2, es tindrà que 
 

( ) pols
t

UdttItID
sep

2)()()( 22 =−+∝ ∫∆∞→ ττ τ .          (3.4) 

 
Efectivament, tal com es podia esperar, l’autocorrelació en el cas que els dos polsos 
no se solapin és proporcional a dos cops la suma de l’energia dels dos polsos. Aquest 
valor correspon al senyal de fons o background.  
 
L’altre cas extrem es produirà quan la interferència constructiva entre els dos polsos 
sigui perfecta i el valor del senyal sigui màxim. L’amplitud del senyal incident en el 
cristall serà dos cops l’amplitud d’un sol pols; per tant, la intensitat serà quatre vegades 
més gran i, al doblar la freqüència, 16 vegades més gran: 
 

( ) +++∝= ∫∫ ∆∆ sepsep tt
dttIdttItID )(4)()()0( 222τ  

pols
tt

UdttItIdttItItI
sepsep

16)()(2))()(()(4 =++⋅+ ∫∫ ∆∆
.     (3.5) 

 
Una de les conclusions que es pot obtenir d’aquesta anàlisi és que l’autocorrelació 
interferomètrica obtinguda amb una estructura perfectament alineada ha de tenir una 
relació entre el màxim del senyal i el senyal de fons de 8 a 1. Prenent aquest 
plantejament com a base, és possible doncs detectar errors d’alineament en el 
muntatge de l’autocorrelador. 
 
 
Detecció de chirp 
 
Degut a la oscil·lació que presenta el senyal resultant, el mètode d’autocorrelació 
interferomètrica presenta dificultats per a poder fer una estimació fiable de la durada 
del pols. En canvi, permet detectar de manera qualitativa si el pols té o no chirp: tal 
com es pot comprovar a l’equació 3.2, l’autocorrelació interferomètrica depèn de la 
fase ϕ(t-τ), i per tant serà sensible a les variacions de freqüència instantània. En el cas 
de l’existència de chirp, el solapament entre el pols original i la seva rèplica decreix 
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més ràpidament amb el retard τ, amb la qual cosa el pols tindrà una durada aparent 
menor a la real.8 
 
Existeix una tècnica anomenada MOSAIC (Modified-Spectrum Autointerferometric 
Correlation) que processa numèricament l’autocorrelació obtinguda, de tal manera que 
la traça resultant permet detectar de manera més senzilla la presència de chirp al pols.  
 
 
3.2.3. Autocorrelació d’intensitat  
 
Una alternativa a l’ús de l’autocorrelació interferomètrica es troba en l’autocorrelació 
d’intensitat, que matemàticament es defineix com 
 

               ∫∆ −
sept

dttItI )()( τ  ,               (3.6) 

 
on ∆tsep torna a ser el temps de separació entre dos polsos consecutius. 
 
 
Autocorrelador col·lineal o interferomètric 
 
Una de les opcions per a poder aprofitar l’autocorrelació d’intensitat definida a 
l’expressió 3.6 passa per utilitzar l’autocorrelador col·lineal, que és el que ja s’ha 
descrit pel cas de l’autocorrelació interferomètrica.  
 
Analitzant l’expressió 3.2 es veu que el senyal obtingut pel detector està format per 
tres termes: un primer terme corresponent a un senyal en contínua, un segon terme a 
una freqüència f0 (primer harmònic) i un tercer terme a una freqüència 2f0 (segon 
harmònic). Implementant un filtre pas-baix s’elimina l’oscil·lació de l’autocorrelació 
interferomètrica i s’obté el terme en contínua de l’expressió, que és 
 

( ) dttItIdttItID
sepsep tt

DC ∫∫ ∆∆
−+−+∝ )()(4)()()( 22 τττ ,       (3.7) 

 
i que inclou en el segon sumand l’autocorrelació d’intensitat mostrada a l’expressió 3.6. 
 
 
Interpretació del resultat 
 
De manera anàloga al cas de l’autocorrelació interferomètrica, a continuació 
s’analitzen els dos casos extrems pel que fa al retard de l’equació 3.7.  
 
Quan el retard τ tendeix a infinit i no hi ha solapament entre els polsos es tindrà un 
valor mínim. En aquest cas, el background és el mateix que pel cas de l’autocorrelació 
interferomètrica, i és proporcional a 2 cops l’energia del pols: 
 

( ) pols
t

DC UdttItID
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El màxim es produirà quan els dos polsos se superposin completament. Llavors 
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és a dir, que el terme en contínua que inclou l’autocorrelació d’intensitat d’un 
autocorrelador col·lineal perfectament alineat compleix la relació 3:1 entre el màxim i el 
senyal de fons. Aquesta relació es pot utilitzar també per comprovar si hi ha errors en 
el muntatge de l’autocorrelador. 
 
A la figura 3.3 es mostra un exemple del senyal generat en el detector, que en aquest 
cas no tindrà cap mena d’oscil·lació. 
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Estimació de la durada dels polsos 
 
Al tractar-se d’una funció simètrica en el temps, l’autocorrelació d’intensitat dóna poca 
informació sobre la forma del pols, ja que existeixen infinitat de polsos simètrics i 
asimètrics que tenen autocorrelacions similars. De qualsevol manera, permet fer una 
estimació de la seva durada si s’assumeix que el pols té un perfil determinat. 
Considerant ∆tIA l’amplada del senyal d’autocorrelació segons el criteri FWHM, la 
durada del pols es pot expressar com 
 

α
IA

dur

t
t

∆=∆  ,                (3.10) 

 
on el factor de proporcionalitat α depèn de la forma del pols. Per exemple, en el cas de 
treballar amb un làser amb eixamplament no homogeni on el perfil del pols pot 
aproximar-se per una gaussiana, es prendrà α≈1,414. Per un làser amb eixamplament 
homogeni, el pols s’aproximarà a una secant hiperbòlica al quadrat, i es considerarà 
llavors α≈1,543. 
 
Es pot observar que mentre la tècnica d’autocorrelació interferomètrica dóna 
informació sobre la fase del pols, l’autocorrelació d’intensitat és útil per a mesurar la 
seva durada. Es tindran doncs dos mètodes complementaris entre sí i que es poden 
combinar. 

Figura 3.3: Autocorrelació d’intensitat d’un pols gaussià amb una durada de 150 fs, 
obtinguda amb un autocorrelador col·lineal. Es tindrà un màxim quan el retard entre 
els polsos sigui 0, i un mínim tres cops inferior quan no hi hagi cap mena de 
solapament. El paràmetre ∆tIA representa l’amplada del senyal d’autocorrelació.  

∆tIA 
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Autocorrelador no col·lineal 
 
Una alternativa a l’ús de l’autocorrelador interferomètric que s’ha utilitzat fins ara és 
l’autocorrelador no col·lineal o autocorrelador d’intensitat.1 Es tracta d’una variació  
de l’anterior que permet obtenir de manera directa l’autocorrelació d’intensitat tal com 
es mostra a l’equació 3.6, sense que en el senyal resultant apareguin constants ni 
altres termes en contínua. 
 
El funcionament d’aquest autocorrelador és molt similar al de l’autocorrelador 
interferomètric, amb la diferència que els dos polsos viatjaran de forma no col·lineal 
fins arribar a una lent que els enfocarà sobre el cristall no lineal. Els feixos 
corresponents als dos polsos han de propagar-se equidistants de l’eix de la lent, per tal 
que aquesta els enfoqui exactament en el mateix punt del cristall.8 Finalment, una 
obertura bloquejarà l’espectre fonamental dels polsos i part dels espectres de segon 
harmònic, deixant passar només un feix que vindrà donat directament per 
l’autocorrelació. 
 
L’estructura de l’autocorrelador no col·lineal es pot veure a la figura 3.4. 
 
 

 
 

 
 
 
A l’utilitzar un autocorrelador no col·lineal desapareixerà el senyal de background, ja 
que l’autocorrelació serà 0 quan els pols i la seva rèplica no coincideixin. Per tant, com 
és obvi, deixaran de tenir sentit les relacions entre màxims i senyals de background 
introduïdes en els casos anteriors, tot i que seguiran sent vàlids els coeficients α usats 
en l’estimació de la durada dels polsos.8 
 
A la figura 3.5 es pot observar un exemple de l’autocorrelació d’intensitat d’un pols 
gaussià obtinguda mitjançant un autocorrelador no col·lineal. 

Figura 3.4: Esquema de l’estructura d’un autocorrelador no col·lineal o 
autocorrelador d’intensitat. En aquest cas els polsos corresponents a E(t) i 
E(t-τ) seguiran camins paral·lels però diferents, és a dir, no es propagaran de 
manera col·lineal, i el cristall generarà un nou pols amb un camp proporcional 
a E(t)E(t-τ). 
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3.3. SPIDER 
 
3.3.1. Concepte general 
 
SPIDER és l’acrònim amb el qual es coneix la tècnica Spectral Phase Interferometry 
for Direct Electric-field Reconstruction, és a dir, interferometria de fase espectral per a 
la reconstrucció directa del camp elèctric. És una de les tècniques interferomètriques 
en el domini freqüencial més àmpliament utilitzades,4 que està basada essencialment 
en mesurar la interferència espectral entre dues rèpliques del pols. Pot usar-se per a 
caracteritzar completament polsos ultracurts dins la banda que va des de l’ultraviolat 
fins l’infraroig,3 tot i que cal conèixer certa informació d’aquests polsos a priori. Les 
mesures es duen a terme en el domini freqüencial, és a dir, SPIDER obté tant 
l’amplitud com la fase espectral del pols. 
 
El concepte inicial de SPIDER és similar al de l’autocorrelació, però en lloc de 
comparar un pols amb una rèplica seva retardada temporalment, s’utilitza una rèplica 
que, a més d’estar desplaçada en temps, també ho està en freqüència. El pols que cal 
mesurar es divideix en dos a l’inici del procés: a un dels polsos resultants se li genera 
un chirp lineal molt elevat, de tal manera que es fa augmentar la seva durada, i a  
partir de l’altre es creen dues noves rèpliques amb una separació temporal entre  
elles. Els tres polsos es combinen en un cristall amb una no-linealitat de segon  
ordre, generant-ne dos de nous que són idèntics excepte en la seva freqüència central 
i que mantenen el retard en temps. Aquests dos polsos es fan coincidir i  
se n’obté l’interferograma espectral, que és la intensitat espectral resultant de la seva 
interferència.  
 
A partir de l’interferograma la fase es pot reconstruir coneixent el retard entre els 
polsos i la seva separació freqüencial, utilitzant un procediment que és directe i 
analític. Per la seva banda, l’obtenció de l’amplitud del pols és trivial. 
 

Figura 3. 5: Autocorrelació d’intensitat d’un pols gaussià amb una durada 
de 150 fs, obtinguda amb un autocorrelador no col·lineal. En aquest cas no 
hi ha senyal de background. 
 

∆tIA 
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3.3.2. La tècnica SPIDER 
 
L’estructura usada per SPIDER es pot veure a la figura 3.6. És una estructura amb 
geometria col·lineal, que no té components mòbils i que compta amb un element 
altament dispersiu, un cristall no lineal i un espectròmetre en una dimensió (1D). 
L’espectròmetre permet mesurar la densitat espectral d’una font de llum, és a dir, la 
intensitat òptica en funció de la freqüència.  
 
 

 
 

 
 
Com ja s’ha introduït en el punt anterior, el primer pas en el procés de SPIDER és 
dividir en dos el pols inicial, que és el pols objecte de caracterització. Per fer-ho es pot 
utilitzar, per exemple, un divisor de feix, tal com es mostra a la figura 3.6. La resta de 
passos que se segueixen es detallen tot seguit. 
 
 
Generació de dues rèpliques retardades 
 
A partir d’un dels dos polsos en què s’ha dividit el pols inicial es generaran dues  
noves rèpliques idèntiques, separades en el temps. Usualment, la generació 
d’aquestes dues rèpliques amb un retard fix entre elles es porta a terme utilitzant  
un interferòmetre de March-Zehnder, però també és possible fer-ho mitjançant un 
etalon o interferòmetre de Fabry-Pérot.3 
 
El camp elèctric del pols sense retard, en freqüència, es pot expressar tal com ja 
s’havia introduït a l’equació 2.8: 
 

)(
0 )()( ωθωω jeEE = ,          (3.11) 

 
on E0(ω) és l’amplitud i θ(ω) la fase espectral. La caracterització completa del pols 
implicarà determinar aquesta amplitud i aquesta fase. 
 

Figura 3.6: Esquema del muntatge usat per SPIDER per a la 
mesura de polsos làser ultracurts. S’hi representa també, de manera 
simbòlica, la creació i evolució de les diferents rèpliques del pols. 
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Pel que fa l’altra rèplica, el retard τ en temps es converteix en un desfasament en 
freqüència; per tant, el seu camp elèctric en el domini espectral serà de la forma 

 
ωτωθωω jj

D eeEE )(
0 )()( = .           (3.12) 

 
En cap de les dues expressions anteriors, ni tampoc en el text que segueix, s’ha 
considerat l’atenuació provocada pels divisors de feix.  
 
Tal com es veurà més endavant, la introducció d’un retard temporal τ entre les dues 
rèpliques causarà una oscil·lació en l’interferograma, que servirà per facilitar la 
recuperació de la fase del pols. L’elecció del valor de τ es fa a partir de dues 
condicions: per una banda, el retard ha de ser prou gran per a que les dues rèpliques 
del pols estiguin completament separades. Per altra banda ha de ser suficientment 
petit per a que l’espectròmetre sigui capaç de detectar les oscil·lacions que genera. 
 
 
Generació d’un pols amb chirp 
 
El segon pols derivat del pols inicial s’eixamplarà temporalment introduint-li un chirp 
lineal molt elevat.4 Amb això es pretén aconseguir no només que la seva durada sigui 
molt superior a la durada inicial, sinó també que la seva freqüència instantània vagi 
variant de forma lenta amb el temps. La justificació d’aquest fet es veurà més 
endavant, al tractar la combinació de polsos en el cristall no lineal. 
 
Per a augmentar-ne la durada es fa passar el pols a través d’un element òptic altament 
dispersiu, com per exemple un bloc gruixut de cristall (com es representa a la figura 
3.6) o un parell de gratings de difracció.1 Això provoca que el pols adquireixi chirp, tal 
com s’havia descrit en el punt 2.1.2, i en conseqüència que s’eixampli temporalment. 
El pols amb chirp en el domini temporal serà de la forma 
 

  
2

)()()( jCt
chirp etEtBtE ⋅= ,      (3.13) 

 
on E(t) és el camp elèctric del pols original i B(t) és una funció temporal que depèn del 
chirp i que en modifica l’amplitud, de tal manera que es manté l’energia del pols tot i el 
seu eixamplament temporal. Per la seva banda, Ct2 correspon al terme de fase 
quadràtica que introdueix un chirp lineal. El paràmetre C dependrà de la durada inicial 
del pols, i, en el cas d’usar un cristall, de la seva longitud i del seu coeficient de 
dispersió de segon ordre β’’. El camp E(t) ja s’havia mostrat en l’equació 2.3, i 
correspon a la transformada de Fourier inversa de E(ω): 

 

∫
+∞

∞−

== ωω
π

ωωφ deEeetAtE tjtjtj )(
2

1
)()( 0)(

.      (3.14) 

 
 
Combinació no lineal entre polsos 
 
Els tres polsos que s’han generat fins ara (és a dir, les dues rèpliques del pols inicial i 
el pols amb chirp) es combinen en un cristall amb una susceptibilitat χ(2) de segon 
ordre. L’objectiu d’aquest procés no lineal serà obtenir una separació freqüencial Ω 
entre les dues rèpliques del pols inicial, a banda del retard temporal τ. Per tal 
d’aconseguir-ho s’aprofita el fenomen de generació de la freqüència suma (SFG), 
descrit en un subapartat específic del punt 2.2.2. 
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Les dues rèpliques del pols inicial interactuaran amb el pols amb chirp en intervals de 
temps diferents, ja que estan retardades una respecte l’altra per τ. Per tant, com que la 
freqüència instantània del pols amb chirp canvia amb el temps, cada una de les 
rèpliques es combinarà amb una component espectral diferent, generant en cada cas 
una freqüència suma diferent. El resultat serà doncs un parell de rèpliques del pols 
inicial separades en temps i amb un shift Ω en freqüència. A la figura 3.7 es mostra un 
esquema del procés descrit. 
 
 

 
 

 
 
 
El chirp introduït ha de ser prou gran per satisfer dues condicions. En primer lloc, la 
durada del pols al que afecta ha de ser molt més gran que el retard τ que hi ha entre  
les dues rèpliques del pols inicial. En segon lloc, durant el temps corresponent a la 
durada de cada rèplica, el pols amb chirp ha de ser pràcticament monocromàtic per a 
que el procés de SFG sigui eficient. Això implica una variació lenta de la freqüència i 
per tant una Ω relativament petita, que es tradueix també en la necessitat d’un chirp 
elevat: efectivament, la separació en freqüència Ω és funció del retard τ i del  
chirp. Es pot establir la relació de proporcionalitat següent:4 
 

   
L⋅′′

∝Ω
β

τ
,              (3.15) 

 
on β’’ és el coeficient de dispersió de segon ordre del cristall no lineal i L la seva 
longitud. 
 
El camp elèctric de les dues rèpliques separades en temps i freqüència es pot 
expressar matemàticament en funció del camp elèctric del pols inicial. Si s’obvia 
l’escalat en amplitud i el desplaçament freqüencial que han patit per igual les dues 
rèpliques amb el procés de SFG (es té en compte només el shift Ω), el camp elèctric 
del pols sense retard és equivalent al pols inicial: 

 
)(

0 )()( ωθωω j
sp eEE = .            (3.16) 

Figura 3.7: Representació simbòlica del procés de separació freqüencial entre 
les dues rèpliques del pols original retardades en temps per τ. Mitjançant SFG, 
cada rèplica es combina en instants diferents amb el pols que té chirp i, per 
tant, amb freqüències instantànies també diferents. 
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Per la seva banda, el camp elèctric del pols amb retard τ respecte el primer, i separat 
Ω en el domini espectral, es pot expressar com 

 
τωωθωω )()(

0, )()( Ω+Ω+Ω+= jj
spD eeEE .         (3.17) 

 
 
Interferograma espectral 
 
Les dues rèpliques desplaçades en temps i en freqüència viatgen col·linealment i són 
detectades en un espectròmetre, on se n’obté un interferograma que es pot expressar 
també en funció del camp elèctric del pols inicial: 
 

2)(
0

)(
0 )()()( ωτωθωθ ωωω jjj

SPIDER eeEeES Ω+Ω++∝ ,        (3.18) 

 
on Ω és el desplaçament en freqüència entre les dues rèpliques del pols, τ és el retard 
temporal, E0(ω) és el mòdul del pols i θ(ω) és la seva fase. Desenvolupant l’equació 
anterior, aquest senyal es pot expressar com 
 

+Ω++∝ )()()( 2
0

2
0 ωωω EESSPIDER   

])()(cos[)()(2 00 ωτωθωθωω +−Ω+Ω++ EE .          (3.19) 
 

Una gràfica amb un exemple d’interferograma espectral es mostra a la figura 3.8. 
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Obtenció de la fase 
 
A partir de l’expressió 3.19 s’observa que E0(ω) es pot conèixer bloquejant un dels dos 
braços de l’interferòmetre, de manera que arribi un sol pols a l’espectròmetre. 
L’amplitud espectral s’obtindrà a partir de l’arrel quadrada de l’interferograma generat.  

Figura 3.8: Exemple d’interferograma espectral de SPIDER d’un pols de 150 fs amb 
fase lineal, simulat amb una freqüència angular central ωc=2,356 rad/fs (corresponent 
a λ=800 nm), Ω=0,005 rad/fs i τ =2000 fs. S’observa com el retard τ  genera una 
oscil·lació en l’interferograma. 
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La reconstrucció de la fase espectral θ(ω) no és tan simple, però es pot aconseguir a 
través d’un procediment ràpid i algebraic, que fa servir dues transformades de Fourier 
unidimensionals, un procés d’enfinestrament i un algorisme recursiu. El cosinus de 
l’expressió 3.19 conté la fase espectral del pols. Els paràmetres Ω i τ es coneixen, per 
tant, només serà necessari determinar l’argument del cosinus, i a partir d’això es podrà 
obtenir la fase per a una sèrie de freqüències discretes separades per Ω. 
 
El primer pas per obtenir la fase és aplicar una transformada de Fourier inversa sobre 
l’interferograma. En el domini temporal, aquest senyal consta de tres termes: un pic 
centrat a 0 i dos pics centrats a τ i –τ, que contenen la mateixa informació de fase.4 
Mitjançant un procés d’enfinestrament s’eliminen els termes a 0 i –τ, i es deixa només 
el pic a τ. S’aplica una transformada de Fourier per tornar al domini freqüencial, de tal 
manera que el senyal resultant queda de la forma 
 

])()(exp[)()(2)( 00 ωτωθωθωωω +−Ω+Ω+∝ EESAC      (3.20) 
 
Sabent quin és el valor de τ es pot conèixer també el terme de fase lineal ωτ que 
apareix a l’expressió 3.20. Eliminant-lo de l’exponencial s’obté la diferència de fase 
espectral: 

)()()( ωθωθωθ −Ω+=∆ .       (3.21) 
 
Finalment, s’obté la fase per a una sèrie de freqüències separades uniformement per 
Ω mitjançant un procés de concatenació. Per simplicitat, es tria un valor nul de la fase 
per a ω=0: 
 

0)( 0 ==ωωθ .      (3.22) 

 
L’elecció que s’ha fet és arbitrària, i matemàticament implica un offset indeterminat en 
la fase espectral, és a dir, un desplaçament desconegut sobre l’eix d’ordenades de la 
funció θ(ω). Aquest offset es reproduirà també en el domini temporal, però no tindrà 
cap afectació sobre la forma de la fase pols. 
 
Un cop determinat el valor de θ(0) s’aplica el següent algorisme recursiu, coneixent la 
diferència de fase i sabent per l’equació 3.21 que θ(ω+Ω)=∆θ(ω)+θ(ω): 
 

)0(0)0()0()0()( θθθθωθ ω ∆=+∆=+∆=Ω= , 

)0()()()()( 2 θθθθωθ ω ∆+Ω∆=Ω+Ω∆=Ω= , 

M  

)()()( )1( Ω+Ω∆=Ω+= nnn θθωθ ω          (3.23) 

 
 
Així doncs, la fase espectral per a una freqüència determinada es pot escriure com: 
 

)()(
1

0
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n θωθ ω     (3.24) 

 
Cal tenir en compte que s’ha obtingut la fase per a freqüències múltiples de Ω, és a dir, 
que serà el paràmetre Ω el que determinarà la resolució de la fase espectral.  
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3.3.3. Anàlisi de SPIDER 
 
Tal com s’ha observat, un del avantatges més destacats de SPIDER és la seva 
capacitat de caracteritzar polsos ultracurts de manera quasi immediata, utilitzant 
només operacions algebraiques i sense que sigui necessari cap algorisme iteratiu 
sofisticat per a recuperar-ne la fase. Aquestes operacions simples es poden executar 
de manera ràpida en un ordinador. A més, amb una sola vegada que es dispari el làser 
s’obté l’interferograma necessari. Tot això fa que SPIDER sigui una tècnica adequada 
quan són necessàries una velocitat ràpida d’adquisició i operacions en temps real. 
 
Entre altres aspectes positius, SPIDER presenta costos baixos, ja que no hi ha parts 
mòbils en l’estructura utilitzada, i a més es requereix un espectròmetre d’una sola 
dimensió. És capaç de resoldre canvis ràpids en el pols (fast update rates) i és 
particularment fiable en presència de soroll.4 
 
Per altra banda, si bé no utilitza parts mòbils, com ja s’ha comentat, l’estructura de 
SPIDER és complicada i conté nombrosos paràmetres sensibles a l’alineament. Això 
provoca que l’obtenció del resultat correcte sigui complexa: una qualitat pobra del feix 
làser pot amagar les oscil·lacions de l’interferograma en freqüència, impedint una bona 
mesura de la fase. No té tampoc capacitat de detecció d’errors, com sí que tenen les 
autocorrelacions i FROG, la tècnica que es tracta en la secció següent. 
 
Un altre dels inconvenients de SPIDER és que per a un funcionament correcte cal tenir 
coneixement previ sobre el pols làser ultracurt que és objecte de mesura. En altres 
paraules, l’estructura que cal usar depèn de les característiques del pols: per exemple, 
els paràmetres τ i Ω estan relacionats amb la dispersió introduïda pel cristall, de tal 
manera que amb una estructura determinada només es poden mesurar polsos d’una 
durada màxima. Per a polsos més llargs caldria revisar el valor dels dos paràmetres 
anteriors, la longitud del cristall dispersiu i, fins i tot, la resolució de l’espectròmetre 
utilitzat. 
 
 
 
3.4. FROG 
 
3.4.1. Concepte general 
 
La tercera tècnica de caracterització de polsos ultracurts que es descriu en aquest 
capítol  és la que es coneix com Frequency-Resolved Optical Gating (FROG). Tal com 
s’ha avançat a l’apartat 3.1.2, és una de les tècniques en el domini híbrid temps-
freqüència més robustes6 i utilitzades.9 Com SPIDER, permet obtenir l’amplitud i la 
fase de polsos amb longituds d’ona compreses entre l’infraroig i l’ultraviolat,6 però 
sense que sigui necessari conèixer-ne informació a priori i utilitzant un muntatge més 
senzill, on s’hi inclouen també elements no lineals. 
 
Existeixen nombroses implementacions i variants de FROG, cada una de les quals 
utilitza estructures i efectes no lineals diferents. La que es veurà a continuació és 
SHG-FROG o Second harmonic FROG (d’ara endavant, en el text, senzillament 
FROG), que és la variant més popular1 i que, tal com indica el seu nom, fa servir com a 
element no lineal un cristall de generació del segon harmònic. 
 
El procés que segueix FROG, també com en el cas de SPIDER, es pot dividir en dues 
parts: una d’adquisició de dades experimentals i una altra de reconstrucció del pols  
a partir d’aquestes dades. La primera part es basa en l’autocorrelació d’intensitat que 
s’ha vist a 3.2.3, però en lloc de mesurar la intensitat corresponent a la interferència 
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entre un pols i la seva rèplica retardada τ (el que correspondria a l’autocorrelació), 
s’obté l’espectre d’aquesta interferència per a cada valor del retard. Es tindrà doncs 
una autocorrelació d’intensitat resolta espectralment, el resultat de la qual serà una 
traça o matriu de dades, anomenada traça FROG, on es recull la intensitat òptica en 
funció de dues variables: la freqüència ω i el retard τ. 
 
La segona part del procés consisteix en aplicar un algorisme a la traça FROG 
generada prèviament per tal de recuperar l’amplitud i la fase del pols. Es tracta d’un 
algorisme complex, que s’ha d’implementar computacionalment i que convergeix cap a 
la solució després d’un determinat nombre d’iteracions. En el resultat obtingut hi 
apareix una ambigüitat temporal que es pot eliminar amb noves mesures. 
 
 
3.4.2. La tècnica SHG-FROG 
 
A la figura 3.9 es mostra un esquema de l’estructura que utilitza FROG. 
 
 

 
 

 
 
Es pot comprovar que és la mateixa estructura senzilla que utilitza un autocorrelador 
d’intensitat o no col·lineal, amb un interferòmetre de Michelson i un cristall de SHG, on 
tot el que s’ha fet ha estat substituir el fotodetector per un sistema de detecció basat 
en un espectròmetre. És el que es podia esperar, sabent que la traça FROG es genera 
a partir d’una autocorrelació d’intensitat resolta espectralment. 
 
 
Traça FROG. Obtenció i característiques 
 
Tal com succeïa en l’autocorrelador d’intensitat, un divisor de feix crea dues rèpliques 
iguals del pols que FROG ha de caracteritzar. Una de les rèpliques es retarda respecte 
l’altra un temps τ conegut, utilitzant l’interferòmetre, i a continuació totes dues es fan 
coincidir en el mateix punt d’un cristall amb una no-linealitat de segon ordre, on 
interaccionen generant un senyal de segon harmònic. Aquest senyal es fa passar per 

Figura 3.9: Esquema de l’estructura usada per la tècnica FROG amb generació de 
segon harmònic, basada en la de l’autocorrelador no col·lineal mostrat a la figura 3.4. 
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una obertura per tal d’eliminar-ne les components no desitjades, i finalment s’envia  
a un espectròmetre, que n’obtindrà l’espectre per al retard τ establert. 
 
També com en el cas dels autocorreladors, i a diferència del que ocorre amb SPIDER, 
aquest procés s’ha de repetir desenes o centenars de cops,1 cada un amb un valor 
diferent de τ, per la qual cosa serà necessari que el làser vagi generant polsos 
contínuament (estructura multi-shot). D’aquesta manera s’obtindrà la traça FROG, que 
estarà formada per la unió de cada un dels espectres mesurats en funció del retard. La 
diferència entre els retards de dues repeticions consecutives determinarà quina és la 
resolució en temps de la traça. 
 
El senyal de segon harmònic generat en el cristall no lineal i que arribarà a 
l’espectròmetre es pot expressar, obviant constants, com 
 

)()(),( ττ −= tEtEtEsig ,            (3.25) 

 
on E(t) és el camp elèctric corresponent al pols que es pretén caracteritzar, i E(t-τ) la 
seva rèplica retardada un temps τ. Com s’ha comentat, la traça FROG generada per 
l’espectròmetre consisteix en una autocorrelació d’intensitat, obtinguda a partir del 
senyal de segon harmònic, resolta en freqüència. La seva expressió serà per tant: 
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En definitiva, la traça FROG no és més que un tipus d’espectrograma, que contindrà la 
informació necessària per reconstruir el pols. Tot i que matemàticament es defineix 
com una funció contínua, a nivell pràctic serà una matriu de dades, ja que s’obté per a 
valors discrets de τ i ω (en aquest darrer cas, degut a la resolució de l’espectròmetre). 
Se sol representar gràficament utilitzant una escala cromàtica per a indicar la intensitat 
en funció del retard i la freqüència, tal com es mostra a la figura 3.10. 
  
 

 
 

 

Figura 3.10: Exemple de representació d’una traça FROG en 2D simulada amb el 
software betaMEFISTO. Les regions en tons blau fosc indiquen una intensitat 
òptica baixa, mentre que els colors vermell i grana indiquen una intensitat elevada. 
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Capacitat de detecció d’errors 
 
Un dels trets més rellevants de FROG és que es tracta d’un mètode capaç de detectar 
alguns errors experimentals a partir de la traça adquirida, utilitzant amb aquesta 
finalitat l’anàlisi marginal (marginal analysis). 
 
El marginal de freqüència de la traça FROG es defineix com: 
 

∫
+∞

∞−
= dtII FROG ),()(2 τωωω ,        (3.27) 

  
i té el mateix ample de banda que l’espectre del senyal resultant en el procés de 
generació de segon harmònic. El marginal de temps, per la seva banda, és de la forma 
 

∫
+∞

∞−
= ωτωτω dII FROG ),()(2 ,      (3.28) 

 
i coincideix amb l’autocorrelació d’intensitat. Per tal d’analitzar la possible presència 
d’errors, serà necessari generar ambdós marginals i verificar que es compleixen les 
dues condicions indicades. En cas contrari, significarà que s’han produït errors en 
l’adquisició de dades. 
 
 
Reconstrucció del pols 
 
Un cop obtinguda la traça FROG, el pols inicial es reconstrueix a partir d’un algorisme 
iteratiu que treballa en dues dimensions, temps i freqüència, conegut amb el nom 
d’algorisme de projeccions generalitzades. El plantejament que segueix és el de 
buscar un senyal Esig(t,τ) que compleixi dues condicions: la primera és que es pugui 
expressar en la forma de segon harmònic generat entre un pols i la seva rèplica, tal 
com es mostra a l’equació 3.25. L’altra condició és que satisfaci la traça FROG 
obtinguda segons l’equació 3.26, és a dir, que la traça FROG generada a partir del 
senyal Esig(t,τ) sigui igual a la que s’ha adquirit experimentalment.  
 
Les dues condicions exposades coincideixen en un sol punt, una única solució, que 
correspon amb el senyal buscat. A cada pas de l’algorisme s’arriba a un resultat  
que va convergint cap a la solució Esig(t,τ), i un cop s’assoleix, s’obté a partir d’ella 
l’amplitud i la fase del pols. L’esquema de flux de l’algorisme de projeccions 
generalitzades es mostra a la figura 3.11 i es descriu tot seguit.  
 
El primer pas serà triar de manera arbitrària un camp elèctric E(t). A partir d’aquest 
camp es genera el senyal de segon harmònic Esig(t,τ) tal com s’ha descrit a l’equació 
3.25, forçant així el compliment de la primera de les dues condicions imposades. 
Sobre l’expressió resultant s’aplica una transformada de Fourier respecte el temps t, 
de tal manera que s’obté el senyal de segon harmònic en el domini freqüencial 
Esig(ω,τ). A continuació se substitueix la seva amplitud pel mòdul de la traça FROG 
obtinguda, amb la qual cosa és té un nou senyal Êsig(ω,τ) que compleix la segona 
condició. Se li aplica una transformada de Fourier inversa per retornar-lo al domini 
temporal i, finalment s’integra respecte el retard τ per tal d’obtenir un camp elèctric 
estimat Ê(t). 
 
A partir del camp Ê(t) es va repetint el procés, obtenint en cada iteració una millor 
estimació del pols inicial i finalitzant quan la traça experimental i la traça generada per 
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l’algorisme coincideixin, o bé quan la seva diferència sigui menor a un determinat 
llindar. El nombre d’iteracions que porta a terme l’algorisme fins que convergeix cap a 
la solució dependrà de la complexitat del pols que s’està mesurant. 

 

 
 

 
 
La simetria de la traça FROG porta a una ambigüitat en el resultat, en el sentit que tant 
el pols obtingut com la seva rèplica girada en temps (E(t) i E(-t), respectivament) 
poden ser la solució correcta. És possible esbrinar quina és l’expressió adequada 
utilitzant mesures addicionals, per exemple introduint un medi amb dispersió positiva 
coneguda en el trajecte del pols, i comparant el canvi de fase amb el medi i sense  
ell.10 Pot ocórrer també que l’algorisme convergeixi a una solució que no sigui 
correcta:7 l’error llavors serà evident, ja que la traça FROG generada i l’obtinguda 
experimentalment no coincidiran. En aquest cas, cal llançar l’algorisme de projeccions 
generalitzades utilitzant condicions inicials diferents. 
 
 
3.4.3. Tècniques derivades 
 
Prenent com a base FROG, s’han desenvolupat diverses tècniques que modifiquen o 
fins i tot la simplifiquen la caracterització de polsos làser ultracurts, utilitzant 
estructures diferents i oferint avantatges específics en determinades circumstàncies. A 
continuació es presenten quatre d’aquestes tècniques. 
 
 
Cross-correlation FROG 
 
Cross-correlation FROG o X-FROG és una variant de FROG basada en la correlació 
creuada de dos polsos diferents. En lloc de fer servir una rèplica retardada, aquesta 
tècnica caracteritza un pols ultracurt utilitzant com a referència un altre pols ja conegut, 
sense que sigui necessari que ambdós polsos se solapin espectralment.1,11 
 
El pols que cal mesurar i el pols de referència interfereixen de manera no col·lineal 
sobre un cristall amb una no-linealitat de segon ordre, amb el qual es genera una traça 
X-FROG de la forma 

2

)()(),( ∫
∞+

∞−

−
− −= dtetGtEI tj

FROGX
ωττω ,      (3.29) 

Figura 3.11:  Algorisme de reconstrucció del pols a partir de la traça FROG. 
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on E(t) és el pols que es mesura, i G(t-τ) és el pols ja caracteritzat i retardat que s’usa 
com a referència. En l’estructura, basada en FROG, se substituirà el divisor de feix per 
un nou làser, i l’algorisme de recuperació d’amplitud i fase serà diferent. A l’usar un 
pols conegut, X-FROG és una tècnica que ofereix resultats acurats.1 
 
 
Blind-FROG i Double Blind-FROG 
 
La tècnica Blind-FROG permet la caracterització simultània de dos polsos diferents, 
una situació que pot ser útil per a algunes aplicacions. L’algorisme iteratiu que fa servir 
necessita utilitzar més informació que en el cas de FROG, per exemple l’espectre. En 
cas contrari apareixen nombroses ambigüitats en el resultat obtingut, ja que una única 
traça pot estar generada per diferents parells de polsos. 
 
Existeix una versió lleugerament modificada de Blind-FROG, anomenada double  
Blind-FROG, en la que s’utilitzen dues traces que inclouen informació extra per tal de 
recuperar els polsos inicials de manera unívoca. 
 
 
GRENOUILLE 
 
GRENOUILLE és l’acrònim de Grating-Eliminated No-nonsense Observation of 
Ultrafast Incident Laser Light E-fields. Es tracta d’una tècnica derivada de FROG, més 
simple, que permet mesurar un pols ultracurt disparant el làser una sola vegada 
(single-shot) i que per tant pot usar una estructura compacta i sense parts mòbils. En 
aquest sentit, és una alternativa a SPIDER. 
 
L’estructura de GRENOUILLE substitueix l’autocorrelador de FROG per un biprisma de 
Fresnel. Utilitza també un cristall no lineal gruixut on la generació del segon harmònic 
es produeix només en determinades direccions que depenen de la freqüència,  
comportant-se a efectes pràctics com un espectròmetre. La traça que es genera és 
equivalent a la traça FROG. 
 
 
Collinear FROG 
 
La darrera tècnica derivada de FROG que s’exposa és Collinear FROG o, de manera 
abreujada, C-FROG. Obté una traça experimental corresponent a una autocorrelació 
interferomètrica resolta espectralment, que posteriorment es convertirà en una traça 
convencional FROG mitjançant un procés de filtrat. Aquesta tècnica és útil en els 
casos en què només és possible treballar amb geometria col·lineal.12 La traça 
interferomètrica que s’obté és la mateixa que utilitza la tècnica MEFISTO. 
 
 
3.4.4. Anàlisi de FROG 
 
En general, els aspectes positius de FROG es troben allà on SPIDER mostra 
debilitats, i viceversa. Un d’aquests aspectes és la capacitat de detectar errors en 
l’adquisició de dades, a la qual s’ha fet referència anteriorment, i que contribueix a 
donar fiabilitat als resultats obtinguts en cada mesura. Un altre dels avantatges 
respecte SPIDER és que no són necessaris coneixements o suposicions prèvies sobre 
el pols, i per tant en tots els casos es pot utilitzar una estructura amb els mateixos 
components. A més, tal com s’ha vist, aquesta estructura és més senzilla que la que 
s’usa amb la tècnica interferomètrica. FROG també destaca pel seu nombre de 
variants i de tècniques avançades, dissenyades per adaptar-se a diferents situacions. 
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El gran inconvenient de la tècnica FROG, segurament, és la impossibilitat d’usar-la en 
temps real o en casos en que es faci necessària una velocitat ràpida d’adquisició: al fet 
d’utilitzar un l’algorisme iteratiu per a la recuperació del pols, que només convergeix 
després d’un número de passos determinat, cal sumar-li la captació d’un elevat 
número de dades a través d’un procés repetitiu. En termes d’eficiència, s’obtenen més 
dades de les que serien estrictament necessàries per a reconstruir el pols (una matriu 
en 2D, mentre que el pols és en 1D), però això fa que s’aconsegueixi una millor 
estimació i una major immunitat al soroll.6 A més, la traça FROG generada ofereix a 
simple vista informació intuïtiva sobre el pols que cal caracteritzar. 
 
A part del que s’ha comentat, cal tenir present que es pot donar el cas en què 
l’algorisme no convergeixi a la solució correcta. Així mateix, l’ambigüitat temporal en 
els resultats obtinguts i la necessitat de calibratge i manteniment de les parts mòbils de 
l’estructura de FROG també es poden considerar desavantatges respecte altres 
tècniques de caracterització. 
 
 
 
3.5. Referències 
 

1. R. Paschotta, Encyclopedia of Laser Physics and Technology, Wiley-VCH, 
(2008), http://www.rp-photonics.com. 

2. I. Amat-Roldán, D. Artigas, I.G. Cormack, P. Loza-Álvarez, “Simultaneous 
analytical characterisation of two ultrashort laser pulses using spectrally 
resolved interferometric correlations”, Optics Express, Vol. 14, núm. 10, 4538 
(2006). 

3. C. Iaconis, I.A: Walmsley, “Spectral phase interferometry for direct electric-field 
reconstruction of ultrashort optical pulses”, Optics Letters, Vol. 23, núm. 10, 
792-794 (1998). 

4. W. Kornelis, “Ultrashort pulse characterization in amplitude and phase from the 
IR to the XUV”. Tesi doctoral. Swiss Federal Institute of Technology, Capítol 3 
(2005). 

5. R. Barakat, G. Newsam, “Necessary conditions for a unique solution to two-
dimensional phase retrieval”, J. Math. Phys. (NY), Vol. 23, 3190-3193 (1984).  

6. E.J. Gualda, “Optimización de las prestaciones de enlaces ópticos submarinos 
de gran capacidad y larga distancia mediante el control de la dispersión”. Tesi 
doctoral. ETSETB, Capítol 5 (2005). 

7. R. Trebino, D.J. Kane, “Using phase retrieval to measure the intensity and 
phase of ultrashort pulses: frequency-resolved optical gating”, J. Opt. Soc. Am. 
A, Vol. 10, núm. 5, 1101-1111 (1993). 

8. E. Pérez González, “Caracterización de pulsos de luz láser ultracortos”. 
Projecte de Final de Carrera. ETSETB, Capítol 2 (2004). 

9. W. Kornelis, “Ultrashort pulse characterization in amplitude and phase from the 
IR to the XUV”. Tesi doctoral. Swiss federal Institute of Technology, Capítol 5 
(2005). 

10. E. Pérez González, “Caracterización de pulsos de luz láser ultracortos”. 
Projecte de Final de Carrera. ETSETB, Capítol 3 (2004). 

11. L. Xu, “Measurement of complex ultrashort laser pulses using frequency-
resolved optical gating”. Tesi doctoral. Georgia Institute of Technology,  
Capítol 1 (2009). 

12. I. Amat-Roldán, I.G. Cormack, P. Loza-Álvarez, E.J. Gualda, D. Artigas, 
“Ultrashort pulse characterisation with SHG collinear-FROG”, Optics Express, 
Vol. 12, núm. 6, 1169-1178 (2004). 

 
 



MEFISTO: Caracterització de polsos làser ultracurts 

52 

 
 



4. MEFISTO 

53 

4. MEFISTO 
 
 
En el capítol anterior s’han donat a conèixer els dos tipus de tècniques clàssiques de 
caracterització completa de polsos ultracurts: les tècniques interferomètriques i les 
tècniques en el domini temps-freqüència. En aquest capítol es descriu MEFISTO, un 
mètode de caracterització que combina característiques dels dos tipus de tècniques 
anteriors, i que, de manera analítica, permet obtenir la intensitat i la fase de dos polsos 
làser ultracurts amb una freqüència central propera. 
 
L’estructura del capítol 4 és similar a la que s’ha seguit en les tècniques de 
caracterització exposades en el capítol anterior. En primer lloc es presenten les idees 
fonamentals de MEFISTO, i a continuació es desenvolupa la teoria general de Blind-
MEFISTO, la tècnica particular que és capaç de caracteritzar dos polsos ultracurts de 
forma simultània. A la secció següent s’exposa el cas degenerat, conegut senzillament 
com MEFISTO, que s’utilitza per a la caracterització d’un únic pols. Per acabar, 
aquesta tècnica es compara amb SPIDER i FROG, i es discuteixen alguns dels 
avantatges i dels inconvenients que presenta.  
 
 
 
4.1. Concepte general 
 
Durant molt de temps es va creure que només les tècniques de caracterització 
purament interferomètriques, com per exemple SPIDER, eren capaces d’obtenir de 
manera directa l’amplitud i la fase d’un pols ultracurt;1 i que altres tècniques, en 
particular les que treballen en el domini temps-freqüència, havien d’obtenir informació 
sobre el pols utilitzant algorismes iteratius. Aquest plantejament va deixar de tenir 
validesa amb el desenvolupament de MEFISTO (Measurement of Electric Field by 
Interferometric Spectral Trace Observation, és a dir, mesura del camp elèctric per 
observació de la traça interferomètrica espectral), la primera tècnica1 capaç d’obtenir 
l’amplitud i la fase d’un pols ultracurt de manera analítica utilitzant una representació 
en temps i freqüència del pols. 
 
MEFISTO es basa en l’anàlisi de Fourier de la informació continguda en una correlació 
interferomètrica resolta espectralment. Com les altres tècniques analitzades, constarà 
primer d’un procés d’adquisició de dades experimentals, on s’obtindrà la correlació 
esmentada en forma de traça o matriu, i posteriorment es durà a terme el procés de 
caracterització a partir d’aquestes dades. La traça generada, anomenada traça 
interferomètrica,2 és un espectrograma similar al que s’usa amb FROG, amb la 
diferència fonamental que en el cas de MEFISTO s’obté mitjançant una estructura 
experimental col·lineal. Per la seva banda, la reconstrucció del pols s’aconsegueix 
utilitzant un procediment analític que permet recuperar tant la intensitat com la fase 
sense que sigui necessari l’ús de cap algorisme iteratiu. En el resultat obtingut hi 
apareix una ambigüitat que es pot solucionar amb certa facilitat. 
 
Com que es disposa d’una traça amb informació tant en el domini temporal com en el 
freqüencial, és possible caracteritzar simultàniament dos polsos desconeguts. La 
tècnica particular per a aquesta situació es coneix com Blind-MEFISTO, tal i com ja 
s’ha introduït en l’inici del capítol, mentre que en el cas degenerat, en el que els dos 
polsos són iguals (és a dir, a efectes pràctics es treballa amb un sol pols), s’anomena 
single MEFISTO o simplement MEFISTO. 
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4.2. Desenvolupament teòric de Blind-MEFISTO 
 
4.2.1. Muntatge experimental 
 
El muntatge experimental utilitzat per Blind-MEFISTO és una estructura senzilla amb 
geometria col·lineal que incorpora un cristall de generació del segon harmònic. Se’n 
mostra un esquema a la figura 4.1.  
 

 

 
 

 
 
El funcionament de l’estructura és similar a la d’altres tècniques analitzades 
anteriorment: dos polsos ultracurts, entre els quals s’introdueix un retard τ ajustable 
mitjançant el reflector, interactuen de forma col·lineal en el cristall no lineal de SHG.  
El segon harmònic que s’hi genera es fa arribar directament a un espectròmetre, on 
s’obté l’espectre per al valor del retard τ que estigui establert. A partir de l’espectre per 
a diferents valors de τ es construirà la traça interferomètrica. 
 
 
4.2.2. Traça interferomètrica 
 
Com ja s’ha suggerit, el procediment d’obtenció de la traça interferomètrica és anàleg 
al que se segueix per una traça FROG, però utilitzant un muntatge col·lineal en lloc 
d’un muntatge basat en un autocorrelador d’intensitat (no col·lineal). Aquesta similitud 
en l’obtenció fa que totes dues traces comparteixin algunes característiques. Per 
exemple, igual que ocorre amb FROG, o fins i tot amb les tècniques d’autocorrelació 
descrites al capítol 3, cal fer una captura de dades per a nombrosos valors de τ per a 
poder generar cada traça. També en el cas de Blind-MEFISTO la separació entre dos 
valors consecutius de τ determinarà la seva resolució en el domini temporal, ja  
que a la pràctica la traça és una matriu de dades que representa una funció  
discreta sobre dues variables. Una altra de les característiques comunes entre  
Blind-MEFISTO i FROG es troba en la representació de la traça interferomètrica, que 
es farà seguint una escala de colors per a indicar la intensitat en funció de les 
variables τ i ω. 

Figura 4.1: Esquema experimental típic usat per Blind-MEFISTO per a 
obtenir la traça d’una correlació interferomètrica resolta espectralment. 
 



4. MEFISTO 

55 

Expressió matemàtica de la traça 
 
El senyal de segon harmònic generat en el cristall no lineal i que arribarà a 
l’espectròmetre es pot expressar, obviant constants, com 
 

2))()((),( ττ −+= tGtEtKSHG ,           (4.1) 
 
on E(t) és el camp elèctric d’un dels dos polsos, centrat a una freqüència angular ω1, i 
G(t-τ) és el camp de l’altre pols, centrat en aquest cas a una freqüència ω2 i retardat un 
temps τ respecte el primer. A partir del senyal de segon harmònic es construirà la traça 
interferomètrica en termes del retard τ i de la freqüència angular ω, que en un cas 
general es pot descriure com 
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on TFt és la transformada de Fourier respecte la variable temporal t, i on no s’han 
tingut en compte ni la possible atenuació ni les constants d’eficiència dels processos 
no lineals. La principal diferència respecte a la traça FROG és que en aquest cas es 
mantenen tots els termes creuats, i són precisament aquests termes els que permetran 
extreure la fase dels polsos de manera analítica. A la figura 4.2 es representa  
un exemple de traça interferomètrica. 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 4.2: Representació de la traça d’una correlació interferomètrica resolta 
espectralment, generada amb el software betaMEFISTO, corresponent a 2 polsos 
centrats a λ=800 nm. Igual que ocorre amb les traça FROG del capítol 3, les regions 
en tons blau fosc indiquen una intensitat òptica baixa, mentre que les regions en tons 
vermells indiquen una intensitat elevada. A diferència de FROG, en canvi, la traça 
interferomètrica presenta oscil·lacions en la intensitat sobre l’eix temporal τ. 
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En el cas que polsos E(t) i G(t) siguin diferents és necessari assolir la condició de 
phase-matching per a tots els termes creuats.1 En general, aquest fet restringeix l’ús 
de Blind-MEFISTO al cas en què les freqüències centrals dels dos polsos siguin iguals 
(ω1=ω2=ω0) o molt similars. Com és obvi, en aquest sentit no hi ha cap restricció si es 
treballa en el cas degenerat, en el qual els dos polsos són idèntics. 
 
 
Traça transformada 
 
Per tal de poder extreure la informació per a reconstruir els polsos E(t) i G(t) és 
necessari calcular la transformada de Fourier sobre l’eix τ de la traça interferomètrica, 
és a dir,  
 

[ ]),(),( τωκω τ MEFMEF ITFY = .          (4.3) 
 
L’expressió resultant està formada per 5 components espectrals a les freqüències κ=0, 
κ=±ω0 i κ=±2ω0, tal com es mostra a la figura 4.3.  

 
 

 
 

 
 
Com que la traça interferomètrica és real, les components espectrals negatives de la 
traça transformada són les complexes conjugades de les positives corresponents. 
D’aquesta manera, per tal d’analitzar la informació que es troba a la traça 
transformada, n’hi ha prou amb considerar únicament les components positives.  
 
 
4.2.3. Detecció d’errors 
 
Igual que succeeix amb FROG, i com a conseqüència de treballar amb una 
representació temps-freqüència dels polsos, MEFISTO té la capacitat de detecció 

Figura 4.3: Transformada de Fourier sobre l’eix del retard τ de la traça de la figura 
4.2. S’observa com apareixen components espectrals en contínua, a la freqüència 
lineal f0=375 THz (corresponent a λ=800 nm) i a 2f0=750 THz; així com a les 
freqüències negatives corresponents. 
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d’alguns errors en el muntatge experimental i en l’adquisició de dades a partir de 
l’anàlisi marginal de la traça interferomètrica obtinguda. 
 
El marginal de freqüència de la traça té la forma 
 

∫
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i, com en el cas de FROG, ha de tenir el mateix ample de banda que l’espectre del 
senyal que s’obté en el procés de generació de segon harmònic. Anàlogament, el 
marginal de temps, es defineix de la forma següent: 
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En aquest cas, la no coincidència entre el marginal de temps i la correlació 
interferomètrica creuada dels dos polsos que s’han de caracteritzar indicarà 
l’existència d’errors experimentals. 
 
 
4.2.4. Caracterització dels polsos 
 
La caracterització simultània dels dos polsos s’assoleix a partir de la component a 
κ≈ω0 de YMEF(ω,κ), és a dir, utilitzant la informació continguda al voltant de la 
freqüència angular ω0 en la transformada de Fourier de la traça interferomètrica. 
L’expressió matemàtica per a aquesta component es pot escriure com 1 
 

( ) ( ) ( )+−−+= ∗∗
≈ 00)(2,

0
ωκκωωωκωωκ GEEY SHG

MEF
 

)()()(2 00 ωκκωωω −−++ ∗ EGGSHG ,      (4.6) 
 
on el senyal de segon harmònic dels dos camps elèctrics desconeguts, ESHG(ω) i 
GSHG(ω), es relaciona amb el pols fonamental a través de l’expressió 
 

[ ] ωωωωωωω ′′−′=⊗== ∫
∞

∞−
dFFFFtFTFFSHG )()()()()()( 2

.        (4.7) 

 
L’equació 4.6 mostra l’avantatge que suposa dur a terme una transformada de Fourier 
sobre la traça interferomètrica: les convolucions que apareixen en el domini temporal 
passen a ser productes en el domini espectral, aïllant els camps de cada pols i 
permetent així obtenir de manera analítica la fase d’ambdós polsos. 
 
 
Expressió del camp elèctric en forma polar 
 
Un cop es té la component a κ≈ω0, el primer pas per a la caracterització dels polsos 
serà reescriure les magnituds complexes en forma polar. Les amplituds dels camps 
elèctrics s’expressaran com 
 

))(exp()()( 0 ωθωω EjUEE =  ,             (4.8.a) 

))(exp()()( 0 ωθωω GjVGG = ,       (4.8.b) 
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i de manera similar, els senyals de segon harmònic seran 
 

))(exp()()( 0 ωθωω SHG
ESHG

SHG
SHG jUEE =  ,    (4.9.a) 

))(exp()()( 0 ωθωω SHG
GSHG

SHG
SHG jVGG =  .    (4.9.b) 

 
Per conveniència, els perfils espectrals de la forma U(ω) s’han normalitzat en banda 
base, és a dir, U(ω=0)=1. Si la transformada de Fourier de la traça interferomètrica 
s’expressa també a través del seu mòdul i la seva fase, és a dir, com 
 

)),(exp(),(),( κωγκωκω jRYMEF = ,           (4.10) 
 
llavors l’equació 4.6 es pot reescriure de la forma 
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on s’han definit els paràmetres ψ1=E0

SHGE0G0 i ψ2=G0
SHGE0G0 que, per raons de 

simplicitat en els càlculs, de moment es consideraran coneguts. 
 
Sota condicions típiques en el laboratori, els perfils espectrals normalitzats U(ω), V(ω), 
USHG(ω) i VSHG(ω) es poden mesurar de manera senzilla. Com que R(ω,κ) i γ(ω,κ) 
s’obtenen de la traça interferomètrica transformada, els únics paràmetres desconeguts 
a l’equació 4.11 són les fases dels polsos fonamentals i de segon harmònic, és a dir, 
els paràmetres θE, θG, θE

SHG i θG
SHG.  

 
 
Obtenció simultània de les fases 
 
Per tal de caracteritzar completament el pols serà necessari calcular les fases dels 
polsos fonamentals i de segon harmònic. Una manera senzilla de fer-ho és prenent en 
primer lloc dos talls o llenques (slices) diferents de la traça interferomètrica 
transformada, per exemple a κ=ω0 i κ=ω0-∆ω. Llavors, prenent les parts reals i 
imaginàries de l’equació 4.11, es pot aïllar la component de fase a κ=ω0, obtenint 
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i a κ=ω0-∆ω, obtenint en aquest cas 
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on s’han definit dues funcions que relacionen els diferents espectres del pols i la traça 
de la manera següent: 
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Restant les equacions 4.12.a i 4.12.c s’obté el paràmetre ∆θE,κ(ω): 
 

=−∆+=∆ )()()(, ωθωωθωκθ EEE  
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A partir d’aquesta equació, la fase del camp en el domini espectral E(ω), que és θE(ω), 
es pot determinar de manera similar al mecanisme que utilitza SPIDER: prenent un 
origen arbitrari θE(0) i afegint una diferència ∆θE,κ(ω). Així, la fase θE(ω) es pot 
expressar com 

∑
∆=′

′∆+=
ω

ωω
ωκθθωθ )(,)0()( EEE .          (4.15) 

 
Anàlogament, restant les equacions 4.12.b i 4.12.d s’obté l’equació necessària per a 
determinar l’increment de fase el paràmetre ∆θG,κ(ω) per al camp G(f): 
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i, com en el cas anterior, prenent un origen arbitrari θG(0), les components de la fase 
espectral de G(ω) es poden obtenir a partir de l’expressió 
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Consideracions sobre el resultat 
 
Els termes θG(0)-θG(-∆ω) i θE(0)-θE(-∆ω) de les equacions 4.14 i 4.16, respectivament, 
són constants desconegudes. Aquests termes afegeixen un desplaçament lineal a la 
fase espectral que únicament afecta l’origen temporal del camp elèctric, i que no té 
efectes sobre la forma temporal de l’envolupant del pols. Per tant, es poden escollir de 
manera arbitrària. 
 
Per tal d’avaluar les funcions Ω1(ω,κ) i Ω2(ω,κ) són necessaris els perfils espectrals 
fonamentals dels dos polsos que cal caracteritzar, U(ω) i V(ω), i que es poden obtenir 
experimentalment. Els dos perfils espectrals dels senyals de segon harmònic USHG(ω) i 
VSHG(ω), així com els paràmetres ψ1 i ψ2 , també es poden obtenir experimentalment o, 
segons els casos, de manera analítica, fent ús llavors dels termes a κ=0 i κ=2ω0 de la 
traça interferomètrica transformada i dels dos espectres fonamentals.1 
 
Existeix una ambigüitat en el signe de les fases θG(ω) i θG(ω), que ve provocada per la 
indeterminació lligada a la funció cos-1(Ω) que apareix en les equacions 4.14 i 4.16. 
Considerant que l’arccosinus de Ω ha de canviar de manera contínua sobre l’eix 
freqüencial dins el rang [-π,π], el problema es pot superar, en general, identificant els 
punts on la funció Ω(ω,κ) té un valor proper a 1 ò -1 i hi ha un canvi abrupte en el seu 
pendent: en aquests punts cal alternar el signe de la funció cos-1(Ω). Aquest 
procediment dóna lloc a dues possibles solucions, segons el signe de la fase escollit 
en primer lloc, però només una és correcta. Un possible mètode per validar resultats 
consisteix en generar la traça interferomètrica a partir dels resultats obtinguts i 
comparar-la amb la que s’ha obtingut experimentalment. De forma equivalent, es  
pot comparar la correlació interferomètrica de les dues solucions amb el marginal de 
temps descrit al punt 4.2.3.  
 
Cal tenir en compte, finalment, que la separació ∆ω entre els dos talls que es prenen 
sobre la traça transformada, a κ=ω0 i κ=ω0+∆ω, determinarà la resolució de la fase 
espectral obtinguda.  
 
 
4.2.5. Informació addicional a la traça 
 
S’ha vist que per caracteritzar polsos mitjançant Blind-MEFISTO es fa servir la 
informació que es troba al terme κ≈ω0 de la traça interferomètrica transformada. Les 
components en contínua i a la freqüència angular 2ω0, però, també porten informació 
útil sobre la fase i la intensitat del pols, i el seu ús dependrà de les condicions 
particulars de cada experiment. Una de les possibilitats que ofereixen aquests termes, 
que ja s’ha comentat amb anterioritat i que s’exposaran al capítol 5 amb més detall, és 
la determinació dels espectres dels senyals de segon harmònic. A continuació 
s’analitzen algunes de les seves altres aplicacions. 
 
 
Component en contínua 
 
La component en contínua (per κ=0) de la traça interferomètrica transformada 
correspon a l’expressió1 
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El segon terme de l’equació 4.18 conté la traça X-FROG o Cross-correlation FROG 
estàndard, que es pot utilitzar per a caracteritzar dos polsos làser ultracurts fins i tot 
quan les seves freqüències centrals no coincideixen (és a dir, quan ω1≠ω2). La traça 
X-FROG en el domini temporal s’ha definit ja en el capítol anterior, i correspon a 
l’equació 3.29.  
 
A partir de la component a κ=0 es pot extreure també la traça FROG en el cas 
degenerat, en què E(t)=G(t). Per tal d’aconseguir-ho s’utilitza la tècnica Collinear 
FROG o C-FROG, sobre la qual també se n’ha fet un esment en el capítol 3, i que 
permet separar els dos sumands de l’equació 4.18, que es troben solapats 
freqüencialment. Al capítol 5 se’n tornarà a fer referència amb més detall. 
 
 
Component a la freqüència 2ω0 
 
El terme a la freqüència 2ω0, per la seva banda, es pot escriure de la forma1 
 

)2()()(),( 0
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MEF GEY .         (4.19) 

 
L’expressió anterior correspon a una línia estreta a la traça interferomètrica 
transformada que ve donada per κ=ω+2ω0, tal com es pot veure a la figura 4.3. 
Aquesta component es pot utilitzar amb diversos objectius. En primer lloc, la seva 
divergència respecte una funció delta ideal dóna una idea de la qualitat de la mesura 
que s’ha realitzat. A més, qualsevol desviació de la dependència lineal entre κ (la 
freqüència real) i ω (la freqüència en banda base) indicarà un error en el calibratge de 
l’espectrògraf. 
 
La component a 2ω0 també permet obtenir E(t) si el pols G(t) és un pols ja conegut. 
Per tant, es pot utilitzar per a verificar la correcta caracterització de Blind-MEFISTO, 
comprovant que els dos polsos obtinguts compleixen l’equació 
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4.3. Cas degenerat: MEFISTO 
 
4.3.1. Motivació  
 
En aquesta secció s’exposa el cas degenerat de Blind-MEFISTO, és a dir, la situació 
en què els dos polsos desconeguts són de fet el mateix pols. De manera més 
concreta, s’analitzen alguns aspectes particulars que no són presents en el cas 
general. Com s’ha comentat amb anterioritat, aquest cas degenerat se sol anomenar 
senzillament MEFISTO. 
 
 
4.3.2. Estructura experimental 
 
A l’haver de caracteritzar un sol pols, MEFISTO usa una estructura lleugerament 
diferent, que està basada en l’autocorrelador interferomètric descrit en el punt 3.2.2 del 
capítol anterior i que utilitza un espectròmetre en lloc d’un fotodetector. Com és obvi, 



MEFISTO: Caracterització de polsos làser ultracurts 

62 

un dels dos làsers desapareix, i se substitueix per un interferòmetre de Michelson, que 
permet obtenir una rèplica retardada del pols de l’entrada. L’estructura resultant es pot 
observar a la figura 4.4. 
 
 

 
 

 
 
 
4.3.3. Caracterització del pols 
 
En el cas de degenerat, al treballar amb un únic pols, les equacions 4.14 i 4.16 són 
idèntiques i es redueixen a 
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Amb MEFISTO és necessari tenir present que la traça interferomètrica és simètrica 
respecte l’eix τ, i per tant la seva transformada de Fourier ha de ser real. D’aquesta 
situació se’n deriven dues conseqüències: la primera és que el numerador de les 
funcions Ω(ω,κ) és directament YMEF(ω,κ), amb la qual cosa Ω(ω,κ) es pot escriure 
com 
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Figura 4.4: Esquema de l’estructura col·lineal usada pel cas degenerat de 
MEFISTO. L’esquema és el mateix que el de l’autocorrelador interferomètric 
mostrat a la figura 3.1, amb la diferència que s’ha substituït el fotodetector 
per un espectròmetre. 
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on ψ=E0
SHGE0

2. Qualsevol component imaginària en la funció YMEF(ω,κ) serà atribuïble 
a un error experimental; en general, com que les condicions de mesura no són mai 
ideals, se sol utilitzar el valor absolut de la traça transformada. La segona 
conseqüència de la simetria que presenta la traça interferomètrica és que la 
indeterminació de signe a l’equació 4.21 dóna com a possibles resultats els camps 
E(ω) i E*(ω). Aquesta ambigüitat és equivalent a la que apareix amb FROG, i que ja es 
va esmentar en l’apartat  3.4.2. 
 
A diferència de Blind-MEFISTO, on és necessària una mesura addicional de l’espectre 
fonamental U2(ω), el cas degenerat MEFISTO permet que tota la informació del pols 
que cal caracteritzar s’obtingui directament de la traça interferomètrica transformada. 
 
 
4.3.4. Detecció d’errors 
 
Tal com s’ha descrit en l’apartat 4.2.3. pel cas general, amb MEFISTO també es pot 
fer ús de l’anàlisi marginal de la traça interferomètrica per detectar errors en 
l’adquisició de dades experimentals. A més, al treballar amb un sol pols, la relació 
entre el màxim i el mínim del marginal de temps haurà de ser de 8 a 1, tal com 
succeeix amb l’autocorrelació interferomètrica detallada en l’apartat 3.2.2. 
 
Per tal de validar la metodologia de caracterització del pols, i igual que ocorre en el  
cas de Blind-MEFISTO, es poden comparar la traça interferomètrica experimental i la 
traça generada a partir del resultat obtingut. En aquest cas apareix també la possibilitat 
de dur a terme una comprovació més simple, utilitzant de nou la relació 8:1 intrínseca 
que ha de tenir l’autocorrelació. 
 
Cal fer notar que amb MEFISTO no es pot utilitzar l’equació 4.20 per a comprovar si 
existeixen errors en la solució obtinguda, ja que la component YSHG(ω,κ) que hi apareix 
serà sempre l’espectre del segon harmònic. 
 
 
 
4.4. Anàlisi i comparativa de MEFISTO  
 
Ja s’ha comentat en les primeres línies del capítol que MEFISTO es pot considerar 
com una combinació entre una tècnica interferomètrica i una tècnica en el domini 
temps-freqüència. Aquesta natura ambivalent fa que presenti aspectes positius de tots 
dos tipus de tècniques. 
 
Un dels principals avantatges de MEFISTO és que, igual que SPIDER, permet 
extreure informació sobre el pols directament de les dades experimentals, utilitzant un 
procediment analític. Les tècniques en el domini temps-freqüència, com per exemple 
FROG, han d’usar un algorisme iteratiu que convergeixi cap a la solució. En canvi, 
com en el cas d’aquestes últimes, les dades experimentals de MEFISTO consisteixen 
en una traça amb informació en el domini temporal i en el domini freqüencial. Això fa 
que sigui un mètode robust, amb una capacitat de detecció d’errors fins i tot superior a 
la de FROG. 
 
Tal com s’ha pogut comprovar, l’esquema experimental de MEFISTO és simple, i vàlid 
per a qualsevol pols. Aquesta és una altra de les diferències que apareixen en front 
d’altres tècniques com SPIDER, on cal adaptar alguns components en funció de les 
característiques del pols que s’ha de mesurar. En el cas de MEFISTO, en canvi, no és 
necessari tenir coneixements previs sobre aquest pols. Únicament cal saber quina  



MEFISTO: Caracterització de polsos làser ultracurts 

64 

és la seva freqüència central en el cas de treballar amb Blind-MEFISTO, que per altra 
banda té l’avantatge de permetre la caracterització simultània de dos polsos.  
 
L’aspecte negatiu més destacable de MEFISTO es troba en el fet que és necessari 
adquirir un gran nombre de dades experimentals, amb la qual cosa no és possible 
utilitzar aquest mètode en temps real. 
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5. L’aplicació betaMEFISTO 
 
 
En el capítol número 5 de la memòria es recull informació relativa a l’aplicació 
betaMEFISTO, desenvolupada en aquest projecte de final de carrera, i que representa 
una implementació pràctica del plantejament teòric de MEFISTO.  
 
La primera part del capítol està dedicada a descriure-la i a presentar les seves 
especificacions i el seu funcionament bàsic. Un cop coneguts, en la segona part 
s’exposen les eines i materials a partir dels quals s’ha creat l’aplicació, així com els 
punts més rellevants del seu desenvolupament.  
 
 
 
5.1. BetaMEFISTO a nivell d’usuari 
 
5.1.1. Funcionament elemental 
 
Tal com s’ha exposat ja al capítol introductori, el desenvolupament de betaMEFISTO 
s’ha dut a terme amb l’objectiu que l’aplicació ofereixi a l’usuari dos modes de 
funcionament. El primer d’aquests modes, anomenat Teòric, s’usa per generar traces 
interferomètriques a partir de dos polsos ultracurts simulats matemàticament. Aquestes 
traces, descrites al punt 4.2.2, poden ser processades després amb la tècnica 
MEFISTO per tal d’estudiar el comportament de l’algorisme de recuperació de fase en 
funció dels polsos i dels paràmetres utilitzats. El segon mode, conegut com 
Experimental, permet analitzar directament traces interferomètriques reals, obtingudes 
al laboratori, i així fer una estimació del mòdul i la fase dels polsos que les han 
generat. 
 
 
5.1.2. Estructura  
 
BetaMEFISTO s’ha dissenyat i programat per tal que la interacció entre l’aplicació i 
l’usuari es faci a través d’una interfície gràfica o GUI (de les seves sigles en anglès, 
Graphical User Interface). D’aquesta manera s’ofereix un entorn visual que permet 
seleccionar opcions, introduir dades i representar informació de manera senzilla  
i sense la necessitat d’aprendre cap llenguatge de programació específic. 
 
A partir de la consideració sobre el tipus d’interfície i els requisits plantejats, l’aplicació 
s’ha dividit en tres grans blocs a nivell d’usuari. Cada un d’aquests blocs està constituït 
fonamentalment per una finestra principal, que disposa d’una funcionalitat i d’una sèrie 
de comandaments concrets, i des de la qual es pot accedir a altres blocs o a finestres 
secundàries. Tot seguit es comenten breument tant les tres finestres principals com les 
finestres secundàries o auxiliars.  
 
En el manual d’usuari de betaMEFISTO, que es troba en l’Apèndix B , es pot llegir  
una descripció més exhaustiva del funcionament de l’aplicació. Per altra banda, a 
l’Apèndix C  es documenta de manera detallada el seu codi font.  
 
 
Finestra teòrica 
 
La funció principal de la finestra teòrica (Theoretical) és la de simular matemàticament 
dos polsos làser ultracurts en el domini freqüencial, traslladar-los al domini temporal i 
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calcular amb ells una traça interferomètrica. El mòdul i la fase espectrals de cada pols 
queden definits a partir dels paràmetres que pot introduir l’usuari. Un cop generada la 
traça s’accedeix a la finestra d’anàlisi. 
 
A més de la traça interferomètrica, a partir dels dos polsos simulats es pot calcular 
també la traça cross-correlation FROG o X-FROG, sobre la qual se n’han fet ja 
diverses referències, en especial a l’apartat 3.4.3 del capítol sobre tècniques de 
caracterització. Altres de les accions que es poden dur a terme des d’aquesta finestra 
són carregar i desar els paràmetres del pols, carregar i desar els seus espectres i 
determinar quins han de ser els paràmetres usats en la simulació. 
 
A la figura 5.1 es mostra la finestra teòrica de betaMEFISTO. 
 
 

 
 

 
 
 
Finestra experimental 
 
La finestra experimental és la interfície des de la qual es pot carregar una traça 
interferomètrica obtinguda en el laboratori, i des d’on l’usuari pot introduir el valor dels 
paràmetres experimentals utilitzats en la seva obtenció. Permet distingir si cal treballar 
amb Blind-MEFISTO (és a dir, si la traça s’ha generat a partir de dos polsos ultracurts 
diferents) o bé amb single MEFISTO (si s’ha utilitzat un sol pols). En el primer cas es 
té l’opció de carregar els espectres dels polsos, escalar-los de forma adequada i 
d’editar-ne la seva representació gràfica. El segon, a més, permet calcular aquests 
espectres a través de la traça experimental i desar-los.  
 
De manera similar al cas anterior, quan es disposa de la traça interferomètrica, els 
paràmetres experimentals i els espectres dels polsos, l’usuari pot accedir a la finestra 
d’anàlisi. A banda, des de la finestra experimental es pot obtenir també la traça  
X-FROG a partir de la traça interferomètrica mitjançant la tècnica Collinear FROG. 

Figura 5.1: Captura de pantalla de la finestra teòrica de betaMEFISTO. 
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La finestra experimental es pot veure a la figura 5.2.  
 
 

 
 

 
 
 
 
Finestra d’anàlisi 
 
La finestra d’anàlisi de l’aplicació betaMEFISTO és on conflueixen les dues finestres 
anteriors, la teòrica i l’experimental. Es tracta de la interfície que permet l’anàlisi d’una 
traça interferomètrica i la reconstrucció dels polsos que l’han generada mitjançant la 
tècnica de caracterització MEFISTO, descrita en el capítol anterior. Si s’ha accedit a la 
finestra d’anàlisi des de la finestra teòrica, es comparen a més les fases obtingudes 
amb el valor correcte de les fases dels polsos originals. 
 
A la finestra hi apareix també la traça que s’ha analitzat, i se n’extreu la correlació 
entre els polsos usant el seu marginal de temps. Existeix també l’opció de generar una 
nova traça interferomètrica a partir dels dos polsos obtinguts, comparar-la amb la traça 
original i establir així un valor numèric que permeti mesurar la diferència entre totes 
dues traces. Tant la correlació com la traça interferomètrica calculada es poden 
utilitzar per comprovar l’existència d’errors en l’obtenció de dades experimentals i en 
l’aplicació dels algorismes de MEFISTO.  
 
Tots els resultats de la finestra es representen de manera gràfica, i es poden desar en 
forma de dades i també en format d’imatge. 
 
A la figura 5.3 es pot veure una captura de pantalla de la finestra d’anàlisi. 
 

Figura 5.2:  Captura de pantalla de la finestra experimental de betaMEFISTO 
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Finestres auxiliars 
 
A més de les finestres principals exposades, betaMEFISTO utilitza una sèrie de 
finestres auxiliars o secundàries que s’enumeren a continuació. 
 
La primera d’aquestes finestres és la finestra inicial, que s’obre a l’arrencar l’aplicació. 
Permet seleccionar entre els dos modes de funcionament que ofereix betaMEFISTO, i 
accedir per tant a la finestra teòrica o a la finestra experimental, segons correspongui. 
Se’n mostra una captura a la figura 5.4. 
 

 

 
 

 
 
 
S’ha creat també una finestra pensada per a la gestió d’arxius que contenen 
espectres. A través d’aquesta interfície gràfica es poden desar o carregar, en forma de 
vector de dades, els espectres fonamentals i de segon harmònic dels polsos amb els 

Figura 5.4: Captura de pantalla de la finestra d’inici de betaMEFISTO, amb els 
botons que permeten accedir a la finestra teòrica i a la finestra experimental. 
 

Figura 5.3: Captura de pantalla de la finestra d’anàlisi de betaMEFISTO. 
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quals es treballa. Segons el comandament des del qual s’obri la finestra, aquesta 
s’adaptarà per poder carregar els espectres des d’un arxiu existent, o bé per a poder 
desar-los en un de nou. L’estructura de la finestra es pot veure a la figura 5.5. 
 
 

 
 

 
 
 
El darrer tipus de finestra auxiliar és el de generació de traces. En el mode teòric 
permeten obtenir una traça interferomètrica o bé una traça X-FROG a partir de dos 
polsos simulats. Cridada des de la finestra d’anàlisi, calcula i mostra una nova traça 
interferomètrica a partir dels polsos obtinguts i la compara amb l’original. A la figura 5.6 
es mostra una captura de la finestra que genera traces interferomètriques teòriques. 
 
 

 
 

 

Figura 5.6: Captura de pantalla de la finestra que permet generar traces 
interferomètriques a partir de polsos teòrics simulats. 
 

Figura 5.5: Captura de pantalla de la finestra de gestió d’espectres 
en mode de desar arxius.  
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5.2. Desenvolupament de betaMEFISTO 
 
5.2.1. Eines utilitzades 
 
L’aplicació betaMEFISTO s’ha programat utilitzant la versió 7.1.0.246 (R14) de Matlab. 
S’ha triat aquesta eina perquè disposa d’un llenguatge de programació propi, el 
llenguatge M, que és senzill i que està enfocat de manera específica cap a la 
computació numèrica. A tot això cal afegir-hi també la capacitat de Matlab de 
representar dades i la facilitat que ofereix per crear interfícies gràfiques d’usuari. En 
aquest últim aspecte s’ha fet ús, concretament, de GUIDE. 
 
GUIDE és un entorn de programació visual de Matlab que facilita el desenvolupament 
d’interfícies gràfiques, i que separa la part referent al funcionament de l’aplicació de la 
part referent a la representació de la informació. Així, per cada finestra creada amb 
GUIDE es generen dos arxius: un arxiu amb extensió *.m, amb el codi font de 
l’aplicació corresponent a aquella finestra; i un arxiu binari amb extensió *.fig, que 
conté tot allò relacionat amb els controls gràfics i el seu aspecte visual.  
 
En el desenvolupament del codi font no s’ha partit des de zero, sinó que s’ha pres com 
a base un script desenvolupat a l’ICFO que simulava dos polsos ultracurts concrets,  
en generava la seva traça interferomètrica i l’analitzava mitjançant l’algorisme de 
recuperació de fase de MEFISTO. A banda de crear un programa amb una 
funcionalitat molt més àmplia, ha estat necessari el pas del codi de l’script, de tipus 
seqüencial, a un codi per a una aplicació amb interfícies gràfiques, seguint un 
paradigma de programació dirigida per esdeveniments. 
 
Tot el rerefons teòric de l’aplicació referent a MEFISTO s’ha obtingut majoritàriament 
dels dos articles amb les referències [1] i [2] al final del capítol, i els quals ja han  
estat esmentats prèviament en el projecte. Com a suport tècnic, a banda de la 
documentació sobre Matlab que ofereix el mateix entorn de desenvolupament, s’han 
utilitzat els dos textos referenciats amb els números [3] i [4]. 
 
 
5.2.2. Consideracions sobre la naturalesa de Matlab  
 
Traslladar els plantejaments teòrics de MEFISTO a una aplicació amb el funcionament 
descrit a la secció 5.1 no és un procediment trivial; entre altres coses, cal adaptar 
aquests plantejaments a les característiques i a les limitacions que presenta una eina 
com Matlab. A continuació s’exposen alguns dels aspectes més rellevants que, en 
aquest sentit, ha estat necessari prendre en consideració en el desenvolupament de 
betaMEFISTO. 
 
 
Funcions discretes 
 
Matlab va ser creat per treballar amb matrius; per tant, serà necessari adaptar les 
funcions i els algorismes de MEFISTO a aquesta realitat.  
 
Encara que en la definició teòrica de MEFISTO les funcions siguin contínues, caldrà 
convertir-les o bé en vectors, si es tracta de funcions d’una variable, o bé en matrius 
bidimensionals, si s’està treballant amb funcions de dues variables (com per exemple 
una traça interferomètrica). Això vol dir que les funcions teòriques es definiran només 
per a un conjunt finit i equiespaiat de valors del seu domini, com si s’haguessin 
mostrejat, convertint-se així en funcions discretes. 
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En conseqüència amb el que s’acaba d’exposar, les operacions entre funcions 
passaran a ser operacions amb vectors o amb matrius; i procediments com la 
derivació o la integració definida de funcions es tractaran a través de l’anàlisi 
numèrica. L’ús de funcions discretes implicarà també la necessitat de delmar o 
interpolar en alguns casos particulars; i serà rellevant a l’hora de calcular 
transformades de Fourier, tal com s’explica a continuació. 
 
 
Escalat de la transformada de Fourier 
 
Al treballar amb vectors i matrius, Matlab fa servir la transformada de Fourier discreta 
(DFT) en lloc de la transformada de Fourier contínua o la transformada en temps 
discret (DTFT). És necessari escalar aquesta transformada amb un factor que depèn 
de les característiques de la funció a transformar: si es tracta d’una funció que 
representa un senyal d’energia finita, el factor d’escala es correspon al període de 
mostreig temporal, o el que és el mateix, la separació en temps entre les mostres del 
vector a transformar (el paràmetre ∆t). En el cas de funcions de variable contínua amb 
una transformada de la forma h(f)·δ(f-a) el factor d’escala correspon llavors al valor 
1/N, on N és el número de mostres del vector. 
 
En el cas d’utilitzar la transformada de Fourier inversa, el factor que s’haurà d’utilitzar 
és l’invers del cas de la DFT: 1/∆t per a la primera situació i N per a la segona. 
 
A la figura 5.7 es mostra un exemple de l’aplicació dels factors d’escalat. La justificació 
de l’ús d’aquests factors concrets en la transformada de Fourier es desenvolupa en 
l’Apèndix D . 

 

 
 

 
 
 
Variables globals 
 
Les característiques de l’entorn de programació GUIDE i del llenguatge M fan que no 
sigui possible transferir informació de manera directa, amb pas de paràmetres, a les 
funcions que s’executen quan es produeix un esdeveniment (callbacks), com per 
exemple clicar un botó de la GUI o introduir un valor en un quadre de text. Per defecte, 

Figura 5.7 : A l’esquerra, un pols gaussià en el domini freqüencial, d’amplitud 
normalitzada 1 i ample de banda  Bw = 5 THz. A la dreta, la seva transformada 
de Fourier inversa calculada amb Matlab, usant un factor d’escalat 1/dt. 
L’amplitud màxima obtinguda és l’esperada segons les equacions 2.30 i 2.34: 
Bw·(π /(2·ln2))1/2 

≈ 5·1012 · 1.505 = 7.525·1012 (amb valors normalitzats). 
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les finestres utilitzen variables locals, que només són accessibles des de la funció on 
es declaren i que s’eliminen de la memòria un cop utilitzades.  
 
Existeixen diversos mecanismes per resoldre aquest problema. En el cas de 
betaMEFISTO s’ha optat per l’ús de variables globals, que serviran a més per 
emmagatzemar informació rellevant i que pot ser processada per qualsevol funció de 
les diferents finestres. Per tant, l’entorn de les variables globals constituirà un espai 
comú a tota l’aplicació que serà accessible des de qualsevol punt del codi.  
 
Amb la utilització de variables globals s’elimina també la necessitat de passar 
nombrosos paràmetres en la crida a determinades funcions o a l’hora d’obrir noves 
finestres. En general, però, l’ús de variables globals pot resultar conflictiu, i cal ser 
curós per exemple en els accessos compartits: en aquest sentit, els possibles casos 
de concurrència entre finestres que s’han detectat es gestionen amb les eines  
de control d’execució que ofereix Matlab (com la comanda uiwait).  Les variables 
globals utilitzades en l’aplicació tenen totes un nom que comença per “g_”, per a 
distingir-les de les possibles variables locals, i s’esborren de la memòria a l’iniciar la 
finestra teòrica i la finestra experimental, o el que és el mateix, a l’iniciar el mode de 
funcionament teòric i el mode experimental. 
 
Per altra banda, dins el codi d’una interfície, es pot accedir a les propietats i als valors 
associats als diferents elements gràfics que la formen a través d’una estructura de 
dades creada automàticament amb la funció handle. 
 
Les diverses variables globals utilitzades es descriuen a la part final de l’Apèndix C . 
 
 
Arrel quadrada d’una funció complexa 
 
En general, la fase angular d’una funció complexa ve donada, en Matlab, dins el rang 
de valors entre –π i π  radians: una fase angular de 3π radians, per exemple, es 
convertirà en la seva fase equivalent dins el rang, que serà π radians. Si es vol 
calcular l’arrel quadrada d’una funció d’aquest tipus amb la comanda sqrt, el que fa 
Matlab és dividir la fase directament per 2, amb la qual cosa s’obté una fase amb un 
recorregut entre – π/2 i π/2. Es tracta òbviament d’un resultat erroni, ja que la fase de 
l’arrel quadrada no necessàriament ha d’estar limitada entre aquests dos valors. 
  
La solució a la qüestió plantejada passa per tractar el mòdul i la fase de la funció per 
separat. Per una banda es calcula l’arrel quadrada del mòdul. Per l’altra, es corregeix 
la fase angular amb la comanda unwrap, que elimina la limitació entre –π i π  radians i 
ofereix un rang de valors infinit, i es divideix per dos. Finalment, cal tornar a unir el 
mòdul i la fase en una sola funció mitjançant una exponencial complexa. No és una 
solució òptima, perquè es considera només un dels dos valors possibles d’una arrel 
quadrada. Tot i això, en els casos detectats a l’aplicació s’observa que aquesta 
estratègia ofereix un resultat més acurat que el que s’obté a l’utilitzar directament la 
comanda sqrt. 
 
 
5.2.3. Consideracions sobre la naturalesa de MEFIST O 
 
De manera similar al punt anterior, s’enumeren a continuació algunes observacions 
referents al procés de disseny i programació de betaMEFISTO que, en aquest cas, 
tenen a veure amb les característiques de MEFISTO i amb la seva implementació 
pràctica. 
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Resolució de la traça transformada 
 
Tal i com s‘ha vist, per tal de caracteritzar dos polsos ultracurts amb MEFISTO es 
treballa amb la transformada de Fourier sobre l’eix τ de la traça interferomètrica 
generada pels dos polsos. El resultat és una traça definida sobre dos eixos 
freqüencials: l’eix f, sobre el qual es mostra l’espectre de la interferència entre els 
polsos; i l’eix κ, provinent del retard τ entre ells. Experimentalment, s’ha anunciat ja 
que la traça no és contínua, sinó que és una matriu definida per a un rang de valors 
finits i equiespaiats per un interval ∆f en l’eix f i per un interval ∆κ en l’eix κ. L’interval 
∆f depèn de la resolució de l’espectròmetre experimental, mentre que el valor de 
l’interval ∆κ correspondrà a l’invers de la finestra temporal en l’eix τ sobre la qual 
s’hagi obtingut la traça interferomètrica. Ambdós valors determinen la resolució de la 
traça transformada. 
 
El plantejament teòric de MEFISTO s’ha desenvolupat considerant que els intervals 
sobre l’eix f i sobre l’eix κ coincideixen2 (∆κ=∆f). En la finestra teòrica de l’aplicació es 
força aquesta igualtat quan se simulen traces interferomètriques. En canvi, quan 
s’usen traces experimentals, betaMEFISTO està adaptat per a que aquesta restricció 
no sigui estrictament necessària, i per a que quan ∆κ i ∆f no siguin iguals s’utilitzin 
tècniques d’interpolació o de delmat, segons correspongui.  
 
A partir de la idea anterior sorgeixen dues possibilitats: interpolar/delmar sobre l’eix κ 
o fer-ho sobre l’eix f. Tot i que la primera és mes senzilla d’implementar, ja que a la 
pràctica requereix només obtenir un vector nou a partir de la traça, s’ha triat la segona 
opció, que implica a més haver d’interpolar/delmar els espectres fonamentals i de 
segon harmònic. Una de les raons per seguir aquest criteri és que, amb els equips de 
laboratori dels que disposa l’ICFO, generalment s’obtindran traces experimentals on 
∆κ  > ∆f. Llavors, si s’interpola sobre κ es generen nous valors que poden ser erronis, 
mentre que si es delma sobre f, tot i que es perd informació, es treballa amb valors 
més propers als reals. L’altra raó prové del fet que, en general, sobre l’eix f és té una 
funció “suau” (smooth), sense canvis bruscos, i sobre κ la funció té un comportament 
més incert, per la qual cosa el risc d’eliminar informació rellevant o d’afegir-ne d’errònia 
és més elevat. 
 
 
Generació de la traça interferomètrica 
 
La generació de la traça interferomètrica que es porta a terme a la part teòrica segueix 
els mateixos passos que seguiria en el laboratori: s’estableix un retard entre els dos 
polsos simulats i es calcula l’espectre de la seva interferència (en aquest cas, el 
quadrat de la seva suma), i un cop fet, es modifica el valor del retard i es va repetint  
el procés a través d’un bucle. Quan s’ha finalitzat, la traça es retalla sobre l’eix f, 
deixant només valors al voltant de f=0, ja que els altres valors solen ser propers a 
zero. L’expressió que descriu la traça es pot trobar a l’equació 4.2, al capítol sobre la 
base teòrica de MEFISTO. 
 
Cal tenir en compte que per generar una interferència no es pren un sol pols de cada 
un dels dos tipus, sinó que es considera que cada pols forma part d’un tren de polsos, 
tal com succeeix en el laboratori amb un làser treballant en mode-locking. El període 
d’aquest tren és equivalent a la finestra temporal sobre la qual es defineix el pols 
simulat, i correspon al valor τtren=N/(M*f0), on N és el número de punts, M és un valor 
introduït per l’usuari i f0 és la freqüència central del pols. 
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Generació de la traça X-FROG 
 
La generació de la traça X-FROG es pot produir tant a la finestra teòrica com a la 
finestra experimental. En el cas teòric, la traça s’obté a partir dels polsos simulats 
seguint un algorisme similar al de la traça interferomètrica, amb la diferència que la 
interferència entre els dos polsos és ara el seu producte. En el cas experimental, en 
canvi, la traça X-FROG s’obté a partir de la traça interferomètrica, seguint el 
procediment descrit al paper amb referència [5] per casos amb geometria col·lineal  
(la tècnica Collinear FROG o C-FROG), i que consisteix fonamentalment en 
transformar la traça sobre l’eix τ, filtrar pas baix i, de nou en el domini temporal, 
separar el terme al voltant de κ=0 en dues traces: una traça amb valor continu sobre τ, 
per una banda, i la traça X-FROG per l’altra. 
 
L’expressió matemàtica de la traça X-FROG s’ha mostrat amb anterioritat a l’equació 
3.29 al parlar sobre les tècniques de caracterització derivades de FROG. En aquell 
mateix context s’havia fet un esment també a la tècnica C-FROG. L’amplitud de la 
traça obtinguda utilitzant aquesta tècnica és 4 vegades la de la traça calculada de 
manera directa, tal com es pot deduir del segons sumand de l’equació 4.18 del capítol 
anterior. En el punt 5.2.4 es mostra que el funcionament del procés de generació de la 
traça que es duu a terme en la finestra experimental és correcte. 
 
 
Càlcul dels espectres 
 
Tal com s’ha avançat al punt 4.3.3, quan es treballa amb single MEFISTO sobre una 
traça interferomètrica experimental no és necessari disposar ni de l’espectre 
fonamental del pols ni del seu espectre de segon harmònic, perquè existeix la 
possibilitat d’obtenir-los directament de la traça transformada. L’espectre de segon 
harmònic es pot obtenir a partir del terme al voltant de 2f0 de la traça transformada, de 
tal manera que2 
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SHG +== ≈ κκ ,       (5.1) 

 
on Yk≈2fo(f,κ=2f0+f) és el terme al voltant de 2f0 de la traça transformada, que correspon 
a la component espectral descrita prèviament a l’equació 4.19, però on s’ha substituït 
la freqüència angular ω per la freqüència lineal f. A single MEFISTO aquest terme 
equival a la delta que forma part del terme en contínua dividida per 2; de fet, s’ha 
utilitzat aquesta delta en la implementació del càlcul dels espectres en lloc de 
Yκ≈2fo(f,κ=2f0+f) perquè resulta més senzill obtenir-la de manera acurada. El terme en 
contínua s’ha definit amb anterioritat, a l’equació 4.18. 
 
Pel que fa l’espectre fonamental, la seva expressió ve donada per2 
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on YCFROG(f,0) és la transformada de Fourier de la traça FROG obtinguda a partir de la 
traça interferomètrica (usant el procediment C-FROG descrit anteriorment per obtenir 
X-FROG amb geometria col·lineal), i avaluada a κ=0. 
 
Amb Blind-MEFISTO, en principi, els espectres de segon harmònic es poden obtenir a 
partir de les expressions següents:2 
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on es té, igual que a l’equació 4.11, que ψ1=E0

SHGE0G0 i ψ2=G0
SHGE0G0. La funció 

YCFROG(0,0) és la transformada de la traça X-FROG obtinguda a partir de la traça 
interferomètrica i avaluada a κ=0 i f=0; Yδ(f,0) és la delta del terme en contínua i 
Yk≈2fo(f,κ=2f0+f) és, com en l’expressió 5.1, el terme al voltant de 2f0. Per la seva 
banda, P és un escalar que es pot obtenir mitjançant l’expressió2 
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on U(f) i V(f) són els perfils espectrals normalitzats dels dos polsos desconeguts, i que 
cal obtenir experimentalment.  
 
A la pràctica, però, existeix una limitació en càlcul dels espectres de segon harmònic, 
producte de la indeterminació en el signe de l’arrel de les expressions 5.3 i 5.4 per 
cada valor de f. A conseqüència d’això, les expressions només són vàlides quan les 
funcions dels espectres de segon harmònic no es creuen, és a dir, quan l’espectre d’un 
pols és, per cada valor de f, més gran o igual que l’espectre de l’altre pols. De 
qualsevol manera, les expressions 5.3 i 5.4 es poden utilitzar per conèixer l’amplitud 
real que han de tenir els espectres de segon harmònic mesurats independentment de 
la traça, considerant que els espectres fonamentals en banda base tinguin una 
amplitud normalitzada a f=0. 
 
Al punt 5.2.4, dedicat a la validació de diversos procediments usats en el codi de 
l’aplicació, es mostra que el càlcul d’espectres, tal com s’ha descrit, es realitza de 
manera correcta. També es pot apreciar de manera gràfica la limitació implícita en el 
càlcul pel cas de Blind-MEFISTO. 
 
 
Algorisme d’estimació de signe de l’arccosinus 
 
A l’algorisme de recuperació de fases de MEFISTO s’hi ha afegit un altre algorisme per 
fer front a l’ambigüitat de signe de les fases obtingudes, descrita a l’apartat 4.2.4, i que 
és producte del càlcul de l’arccosinus de la funció Ω(f,κ) (veure les equacions 4.13.a i 
4.13.b). L’arccosinus retorna un valor entre 0 i π, per tant, la seva utilització implica 
pèrdua d’informació, ja que la fase que es vol obtenir a partir de Ω(f,κ) tant pot ser 
positiva com negativa, és a dir, pot tenir valors entre -π i π. 
 
Al punt 4.2.4 s’han marcat també les línies bàsiques d’un possible algorisme per 
intentar resoldre l’ambigüitat, basat en identificar els punts on Ω(f,κ) tingui un valor 
proper a ±1. L’algorisme d’estimació de signe implementat, però, té un altre 
funcionament. A grans trets, de cada mostra de cos-1(Ω(f,κ)) s’avaluen els seus dos 
possibles valors (el positiu, per defecte, i el negatiu) i es tria aquell que tingui una 
pendent associada més propera a la pendent de la mostra anterior. L’avantatge 
d’aquest algorisme és que genera una única fase, en front de les dues fases possibles 
que s’obtenen amb l’altre. 
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Càlcul de l’error G 
 
El càlcul de l’error G és el criteri que s’utilitza per a quantificar la diferència entre la 
traça interferomètrica original i la traça que es calcula a partir dels polsos obtinguts 
amb MEFISTO. L’error G s’explica amb detall a l’apartat 6.1.2.  
 
Una condició necessària per a que aquest càlcul tingui sentit és que l’energia total de 
les dues traces que es comparen sigui la mateixa. A l’aplicar Blind-MEFISTO a una 
traça interferomètrica experimental es considera que els polsos en freqüència estan 
normalitzats a 1, i la seva amplitud, desconeguda, s’inclou implícitament en els 
espectres de segon harmònic (veure, per exemple, les equacions 5.3 i 5.4, on les 
amplituds dels polsos E0 i G0 es troben en els termes ψ1 i ψ2). Per tant, amb tota 
probabilitat, les amplitud dels polsos obtinguts seran diferents a les amplituds dels 
polsos originals, i en conseqüència, les dues traces tindran una energia diferent. Per 
solucionar-ho s’escala la traça calculada per a que la seva energia sigui la mateixa que 
la de la traça original. Una situació similar es pot produir amb single MEFISTO, si 
l’amplitud dels espectres utilitzats (si estan desats en un arxiu, per exemple) està 
escalada respecte l’amplitud dels polsos amb què s’han generat la traça 
interferomètrica. 
 
 
Anàlisi segons l’origen de la traça interferomètrica 
 
A la finestra d’anàlisi de betaMEFISTO s’hi pot arribar tant des de la finestra teòrica 
com des de la finestra experimental. El funcionament de la finestra d’anàlisi  
és fonamentalment el mateix en els dos casos, però hi ha tres punts concrets, derivats 
de les observacions exposades, en què es fa necessari distingir des de quina des les 
dues finestres s’hi ha accedit, ja que el tractament que se segueix és lleugerament 
diferent segons si la traça ha estat simulada o s’ha obtingut experimentalment. 
 
El primer punt és conseqüència de la interpolació o delmat d’una traça interferomètrica 
d’origen experimental. Si ha estat necessari dur a terme aquest procés, les fases 
recuperades mitjançant MEFISTO hauran de patir el procés contrari, per tal que el seu 
número de punts coincideixi amb el número de punts sobre l’eix f de la traça original i 
es pugui calcular l’error G sense més entrebancs.  
 
El segon punt és la representació de les fases obtingudes. En el cas de treballar amb 
una traça simulada, és a dir, d’accedir a la finestra d’anàlisi des de la finestra teòrica, 
es representen també les fases dels polsos simulats originals. D’aquesta manera es 
pot comparar directament la fase obtinguda amb la fase esperada. 
 
El darrer punt on és necessària la distinció és a l’hora de calcular l’error G. L’escalat de 
la traça interferomètrica calculada serà només necessari en el cas de treballar amb 
una traça d’origen experimental. 
 
 
5.2.4. Validació del codi font 
 
Com en qualsevol desenvolupament de software, ha estat necessari validar la 
implementació i el correcte funcionament dels diversos blocs que formen el codi  
font de l’aplicació betaMEFISTO. A continuació s’exposa quins han estat els processos 
de validació d’alguns dels algorismes implementats que es consideren més complexos 
o més rellevants.  
 
La descripció dels algorismes que s’han validat s’ha dut a terme ja en el punt 5.2.3.  
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Tècnica Collinear FROG 
 
Per tal de validar la implementació de la tècnica C-FROG s’ha generat la traça 
interferomètrica i la traça X-FROG de diversos parells de polsos simulats amb Matlab. 
Per cada cas, un cop s’ha disposat de les dues traces, s’ha aplicat la tècnica C-FROG 
sobre la traça interferomètrica, i el resultat obtingut s’ha comparat amb la traça  
X-FROG corresponent. En tots els casos, com per exemple el que es mostra a la 
figura 5.8, la traça resultant equival a la traça X-FROG multiplicada per un factor 4, que 
és precisament el resultat esperat. 
 

 

 
 

 
 
 

Espectres en el cas degenerat 
 
Tal com s’ha exposat ja al voltant de les equacions 5.1 i 5.2, en el cas degenerat de 
MEFISTO l’espectre fonamental i l’espectre de segon harmònic del pols que cal 
caracteritzar es poden obtenir a partir de la traça interferomètrica transformada, usant 
un algorisme diferent per cada cas. 
 
La validació dels dos algorismes s’ha fet utilitzant traces interferomètriques generades 
per polsos simulats, comparant els espectres reals amb els que s’han obtingut com a 
resultat de cada un dels algorismes. En primer lloc, però, s’ha comprovat que les 
funcions sobre f que s’obtenen de la traça transformada siguin correctes. En el cas 
degenerat s’ha de complir que2 
 

2
002 ))(()2,(

0
fUEfffY SHG

SHG
f ⋅=+=≈ κκ ,                   (5.6) 

 
és a dir, el terme a 2f0 ha de ser el quadrat de l’espectre de segon harmònic del pols 
quan es treballa amb single MEFISTO. En aquesta situació, a més, es pot deduir de 
les equacions 5.3 i 5.4 que  
 

2
0 ))((2)0,( fUEfY SHG
SHG ⋅⋅==κδ ,               (5.7) 

 
i per tant, combinant les equacions 5.6 i 5.7, es tindrà que 

Figura 5.8 : La traça de l’esquerra és una traça X-FROG obtinguda de manera teòrica a 
partir de dos polsos simulats. La traça de la dreta és la traça X-FROG obtinguda a partir 
de la traça interferomètrica generada amb els mateixos dos polsos. Ambdues traces 
coincideixen, amb l’única diferència que la de la dreta té, tal com s’espera, una amplitud 
4 cops superior. 
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tal com s’havia avançat en el punt 5.2.3, al descriure el procediment de càlcul dels 
espectres pel cas degenerat. 
 
Un cop validades les funcions, es comparen els  espectres reals dels polsos simulats 
amb els espectres recuperats a partir de les seves traces interferomètriques. A l’hora 
d’obtenir els espectres fonamentals, en alguns casos, apareix un arrissat en els punts 
on l’espectre té un valor proper a zero, tal com es mostra a l’exemple de la figura 5.9. 
Aquest arrissat pot tenir l’origen en l’arrel quadrada que apareix a l’equació 5.3 i que 
provocaria una pèrdua d’informació, ja que per cada punt de la funció avaluada es 
considera únicament el signe positiu de l’arrel resultant de l’operació. 
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Pel que fa als espectres de segon harmònic, no s’han detectat diferències destacables 
entre els espectres reals i els obtinguts a partir de la traça. A la figura 5.10 es mostra 
un exemple comparant aquests dos tipus d’espectres.  
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Figura  5.10: Al gràfic de l’esquerra, l’espectre de segon harmònic d’un 
pols simulat amb Matlab. Al de la dreta, l’espectre de segon harmònic 
obtingut a partir de la traça interferomètrica generada pel mateix pols. 

Figura 5.9 : Al gràfic de l’esquerra es mostra l’espectre d’un pols simulat amb 
Matlab. Al gràfic de la dreta, el resultat d’aplicar l’algorisme de recuperació 
d’espectre sobre la traça interferomètrica generada pel mateix pols. 
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Espectres de segon harmònic en Blind-MEFISTO 
 
Igual que s’havia fet en el cas anterior, s’han utilitzat també traces interferomètriques 
generades per simulació per tal de validar l’algorisme d’obtenció dels espectres de 
segon harmònic. De manera anàloga, també s’han comparat en primer lloc les 
diferents funcions extretes de la traça interferomètrica transformada amb els valors 
teòrics esperats. Aquestes funcions són les que apareixen a les equacions 5.3 i 5.4, i 
per tal de verificar-les cal que es compleixi, en primer lloc, que2 
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en altres paraules, la delta del terme en contínua de la traça transformada equival a la 
suma dels quadrats dels espectres de segon harmònic. També s’ha de complir que2 
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és a dir, el mòdul del terme al voltant de 2f0 ha de ser el producte dels dos espectres 
de segon harmònic. Finalment, coneixent la traça X-FROG, es pot comprovar que el 
valor del paràmetre P de l’equació 5.5 s’obté de manera correcta si2 
 

( ) PGEYCFROG
2
0

2
040,0 = ,    (5.11) 

 
on YCFROG(0,0) és el valor a (f=0, κ=0) de la transformada de Fourier de la traça  
X-FROG, obtinguda mitjançant la tècnica Collinear FROG; i E0 i G0 són les amplituds 
dels espectres fonamentals a f=0.  
 
Quan s’han verificat les funcions i valors anteriors, es comparen els espectres de 
segon harmònic originals amb els resultats de l’aplicació de l’algorisme sobre la traça 
interferomètrica, és a dir, amb els espectres de segon harmònic calculats. A la figura 
5.11 es mostra una de les comparacions que s’han dut a terme. 
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Figura 5.11 : Al gràfic de l’esquerra, els espectres de segon harmònic de dos polsos 
simulats amb Matlab, multiplicats per l’amplitud dels espectres fonamentals a f=0. Al 
de la dreta, els espectres de segon harmònic, multiplicats pel mateix factor, 
obtinguts a partir de la traça interferomètrica generada pels dos polsos. Encara que 
similars, els polsos reals i els polsos obtinguts són diferents. 
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Tal com s’havia esmentat prèviament, i com es pot observar a la figura 5.11, si els dos 
espectres de segon harmònic es creuen en algun punt llavors es confonen els seus 
perfils, i per tant l’algorisme no té validesa estricta. Això es deu a la pèrdua 
d’informació lligada al signe en les arrels quadrades de les equacions 5.3 i 5.4. De 
qualsevol manera, l’amplitud dels espectres a f=0 és correcta, i per tant es pot utilitzar 
per escalar convenientment els espectres de segon harmònic mesurats externament. 
 

 
Algorisme de MEFISTO 
 
Si bé un dels objectius d’aquest projecte és l’estudi quantitatiu de la implementació  
de l’algorisme de MEFISTO i de l’algorisme de detecció (o estimació) de signe de 
l’arccosinus (referenciat al punt 5.2.3), s’ha dut a terme prèviament una validació 
qualitativa del procés de caracterització de polsos. Per fer-ho s’han generat diverses 
traces interferomètriques a partir de parells de polsos simulats de diferent complexitat, 
s’han processat a partir de la implementació dels dos algorismes i s’han comparat les 
fases obtingudes amb les fases reals. En general, i a l’espera d’una anàlisi més 
detallada al capítol següent, la fase real i la fase obtinguda coincideixen en els punts al 
voltant de f=0, amb la qual cosa es dóna validesa a les implementacions 
 
A la figura 5.12 es pot observar un exemple del resultat d’una de les proves de 
validació. 
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-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-15 -10 -5 0 5 10 15

Freqüència (THz)

F
as

e 
(r

ad
)

 
 

 
 
 
 
5.3. Referències 
 

1. I. Amat-Roldán, I.G. Cormack, P. Loza-Álvarez, D. Artigas, “Measurement of 
electric field by interferometric spectral trace observation”, Optics Letters,  
Vol. 30, núm. 9, 1063-1065 (2005).  

2. I. Amat-Roldán, D. Artigas, I.G. Cormack, P. Loza-Álvarez, “Simultaneous 
analytical characterisation of two ultrashort laser pulses using spectrally 
resolved interferometric correlations”, Optics Express, Vol. 14, núm. 10,  
4538-4551 (2006).  

Figura 5.12 : Fases de dos polsos teòrics (E i G) recuperades simultàniament amb 
betaMEFISTO. En color blau fosc es representa la fase calculada, i en color blau 
clar la fase real. S’ha afegit l’espectre dels polsos en color gris i traç discontinu, 
perquè serveixi per determinar de manera aproximada l’ample de banda on la fase 
calculada és rellevant. 
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6. Estudi sobre l’aplicació betaMEFISTO 
 
 
Un cop s’ha tingut enllestida l’aplicació betaMEFISTO, descrita al capítol anterior, s’ha 
dut a terme un estudi sobre la seva eficàcia a l’hora de caracteritzar polsos làser 
ultracurts. Els resultats que s’han obtingut es recullen en el capítol que es desenvolupa 
a continuació. 
 
En la primera part del capítol es descriuen els plantejaments i els criteris que s’han 
seguit per tal d’avaluar betaMEFISTO. A partir d’aquests fonaments, a la segona part 
s’estudia el comportament del mode teòric de l’aplicació en funció dels polsos utilitzats, 
intentant identificar també aquells aspectes sobre els quals, més endavant, s’haurà de 
seguir treballant. Per acabar, la darrera part del capítol està dedicada al mode 
experimental, on apareixeran nous factors que caldrà considerar. Per analitzar aquesta 
part es fan servir traces generades numèricament amb característiques pròpies de les 
traces experimentals, i també una traça obtinguda experimentalment. 
 
 
 
6.1. Introducció 
 
6.1.1. Plantejament  
 
L’aplicació betaMEFISTO compta amb dos modes de funcionament, als quals s’ha  
fet referència amb anterioritat: un mode teòric, que permet simular polsos 
matemàticament i generar amb ells traces interferomètriques, i un mode experimental, 
que fonamentalment permet carregar traces i espectres desats en un arxiu. Quan es 
disposa de les traces i els espectres corresponents, sigui quin sigui el seu origen, es 
processen i s’obté el mòdul i la fase dels dos polsos ultracurts que les han generat, 
utilitzant en tots dos casos el mateix algorisme. 
 
L’estudi de l’eficiència de betaMEFISTO s’ha basat en dur a terme diversos processos 
de caracterització pel mode teòric i el mode experimental,  utilitzant després el mètode 
experimental estàndard que s’usa per comprovar la caracterització de polsos 
ultracurts. Aquest mètode consisteix en prendre els dos polsos resultants de cada 
procés, generar a partir d’ells una nova traça interferomètrica i comparar-la  
amb la traça interferomètrica original corresponent (que haurà estat carregada o 
simulada, segons el mode de funcionament). Una major similitud entre la traça original 
i la nova traça indicarà, en principi, una caracterització més acurada, i per tant una  
menor diferència entre els polsos originals i els polsos resultants del procés de 
caracterització.  
 
 
6.1.2. Error G 
 
El mètode usat per quantificar la similitud entre dues traces, sobre el qual també se 
n’ha fet ja algun incís en el capítol 5, és el càlcul de l’error G, anomenat també 
desviació de la mitja quadràtica o RMSE (Root-mean-square error). Si es consideren 
X(i,j) i Y(i,j) la traça interferomètrica original i la nova traça interferomètrica calculada 
mitjançant els polsos recuperats, respectivament, llavors l’error G entre les dues traces 
vindrà donat per l’expressió següent: 
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on Nτ és el número de punts de les traces interferomètriques sobre l’eix de delay τ, i 
Nf és el número de punts de les traces sobre l’eix de freqüència: cal tenir en compte, 
doncs, que l’error G dependrà de la mida de les traces. Per altra banda, s’observa que 
com més similitud existeixi entre les traces X(i,j) i Y(i,j), menor serà l’error G obtingut. 
 
A l’aplicació betaMEFISTO es fa servir l’error G normalitzat. En aquest cas, la fórmula 
corresponent és 
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= ,                      (6.2) 

 
on xmax és el valor màxim de la traça interferomètrica original i xmin n’és el valor mínim. 
De les dues equacions anteriors es dedueix que el valor màxim que pot prendre  
l’error G normalitzat és 1. 
 
BetaMEFISTO s’ha desenvolupat perquè l’error G entre les dues traces es pugui 
calcular directament des de la finestra d’anàlisi (veure el punt 5.1.2). 
 
 
 
6.2. Estudi del mode teòric 
 
6.2.1. Introducció 
 
Per a l’estudi del mode de funcionament teòric de betaMEFISTO s’han processat 
diverses traces interferomètriques, generades cada una d’elles amb diferents parells 
de polsos simulats matemàticament. Per a la simulació de cada parell de polsos s’han 
utilitzant valors diferents per a paràmetres com l’ample de banda, el perfil espectral, la 
forma de la fase o l’amplitud. Com s’ha suggerit ja, l’anàlisi s’ha fet prenent com a base 
els valors de l’error G obtinguts amb cada caracterització. 
 
 
Obtenció i classificació de les dades 
 
La simulació de cada parell de polsos ultracurts i el càlcul de les seves traces 
corresponents s’ha realitzat des de la finestra Teòrica de betaMEFISTO. Cada cop que 
s’ha obtingut una traça interferomètrica s’ha accedit a la finestra d’anàlisi, on aquesta 
traça s’ha utilitzat per dur a terme la caracterització dels polsos mitjançant l’algorisme 
MEFISTO. Finalment, amb l’opció “Calculated trace” de la mateixa finestra, s’ha 
generat la nova traça i s’ha comparat amb l’original, obtenint l’error G existent entre 
totes dues. 
 
Els diversos valors de l’error G calculats s’han recollit i classificat segons els 
paràmetres amb què s’han simulat els polsos que han servit per obtenir-los. En una 
escala superior, a més, s’han diferenciat dos casos: en primer lloc s’han agrupat els 
valors de l’error G obtinguts al treballar amb single MEFISTO, simulant i caracteritzant 
un únic pols teòric; i en segon lloc s’ha considerat el cas Blind-MEFISTO, on s’han 
generat i caracteritzat simultàniament dos polsos làser ultracurts.  
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Totes les dades que s’han recollit relatives a l’error G es poden trobar a l’Apèndix E . 
 
 
Objectius  
 
Un dels propòsits de l’anàlisi serà estudiar com depèn l’error G del tipus de polsos 
caracteritzats i dels paràmetres usats a l’hora de simular-los, i a partir d’aquí intentar 
buscar patrons de comportament. També es pretén fer una estimació de quins són  
els diversos factors específics que influeixen en aquest error i que, per tant, fan que  
la caracterització no sigui exacta. Finalment, existeix l’objectiu de determinar 
qualitativament un rang de valors dels diversos paràmetres dels polsos dins el qual 
tingui sentit dur a terme una anàlisi mitjançant betaMEFISTO, i establir també un 
llindar en l’error G per sota del qual es pugui considerar que la caracterització es fa 
d’una forma correcta. 
 
 
6.2.2. Single  MEFISTO 
 
S’analitza a continuació l’aplicació betaMEFISTO quan aquesta treballa en mode teòric 
i en el cas degenerat o single MEFISTO, en el qual se simula i es processa únicament 
un sol pols.  
 
 
Error G segons l’ample de banda i la forma del pols 
 
Per tal d’estudiar la relació entre el perfil en freqüència d’un pols i l’error G associat a 
la seva caracterització s’han simulat i processat polsos amb diferent forma i ample de 
banda, tots ells sense fase i amb una longitud d’ona central de 800 nm. Cada pols s’ha 
generat usant 212 punts, amb la qual cosa les traces interferomètriques corresponents, 
per tal com s’ha implementat l’aplicació, han estat de 212 x 28 punts. 
 
La forma dels polsos en el domini freqüencial ve determinada per la suma de dos 
perfils gaussians amb una determinada separació espectral (shift) entre ells, cada un 
dels quals pot tenir una amplitud i un ample de banda diferents. Per simular-los s’han 
utilitzat amples de banda que van des d’1 nm (0,4688 THz) a 200 nm (92,33 THz), 
shifts des dels 5 nm (2,358 THz) als 100 nm (53,58 THz) i amplituds màximes des  
de 0,1 W/cm2 a 10 W/cm2. 
 
Es considera en primer lloc el cas més simple, que correspon a l’estudi de l’error G per 
a un pols de perfil purament gaussià en funció de quin sigui el seu ample de banda. 
Representant totes dues magnituds en escala logarítmica, tal com s’ha fet a la figura 
6.1, s’observa que hi ha una relació aproximadament lineal entre el logaritme de 
l’ample de banda del pols i el logaritme de l’error G obtingut al caracteritzar-lo. Aquesta 
gràfica, a més, indicaria quin és l’error G bàsic que es pot obtenir amb betaMEFISTO 
al caracteritzar un pols qualsevol d’un cert ample de banda a partir d’una traça d’una 
mida 212 x 28 punts, ja que el fet de tenir una fase nul·la no hauria de suposar cap 
dificultat als algorismes de MEFISTO dedicats a recuperar-la, i per tant no haurien de 
tenir influència sobre l’error G. 
 
Al voltant d’aquestes dades es fa una primera observació, que és la que es qüestiona 
quin és l’origen de l’error G entre la traça simulada original i la nova traça obtinguda, 
tenint en compte que aquest no prové directament dels algorismes de recuperació de 
la fase. De fet, mitjançant l’observació directa, en alguns punts s’han trobat diferències 
de l’ordre de 10-7 radians entre la fase real dels polsos i la fase recuperada. Per  
trobar-hi una resposta cal tenir present que Matlab treballa amb valors discrets i càlcul 
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numèric, que tenen associades una sèrie de limitacions a l’hora de representar 
funcions de variable contínua (com els polsos de perfil gaussià, per exemple). A banda 
de tot això cal considerar també el procés d’interpolació que es produeix durant el 
càlcul de la nova traça: en un moment determinat, els polsos en freqüència recuperats 
es traslladen al domini temporal i s’interpolen, de tal manera que passin a tenir la 
mateixa resolució en temps que la que té la traça original en l’eix de retard τ. Aquest 
procés d’interpolació, al fer una estimació de valors aproximada, contribuiria a 
incrementar el valor de l’error. 
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Es pot fer també una segona observació, en aquest cas al voltant del fet que l’error G 
augmenta amb l’ample de banda del pols. Una de les possibles causes està 
relacionada amb la dependència de l’error amb la mida de la traça interferomètrica: un 
major ample de banda implica una proporció més elevada de valors significatius a  
la traça i, per tant, un major nombre de valors diferents de zero que influiran a l’hora de 
calcular l’error G. A la figura 6.2 es mostra un exemple d’aquesta situació, comparant 
la traça interferomètrica obtinguda amb un pols de 10 nm i la traça obtinguda amb un 
pols de 50 nm. Es pot comprovar que totes dues traces tenen el mateix número de 
punts, però en el primer cas la quantitat d’aquests que tenen un valor proper a zero, i 
per tant afecten menys l’error G, és superior. També cal tenir en compte que un major 
ample de banda implica un pols més curt en temps, que alhora estarà representat amb 
menys punts significatius dins de la durada del pols. La traça resultant d’aquests 
polsos serà més imprecisa que una traça calculada amb polsos més ben definits. 
 
A partir d’aquí, analitzant la resta de casos i de resultats obtinguts, s’observa que en 
general l’ordre de magnitud de l’error G depèn fonamentalment de l’ample de banda 
del pols que es mesura, més que no pas de quina és la seva forma específica. Per 
exemple, un únic pols de 25 nm d’ample de banda dóna un error similar al de dos 
polsos de 10 nm amb una separació entre màxims de 20 nm (veure l’Apèndix E ). En 
aquest sentit, la gràfica del la figura 6.1 és pot utilitzar com una referència. Finalment 

Figura 6.1 : Error G obtingut amb betaMEFISTO al simular i recuperar un únic pols 
de perfil gaussià, sense fase, segons el seu ample de banda. Cada pols s’ha 
simulat en freqüència amb 212 punts, amb una longitud d’ona central de 800 nm, 
amplitud 1 W/cm2 i sense shift. Tant l’error G com l’ample de banda estan 
expressats en escala logarítmica.  
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s’ha comprovat també, tal i com s’esperava, que l’escalat d’amplitud de polsos amb la 
mateixa forma no modifica l’error G. 
 
 

      
 

 
 
 

 
Error G en polsos amb la fase quadràtica 
 
La segona part de l’estudi de single MEFISTO gira al voltant de la relació entre la fase 
quadràtica dels polsos i l’error G obtingut al caracteritzar-los. S’han utilitzat ara  
polsos de perfil purament gaussià simulats amb 212 punts, amb una longitud d’ona 
central de 800 nm i un ample de banda de 10 nm (4,688 THz), 25 nm (11,72 THz) i  
50 nm (23,42 THz). Les traces, com sempre que es treballa amb polsos simulats de 
212 punts, tindran una mida de 212 x 28 punts. En aquest cas, a més, s’ha afegit als 
polsos una fase que té dependència quadràtica amb la freqüència. Per tal de 
quantificar aquesta fase serà útil introduir dos conceptes que hi estan relacionats: els 
coeficients de fase i l’ample de banda significatiu. 
 
A l’apartat 2.1.2 s’ha caracteritzat la dispersió d’un pols làser ultracurt aproximant la 
constant de propagació pels quatre primers termes del seu desenvolupament de 
Taylor, el que dóna com a resultat una fase espectral en forma de polinomi de  
3r grau. A l’aplicació betaMEFISTO es poden simular polsos ultracurts amb aquest 
plantejament com a base, de tal manera que en el domini freqüencial es poden 
expressar de la forma 
 

))(exp()()( 0
3

3
2

20 πθ++⋅= fQfQjfEfE ,          (6.3) 
 
on E0(f) és el mòdul en freqüència; Q2 i Q3 s’han anomenat coeficients de fase 
quadràtica i cúbica, respectivament; i θ0 és l’offset o desplaçament de la fase sobre 
l’eix d’ordenades. No s’ha inclòs cap terme de fase lineal perquè traslladat al domini 
temporal es converteix en un retard que no té cap rellevància sobre la caracterització 
de polsos ultracurts. Els coeficients de fase i l’offset són els paràmetres a partir dels 
quals l’usuari de betaMEFISTO pot determinar la fase del pols que està simulant.  
Pel cas d’estudi que es descriu s’ha pres un offset igual a zero i un rang de valors  
de Q2 de tal manera que l’ample de banda significatiu de la fase corresponent prengui 
valors, aproximadament, entre 1 i 5 cops l’ample de banda del pols. 

Figura 6.2 : Traces interferomètriques generades amb un pols de perfil 
gaussià i d’ample de banda de 10 nm (esquerra) i de 50 nm (dreta), 
representades sobre els mateixos eixos.  
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Per a la fase quadràtica es defineix l’ample de banda significatiu com aquella amplada 
espectral per a la qual la fase canvia π radians. La definició és anàloga en el cas de 
treballar amb fase cúbica, i s’usarà més endavant. Ambdós conceptes es poden 
expressar de forma matemàtica, respectivament, com  
 

22 QB π= ,                  (6.4.a) 

 3
33 QB π= ,                   (6.4.b) 

 
on Q2 és el coeficient de fase quadràtica i Q3 el coeficient de fase cúbica. Per 
comoditat, en aquest projecte s’introdueix també el concepte d’ample de banda 
significatiu normalitzat, que s’ha definit com la relació entre un dels dos amples de 
banda significatius i l’ample de banda real del pols, i que s’expressa com 
 

polsfBB ∆=′ .                               (6.5) 

 
Per tenir una idea del significat de B’, la taula 6.1 mostra la durada d’un pols làser 
ultracurt en funció del seu ample de banda, expressat en nanòmetres, i de l’ample de 
banda significatiu normalitzat de la seva fase quadràtica. 
 
 

 B’→ ∞ B’=4 B’=2 B’=1 B’=0,5 

Pols de 10 nm 94 fs 95 fs 108 fs 233 fs 862 fs 

Pols de 25 nm 37 fs 38 fs 43 fs 94 fs 343 fs 

Pols de 50 nm 19 fs 19 fs 22 fs 47 fs 173 fs 

 

 
 
Una manera de veure de forma ràpida i intuïtiva com influeix la fase quadràtica sobre 
l’error G és representant gràficament les dades obtingudes pels polsos de 10, 25 i  
50 nm. Si per cada un d’ells es dibuixa en un gràfic l’error G en funció de l’ample de 
banda significatiu normalitzat, s’obtenen llavors tres corbes com les que es poden 
observar a la figura 6.3. La gràfiques que hi apareixen indiquen que en el 
comportament de l’error G en funció de la fase quadràtica es distingeixen dos règims 
de funcionament. El primer es produeix quan l’ample de banda significatiu de la fase 
es troba per sobre d’un determinat llindar. Sota aquesta condició l’error depèn 
únicament de l’ample de banda del pols, i té el mateix valor que si la fase fos nul·la. 
Quan el coeficient de fase quadràtica creix i l’ample de banda significatiu se situa per 
sota del llindar esmentat, llavors l’error G comença a créixer amb la fase. Si es 
representa l’error en una escala logarítmica, en el segon règim de funcionament totes 
les corbes tendeixen cap a una mateixa recta, que indica que l’error G seria 1 (el 
màxim valor possible) quan l’ample de banda significatiu fos 0, és a dir, quan el 
coeficient de fase Q2 fos infinit. 
 

L’increment de l’error G en el segon règim de funcionament és conseqüència de 
l’algorisme d’estimació del signe de l’arccosinus de la funció Ω(f,κ), descrit en un 
subapartat específic del punt 5.2.3. Sembla que l’algorisme no resol correctament el 
signe quan l’arccosinus passa de π/2 a -π/2 i viceversa. En conseqüència, el valor de 
fase que s’obté en aquells punts és incorrecte, i l’error generat es va arrossegant 

Taula 6.1 : Durada d’un pols en funció del seu ample de banda i de la seva fase 
quadràtica expressada mitjançant B’. 
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durant tot el procés de caracterització. Si l’obtenció d’un valor de fase erroni es fa en 
un punt fora de l’ample de banda del pols, aquesta fase no serà rellevant i no generarà 
cap inconvenient; en canvi, si es fa dins de l’ample de banda, la fase a partir d’aquell 
punt i fins a l’extrem més proper del pols serà incorrecta. Cal pensar que, com més 
gran sigui el coeficient de fase, els salts entre -π/2 i π/2 a l’arccosinus seran més 
propers a la part central del pols, i per tant hi haurà un error més gran en l’obtenció de 
la fase. Els problemes que presenta l’algorisme són un dels aspectes sobre els quals 
caldrà treballar en el desenvolupament de MEFISTO posterior a aquest projecte. 
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A la figura 6.4 es compara un arccosinus abans i després de ser processat per 
l’algorisme. El perfil resultant, de color blau, hauria de correspondre aproximadament a 
una fase en forma de paràbola, amb salts entre els valors al voltant de –π/2 i π/2 en 
lloc dels pics que hi apareixen. 
 
 
Error G en polsos amb la fase cúbica 

 
De manera similar al cas que s’acaba d’exposar, es pretén ara estudiar la relació  
en single MEFISTO entre la fase cúbica dels polsos i l’error G que s’obté al 
caracteritzar-los. En aquest cas s’han usat també polsos de perfil purament gaussià, 
simulats amb 212 punts, amb una longitud d’ona central de 800 nm i un ample de 
banda de 10 nm (4,688 THz), 25 nm (11,72 THz) i 50 nm (23,42 THz). La diferència és 
que ara la fase espectral dels polsos, com és obvi, serà cúbica. Es torna a fer ús de la 
idea dels coeficients de fase i de l’ample de banda significatiu (veure equacions 6.3 a 
6.5), aplicats ara per quantificar la fase cúbica. En aquest cas, els polsos s’han simulat 
amb un rang de valors del coeficient Q2 per tal que l’ample de banda significatiu de la 
fase cúbica sigui entre 1 i 4 cops l’ample de banda del pols. També de manera 
anàloga al que s’ha fet amb l’anàlisi de la fase quadràtica, a la taula 6.2 es mostra la 
durada dels polsos en funció del seu ample de banda i de B’. 

Figura 6.3 : Error G obtingut amb betaMEFISTO al simular i recuperar polsos de 
perfil gaussià, fase espectral quadràtica i ample de banda de 10 nm (4,688 THz, traç 
blau), 25 nm (11,72 THz, traç grana) i 50 nm (23,42 THz, traç groc) segons l’ample 
de banda normalitzat. Els polsos s’han simulat amb 212 punts i una longitud d’ona 
central de 800 nm. L’error G s’ha representat en escala logarítmica.  
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 B’→ ∞ B’=4 B’=2 B’=1 B’=0,5 

Pols de 10 nm 94 fs 94 fs 98 fs 135 fs 291 fs 

Pols de 25 nm 37 fs 38 fs 39 fs 54 fs 96 fs 

Pols de 50 nm 19 fs 19 fs 20 fs 27 fs 49 fs 

 

 
 

 
Representant les dades de la mateixa manera que en el cas d’estudi de la fase 
quadràtica s’obté la gràfica de la figura 6.5. Pels polsos de 25 i 50 nm d’ample de 
banda s’observa un comportament similar al que s’havia descrit amb la fase 
quadràtica, consistent en un règim de funcionament on l’error G depèn únicament de 
l’ample de banda del pols, per una banda, i un altre règim on aquest error depèn 
també de la fase. La raó de l’error aquí és la mateixa descrita anteriorment: els 
problemes per resoldre correctament el signe quan cos-1(Ω(f,κ)) passa de π/2 a -π/2. 
En canvi, el pols de 10 nm presenta un error G d’uns 4 ordres de magnitud més gran 
de l’esperat quan l’ample de banda significatiu és aproximadament el triple que l’ample 
del banda del pols. A partir d’aquí, a mesura que el paràmetre B’ va augmentant, l’error 
G va tendint al valor que s’obté quan se simula el pols sense fase. 
 
El salt sobtat que fa la gràfica corresponent al pols de 10 nm indica que l’aplicació 
betaMEFISTO té dificultats a l’hora de resoldre una fase cúbica sota determinades 
condicions. Aquest obstacle torna a estar causat per l’algorisme d’estimació del signe 
de l’arccosinus de la funció Ω(f,κ), esmentat en el cas d’estudi anterior i descrit a 
l’apartat 5.2.3, però l’error ve ara motivat per una situació diferent: l’algorisme no 
sempre és capaç de determinar el signe correcte quan hi ha variacions lentes  
de l’arccosinus abans del pas per zero, recuperant així una fase incorrecta i 
arrossegant també l’error durant tota la caracterització. 

Taula 6.2 : Durada d’un pols en funció del seu ample de banda i de la seva 
fase cúbica expressada mitjançant B’. 

Figura 6.4 : Arccosinus d’una funció Ω(f,κ) corresponent a un pols amb fase 
quadràtica i calculat amb betaMEFISTO (en traç verd i valors sempre 
positius) i el resultat de processar-lo amb l’algorisme d’estimació de signe (en 
traç blau). L’eix d’abscisses representa el número de punts de l’arccosinus. 
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Error G segons B' de la fase cúbica 
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A la gràfica esquerra de la figura 6.6 es mostra un exemple de la situació descrita, 
comparant un arccosinus abans de ser processat (en verd) amb el resultat erroni 
generat per l’algorisme d’estimació de signe (en blau). El pols a partir del qual s’ha 
obtingut cos-1(Ω(f,κ)) és un pols de 10 nm, amb una fase que té un ample de banda 
significatiu 4 vegades més gran que l’ample de banda del pols. Al voltant de la part 
central de la gràfica el traç blau hauria de representar una funció cúbica, però 
l’algorisme la converteix en una corba simètrica. A la mateixa figura, a la gràfica de la 
dreta, es mostra un exemple on la detecció de signe al voltant de zero és correcta,  
en un pols amb mateix ample de banda i un valor B’ inferior. 
 
 

    
 

 

Figura 6.6 : A l’esquerra, una gràfica amb l’arccosinus d’una funció Ω(f,κ), corresponent 
a un pols amb fase cúbica i calculat amb betaMEFISTO (en traç verd i valors sempre 
positius), i el resultat de processar-lo de forma incorrecta amb l’algorisme d’estimació 
de signe (en traç blau). A la dreta, una situació anàloga, on el resultat al voltant de 
zero és correcte, però no en els punts propers a ±π/2. L’eix d’abscisses en totes dues 
imatges representa el número de punts de l’arccosinus. 

Figura 6.5 : Error G obtingut amb betaMEFISTO al simular i recuperar polsos de perfil 
gaussià, fase espectral cúbica i ample de banda de 10 nm (4,688 THz, traç blau), 25 nm 
(11,72 THz, traç grana) i 50 nm (23,42 THz, traç groc) segons l’ample de banda 
significatiu normalitzat de la fase cúbica. Els polsos s’han simulat amb 212 punts i una 
longitud d’ona central de 800 nm. L’error G s’ha representat en escala logarítmica. 
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Error G en polsos amb fase quadràtica i fase cúbica 
 
Per estudiar la influència conjunta de la fase quadràtica i la fase cúbica sobre l’error G 
s’han simulat nous polsos combinant els dos tipus de fase, tots ells generats amb  
212 punts i amb una longitud d’ona central de 800 nm. S’han utilitzat en primer lloc 
polsos gaussians de 10 nm d’ample de banda (4,688 THz), a partir dels quals s’ha fet 
un recull de dades exhaustiu per intentar determinar el comportament de l’error G. A 
continuació s’han dut a terme algunes simulacions amb polsos de 25 nm (11,72 THz) i 
50 nm (23,42 THz) per complementar l’estudi. Finalment s’han simulat i caracteritzat 
polsos amb perfils diferents per avaluar també com influeix en l’error la forma del pols.  
 
El procés d’obtenció de dades pels polsos amb ample de banda 10 nm s’ha dut a 
terme establint primer una fase quadràtica fixa, i a continuació simulant i caracteritzant 
polsos en els que s’ha anat variant la fase cúbica. Els coeficients de fase quadràtica 
utilitzats han estat 104 fs2 (B’=3,776), 2·104 fs2 (B’=2,666), 5·104 fs2 (B’=1,692) i, 
finalment, 10·104 fs2 (B’=1,195). Quan es representen aquestes dades s’obtenen els 
quatre gràfics de la figura 6.7. 
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Els gràfics semblen indicar que es poden establir també, de manera general, dues 
zones de funcionament diferenciades. La primera zona tindria lloc quan B’ de la fase 
quadràtica és clarament inferior al de la fase cúbica, i per tant l’error G vindria 
determinat fonamentalment per la fase del primer tipus. En la segona zona, pel 
contrari, la fase cúbica seria més rellevant, i per tant la seva contribució seria superior. 
En general, en aquesta segona zona, l’error G creix amb la fase cúbica, tot i que no ho 
fa de manera uniforme; les causes tindrien a veure, de nou, amb l’algorisme de 
detecció del signe de l’arccosinus. A banda de les dues problemàtiques ja descrites, 
s’ha detectat algun cas en què l’algorisme no és capaç de resoldre correctament el 
signe en el pas per zero de l’arccosinus quan aquest varia ràpidament d’un valor 

Figura 6.7 : Error G obtingut amb betaMEFISTO al simular i recuperar polsos de 
perfil gaussià i ample de banda de 10 nm. Cada gràfic representa l’error G per un 
pols amb una component determinada de fase quadràtica en funció de la seva 
component de fase cúbica. Els paràmetres B’ de la llegenda fan referència a la 
fase quadràtica, mentre que l’eix d’abscisses fa referència a la fase cúbica. 

B’ Fase quad. 
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positiu a un valor negatiu. Quan la fase cúbica és prou gran, sembla que les quatre 
gràfiques tendeixen al mateix valor de l’error G independentment de quina sigui la fase 
quadràtica. 
 
Pel que fa a aspectes més concrets, en aquest cas particular s’observa que afegint 
una fase quadràtica a un pols que tenia únicament fase cúbica es redueix l’error G. 
Efectivament, s’havia mostrat a la figura 6.5 que per un pols de 10 nm i fase  
cúbica amb B’=3 s’obtenia un error G de l’ordre 10-4. Si al pols s’hi suma una  
fase quadràtica amb B’=3,777, llavors l’error G disminueix uns 4 ordres de magnitud, 
com es pot veure a la figura 6.7. En altres paraules, en determinades ocasions la 
presència d’una fase quadràtica evita que es produeixi un error degut a la variació 
lenta de l’arccosinus de la funció Ω(f,κ).  
 
L’anàlisi de l’error G a partir dels polsos de 25 nm s’ha dut a terme, com en el cas 
anterior, combinant diversos valors de fase quadràtica i de fase cúbica. Sembla que 
les dades obtingudes pel pols de 25 nm encaixen en el comportament descrit pel pols 
de 10 nm: prenent un coeficient Q2 fix i variant el coeficient Q3 es distingeixen dos 
règims diferenciats, un on l’error G creix lentament o es manté estable, i un altre en el 
qual creix de manera més ràpida. En general, el tipus de fase més rellevant serà el 
que influeixi més en l’error, tot i que, com passa amb el pols de 10 nm, no es pot 
establir una frontera clara entre els dos règims en funció dels valors del paràmetre B’, 
entre altres coses perquè aquest paràmetre varia de forma diferent amb els coeficients 
de fase quadràtica o amb els coeficients de fase cúbica. 
 
En el cas dels polsos de 50 nm, les dades mostren un comportament lleugerament 
diferent, ja que donat un pols amb una fase quadràtica fixa, en alguns punts es trenca 
la tendència de l’augment de l’error amb la fase cúbica. Si es prenen polsos que 
només tinguin fase quadràtica o fase cúbica amb els coeficients Q2 i Q3 utilitzats, 
s’observa que l’error G pels dos tipus fase, per separat, és aproximadament el mateix. 
Per tant, no es pot distingir quina de les dues fases, combinades, té més rellevància 
sobre l’error G i, en conseqüència serà més difícil establir de manera precisa un patró 
de comportament. 
 
La forma dels darrers polsos usats s’ha simulat combinant dos perfils gaussians de  
10 nm separats per un shift del mateix valor. El resultat han estat polsos amb un ample 
de banda entre els 10 nm i els 25 nm. Per valors petits de Q2 i Q3 el valor de l’error G 
és superior a l’error G obtingut pel pols de 10 nm amb els mateixos coeficients de fase. 
Si es compara amb els valors pel cas del pols de 25 nm allà on s’han utilitzat els 
mateixos coeficients, l’error és menor o, en el pitjor dels casos, del mateix ordre de 
magnitud. No sembla doncs que el perfil espectral dels polsos sigui rellevant sobre 
l’error G. 
 
 
Error G segons el número de punts de simulació 
 
Per finalitzar l’anàlisi teòric de single MEFISTO s’han repetit algunes de les mesures 
anteriors canviant el número de punts de simulació N. Quan es divideix entre dos el 
número de punts, la resolució en freqüència (∆f) i la finestra temporal de la traça 
interferomètrica es redueixen també a la meitat, mentre que la seva amplada espectral  
sobre l’eix f pràcticament no es modifica (disminueix en un factor proper a 1) amb els 
valors de N amb els quals es treballa. Si el número de punts es multiplica per 2, el 
resultat és el contrari. La resolució sobre l’eix de delay (∆τ), per altra banda, es manté 
sempre constant. 
 



MEFISTO: Caracterització de polsos làser ultracurts 

94 

En primer lloc s’han analitzat polsos sense fase, per tal de veure com afecta el seu 
número de punts sobre l’error G. Han estat simulats amb perfil gaussià i un ample de 
banda de 10 nm, 50 nm i 100 nm. Com es podia esperar, en tots els casos l’error G 
disminueix quan augmenta el número de punts. S’ha observat també que dels 3 
amples de banda estudiats el que presenta una variació més gran de l’error G amb el 
número de punts és el pols de 50 nm. En els altres dos casos, les fonts d’error 
relacionades amb la forma del pols (proporció de valors significatius, etc.) tindrien més 
rellevància que en el pols de 50 nm. 
 
En segon lloc s’ha tornat a estudiar com varia l’error G amb la fase quadràtica per 
polsos de 10, 25 i 50 nm, generats aquest cop amb 211 punts en lloc de 212. Les traces 
interferomètriques que es generaran en aquest cas tindran una mida de 211 x 27 punts. 
Com en el cas sense fase, l’error amb 211 punts és, en general, més gran que amb 212. 
Tot i això, la diferència es redueix quan el coeficient de fase quadràtica Q2 és proper  
a 0, i quan augmenten tant l’ample de banda com el valor d’aquest coeficient. De 
manera més particular, també s’ha observat que en el pols de 10 nm simulat amb  
211 punts es produeix un error en el pas per zero de cos-1(Ω(f,κ)), igual que el que 
s’havia detectat amb la presència d’una fase cúbica i 212 punts de simulació. 
 
A l’hora de decidir el número de punts amb què se simularan els polsos cal tenir en 
compte que existeixen diverses limitacions. El primer que s’observa és la conveniència 
de seleccionar un valor per a N que correspongui a una potència de 2, i que per tant 
permeti agilitzar el càlcul de la transformada discreta de Fourier quan aquesta s’hagi 
de dur a terme. A més, si el número de punts no és enter, l’aplicació betaMEFISTO no 
funcionarà correctament.  
 
Cal tenir present, també, que el número de punts ha de ser suficientment gran per a 
que els polsos simulats es representin de manera correcta en el domini temporal. Per 
exemple, amb 26 punts no se simula bé un pols gaussià de 100 nm d’ample de banda,  
i amb 29 punts ja no té sentit representar un pols de 10 nm. Un altre dels factors  
que limiten per baix el número de punts té a veure amb la implementació de 
betaMEFISTO: si el número de punts és inferior a 25, la traça interferomètrica no es pot 
calcular. 
 
Finalment, el factor que limita per dalt el número de punts és el temps que es 
necessita per a que s’executi l’algorisme que calcula la traça interferomètrica a partir 
dels dos polsos simulats. A la taula 6.3 es recull la relació entre el valor del número de 
punts N dels polsos i el temps emprat per a obtenir la traça en l’equip on s’ha 
desenvolupat betaMEFISTO.  
 
 
 

Núm. de punts 211 = 2048 212  = 4096 213 = 8192 214 = 16384 

Temps d’execució 4 segons 20 segons 2 minuts 15 minuts 

 

 
 
 
S’observa com el temps de processat no creix linealment amb el número de punts. El 
valor màxim al qual s’ha arribat és de 214 punts, ja que per qüestions de recursos no és 
factible utilitzar-ne més en el sistema en què s’han dut a terme les anàlisis. 
 

Taula 6.3 : Relació entre el número de punts de simulació d’un pols i el temps 
d’execució de l’algorisme que genera la seva traça interferomètrica. 
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6.2.3. Blind-MEFISTO 
 
Prenent com a referència els resultats obtinguts amb el cas degenerat, s’han dut a 
terme algunes mesures més de l’error G amb l’aplicació betaMEFISTO, treballant en 
aquest cas amb dos polsos diferents a la vegada. L’objectiu serà avaluar el 
comportament de l’error en funció de les característiques de cada parell de polsos  
i comparar-lo amb el cas single MEFISTO. 
 
 
Error G segons la forma dels polsos i l’ample de banda 
 
Seguint un procediment similar als casos descrits al punt 6.2.2, s’han simulat i 
caracteritzat diversos parells de polsos amb una longitud d’ona central de 800 nm. 
Tots ells han estat generats amb la mateixa amplitud, un perfil espectral purament 
gaussià i sense fase. S’han utilitzat 212 punts per cada un d’ells, amb la qual cosa les 
traces interferomètriques que s’han obtingut tenen una mida de 212 x 28 punts. Cada un 
dels polsos de cada parell s’ha simulat amb un ample de banda diferent, que ha anat 
des dels 5 nm (2,344 THz) fins els 50 nm (23,42 THz).  
 
Les dades obtingudes al caracteritzar els parells de polsos descrits semblen indicar 
que l’ordre de magnitud de l’error G depèn majoritàriament del pols amb més ample de 
banda. De fet, si es pren un parell de polsos on l’ample de banda d’un d’ells és fix, i es 
fa créixer progressivament l’ample de banda de l’altre fins assolir el valor del primer, 
l’error G resultant de caracteritzar-los tindrà tendència a anar-se reduint. Aparentment, 
l’error mínim es produirà quan els amples de banda dels polsos siguin propers però 
diferents, tal com es mostra a la figura 6.8.  
 
 

Error G a Blind-MEFISTO
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Figura 6.8 : Error G obtingut amb betaMEFISTO al simular i recuperar simultàniament dos 
polsos de perfil gaussià, sense fase, simulats en freqüència amb 212 punts. En traç blau, 
l’error G per un pols d’ample de banda 25 nm en funció de l’ample de banda de l’altre pols. 
En traç vermell, l’error G per un pols d’ample de banda 50 nm en funció de l’ample de 
banda de l’altre pols. Encerclats, els punts on els amples de banda d’ambdós polsos 
coincideixen. Els valors dels dos eixos s’han expressat en escala logarítmica. 
 

BW del  
pols 1 
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Les fonts d’error en polsos sense fase descrites pel cas degenerat, com per exemple 
la interpolació o la proporció de valors significatius en la traça interferomètrica, també 
són vàlides quan es treballa amb Blind-MEFISTO. A més, a totes elles cal afegir-hi una 
major complexitat en la caracterització simultània de dos polsos diferents davant de la 
caracterització d’un sol pols, que es tradueix en una font d’error difícil de quantificar. 
Per exemple, existeix una interdependència entre les dues fases que cal recuperar: el 
càlcul de la fase d’un pols depèn del càlcul de la fase de l’altre pols, ja que en aquest 
procés s’usen dades creuades.  
 
 
Error G segons el tipus de fase 
 
En la segona part de l’anàlisi de Blind-MEFISTO s’han fet servir parells de polsos on 
cada un d’aquests dos polsos s’ha generat amb una fase diferent. Tots ells han estat 
simulats amb 212 punts, una longitud d’ona central de 800 nm i un ample de banda de 
10 nm (4,688 THz). S’han recollit dades distingint dos casos: els parells de polsos amb 
fase quadràtica i els parells amb fase cúbica. 
 
A grans trets, la tendència general aparent en tots dos casos és que l’error G creix 
quan creixen els coeficients de fase Q2 o Q3 dels dos polsos. Sembla també que si es 
pren un pols amb fase fixa i es va augmentant la fase de l’altre pols, l’error G es manté 
més o menys constant fins que s’assoleix un determinat valor del coeficient de fase a 
partir del qual l’error comença a créixer. Malgrat tot, en les dades obtingudes 
apareixen nombroses excepcions al dos fenòmens anteriors, i per tant no sembla 
possible establir de manera concreta un patró de comportament. 
 
S’estima que les irregularitats trobades en l’error G són conseqüència, en general, dels 
errors en la detecció de signe per a l’arccosinus de la funció Ω(f,κ). En el cas de  
single MEFISTO, l’arccosinus sempre pren valors entre –π/2 i π/2, i tal com s’ha vist, 
l’algorisme de detecció de signe no és capaç de resoldre correctament els salts des 
d’un d’aquests dos valors a l’altre. En canvi, amb Blind-MEFISTO, quan la funció Ω(f,κ) 
té valors negatius, l’arccosinus pren valors entre –π i π, i en aquests casos l’algorisme 
sí que detecta correctament els salts de fase entre ambdós valors. L’excepció es 
produeix en els punts on l’arccosinus creix o decreix molt ràpidament, en que 
l’algorisme no és capaç de fer el seguiment en els salts. Es mostra un exemple 
d’aquesta situació a la figura 6.9. 
 
Com en el cas d’estudi anterior, ara cal tenir en compte també que s’estan 
caracteritzant de forma simultània dos polsos diferents, fet que augmenta la incertesa 
en el resultat final: segons els casos, un error al recuperar la fase d’un pols pot tenir 
una afectació mínima al recuperar la fase de l’altre o, pel contrari, pot alterar-la 
significativament. Malgrat tot, la interdependència entre fases pot ser un avantatge en 
determinats casos i pot contribuir a obtenir millors resultats. Per exemple, si treballant 
amb single MEFISTO es caracteritza un pols de 10 nm d’ample de banda i un 
coeficient de fase cúbica Q3=1·106 fs3 (per tant, un ample de banda significatiu 
normalitzat B’=3,144), s’obté un error G de valor 1,995·10-4, tal com es podia observar 
a la gràfica de la figura 6.5. En canvi, si es caracteritza simultàniament amb un altre 
pols de 10 nm i un coeficient de fase quadràtica Q3=1·104 fs2, l’error que s’obté és de 
6,905·10-7, 3 ordres de magnitud inferior que en el cas degenerat. La caracterització en 
solitari del pols de fase quadràtica té com a resultat un error G de valor 1,808·10-8, és 
a dir, que amb Blind-MEFISTO l’error empitjora únicament un ordre de magnitud, sent 
aquest un canvi poc rellevant. A la figura 6.10 es pot observar la fase cúbica resultant 
del procés de caracterització simultània de dos polsos. 
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Per acabar, s’ha volgut investigar també la possibilitat que betaMEFISTO intercanviés 
les fases de dos polsos caracteritzats simultàniament, és a dir, que calculés les fases 
de forma correcta però assignés cada una, erròniament, al pols contrari. Per a fer-ho 
s’han simulat parells de polsos on cada un d’ells dos ha tingut una fase i una amplitud 
diferent. En algun dels resultats obtinguts s’han observat dificultats en la recuperació 
correcta de les fases, però en cap cas s’ha detectat un intercanvi de fases.  
 
Les conclusions sobre quins són els valors d’error G que permeten considerar correcta 
una caracterització, així com sobre les característiques que han de tenir els polsos per 
a que l’anàlisi sigui vàlid, es desenvolupen al capítol 7, on es recullen les conclusions 
del projecte. 

Figura 6.10 : Recuperació de la fase cúbica d’un pols de 10 nm d’ample de banda i 
B’=3,11, caracteritzat de forma simultània amb un pols de fase quadràtica amb 
betaMEFISTO. La fase calculada (en blau fosc) coincideix amb la fase real (en blau 
cel) dins l’ample de banda del pols. En vermell, el seu mòdul. 

Figura 6.9 : Arccosinus d’una funció Ω(f,κ) corresponent a dos polsos diferents i 
calculat amb betaMEFISTO (en traç verd i valors sempre positius) i el resultat de 
processar-lo amb l’algorisme d’estimació de signe (en traç blau). L’algorisme resol 
bé els salts entre –π i π allà on l’arccosinus no decreix de forma ràpida. L’eix 
d’abscisses representa el número de punts de l’arccosinus. 
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6.3. Estudi del mode experimental 
 
6.3.1. Introducció 
 
En l’estudi del mode de funcionament experimental de betaMEFISTO s’han utilitzat 
dos tipus de traces interferomètriques. El primer tipus correspon a traces generades 
per simulació en el mode teòric de l’aplicació, i que s’han desat després en forma 
d’arxiu de dades. Cada una d’aquestes traces s’ha calculat a partir de polsos amb 
característiques diferents. El segon tipus és una traça interferomètrica generada de 
forma experimental en un laboratori. En tots els casos, les traces s’han processat des 
de la finestra experimental de l’aplicació. 
 
L’anàlisi del mode experimental s’ha dut a terme en el cas degenerat de MEFISTO, és 
a dir, caracteritzant cada cop un únic pols. La raó principal és que no hi ha hagut 
l’oportunitat d’obtenir cap traça interferomètrica generada en un laboratori amb Blind-
MEFISTO, i s’ha disposat únicament d’una traça single MEFISTO. Per tant, es deixa 
per a un treball posterior un estudi més exhaustiu del mode experimental en el cas  
Blind-MEFISTO, que permeti detectar possibles errors en la implementació, corregir-lo 
si és necessari i adaptar-lo a la realitat de les traces generades de forma experimental 
per dos polsos diferents. 
 
 
Obtenció de l’error G 
 
Cada una de les traces amb què s’ha treballat s’ha carregat per separat des de la 
finestra experimental del programa betaMEFISTO. Un cop fet, ha estat necessari 
introduir els paràmetres experimentals amb els quals s’ha obtingut la traça, que són  
la longitud d’ona central, la resolució de l’espectròmetre i el pas de delay de 
l’interferòmetre. En el cas de les traces generades per simulació, el valor d’aquests 
dos darrers paràmetres s’ha pres de tal manera que la resolució sobre l’eix de delay 
(∆τ, o dtau, tal com es mostra a la finestra experimental) i sobre l’eix de freqüència (∆f,  
o df a la finestra) que se’n deriven corresponguin amb els de la traça. Finalment, 
l’espectre fonamental i l’espectre de segon harmònic del pols s’han carregat des d’un 
arxiu o s’han calculat, segons la finalitat de l’estudi en cada cas. 
 
El procediment seguit ha estat similar al del mode teòric: quan s’ha disposat d’una 
traça interferomètrica, dels seus espectres associats i dels paràmetres experimentals 
s’ha accedit a la finestra d’anàlisi. Allà s’ha dut a terme el procés de caracterització,  
i tot seguit s’ha comparat la traça original amb la traça generada pel pols resultant, 
obtenint el valor de l’error G que hi ha entre les dues. També com en el cas del mode 
teòric, l’error G serà el paràmetre a partir del qual es durà a terme l’estudi del  
mode experimental. 
 
 
Objectius 
 
L’objectiu de la primera part de l’estudi (apartats del 6.3.2 al 6.3.4), en què s’usen les 
traces interferomètriques generades per simulació, és trobar quina influència té el 
tractament en mode experimental sobre la caracterització de polsos ultracurts. Es vol 
observar com varia l’error G en relació als valors obtinguts en el mode teòric amb les 
mateixes traces i trobar quines són les conseqüències d’aquesta variació. 
 
Amb la segona part de l’estudi (apartat 6.3.5) es vol comprovar el correcte 
processament amb betaMEFISTO d’una traça generada en el laboratori a partir d’un 
únic pols. En un principi, com que els paràmetres experimentals utilitzats per obtenir la 
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traça no es coneixen amb exactitud, el que es pretendrà també és fer una estimació 
d’aquests paràmetres usant la finestra experimental de l’aplicació.  
 
 
6.3.2. Traces simulades tractades experimentalment  
 
En primer lloc es pretén observar si es produeixen variacions en l’error G al tractar una 
mateixa traça interferomètrica en mode teòric i en mode experimental. Per a fer-ho 
s’han utilitzat tres traces, obtingudes a partir de tres polsos simulats de diferent 
complexitat. Aquestes tres traces utilitzades són les següents: 
 
- Traça 1. Generada a partir d’un pols que té el mòdul gaussià, simulat en el domini 

freqüencial amb 212 punts, sense shift i amb fase constant igual a 0. La longitud 
d’ona central és de 800 nm i l’ample de banda de 25 nm (11,72 THz).  

- Traça 2. Generada a partir d’un pols amb el mòdul format per 2 perfils gaussians 
de la mateixa amplitud, un d’ample de banda de 25 nm (11,72 THz) i l’altre de  
10 nm (4,688 THz), separats per 5 nm (2,358 THz). La longitud d’ona central és  
de 800 nm, i s’ha simulat en el domini freqüencial amb 212 punts i una fase 
quadràtica de coeficient Q2=0,5·104 fs2.  

- Traça 3. Generada a partir d’un pols amb el mòdul format per 2 perfils gaussians, 
un amb la meitat d’amplitud que l’altre, el primer amb un ample de banda de  
25 nm (11,72 THz) i el segon de 10 nm (4,688 THz), separats per 20 nm  
(9,615 THz). La longitud d’ona central és de 800 nm, i s’ha simulat en el domini 
freqüencial amb 212 punts, amb fase quadràtica de coeficient Q2=1·104 fs2 i fase 
cúbica de coeficient Q3=0,5·106 fs3. 

 
Tal com s’ha implementat l’aplicació, la mida de les traces serà de 212 punts sobre l’eix 
del retard τ i de 28 punts sobre l’eix freqüencial f. 
 
 
Procediment seguit 
 
Els tres polsos descrits i les seves traces respectives s’han generat per simulació a 
partir de la finestra teòrica de betaMEFISTO, i en cada cas tant la traça com els 
espectres fonamental i de segon harmònic del pols s’han desat en forma d’arxiu de 
dades. Des de la finestra teòrica s’ha accedit a la finestra d’anàlisi, seguint el mateix 
procediment que s’ha utilitzat durant l’estudi descrit a la secció 6.2, i s’ha obtingut un 
determinat valor d’error G per cada traça. 
 
A continuació s’ha obert la finestra experimental, des d’on s’han carregat les traces 
prèviament desades i els espectres corresponents, i on s’han introduït els valors 
adequats per al paràmetres experimentals. Per totes tres traces aquests paràmetres 
són els mateixos: una longitud d’ona central λ0=800 nm, una resolució espectral  
de valor dlambda=0,390624 nm/mostra (corresponent a una resolució en freqüència 
df=0,73242 THz/mostra) i un pas de delay de 50 nm (que implica una resolució 
temporal dtau=0,333333 fs/mostra). Amb aquestes dades s’accedeix a la finestra 
d’anàlisi, on per cada cas s’obté un nou valor de l’error G. 
 
 
Resultats i interpretació 
 
A les dues primeres columnes de la taula 6.4, en el punt següent, es recullen els valors 
de l’error G resultants per a les tres traces utilitzades. S’observa que hi ha petites 
diferències entre l’error G obtingut en el mode teòric i l’obtingut en el mode 
experimental, que en tots els casos són inferiors a l’ordre de magnitud de l’error en el 
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mode teòric. Sembla a més que, com més gran és l’error, més petita és, 
proporcionalment, aquesta diferència. S’observa, per acabar, un fet que a priori pot 
cridar l’atenció: en alguns casos l’error G obtingut en mode experimental és superior al 
del mode teòric, i en altres casos, en canvi, es dóna la situació oposada.   
 
S’estima que les variacions en l’error G tenen l’origen en la pèrdua d’informació que es 
produeix al desar una traça interferomètrica o uns espectres en un arxiu de dades: de 
cada mostra de la traça o dels espectres es desen només vuit xifres significatives, 
obviant la resta. Per tant, la traça i els espectres tractats en el mode experimental no 
són exactament els mateixos que en el mode teòric, i per tant els resultats tampoc 
seran iguals, encara que en aquests casos les diferències en les fases obtingudes són 
pràcticament irrellevants.  
 
Tot i que les variacions entre els valors reals i els valors desats són relativament 
petites, poden afectar al càlcul de la transformada de Fourier de la traça i també a 
l’obtenció posterior de la funció Ω(f,κ), definida a les expressions 4.13.a i 4.13.b. En 
l’apartat següent es veurà amb detall que, en determinades situacions, petits canvis en 
la traça o en els espectres poden comportar grans variacions en el resultat d’una 
caracterització.  
 
Existeix encara un darrer factor que modifica l’error G: quan es treballa en mode 
experimental s’iguala l’energia de la nova traça, generada amb els polsos obtinguts,  
amb l’energia de la traça original. Aquest procediment es fa per poder-les comparar 
amb sentit si s’han originat a partir de polsos amb amplituds màximes diferents. Una 
situació així es pot donar quan els espectres desats estan escalats respecte els polsos 
que cal caracteritzar (és a dir, els polsos que s’han utilitzat per generar la traça 
original). 
 
 
6.3.3. Traces simulades amb estimació d’espectres 
 
Observada la influència que té el tractament experimental sobre l’error G, es vol ara 
analitzar com afecta, en el mateix context, la substitució dels espectres reals per 
espectres calculats o estimats. En lloc d’utilitzar els espectres fonamental i de segon 
harmònic desats prèviament en un arxiu, en aquest cas s’obtindran analíticament a 
partir de la traça interferomètrica.  
 
 
Procediment seguit 
 
Les traces generades en el mode teòric que s’usaran són les mateixes que en el cas 
d’estudi anterior. El procediment seguit també és igual, amb la diferència que ara, en 
lloc de carregar els espectres corresponents desats en un arxiu, es calculen segons 
les expressions descrites a les equacions 5.1 i 5.2. Treballant amb single MEFISTO es 
poden calcular tant l’espectre fonamental com l’espectre de segon harmònic a partir de 
l’opció “Calculate” implementada a la finestra experimental de betaMEFISTO. 
 
 
Resultats i interpretació 
 
A la taula 6.4 es poden observar els valors de l’error G obtinguts amb l’estimació 
d’espectres (columna 3), juntament amb els valors obtinguts en el tractament teòric 
(columna 1) i en el tractament experimental utilitzant els espectres reals (columna 2). 
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 Tractament teòric Tractament experim. Estim. espectres 

Traça 1 1,066·10-6 8,723·10-7 8,816·10-7 

Traça 2 1,351·10-6 1,489·10-6 3,315·10-3 

Traça 3 2,486·10-3 2,477·10-3 2,476·10-3 

 

 
 
 
Tant a la traça 1 com a la traça 3 l’error G obtingut al calcular els espectres és similar  
a l’obtingut amb els espectres reals. En canvi, en la traça 2 aquest error creix 3  
ordres de magnitud. Aquesta primera observació sembla indicar que no és possible 
determinar de manera general quin és el grau d’afectació de l’estimació d’espectres 
sobre l’error G, ja que aparentment serà diferent en cada cas. També permet afirmar 
que el valor de l’error G no creix amb la complexitat dels espectres: si fos així, l’error G 
obtingut amb la traça 3 seria superior que el de la traça 2. En definitiva, sembla difícil 
doncs poder establir cap mena de tendència en l’error G a l’hora de dur a terme una 
anàlisi amb single MEFISTO i els espectres calculats a partir de la traça. 
 
La variació de 3 ordres de magnitud en la traça 2 és un fenomen que pot sobtar. S’ha 
comprovat al punt 5.2.4 que tant l’espectre fonamental com l’espectre de segon 
harmònic s’obtenen de manera correcta a partir de la traça interferomètrica, i s’ha vist 
que, en general, les diferències entre els espectres reals i els calculats són molt 
petites. Aquest és el cas també dels espectres corresponents a la traça 2, tal com es 
pot comprovar a la figura 6.11, on es comparen els espectres reals (a l’esquerra) amb 
els espectres calculats (a la dreta).  
 
A simple vista els espectres estimats són iguals que els reals, i únicament amb una 
anàlisi més acurada s’hi poden trobar variacions: en el cas de l’espectre fonamental hi 
ha diferències entre el valor real i el valor calculat que, en algun punt, són 3 ordres de 
magnitud inferiors al màxim de l’espectre (és a dir, són de l’ordre de 10-3). Per la seva 
banda, en l’espectre de segon harmònic aquestes diferències són, en el pitjor dels 
casos, 5 ordres de magnitud més petites que el màxim corresponent (són doncs d’un 
valor al voltant de 108). 
 
Malgrat que les diferències descrites poden semblar insignificants tenen una afectació 
important en el resultat de la caracterització, tal com indica el creixement de l’error G. 
Els espectres s’utilitzen per calcular la funció Ω(f,κ) (veure equacions 4.13.a i 4.13.b), 
que en el cas que s’està analitzant arriba a tenir un numerador i un denominador amb 
valors superiors a 1027. Tot i això, la funció Ω(f,κ) resultant ha de variar entre -1 i 1, ja 
que representa un cosinus: per tant, una petita modificació en el valor d’un espectre 
pot implicar canvis rellevants a Ω(f,κ), que es magnificaran encara més al calcular el 
seu arccosinus i a l’aplicar l’algorisme de detecció del seu signe, i en conseqüència 
tindran una gran repercussió en la recuperació de la fase. Aquesta situació serà 
particularment significativa allà on Ω(f,κ) tingui valors propers a ±1, ja que és en 
aquests punts on la funció arccosinus té una variació més ràpida, i per tant les 
conseqüències d’un petit canvi tindran més incidència. 
 
 

Taula 6.4 : Error G en cada una de les traces utilitzades segons el tipus de 
tractament: en mode teòric, en mode experimental carregant els espectres 
fonamental i de segon harmònic reals, i en mode experimental fent una estimació 
dels dos espectres. 
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A la figura 6.12 es compara l’arccosinus de la funció Ω(f,κ=f0) per la traça 2 calculat 
amb els espectres reals (esquerra) amb el mateix arccosinus calculat amb els 
espectres obtinguts a partir de la traça. Tot i que les diferències entre espectres són 
petites, s’observa clarament com afecten el valor de l’arccosinus de Ω(f,κ=f0). 
 
 
 

     
 

 

Figura 6.12 : A l’esquerra, l’arccosinus de Ω(f,κ=f0) per a la traça 2 calculat a partir 
dels espectres reals. A la dreta, el mateix arccosinus calculat amb espectres 
obtinguts a partir de la traça.   

Figura 6.11 : A la part superior de la imatge, l’espectre fonamental real 
(esquerra) i l’espectre calculat (dreta) del pols amb què s’ha generat la traça 2. 
A la part inferior, l’espectre de segon harmònic real (esquerra) i calculat (dreta).   
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6.3.4. Traces simulades. Variació de paràmetres 
 
En la darrera part de l’estudi amb traces d’origen teòric es pretén simular una situació 
on es produeixin errors de calibratge durant la generació de traces al laboratori. 
L’objectiu és intentar observar quina influència tindrien aquests errors en la 
caracterització de polsos làser ultracurts. Per aconseguir-ho, a la finestra experimental 
de betaMEFISTO s’introduiran paràmetres experimentals amb un valor lleugerament 
diferent a aquells amb els quals s’ha simulat la traça interferomètrica. Els paràmetres 
que es modificaran seran la longitud d’ona central del pols, la resolució de 
l’espectròmetre i el pas de delay de l’interferòmetre. 
 
La traça que s’ha usat ha estat generada a partir d’un pols amb el mòdul format per 2 
perfils gaussians de la mateixa amplitud, tots dos amb un ample de banda de  
10 nm (4,688 THz) separats per 5 nm (2,358 THz). El pols s’ha simulat en el domini 
freqüencial amb una longitud d’ona central λ0=800 nm, 212 punts i una fase quadràtica 
de coeficient Q2=2,5·104 fs2.  La mida de la traça resultant és de 212 punts sobre l’eix 
de delay i 28 punts sobre l’eix freqüencial. 
 
Tant la resolució de la traça en l’eix de delay com en l’eix freqüencial és la mateixa que 
en les traces usades anteriorment: dtau=0,333333 fs/mostra i df=0,73242 THz/mostra, 
respectivament, el que equival a un pas de delay de 50 nm i una resolució de 
l’espectròmetre de 0,390624 nm/mostra. Tal com s’ha implementat betaMEFISTO, en 
la traça transformada es tindrà que la resolució sobre l’eix de delay serà 
∆κ=df=0,73242 THz/mostra. L’error G obtingut amb tractament teòric és 7,755·10-6, i 
amb tractament experimental i recuperació de la fase usant els paràmetres correctes 
és de 8,286·10-6. 
 
Totes les caracteritzacions s’han dut a terme utilitzant els espectres reals, no 
espectres estimats. 
 
 
Variació de la longitud d’ona central 
 
El primer paràmetre que s’ha modificat és la longitud d’ona central del pols, que en la 
generació de la traça teòrica ha estat λ0=800 nm (el que equival a una freqüència 
central de 375 THz). Experimentalment, aquesta longitud d’ona central és, de fet, un 
valor de referència, una longitud d’ona dins de l’ample espectral on el pols té un valor 
significatiu, i que es tria de manera arbitrària. En teoria, qualsevol valor de longitud 
d’ona dins l’ample de banda del pols hauria de servir per obtenir una caracterització 
correcta, sempre que la implementació de MEFISTO s’adapti a aquesta realitat.  
 
L’ample de banda del pols amb què s’ha generat la traça interferomètrica és  
d’uns 11 nm (5,3 THz) segons el criteri FWHM. De manera més concreta, l’ample de 
banda ocupa el rang entre els 792 nm i els 803 nm; o el que és el mateix, entre els 
373,6 THz i els 378,8 THz. Si en lloc del criteri FWHM es considera l’ample de banda 
com l’interval sobre λ on la intensitat espectral del pols és superior al 10% del seu 
valor màxim, llavors aquest ample de banda correspon al rang de longituds d’ona, 
aproximadament, entre els 787,5 nm i els 807,5 nm (371,5 THz a 380,9 THz). Entre 
aquestes dues longituds es pot considerar que el pols té valors significatius. 
 
La traça transformada tindrà també una mida de 212 punts sobre l’eix κ i de 28 punts 
sobre l’eix f. En l’eix κ, el punt nfo on cau la component corresponent a f0 (és a dir, on  
κ=375 THz) és nfo=2561. Efectivament, la traça s’ha generat de tal manera que κ=0 es 
trobi en punt 212/2 + 1 = 2049, i per tant es tindrà que f0 = (nfo – 2049) · ∆κ = 375 THz. 
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Les primeres modificacions en la longitud d’ona central s’han fet de tal manera que la 
freqüència resultant estigui entre f0 – ∆κ/2 i f0 + ∆κ/2, és a dir, entre 374,634 THz i 
375,366 THz, i per tant λ0 estigui entre 799,22 nm i 800,78 nm. D’aquesta manera nfo 
seguirà sent el punt 2561, i l’anàlisi de la traça es durà a terme amb la mateixa 
informació que quan es pren λ0=800 nm. Tal com s’esperava, utilitzant λ0=799,5 nm la 
fase obtinguda és la mateixa que amb λ0=800 nm, com es pot comprovar a la figura 
6.13; en canvi, l’error G creix cap a valors de l’ordre de 10-2. El problema en aquest cas 
es troba en el càlcul de la traça interferomètrica a partir dels polsos recuperats. Tal 
com està implementat betaMEFISTO, el càlcul de la traça depèn del valor de la 
freqüència central f0, o més concretament, del producte entre f0 i el retard τ. Per tant, a 
l’utilitzar dues freqüències centrals diferents, encara que el pols original i el recuperat 
siguin iguals les traces generades per cada un d’ells seran diferents. Apareix doncs en 
aquesta situació un inconvenient, que és que no es pot prendre l’error G com a 
referència per quantificar com d’acurada ha estat una caracterització. 
 
 

     
 

 
 
 
S’ha variat també la longitud d’ona central de tal manera que segueixi quedant dins de 
l’ample de banda del pols segons FWHM, però que el paràmetre nfo prengui un valor 
diferent a l’anterior. Utilitzant λ0=796 nm (amb nfo=2564),  λ0=798 nm (nfo=2562) o  
λ0=801 nm (nfo=2560), per exemple, la fase recuperada difereix molt de la fase original. 
De la mateixa manera, si es fan servir valors significatius però fora de l’ample de 
banda segons FWHM, com per exemple λ0=785 nm (nfo=2571) o  λ0=805 nm 
(nfo=2558), els resultats obtinguts estan molt allunyats de la fase correcta.  
 
Com s’ha anunciat anteriorment, en teoria és possible caracteritzar polsos 
correctament prenent qualsevol longitud d’ona central dins del seu ample de banda; 
però per tal de comprovar-ho caldria adaptar convenientment betaMEFISTO. Les 
modificacions i verificacions necessàries es proposen com a treball futur. 
 
 
Variació de la resolució de l’espectròmetre 
 
El segon paràmetre introduït amb variacions respecte el valor real és la resolució de 
l’espectròmetre. En la generació teòrica de la traça interferomètrica s’ha utilitzat una 
resolució en l’eix freqüencial df=0,73242 THz, el que experimentalment equivaldria a 
una resolució de l’espectròmetre de 0,39062 nm/píxel.  
 

Figura 6.13 : A l’esquerra, fase obtinguda amb la traça descrita considerant λ0=800 nm; 
a la dreta, considerant amb λ0=799,5 nm. Ambdues fases són iguals. L’eix d’abscisses 
representa el número de punts de la fase 
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Al modificar la resolució de l’espectròmetre canvia doncs la resolució en freqüència df, 
i per tant passa a ser diferent de la resolució ∆κ sobre l’eix de delay transformat. Com 
s’ha vist a l’apartat 5.2.3, una de les condicions necessàries per al correcte 
funcionament de MEFISTO és que df=∆κ. BetaMEFISTO s’ha implementat per tal que 
es dugui a terme una interpolació o delmat en la traça i els espectres quan la relació 
df/∆κ o bé ∆κ/df sigui inferior a 0,99, de tal manera que ambdues resolucions s’igualin. 
El valor 0,99 és un valor arbitrari, que més endavant es pot estudiar i modificar 
convenientment per tal d’assolir una major eficiència a l’hora d’interpolar o delmar.  
 
Els valors de resolució utilitzats i els resultats obtinguts es mostren a la taula 6.5.  
 
 

Resolució 
(nm/píxel) df (THz) Error G  Resolució 

(nm/píxel) df (THz) Error G 

0,41 0,76875 3,46·10-3  0,39 0,73125 6,486·10-5 

0,4 0,75 3,742·10-3  0,3875 0,72656 3,444·10-4 

0,395 0,74063 4,031·10-3  0,38672 0,7251 4,323·10-4 

0,39456 0,7398 4,387·10-4  0,38668 0,72503 4,491·10-3 

0,3925 0,73594 2,126·10-4  0,385 0,72188 4,576·10-3 

0,391 0,73313 4,711·10-5  0,38 0,7125 5,015·10-3 

0,39062 0,73242 8,286·10-6  0,37 0,69375 5,875·10-3 

 

 
 
Si es representen les dades de la taula 6.5 llavors s’obté la gràfica que es mostra a la 
figura 6.14. 
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Taula 6.5 : Resolució en freqüència (df) i error G obtinguts pel valor correcte de la 
resolució de l’espectròmetre (en color grana) i per valors propers, introduïts a la 
finestra experimental (paràmetre dlambda). 

Figura 6.14 : Error G segons el valor de la resolució de l’espectròmetre introduït a la 
finestra experimental (paràmetre dlambda). Entre les dues línies discontínues es 
delimita el rang de valors en què no es duu a terme interpolació o delmat. 
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A la gràfica s’observa que el mínim error G s’assoleix quan la resolució de 
l’espectròmetre té el valor correcte, és a dir, quan és de 0,39062 nm/píxel. A mesura 
que la resolució augmenta o disminueix al voltant d’aquest valor, l’error G creix cada 
vegada més lentament, fins que en un punt determinat fa un salt i augmenta de cop un 
ordre de magnitud, on sembla que s’estabilitza. Aquest salt es produeix en els dos 
punts en què df/∆κ o ∆κ/df passen a ser inferiors a 0,99, i per tant betaMEFISTO 
interpola o delma la traça i els espectres, segons convingui, per igualar les dues 
resolucions.   
 
Pels valors de la resolució de l’espectròmetre propers al valor correcte, pels quals no 
s’interpola ni es delma, la fase recuperada es mostra clarament quadràtica, com la 
fase real. A partir d’allà, amb interpolació o delmat, aparentment només es recupera de 
manera correcta una part de la fase. 
 
Amb la interpolació i el delmat torna a succeir el mateix fenomen que s’ha observat en 
la part dedicada a l’estimació d’espectres: petits canvis en els espectres o en la traça 
(en aquest cas, provinents de la interpolació/delmat) sembla que impliquen canvis 
grans en l’arccosinus d’omega, i per tant caracteritzacions deficients. Es pot comprovar 
comparant els dos arccosinus de Ω(f,κ=f0) mostrats a la figura 6.15. 

 
 

     
 

 
 
 
Variació del pas de delay de l’interferòmetre 
 
L’últim paràmetre experimental que s’ha variat respecte el valor real és el pas de delay 
de l’interferòmetre, del qual depèn la resolució sobre l’eix de retard de la traça dtau. El 
valor correcte del pas de delay ha de ser de 50 nm/píxel, el que fa que la resolució 
dtau sigui 0,33333 fs/píxel. 
 
Al modificar el valor del pas de delay canviarà dtau, i en conseqüència ho farà també 
la resolució sobre l’eix de retard de la traça transformada, ∆κ. Per tant, igual que 
succeeix al variar la resolució de l’interferòmetre, es tindrà una situació en que els 
valors ∆κ i df (que ara romandrà fix) seran diferents. Quan la seva relació sigui inferior 
a 0,99, de nou s’interpolaran o es delmaran la traça i els espectres, segons 
correspongui. 
 
S’ha observat que el marge de variació permès en el pas de delay és molt petit. El 
rang de valors en què la fase recuperada té forma quadràtica va dels 49,988 nm/píxel 

Figura 6.15 : A l’esquerra, arccosinus sense interpolar ni delmar obtingut al considerar 
una resolució de l’espectròmetre de 0,39456 nm/píxel. A la dreta, arccosinus obtingut al 
delmar, amb una resolució 0,395 nm/píxel. 
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fins els 50,0488 nm/píxel. Ja fora d’aquest rang, entre els 49,952 nm/píxel i els  
49,987 nm/píxel sembla que la fase es recupera només parcialment. Amb un altre 
valor per al pas de delay la fase no es recupera correctament. En aquest cas, els 
errors en la caracterització es produeixen fins i tot amb valors de ∆κ molt propers a df, 
de tal manera que betaMEFISTO no arriba a interpolar o delmar. Amb les dades 
recollides no es pot conèixer, doncs, quina influència tenen aquests dos processos 
sobre la recuperació de la fase. 
 
Com passava a l’estudiar la variació de la longitud d’ona, en aquest cas tampoc es pot 
utilitzar l’error G per a quantificar com de correcta ha estat una caracterització. El 
càlcul de la traça recuperada, obtinguda a partir dels nous polsos, depèn del valor del 
retard τ, i per tant del paràmetre dtau. Encara que el pols recuperat i l’original fossin 
iguals, les traces resultants serien, de qualsevol manera, diferents. 
 
 
6.3.5. Traça experimental  
 
Durant el desenvolupament d’aquest projecte de final de carrera no ha existit la 
possibilitat d’obtenir cap traça interferomètrica en el laboratori. Com a conseqüència, 
per a l’estudi de betaMEFISTO s’ha disposat únicament d’una traça interferomètrica 
generada amb anterioritat i amb uns paràmetres experimentals que no es coneixen 
amb exactitud. 
 
Aprofitant el desconeixement dels paràmetres de la traça, el plantejament inicial 
d’aquest darrer apartat era fer-ne una estimació mitjançant la finestra experimental de 
betaMEFISTO. La intenció era buscar el valor del pas de delay de l’interferòmetre i  
de la resolució de l’espectròmetre que minimitzessin l’error G obtingut en l’anàlisi. 
Malauradament, al punt 6.3.4 s’han observat dos fenòmens que fan inviable aquesta 
estimació: el primer és la necessitat d’una gran precisió en el valor dels paràmetres 
experimentals. El segon és la dependència que la traça recuperada té d’aquests 
paràmetres, cosa que pot provocar que s’obtingui un error G elevat tot i que la fase 
recuperada es pugui considerar vàlida. Finalment, doncs, l’únic objectiu de l’apartat 
serà comprovar el funcionament correcte i sense errors de l’aplicació betaMEFISTO al 
treballar amb una traça interferomètrica experimental. 
 
 
Característiques de la traça experimental 
 
La traça interferomètrica amb què s’ha treballat té una mida de 4000 punts sobre l’eix 
de retard i 960 punts sobre l’eix freqüencial. S’ha obtingut en un laboratori a partir d’un 
únic pols làser ultracurt (cas single MEFISTO), utilitzant un esquema experimental com 
el que s’ha descrit en l’apartat 4.3.2. A la figura 6.16 es mostra una representació de la 
traça utilitzant una escala cromàtica. 
 
Tot i que no es coneixen amb exactitud el valor dels paràmetres experimentals amb 
què s’ha obtingut la traça, ha estat necessari triar-ne uns per tal de poder dur a  
terme una anàlisi mitjançant betaMEFISTO. La tria s’ha realitzat a partir de les 
característiques de la traça i de la informació que es coneix sobre els equips utilitzats 
en el laboratori. Se sap per exemple que el pols que genera la traça prové d’un làser 
de titani-safir que treballa amb una longitud d’ona central propera als 800 nm; per tant, 
s’ha agafat aquest valor per a l’anàlisi. La resolució de l’espectròmetre que s’ha pres 
és de 0,076336 nm/mostra. Aquest és el resultat d’un promig obtingut a partir d’unes 
mesures preses per al calibratge de l’aparell. Finalment es pren un pas de delay de 
l’interferòmetre de 34 nm, un valor que s’agafa per ser el que més s’adiu amb les 
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especificacions del datasheet de la taula translacional que produeix el retard i amb les 
característiques de la traça transformada sobre l’eix de delay. 
 
 
 

 
 

 
 
 
A banda del desconeixement dels paràmetres experimentals, un altre dels aspectes 
que ha dificultat l’anàlisi ha estat la mala qualitat de la traça interferomètrica, que 
possiblement no hagi estat ben obtinguda. El primer que s’observa és que no és una 
traça simètrica tot i que ha estat generada amb un sol pols. Amb betaMEFISTO es pot 
detectar aquesta manca de simetria a simple vista, o bé en l’autocorrelació obtinguda 
amb el marginal de temps de la traça, que tampoc és simètrica. Amb una anàlisi més 
exhaustiva es pot comprovar també que la traça transformada té valors imaginaris, o el 
que és el mateix, té una fase diferent de 0, tal com es pot comprovar a les imatges de 
la figura 6.17. Aquest fet torna a indicar la falta de simetria esmentada. 
 
 
 
 

   
 

 

Figura 6.17 : Transformada de Fourier sobre l’eix de retard de la traça 
interferomètrica experimental. A la imatge de l’esquerra es mostra un detall de les 
components del seu mòdul, i a la de la dreta la seva fase, usant en els dos casos 
una escala cromàtica. 

Figura 6.16 : Traça interferomètrica experimental utilitzada. 
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A la traça transformada, que es pot obtenir des de la finestra d’anàlisi de l’aplicació 
betaMEFISTO, es troben també altres evidències de la manca de qualitat en la seva 
adquisició experimental. Per exemple, el terme al voltant de κ=2f0 hauria de ser una 
delta de la forma δ(f-κ+2f0), tal com s’ha definit a l’equació 4.19. En canvi, aquest 
terme en la traça és la que es mostra a la figura 6.18. Si fos una delta s’hauria de 
representar únicament com una línia vermella amb pendent sobre un fons blau, i no 
haurien d’existir components al voltant d’altres valors de κ. 
 
 
 

 
 

 
 
 
S’ha utilitzat encara un darrer criteri per valorar la traça, més complex, i que no es pot 
dur a terme únicament a partir de la funcionalitat a nivell d’usuari de betaMEFISTO, ja 
que cal modificar-ne el codi font. Aquest criteri es basa en les expressions de les 
equacions 5.3 i 5.4: quan es treballa amb single MEFISTO, els dos termes de la resta 
dins l’arrel han de ser iguals, de tal manera que el resultat de les dues expressions 
sigui el mateix espectre. En canvi, si s’apliquen a la traça interferomètrica s’obtenen 
dos espectres clarament diferenciats, indicant així que la traça no s’ha adquirit de 
forma precisa.  
 
S’especula que aquesta situació correspon a un cas degenerat desequilibrat; és a dir, 
que la traça s’ha obtingut a partir d’un únic pols però amb amplituds diferents segons 
el delay, producte d’una dispersió o d’una atenuació. 
 
 
Resultats destacats 
 
Un dels aspectes que s’ha volgut comprovar és l’obtenció dels espectres fonamental i 
de segon harmònic amb betaMEFISTO a partir de la traça interferomètrica 
experimental, utilitzant les expressions que es recullen a les equacions 5.1 i 5.2. 
Anteriorment s’havia comprovat ja que aquest procés es duia a terme correctament  
per traces d’origen teòric, tal com s’ha descrit en el punt 5.2.4. El resultat amb els 
paràmetres experimentals que s’han exposat són els que es mostren a la figura 6.19. 
 
 

Figura 6.18 : Detall de la transformada de Fourier sobre l’eix de retard 
de la traça interferomètrica al voltant de κ=2f0 i f=0. Els valors sobre els 
dos eixos corresponen al número de punts. 
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Els paràmetres experimentals utilitzats fan que la resolució de la traça transformada 
sigui ∆f=0,14313 THz/mostra sobre l’eix freqüencial f  i ∆κ=1,1029 THz/mostra sobre 
l’eix de retard transformat κ. Aquesta diferència entre els dos valors força que sigui 
necessari delmar les diferents funcions sobre l’eix f que s’utilitzen per al càlcul de 
Ω(f,κ), per tal que la seva resolució passi a ser ∆κ. A la figura 6.20 es mostra un 
exemple d’aquest procés de delmat dut a terme per betaMEFISTO. En concret es 
compara l’espectre fonamental del pols amb ∆f=0,14313 THz/mostra i l’espectre 
fonamental amb ∆κ=1,1029 THz/mostra. S’observen sobretot petites diferències en 
l’arrissat. 
 
 

    
 

 
 
 
Degut a la manca de simetria de la traça, betaMEFISTO ha recuperat dos polsos 
diferents en lloc d’un de sol. Aquests polsos es mostren a la figura 6.21. La mala 
qualitat de la traça utilitzada, unida al fet que l’anàlisi s’ha dut a terme amb paràmetres 
probablement incorrectes, fan que el resultat obtingut, més enllà de demostrar la 
capacitat de l’aplicació per processar traces interferomètriques experimentals, no pugui 
considerar-se ni significatiu ni rellevant. 

 
 

Figura 6.20 : A l’esquerra, l’espectre fonamental obtingut a partir de la traça 
interferomètrica experimental. A la dreta, el mateix espectre després de ser delmat 
per a l’anàlisi amb MEFISTO. A l’eix d’abscisses es mostra el número de punts. 

Figura 6.19 : Espectre fonamental obtingut a partir de la traça interferomètrica 
experimental (esquerra) i espectre de segon harmònic (dreta). 
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Com ja s’havia vist a l’utilitzar traces d’origen teòric, al modificar lleugerament els 
paràmetres experimentals utilitzats a betaMEFISTO s’obtenen resultats clarament 
diferents. A la figura 6.22, a mode d’exemple, es mostren les fases recuperades 
utilitzant un pas de delay de l’interferòmetre de 35 nm en lloc de 34 nm, que és el valor 
introduït prèviament. 
 
 

     
 

 
 
 
En definitiva, la conclusió a la qual s’arriba és que, tal i com es pretenia demostrar, 
betaMEFISTO ha estat capaç de processar i analitzar una traça interferomètrica 
d’origen experimental en el cas degenerat. Com a resultat s’obtenen una amplitud i 
una fase espectrals sense que es produeixin errors de codi.   
 
 
   

Figura 6.22 : Polsos recuperats a partir de la traça experimental, representats en el 
domini freqüencial, utilitzant un pas de delay de 35 nm en lloc de 34 nm. 

Figura 6.21 : Polsos recuperats a partir de la traça experimental, representats en el 
domini freqüencial, amb l’amplitud espectral de vermell i la fase de blau. 
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7. Conclusions i treball futur 
 
 
Com a part final de la memòria d’aquest projecte de final de carrera es presenten les 
conclusions més importants, així com diversos aspectes sobre els quals se suggereix 
treballar en el futur. 
 
Dins les conclusions se sintetitzen les observacions més rellevants que s’han fet en 
aquest PFC al voltant de MEFISTO. S’hi inclouen tant les que fan referència al seu 
context i al seu desenvolupament teòric com les que estan relacionades amb la 
implementació i les característiques de betaMEFISTO. Prenent com a base aquestes 
conclusions, i a partir de la feina que s’ha dut a terme, sorgeixen propostes sobre els 
quals pot ser interessant dedicar-hi esforços per tal d’optimitzar la funcionalitat de 
l’aplicació. La justificació i l’exposició d’aquestes propostes conformaran la segona part 
del capítol. 
 
 
 
7.1. Conclusions 
 
7.1.1 Contextualització del PFC 
 
S’ha parlat en el capítol introductori de la importància dels polsos làser ultracurts en 
àmbits científics i tecnològics, i s’han remarcat diverses vegades els problemes 
relacionats amb la seva caracterització, en especial la dificultat d’obtenir la seva fase. 
Amb aquest objectiu existeixen diverses tècniques diferents, però que es basen en 
aprofitar la informació que s’obté al fer interferir un pols amb ell mateix o amb un altre 
pols. 
 
Tradicionalment han existit dos tipus de tècniques de caracterització: les tècniques 
interferomètriques i les tècniques en el domini temps-freqüència. En aquest projecte 
s’han exposat els dos grups, i s’ha analitzat amb detall la tècnica més representatives 
de cada un d’ells: SPIDER i FROG, respectivament. En general, i de forma resumida, 
es pot afirmar que les tècniques interferomètriques permeten una caracterització 
analítica i en temps real, mentre que les tècniques en el domini temps-freqüència solen 
ser més robustes però requereixen d’algorismes iteratius d’aproximació per a obtenir la 
fase dels polsos amb què es treballa. 
 
A nivell teòric, MEFISTO es presenta com un mètode de caracterització innovador, que 
combina característiques dels dos tipus de tècniques anteriors, i per, tant, presenta 
avantatges típics d’ambdós. MEFISTO permet obtenir de manera simultània la 
intensitat i la fase de dos polsos làser ultracurts amb una freqüència central propera, 
utilitzant una estructura experimental simple i un procediment analític i amb capacitat 
de detecció d’errors. 
 
 
7.1.2. BetaMEFISTO  
 
Amb l’aplicació betaMEFISTO s’ha assolit l’objectiu fonamental del projecte: 
desenvolupar un programa que implementés de manera pràctica MEFISTO, que 
comptés amb una interfície d’usuari i que servís com a punt de partida i com a entorn 
de treball per seguir treballant i investigant al voltant d’aquesta tècnica de 
caracterització.  
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Funcionalitat i punts forts de betaMEFISTO 
 
L’aplicació BetaMEFISTO s’ha desenvolupat amb Matlab, amb la qual cosa ha estat 
necessària una adaptació del plantejament teòric de MEFISTO a aquest entorn. 
Presenta dos modes de funcionament: un mode teòric i un mode experimental. El 
mode teòric permet simular un o dos polsos ultracurts, generar a partir d’ells una traça 
interferomètrica i analitzar-la amb MEFISTO, permetent comparar els polsos obtinguts 
amb els polsos originals i oferint per tant una eina d’estudi sobre aquesta tècnica de 
caracterització. El mode experimental, per la seva banda, permet carregar i analitzar 
una traça interferomètrica generada en el laboratori. Aquest punt s’ha comprovat 
treballant en single MEFISTO, per tant queden pendents les proves corresponents 
utilitzant una traça generada per dos polsos. 
 
A partir de l’estudi teòric del capítol 6 s’ha observat que el software betaMEFISTO, i en 
particular l’algorisme de MEFISTO, és capaç de caracteritzar de manera satisfactòria 
un ampli ventall de polsos segons la seva fase i el seu ample de banda, utilitzant per 
cada un d’ells la seva traça interferomètrica. De manera més concreta, s’ha obtingut 
correctament la fase de polsos amb un ample de banda que va des d’1 nm a més de 
100 nm, i amples de banda significatius de fins a 0,85 per a la fase quadràtica i 0,6 per 
a la fase cúbica (veure les equacions 6.3 a 6.5). En alguns casos, la combinació de les 
dues fases pot originar una caracterització més acurada que si es treballa únicament 
amb una fase quadràtica o cúbica. Aquest fenomen cal tenir-lo en compte, per 
exemple, si es treballa amb polsos amb la dispersió compensada, on es fa 
desaparèixer la fase quadràtica.  
 
Prenent els diversos valors de l’error G obtinguts en l’estudi i comparant els polsos 
originals amb els recuperats, s’ha conclòs que, per a traces amb una mida de 212 x 28 
punts, un error G per sota de 10-3 es pot considerar acceptable, mentre que un error 
per sota de 10-4 indica una caracterització fiable. 
 
 
Aspectes a considerar 
 
Encara que l’objectiu fonamental del projecte s’ha complert i la valoració és positiva, 
s’han anat observant alguns punts que cal considerar i revisar posteriorment. 
 
Un dels aspectes més importants que s’ha trobat en l’estudi de betaMEFISTO està 
relacionat amb la funció Ω(f,κ), utilitzada en el procés de caracterització, i que es 
calcula a partir de la traça interferomètrica transformada i dels espectres dels polsos 
que cal caracteritzar (veure equacions 4.13.a i 4.13.b). MEFISTO utilitza en concret 
l’arccosinus de Ω(f,κ); això implica que aquesta hagi de ser una funció molt precisa, ja 
que qualsevol petita variació en els espectres o en la traça pot generar errors grans en 
la caracterització. En l’estudi realitzat no s’ha identificat cap patró que relacioni de 
manera directa les desviacions de la funció Ω(f,κ) amb l’increment de l’error G associat 
al procés de recuperació de polsos. 
 
Aquesta susceptibilitat de l’arccosinus de la funció Ω(f,κ) es fa present també quan es 
produeix una interpolació o un delmat degut a la diferència de resolució en els dos 
eixos de la traça transformada. Per tant, sembla aconsellable treballar amb traces 
interferomètriques experimentals tals que, quan s’obtingui la traça transformada, la 
resolució de l’eix f i de l’eix κ sigui la mateixa. Així doncs, la traça interferomètrica 
haurà de tenir una finestra sobre τ que sigui la inversa de la resolució sobre f. 
 
Treballant amb la finestra experimental s’ha observat també que, tal com està 
implementat ara betaMEFISTO, es necessari introduir paràmetres extremadament 
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precisos per obtenir caracteritzacions correctes. Una variació molt petita en el valor 
d’aquests paràmetres pot produir també errors molt grans. 
 
El darrer aspecte rellevant que s’exposa té a veure amb l’algorisme de detecció de 
signe de l’arccosinus de  Ω(f,κ). Tal com està implementat, resol correctament els salts 
entre -π i π, però no en altres casos, com per exemple els salts entre –π/2 i π/2. 
Tampoc funciona correctament en canvis molt ràpids en l’arccosinus, i presenta algun 
problema ocasional en les variacions lentes en el pas per zero. Com ja s’ha esmentat, 
un error petit en l’estimació del signe pot generar una caracterització completament 
errònia. 
 
 
 
7.2. Treball futur sobre betaMEFISTO 
 
7.2.1. Justificació 
 
EN diversos punts d’aquesta memòria s’ha comentat que betaMEFISTO ha estat 
desenvolupat amb l’objectiu de ser una primera implementació pràctica de la tècnica 
MEFISTO, que pugui anar perfeccionant-se amb el temps i de la qual en vagin 
apareixent versions que la millorin i la complementin. En aquest sentit, a partir de les 
conclusions exposades i, en general, de les observacions fetes al llarg d’aquest PFC, 
se suggereixen algunes propostes de treball per dur a terme d’ara endavant. 
 
 
7.2.2. Propostes de treball 
 
Es recullen a continuació les propostes, classificades segons l’aspecte al qual fan 
referència. 
 
 
Algorisme de detecció de signe 
 
L’algorisme de detecció de signe de l’arccosinus de Ω(f,κ) està implementat per poder 
resoldre els salts que fa la funció entre -π i π, i no considera altres casos. Un cop 
s’havia acabat ja l’estudi teòric s’ha notat que, quan es treballa en el cas degenerat, la 
funció Ω(f,κ) sempre és positiva, i per tant el seu arccosinus tindrà valors compresos 
únicament entre –π/2 i π/2. La implementació existent, per tant, genera sempre un 
error en el primer salt de fase de l’arccosinus detectat, i que es va arrossegant durant 
la caracterització. 
 
La solució que es planteja és modificar el codi font per tal que tingui en compte els 
valors màxims que pren Ω(f,κ), i en funció d’aquest valors modificar els límits de 
referència que cal establir per considerar que l’arccosinus de Ω(f,κ) passa de tenir 
valor positius a negatius i viceversa. S’ha provat de canviar aquests límits de manera 
qualitativa, sense cap anàlisi rigorosa, per adaptar-los al cas degenerat. El resultat 
obtingut és millor que el de l’estudi teòric anterior, tal com es mostra a la gràfica de la 
figura 7.1. 
 
A part de determinar de manera més convenient els límits esmentats per a que 
l’algorisme sigui el més eficient possible (el que s’ha fet ara és una aproximació), es 
planteja una altra modificació, que passaria directament per fer-lo manual. D’aquesta 
manera seria l’usuari qui determinaria en quins punts es produeix el canvi de signe a 
partir de la inspecció visual. Una altra opció seria dur a terme diversos anàlisis amb 
límits diferents i escollir el que minimitza l’error G. 
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Error G segons B' de la fase quadràtica
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Càlcul d’espectres en el cas degenerat 
 
Sembla interessant aprofundir en el càlcul d’espectres que es duu a terme a la finestra 
experimental a partir de la traça interferomètrica carregada.  
 
Com s’ha vist en el punt 5.2.4, l’arrel quadrada que apareix a l’equació 5.3 pren només 
solucions positives, i pot fer perdre informació i generar un espectre fonamental erroni. 
Aquest fet pren major gravetat sabent que petits canvis en els espectres poden 
generar errors grans en la caracterització, tal com ha ocorregut en l’estudi 
experimental del punt 6.6.3. Una solució pot passar per implementar un algorisme 
similar a l’algorisme de detecció de signe de l’arccosinus de Ω(f,κ), que pugui detectar 
els possibles canvis de signe de l’arrel. 
 
Com en el subapartat anterior, es proposa reduir l’automatització del procés i estudiar 
una major implicació de l’usuari en el càlcul d’espectres, per exemple,  seleccionant el 
tipus d’enfinestrament i el rang temporal on s’aplica, o senyalant manualment els 
canvis de signe de l’arrel de l’equació 5.3. 
 
 
Blind-MEFISTO experimental 
 
Totes les proves de betaMEFISTO pel cas experimental s’han fet o bé amb traces 
interferomètriques d’origen teòric o bé amb una traça experimental generada a partir 
d’un sol pols. Queda pendent, per tant, l’estudi amb una traça generada en el 
laboratori pel cas Blind-MEFISTO.  
 
Un dels aspectes que caldrà revisar és l’obtenció de l’amplitud dels espectres de 
segon harmònic, en particular el terme corresponent a la component al voltant de κ=2f0 

Figura 7.1 : Error G obtingut amb betaMEFISTO al simular i recuperar un pols de perfil 
gaussià, fase espectral quadràtica i ample de banda de 25 nm (11.72 THz) segons 
l’ample de banda normalitzat. L’error G en color grana s’ha obtingut amb l’algorisme de 
detecció de signe de l’arccosinus original, i l’error G en color blau amb l’algorisme 
modificat.  
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de la traça transformada. La implementació s’ha dut a terme donant per fet que 
aquesta component és ideal i per tant que correspon a una delta, però en el cas 
experimental, tal com s’ha observat, no té per què ser així.  Caldrà així mateix fer una 
anàlisi més exhaustiva per verificar que l’amplitud s’obté correctament en tots els 
casos. 
 
 
Implementació de l’algorisme MEFISTO 
 
Per evitar problemes a l’hora de dividir, els zeros que puguin aparèixer al denominador 
de Ω(f,κ) es canvien per valors molt petits. Segurament és possible trobar una solució 
més elegant a aquest problema. 
 
Degut a la seva naturalesa discreta, en lloc de desplaçar linealment els espectres per 
al càlcul de Ω(f,κ), es desplacen de forma circular, de tal manera que l’últim punt pren 
el valor del primer. Seria més correcte estimar el valor d’aquest últim punt, per 
exemple utilitzant una comanda d’interpolació. Sobre aquesta operació, seria 
convenient estudiar quin és el mètode d’interpolació de tots els que ofereix Matlab més 
adient en cada cas. 
 
Caldria adaptar també betaMEFISTO per tal que fos capaç de caracteritzar polsos 
prenent una longitud d’ona central arbitrària dins el seu ample de banda, tal com s’ha 
avançat al punt 6.3.4. 
 
En general, sembla que els processos de betaMEFISTO estan molt automatitzats, i 
això afecta el resultat de la caracterització. Es pot analitzar la possibilitat d’un augment 
de la interacció de l’usuari, tal com s’ha comentat anteriorment en aquest mateix 
apartat. 
 
 
Altres aspectes d’estudi 
 
Un dels aspectes que caldrà estudiar amb detall, i que s’ha esmentat a les 
conclusions, és quina dependència hi ha entre la fase obtinguda i els paràmetres 
experimentals introduïts a la finestra experimental. Caldrà analitzar per què petits 
canvis en els valors dels paràmetres provoquen grans variacions en la caracterització.  
 
De cara a corroborar la validesa del software i realitzar-hi les modificacions que siguin 
oportunes, es proposa comparar les fases calculades amb MEFISTO amb les fases 
obtingudes a partir d’altres tècniques (X-FROG, per exemple). En aquest mateix sentit, 
es proposa implementar també l’equació 4.20, segons la qual es pot obtenir E(t) a 
partir del pols G(t), i que es pot utilitzar per a verificar la correcta caracterització de 
Blind-MEFISTO. 
 
Finalment, es proposa estudiar la influència del soroll a la traça interferomètrica en el 
procés de caracterització. 
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APÈNDIX A: Càlculs sobre paràmetres de polsos gauss ians 
 
 
 
A.1. Camp elèctric temporal d’un pols afectat per d ispersió de segon 
ordre a partir de la seva expressió en freqüència 
 
El camp elèctric d’un pols gaussià afectat per dispersió de segon ordre es pot 
expressar en freqüència de la manera següent: 
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on el paràmetre a està relacionat amb la durada del pols, ω0 és la seva freqüència 
angular central, β’’ és el coeficient de dispersió de segon ordre i z és la distància 
propagada.  
 
 
El camp elèctric en el domini temporal es pot obtenir a partir de la seva transformada 
de Fourier inversa, és a dir, 
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Per a calcular l’expressió es pot fer el canvi de variable Ω=ω-ω0, amb la qual cosa 
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Agrupant les exponencials en una de sola, i deixant fora de la integral els termes que 
no depenen de la variable Ω, es té 
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L’exponencial es deixa en forma quadràtica i, de nou, els termes que no depenen de Ω 
es treuen fora de la integral: 
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Sabent que la integral d’una gaussiana és 
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es pot modificar l’expressió de camp elèctric d’acord amb la igualtat anterior i substituir 
la integral pel seu valor, amb la qual cosa es tindrà 
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Agrupant per un cantó el mòdul, per un altre la fase i finalment la component 
d’oscil·lació, el camp elèctric del pols en funció del temps i de la distància propagada 
es pot expressar com: 
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A.2. Intensitat òptica  
 
La intensitat òptica és proporcional al quadrat del mòdul del camp elèctric: 
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Desenvolupant, aquesta intensitat serà 
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que es pot expressar de manera més compacta com 
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A.3. Durada del pols segons FWHM  
 
L’expressió de la intensitat normalitzada respecte el màxim és 
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Aquesta expressió correspon a una gaussiana centrada en l’instant t=0, que serà 
doncs on tindrà el màxim. Es busquen els dos valors tFWHM pels quals la intensitat 
s’haurà reduït a la meitat: 
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Finalment, s’obté la durada del pols com la diferència entre els dos valors tFWHM: 
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A.4. Amplada espectral segons FWHM  
 
L’amplada espectral es pot calcular de manera anàloga a la intensitat òptica (A.3) 
utilitzant l’espectre normalitzat. Obviant la freqüència d’oscil·lació per a simplificar els 
càlculs, l’espectre normalitzat correspon a la forma gaussiana 
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Es busquen les dues freqüències angulars ωFWHM per les quals l’espectre s’haurà 
reduït a la meitat: 
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S’obté l’amplada espectral com la diferència entre les dues freqüències: 
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APÈNDIX B: Manual d’usuari de betaMEFISTO 
 
 
 
B.1. Arrencada i finestra d’inici 
 
La finestra d’inici de betaMEFISTO és la finestra Starting, que es pot arrencar 
introduint el seu nom a la consola de Matlab. Consta de dos botons, que són 
“Theoretical” i “Experimental”, i a través dels quals es pot accedir a la finestra teòrica o 
a la finestra experimental, respectivament. Aquestes finestres també es poden obrir 
directament des de la consola de Matlab, introduint el seu nom. 
 
 
 
B.2. Finestra teòrica 
 
La finestra Theoretical de betaMEFISTO permet simular matemàticament dos polsos 
ultracurts teòrics, anomenats E i G, i generar a partir d’ells una traça interferomètrica o 
una traça X-FROG. S’hi accedeix a través del botó “Theoretical” de la finestra d’inici. 
 
Es descriuen a continuació els apartats i controls que la configuren, així com les 
opcions específiques que s’hi poden dur a terme. 
 
 
Longitud d’ona 
 
MEFISTO permet la caracterització simultània de dos polsos que se solapin 
espectralment, és a dir, que comparteixin un ample de banda en el qual es pugui 
prendre una longitud d’ona arbitrària i considerar-la com la longitud d’ona central 
d’ambdós polsos.  
 
En el quadre de text “Central wavelength” es pot introduir aquesta longitud d’ona , i es 
mostrarà el seu equivalent en THz considerant una velocitat de propagació c. Per 
defecte, el valor de la longitud d’ona central és de 800 nm, el que equival a una 
freqüència de 375 THz.  
 
 
Paràmetres de simulació 
 
L’usuari pot modificar dos paràmetres directament lligats a la simulació dels polsos: 
 
- El primer és el número de punts  que han de tenir els polsos. Es recomana usar 

un enter per tal d’agilitzar la computació. Aquest enter ha de ser més gran o igual 
que 5, si no la traça interferomètrica no es pot calcular. 

 
- El segon paràmetre és el que s’anomena a l’aplicació paràmetre M , i serveix per 

establir la resolució temporal dels polsos a partir de la seva freqüència central. Per 
a que es compleixi el criteri de Nyquist i el software pugui disposar de prou 
informació per dur a terme l’anàlisi, aquest valor ha de ser igual o superior a 8. 
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Creació de polsos 
 
En els apartats “Pulse E parameters” i “Pulse G parameters” és on cal introduir els 
paràmetres físics que permetran definir en freqüència els polsos que es volen simular, 
que s’anomenaran pols E i pols G.  
 
L’amplitud  espectral  de cada pols està format per la suma de dos perfils gaussians  
en freqüència. Per cada perfil es pot introduir una amplitud en W/cm2, un shift respecte 
la freqüència central en THz i un ample de banda (“Bandwidth”) segons el criteri 
FWHM, també en THz.  
 
- A l’introduir aquests dos darrers paràmetres apareixerà al seu costat el valor 

corresponent en nm, en funció de la longitud d’ona central. Aquests paràmetres 
s’anomenen paràmetres auxiliars, i l’usuari no els pot modificar directament. 

 
- Si es varia la longitud d’ona també es modificarà el valor dels paràmetres “Shift” i 

“Bandwidth” expressats en nm. 
 
- És necessari omplir tots els quadres de text referents als dos perfils gaussians; si 

només es vol considerar un perfil cal posar l’amplitud del segon a 0. 
 
La fase espectral  de cada un dels dos polsos es construeix a partir de tres termes: un 
terme que depèn del quadrat de la freqüència (“Quadratic phase”), un amb 
dependència cúbica (“Cubic phase”) i un terme constant (“Offset”). 
 
- A l’introduir un valor per a la fase quadràtica o la fase cúbica apareixerà al costat, 

com un paràmetre auxiliar, l’ample de banda significatiu relacionat (“Significant 
bandwidth”). L’ample de banda significatiu es defineix com aquella amplada 
espectral per a la qual la fase corresponent canvia π radians. Si la fase és 0, 
llavors no es mostra cap valor. 

 
Per tal de generar els polsos , un cop establerts els paràmetres cal prémer el botó 
“Create pulse E” o “Create pulse G”, segons correspongui.  
 
- Si el pols es genera de forma correcta es mostrarà al gràfic de la dreta, en el 

domini temporal. El mòdul es representarà en color vermell i la fase en blau. 
 
- Si hi ha cap error en els paràmetres introduïts, llavors es mostrarà un missatge 

indicant-ho i no es generarà el pols. 
 
- Un cop generat el pols, si es modifica la longitud d’ona central, els paràmetres de 

simulació o els paràmetres del pols, llavors cal tornar-lo a generar. 
 
Dins dels apartats “Pulse E parameters” i “Pulse G parameters” es troben també altres 
botons que permeten gestionar els paràmetres amb els quals es creen els polsos: 
 
- El botó “Default parameters” carrega als quadres de text de l’apartat corresponent 

els paràmetres per defecte  del pols. 
 
- El botó “Save parameters” permet desar els paràmetres  del pols en un arxiu en 

format *.txt. Al prémer-lo s’obrirà una nova finestra que permetrà escriure el nom 
de l’arxiu i seleccionar el directori on desar-lo. 

 
- El botó “Load parameters” permet carregar els paràmetres  del pols desats en un 

arxiu en format *.txt. Per fer-ho s’obrirà una nova finestra on es podrà seleccionar 
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l’arxiu desitjat. Si l’arxiu no conté un vector de valors es produirà un error de 
Matlab. Si conté un vector però el número de components no és 9, llavors es 
mostrarà un missatge d’error i no es carregarà res. 

 
- En l’apartat “Pulse G parameters”, a més, hi apareix el botó “Single pulse”. Aquest 

botó copia els paràmetres del pols E als quadres de text corresponents del pols G, 
de tal manera que, a efectes pràctics, es treballa amb un sol pols  (cas degenerat 
de MEFISTO). 

 
 
Traça interferomètrica i traça X-FROG 
 
Un cop creats els polsos E i G s’activaran els botons “Interferometric trace” i “X-FROG 
trace”, situats a la part inferior de la finestra. Mitjançant aquest botons l’usuari pot 
generar, respectivament, la traça interferomètrica  i la traça X-FROG  a partir dels 
polsos simulats. La traça interferomètrica és necessària per a l’anàlisi mitjançant la 
tècnica MEFISTO.  
 
Al clicar un dels botons s’inicia el càlcul de la traça corresponent, i apareix una barra 
de progrés que va indicant l’evolució del procés de càlcul. Depenent del número de 
punts de simulació, la traça es generarà en un major o menor temps. 
 
Quan la traça s’ha calculat desapareix la barra de progrés i s’obre una nova finestra, 
on apareix informació sobre la traça generada. 
 
- Es representa gràficament la traça  calculada  sobre els eixos de delay i de 

freqüència, seguint una escala de colors. 
 
- Es mostra el número de punts  de la traça i el valor del paràmetre M  utilitzat en la 

simulació dels polsos que l’han generada. 
 
La traça es pot desar en forma de dades o en forma gràfica. 
  
- Per desar la traça en un arxiu de dades  cal prémer el botó “Save trace”, i 

apareixerà una nova finestra que permetrà assignar un nom i una ubicació a 
l’arxiu. No es necessari desar la traça per accedir a la finestra d’anàlisi, ja que 
queda a la memòria temporal del sistema. 

 
- Per desar la traça en forma gràfica  cal prémer el botó “Edit/save graph”. S’obrirà 

una nova finestra amb una representació de la traça que es pot editar i desar. 
 
Si s’ha generat una traça i es modifiquen els polsos, llavors cal generar una traça 
interferomètrica nova per substituir l’anterior. Si es modifica la longitud d’ona central o 
el número de punts de simulació, llavors es deshabiliten els botons per generar traces. 
Aquests botons s’activaran quan es tornin a crear els polsos amb el nou número de 
punts o amb una nova longitud d’ona central. 
 
 
Desar espectres 
 
Amb els polsos E i G creats, existeix l’opció de desar  els seus espectres  en forma de 
vector de dades, per a poder-los usar posteriorment a betaMEFISTO o en qualsevol 
altra aplicació. Per fer-ho cal prémer el botó “Save spectra”, a la part inferior de la 
finestra. 
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Amb el botó “Save spectra” s’obre una nova finestra que permet desar arxius 
d’espectres. En aquesta finestra apareix una secció dedicada al pols E i una altra 
dedicada al pols G. Cada una d’elles té dos botons: el botó “Fundamental” i el botó 
“Second harmonic”. Cada espectre es desa en un arxiu diferent. 
 
- El botó “Fundamental” permet desar l’espectre fonamental  del pols corresponent 

en un arxiu de dades. A l’obrir-lo apareixerà una finestra que permet introduir el 
nom de l’arxiu i la seva ubicació. Un cop desat es marcarà el checkbox del costat 
del botó. 

 
- De manera anàloga, el botó “Second harmonic” permet desar l’espectre de 

segon harmònic  del pols corresponent en un arxiu de dades. 
 
- El botó “OK” tanca  la finestra. El botó “Cancel”, en mode de desar espectres, es 

troba desactivat. 
 
El botó “Save spectra” es desactiva si es modifica longitud d’ona o número de punts de 
simulació. Es torna a activar al generar nous polsos. 
 
 
Anàlisi 
 
Quan s’ha generat una traça interferomètrica s’activa el botó “Analysis”, situat a la 
cantonada inferior dreta de la finestra. Permet accedir a la finestra d’anàlis i, on es 
processarà la traça amb l’algorisme MEFISTO per recuperar-ne els polsos que l’han 
generat. 
 
El botó “Analysis” es desactiva quan es modifica la longitud d’ona central o el número 
de punts de simulació, o bé quan es crea un pols nou. 
 
 
 
B.3. Finestra experimental 
 
Tota la gestió de dades obtingudes experimentalment es pot dur a terme en aquesta 
finestra. Permet carregar una traça interferomètrica obtinguda en el laboratori per tal 
de poder recuperar-ne posteriorment l’amplitud i la fase dels polsos que l’han generat. 
S’hi pot accedir a través del botó “Experimental” de la finestra d’inici. 
 
Tot seguit es descriu la seva funcionalitat a nivell d’usuari. 
 
 
Longitud d’ona 
 
El primer pas a la finestra experimental és introduir el valor de la que es consideri 
longitud d’ona central  dels polsos que cal recuperar, en nanòmetres, al quadre de 
text “Wavelength” de la secció “Fundamental central wavelength”. Si el valor introduït 
no és un número, llavors apareix un missatge indicant un error a la longitud d’ona. 
 
Per defecte, el valor que apareix per la longitud d’ona central és 800 nm. 
 
 
Càrrega de la traça interferomètrica 
 
El botó “Load trace” permet carregar una traça interferomètrica  desada en un arxiu.  
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Quan es prem el botó “Load trace” apareix una finestra que permet seleccionar la 
ubicació i el nom de l’arxiu on es troba la traça desada. 
 
- Quan se selecciona l’arxiu apareix un nou diàleg indicant que s’està carregant la 

traça. Durant aquest temps els controls de la finestra experimental queden 
bloquejats. 

 
- A l’arxiu de la traça, cada fila ha de correspondre a un valor de delay, i cada 

columna a un valor de freqüència. Les freqüències positives més altes seran a les 
últimes columnes, i els delays positius més grans a les últimes files. 

 
- Si es produeix un error durant la càrrega, o bé l’arxiu seleccionat no conté traça, 

apareix un missatge indicant-ho i no es carrega res. 
 
- Si és necessari, la traça interferomètrica carregada es retalla per a que tingui un 

número de punts parell sobre els dos eixos. 
 
Es representa la traça  carregada amb una escala de colors a la secció “Trace plot”. 
També es mostra el nom de l’arxiu  que la conté, a la secció “Load trace”. 
 
El botó “Edit & save” permet desar la traça en forma gràfica . S’obrirà una nova 
finestra amb una representació de la traça que es pot editar o desar. 
 
 
Paràmetres experimentals 
 
A la secció “Experimental parameters” cal afegir els dos paràmetres experimentals 
amb què s’ha obtingut la traça interferomètrica. 
 
- La resolució de l’espectròmetre , expressada en nm/píxel, s’introdueix al quadre 

de text “dlambda”. Al quadre de text “df”, a sota, es mostrarà la resolució de l’eix 
freqüencial de la traça, en THz/píxel, corresponent al valor introduït. 

 
- El pas de delay de l’interferòmetre , expressat en nm, s’introdueix al quadre de 

text “Step”. Al quadre de text “dtau”, a sota, es mostrarà la resolució de l’eix de 
retard de la traça, en fs/píxel, corresponent al valor introduït. 

 
Si els valors introduïts no són números, llavors apareix un missatge d’error. 
 
 
Single MEFISTO i Blind-MEFISTO 
 
A la secció “Spectra” hi apareixen els radiobuttons “Single pulse” i “Blind-MEFISTO”, 
que permeten seleccionar  si la traça interferomètrica s’ha generat amb un sol pols 
(cas single  o degenerat, pols E) o amb dos polsos diferents (cas blind , polsos E i G). 
Quan un radiobutton se selecciona, l’altre deixa d’estar seleccionat. Les opcions que 
ofereix la finestra experimental varien en funció del radiobutton triat. 
 
- Al seleccionar l’opció “Single pulse” la interfície s’adapta al treball amb un sol pols, 

i per tant amb un sol espectre fonamental i un sol espectre de segon harmònic. Es 
canviaran els textos indicatius que en fan referència, apareixerà el botó “Calculate” 
a la secció “Spectra”, que permet calcular els espectres a partir de la traça 
interferomètrica carregada, i s’habilitarà. 
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- De manera equivalent, al seleccionar l’opció “Blind-MEFISTO” la interfície s’adapta 
al treball amb dos polsos, i per tant dos espectres fonamentals i dos de segon 
harmònic. Es canviaran els textos indicatius que en fan referència, es crearà el 
botó “Scale” a la secció “Spectra”, que permet escalar l’amplitud dels espectres 
carregats, i es deshabilitarà 

 
 
Gestió d’espectres 
 
Per tal d’analitzar una traça interferomètrica i recuperar-ne els polsos que l’han generat 
és necessari disposar dels espectres fonamentals i de segon harmònic d’aquests 
polsos. Tant si es treballa amb single MEFISTO com amb Blind-MEFISTO, el botó 
“Load” de la secció “Spectra” permet carregar espectres  que estiguin desats en un 
arxiu. Aquest botó s’activa quan la traça interferomètrica s’ha carregat. 
 
- Al prémer el botó “Load” apareix una nova interfície, en què hi ha una secció 

dedicada al pols E i una altra dedicada al pols G. Cada una d’elles té dos botons: 
el botó “Fundamental” i el botó “Second harmonic”. Cada botó permet carregar 
l’espectre corresponent, que ha d’estar desat en un arxiu diferent, és a dir, un 
arxiu ha de contenir un únic espectre.  

 
- Si es treballa amb Blind-MEFISTO estan activats els 4 botons, és a dir, es poden 

carregar els espectres harmònic i fonamental del pols E i del pols G. Si es treballa 
amb single MEFISTO, estan desactivats els botons corresponents al pols G. 

 
- Al prémer un botó apareixerà una nova finestra, on es pot seleccionar l’arxiu que 

conté l’espectre que cal carregar. Un cop carregat, es marca el checkbox que hi 
ha al costat del botó. Per a que l’aplicació funcioni correctament, en single 
MEFISTO cal carregar els dos espectres del pols E, i en Blind-MEFISTO els 4 
espectres. 

 
- El botó “OK” confirma els espectres carregats i els mostra a la finestra 

experimental. El botó “Cancel” cancel·la les càrregues fetes i tanca la finestra. 
 
- Quan es carreguen els espectres s’activen els botons “Edit & save” de les 

seccions “Fundamental spectrum” i “Second harmonic spectrum”. 
 
Si es treballa amb single MEFISTO els espectres es poden  calcular  a partir de la 
traça, en lloc de carregar-los. Per a fer-ho s’utilitza el botó “Calculate” de la secció 
“Spectra”, que s’activa quan es carrega la traça. 
 
- Per tal de calcular els espectres, betaMEFISTO necessita la traça X-FROG que 

s’obté de la traça interferomètrica carregada. Si no s’ha generat prèviament, 
llavors es calcula al prémer el botó “Calculate”. Apareix una barra de progrés que 
mostra l’evolució del procés de càlcul de la traça X-FROG. A continuació es 
calculen i es mostren els espectres a les seccions “Fundamental spectrum” i 
“Second harmonic spectrum”.  

 
- Al calcular la traça X-FROG s’activa botó “Edit graph” de la secció “FROG trace”. 

Quan es disposa dels espectres s’activen els botons “Save spectrum” i “Edit & 
save” de les seccions relatives als espectres. El botó “Calculate” de la secció 
“Spectra” passa a anomenar-se “Recalculate”. 

 
- A les seccions “Fundamental spectrum” i “Second harmonic spectrum” hi apareix 

el quadre de text “Windowing”. Aquest quadre de text permet establir una finestra 
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en el domini temporal per als valors sobre l’eix freqüencial de la traça, que serveix 
per eliminar soroll a l’hora de calcular l’espectre fonamental o l’espectre de segon 
harmònic. A la finestra es pot introduir el percentatge del temps total que deixa 
passar la finestra. El valor per defecte és 100%, és a dir, es deixen passar totes 
les components del domini temporal, amb la qual cosa és com si no es tingués cap 
finestra. 

 
- Si es volen realitzar modificacions a la finestra temporal mitjançant el quadre de 

text “Windowing”, es poden aplicar prement el botó “Recalculate”. 
 
Si es treballa amb Blind-MEFISTO els espectres es poden  escalar  després d’haver 
estat carregats. D’aquesta manera la seva amplitud s’adapta a les necessitats que té 
betaMEFISTO per a l’anàlisi. Per a fer-ho s’utilitza el botó “Scale” de la secció 
“Spectra”, que s’activa quan es carreguen els espectres. 
 
- Per tal d’escalar els espectres, betaMEFISTO necessita també la traça X-FROG, 

com en el càlcul d’espectres. Si no s’ha generat prèviament, la traça X-FROG es 
calcula al prémer el botó “Spectra”. Apareix una barra de progrés que mostra 
l’evolució del procés de càlcul de la traça X-FROG. A continuació s’escalen i es 
mostren els espectres a les seccions “Fundamental spectra” i “Second harmonic 
spectra”. L’espectre del pols E es mostra en blau, i el del pols G en vermell. 

 
- Al calcular la traça X-FROG s’activa botó “Edit graph” de la secció “FROG trace”. 

Quan es disposa dels espectres escalats s’activen els botons “Save spectra” i 
“Edit & save” de les seccions relatives als espectres. El botó “Scale” de la secció 
“Spectra” passa a anomenar-se “Rescale”. 

 
- Tal com s’ha implementat betaMEFISTO, de moment el quadre de text 

“Windowing” no té cap funcionalitat en Blind-MEFISTO. 
 
En el cas de Blind-MEFISTO es considera que els dos espectres fonamentals s’han 
adquirit sota les mateixes condicions experimentals. També es considera que els dos 
espectres segon harmonic s’han pres sota les mateixes condicions. En tots dos casos, 
doncs, les relacions d’amplitud entre els dos espectres han de ser les correctes. 
 
Els botons “Save spectrum” o “Save spectra” permeten desar els espectres  que es 
mostren en forma de vector de dades; cada espectre s’ha de desar en un arxiu 
diferent. Els botons “Edit & save” permeten desar la representació gràfica dels 
espectres . 
 
Al passar de seleccionar el radiobutton “Single pulse” a seleccionar “Blind-MEFISTO” 
s’esborren tots els espectres. Al passar de Blind-MEFISTO a blind es conserven els 
espectres del pols E, i es considera també que són, per tant, els espectres del pols G. 
 
Quan es canvia la longitud d’ona central a la secció “Fundamental central wavelength” 
o bé els paràmetres de la secció “Experimental parameters”, si els espectres obtinguts 
s’han calculat o bé s’han escalat, llavors s’esborren i cal tornar-los a obtenir. 
 
 
Traça X_FROG 
 
Quan s’ha carregat la traça interferomètrica s’activa el botó “Save trace” de la secció 
“FROG trace”. Aquest botó permet calcular i desar la  traça X-FROG  a partir de la 
traça interferomètrica, a través de la tècnica Collinear FROG. 
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- Si la traça X-FROG s’ha calculat prèviament, per exemple en el càlcul d’espectres, 
al prémer el botó apareix una nova finestra que permet desar la traça en forma 
d’arxiu de dades. 

 
- Si no s’ha calculat, llavors betaMEFISTO ho fa al prémer el botó. Apareix una 

barra de progrés indicant l’evolució del procés de càlcul. Un cop finalitzat, la traça 
queda en la memòria temporal de l’aplicació, i apareix una nova finestra que 
permet desar la traça en forma d’arxiu de dades. 

 
Quan la traça X-FROG està calculada també es pot desar i editar gràficament . 
mitjançant el botó “Edit graph”. Una representació gràfica de la traça apareix en una 
nova finestra. 
 
Quan es carrega una traça interferomètrica nova, es canvia la longitud d’ona central o 
el paràmetre “Step”, llavors cal calcular una traça nova. 
 
 
Anàlisi 
 
Quan es té la traça carregada els paràmetres experimentals i els espectres es pot 
accedir a la finestra d’anàlisi  mitjançant el botó “Analysis”, on es recuperaran els 
polsos que han generat la traça mitjançant la tècnica MEFISTO. 
 
 
 
B.4. Finestra d’anàlisi 
 
A la finestra d’anàlisi s’hi accedeix tant des de la finestra teòrica com des de la finestra 
experimental. Quan s’obre, porta a terme de manera automàtica la recuperació de 
polsos mitjançant la tècnica MEFISTO, sense necessitat d’intervenció de l’usuari, i 
mostra tant els resultats obtinguts com informació sobre la traça utilitzada. 
 
La finestra d’anàlisi i la seva funcionalitat es descriuen tot seguit. 
 
 
Paràmetres 
 
Quan s’obre la finestra d’anàlisi es mostra a la secció “Parameters”, a la part superior 
de la finestra, informació sobre la traça interferomètrica  que es processarà. 
Aquesta informació inclou el nom de l’arxiu on estava desada la traça (o l’expressió 
“Simulated trace”, indicant que s’ha usat una traça d’origen teòric, si és el cas), la mida 
de la traça en punts, la seva resolució en temps, expressada en fs/píxel; i la seva 
resolució en freqüència, expressada en THz/píxel. 
 
 
Traça interferomètrica 
 
A la secció “Interferometric trace”, al quadrant superior esquerre, es mostra una 
representació gràfica de la traça utilitzada. Apareixen també quatre botons, entre els 
que hi ha “Save trace”, “Edit/save graph” i “Fourier Transform”. 
 
- El botó “Save trace” permet desar la traça interferomètrica  utilitzada en forma 

d’arxiu de dades. Al prémer el botó s’obrirà una nova finestra que permet 
anomenar i seleccionar la ubicació de l’arxiu. 
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- El botó “Edit/save graph” permet desar la traça en forma gràfica . S’obrirà una 
nova finestra amb una representació de la traça que es pot editar i desar. 

 
- El botó “Fourier Transform” mostra una representació gràfica de la transformada 

de Fourier sobre l’eix de delay  de la traça interferomètrica usada. Aquesta 
representació es pot editar i desar. 

 
El quart botó que apareix al costat de la traça és el botó “Calculated trace”, que permet 
generar una nova traça interferomètrica  a partir dels dos polsos recuperats, 
comparar-la amb la traça original i obtenir l’error G entre ambdues. 
 
- Al prémer el botó “Calculated trace” apareix una barra de progrés que va indicant 

l’evolució del procés de càlcul de la nova traça interferomètrica. Quan la traça està 
generada, la barra de progrés desapareix i se n’obre una de nova, que indica 
l’evolució del procés de càlcul de l’error G entre la traça original i la traça 
recuperada. Quan l’error G s’ha calculat, desapareix la barra de progrés i apareix 
una nova finestra. 

 
La finestra que apareix mostra informació sobre la nova traça interferomètrica, la traça 
recuperada. 
 
- Es representa gràficament la traça recuperada  sobre els eixos de delay i de 

freqüència, seguint una escala de colors. 
 
- Es mostra el número de punts  de la traça i el valor de l’error G  calculat al 

comparar la traça original i la traça recuperada 
 
A la finestra hi ha també diversos botons amb funcions diferents. 
  
- El botó “Save trace” s’usa per desar la traça en un arxiu de dades . Quan es 

prem apareix una nova finestra que permet assignar un nom i una ubicació a 
l’arxiu.  

 
- El botó “Edit/save graph” permet desar la traça en forma gràfica . Apareixerà una 

nova finestra amb una representació de la traça que es pot editar o desar. 
 
- El botó “Save correlation” permet calcular i desar la correlació dels polsos 

recuperats , obtinguda a partir del marginal de temps de la traça recuperada. 
Apareixerà una finestra on es podrà desar la correlació en forma de dades. 
Finalment, es mostrarà la correlació en forma gràfica, i es podrà editar i desar. 

 
- Amb el botó “Close” es tanca la finestra . 
 
 
Correlació 
 
A la secció “Correlation”, al quadrant superior dret, es mostra una representació gràfica 
de la correlació  dels polsos originals, obtinguda a partir del marginal de temps de la 
traça interferomètrica analitzada. Apareixen dos botons: “Save data” i “Edit/save plot”. 
 
- El botó “Save data” permet desar la correlació calculada  en forma d’arxiu de 

dades. Al prémer el botó s’obre una nova finestra que permet anomenar i 
seleccionar la ubicació de l’arxiu. 
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- El botó “Edit/save plot” permet desar el gràfic de la correlació . S’obre una nova 
finestra amb el gràfic, des d’on es pot editar i desar. 

 
 
Polsos recuperats 
 
A la part inferior de la pantalla, a les seccions “Field E(f)” i “Field G(f)” es mostren, 
respectivament, els pols E recuperat i el pols G recuperat , tots dos en el domini 
freqüencial. 
 
- En color vermell es mostra l’amplitud espectral del pols, i en color blau fosc la fase 

espectral. A més, si es prové de la finestra teòrica, es representa en color blau cel 
la fase correcta, corresponent al pols original. 

 
Al costat de cada representació apareixen els botons “Save phase” i “Edit/save plot”. 
 
- Amb el botó “Save phase” es pot desar la fase del pols recuperat  corresponent 

en un arxiu de dades. S’obre una nova finestra que permet anomenar i seleccionar 
la ubicació de l’arxiu. 

 
- Amb el botó “Edit/save plot” es pot editar i representar gràficament el pols 

recuperat corresponent. 
 
 
Finestra d’inici 
 
Es pot retornar a la finestra d’inici clicant “Start Menu” i confirmant l’operació sobre la 
finestra emergent, clicant el botó “Yes”. 
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APÈNDIX C: Descripció del codi font de betaMEFISTO 
 
 
 
C.1. Interfície Starting  
 
Menú d’inici. Permet escollir entre les dues opcions que ofereix betaMEFISTO. Es 
mostra a l’arrencar l’aplicació. 
 
 
Starting_OpeningFcn : S’executa just abans de que la interfície Starting es faci visible. 
Una part de la funció es genera automàticament. Configura la interfície gràfica i 
esborra les variables globals que s’hagin utilitzat anteriorment. 
 
Starting_OutputFcn : Es genera automàticament dins el codi de la interfície. Les 
sortides d’aquesta funció es redirigeixen a la línia de comandes. 
 
Bt_theo_Callback : S’executa al prémer el botó “Theoretical”. 
Esborra les variables globals que puguin existir i posa a 0 la variable global g_origin, 
indicant que es treballarà amb polsos teòrics. 
Tanca la interfície actual i obre la interfície Theoretical, que permet simular dos polsos 
làser ultracurts i calcular-ne la seva traça interferomètrica. 
 
Bt_exp_Callback : S’executa al prémer el botó “Experimental”. 
Esborra les variables globals que puguin existir i posa a 1 la variable global g_origin, 
indicant que es treballarà amb una traça interferomètrica experimental. 
Tanca la interfície actual i obre la interfície Experimental, que permet carregar una 
traça interferomètrica i calcular o carregar els seus espectres corresponents.  
 
 
 
C.2. Interfície Theoretical  
 
S’hi accedeix a través del botó “Theoretical” del menú d’inici. És una finestra de 
simulació de polsos teòrics. Permet generar matemàticament dos polsos ultracurts 
teòrics, anomenats E i G. El mòdul espectral de cada un d’ells es genera amb la suma 
de dos perfils gaussians de diferents característiques. La fase espectral, per la seva 
banda, es crea amb la suma d’un terme constant, un terme quadràtic i un terme cúbic. 
 
En aquesta interfície es mostren dos tipus de paràmetres: els paràmetres principals, 
que són aquells que introdueix l’usuari per tal de definir els dos polsos; i els 
paràmetres auxiliars, que l’usuari no pot modificar directament, i que expressen 
informació derivada o relacionada amb els paràmetres principals. 
 
 
Theoretical_OpeningFcn : S’executa just abans de que la interfície Theoretical es faci 
visible. 
Una part de la funció es genera automàticament dins el codi de la interfície. Configura 
la interfície gràfica i esborra les variables globals que s’hagin utilitzat anteriorment. 
 
Theoretical_OutputFcn : Es genera automàticament dins el codi de la interfície. Les 
sortides d’aquesta funció es redirigeixen a la línia de comandes. 
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t_l0_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Central wavelength” 
de la interfície.  
Modifica la freqüència mostrada a la secció “Wavelength” a partir de la longitud d’ona 
introduïda. A través de les funcions set_E_aux i set_G_aux modifica a continuació el 
valor dels shifts i dels amples de banda auxiliars dels polsos E i G.  
Esborra els polsos que puguin haver estat creats anteriorment i que estiguin desats a 
les variables globals g_pulse_E i g_pulse_G.  
Deshabilita els botons per generar traces, que s’activaran quan es tornin a crear els 
polsos amb la nova longitud d’ona, el botó d’anàlisi i el de desar espectres. 
 
t_Npoints_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Num. points”.  
Esborra els polsos que puguin haver estat creats anteriorment i que estiguin desats a 
les variables globals g_pulse_E i g_pulse_G.  
Deshabilita els botons per generar traces, que s’activaran quan es tornin a crear els 
polsos E i G amb el nou número de punts, el botó d’anàlisi i el de desar espectres. 
 
t_cent_E1_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Shift” del 
perfil E1, és a dir, el primer dels dos perfils gaussians que formaran el pols E.  
Modifica el valor del shift del perfil E1, mostrat en nm a partir del valor en freqüència 
introduït. 
 
t_band_E1_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Bandwidth” 
del perfil gaussià E1.  
Modifica el valor d’aquest ample de banda, mostrat en nm a partir del valor en 
freqüència introduït. 
 
t_cent_E2_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Shift” del 
perfil gaussià E2, és a dir, el segon dels dos perfils gaussians que formaran el pols E. 
Modifica el valor del shift del perfil E2, mostrat en nm a partir del valor en freqüència 
introduït. 
 
t_band_E2_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Bandwidth” 
del perfil gaussià E2.  
Modifica el valor d’aquest ample de banda, mostrat en nm a partir del valor en 
freqüència introduït. 
 
t_qch_E_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Quadratic 
phase” del pols E.  
Modifica el valor de l’ample de banda significatiu corresponent, a partir del valor de la 
fase quadràtica introduïda. Si la fase introduïda és 0, llavors no es mostra cap valor 
per a l’ample de banda significatiu. 
 
t_cch_E_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Cubic phase” 
del pols E.  
Modifica el valor de l’ample de banda significatiu corresponent, a partir del valor de la 
fase cúbica introduïda. Si la fase introduïda és 0, llavors no es mostra cap valor per a 
l’ample de banda significatiu. 
 
Bt_default_E_Callback : S’executa al prémer el botó “Default parameters” dels pols E.  
Introdueix als quadres de text corresponents els valors per defecte per al pols E, així 
com per a la longitud d’ona central i per als paràmetres de simulació. 
 
Bt_save_E_Callback : S’executa al prémer el botó “Save parameters” dels pols E. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.txt els paràmetres del 
pols E que es mostren a la interfície. 
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Bt_load_E_Callback : S’executa al prémer el botó “Load parameters” dels pols E.  
Mostra una nova finestra que permet obrir un arxiu de tipus *.txt que tingui desats els 
paràmetres d’un pols.  
Si a l’arxiu seleccionat hi ha 9 paràmetres, llavors: 
- Es carregaran aquestes dades i es mostraran als quadres de text corresponents 

de la interfície gràfica mitjançant la funció set_E_parameters. 
- Mitjançant les funcions set_E_aux i set_phase_E_aux també es mostraran els 

valors dels shifts i els amples de banda expressats en nm, a més dels amples de 
banda significatius de les fases espectrals quadràtica i cúbica.  

Si a l’arxiu no hi ha 9 paràmetres, llavors es mostrarà un missatge d’error. 
 
get_E_parameters : Es crida des de la funció Bt_save_E_Callback, la funció 
Bt_create_E_Callback i la funció Bt_single_Callback. 
Retorna en format de double els paràmetres principals del pols E que es mostren a la 
interfície gràfica en forma de string.  
 
set_E_parameters : Es crida des de la funció Bt_default_E_Callback i  des de la funció 
Bt_load_E_Callback.  
Mostra a la interfície gràfica, en forma de strings, els paràmetres principals del pols E 
que es passen a l’executar aquestes dues funcions. 
 
set_E_aux : Es crida des de les funcions t_l0_Callback, Bt_default_E_Callback i  
Bt_load_E_Callback.  
Modifica els paràmetres auxiliars dels shifts i dels amples de banda del pols E, 
expressats en nm, a partir dels paràmetres principals corresponents expressats en 
freqüència. 
  
set_phase_E_aux : Es crida des de la funció Bt_default_E_Callback i des de la funció 
Bt_load_E_Callback.  
Si el valor de la fase espectral quadràtica del pols E és 0, llavors no es mostra cap 
valor al quadre d’ample de banda significatiu corresponent. Si no, si el valor de la fase 
quadràtica del pols E és diferent de 0, llavors es calcula i es mostra el valor del seu 
ample de banda significatiu. 
Si el valor de la fase espectral cúbica del pols E és 0, llavors no es mostra cap valor al 
quadre d’ample de banda significatiu corresponent. Si no, si el valor de la fase cúbica 
del pols E és diferent de 0, llavors es calcula i es mostra el valor del seu ample de 
banda significatiu. 
 
Bt_create_E_Callback : Es crida al prémer el botó “Create pulse” corresponent al pols 
teòric E. 
Es crea el pols E en temps i freqüència a partir dels paràmetres introduïts per l’usuari. 
- Mitjançant la funció get_E_parameters s’obtenen els paràmetres principals del 

pols E mostrats a la interfície. Si falta cap dels paràmetres, llavors es mostra un 
missatge d’error i se surt de la funció. 

- Es creen els dominis temporal i espectral sobre els quals es defineix el pols 
mitjançant la funció create_axes, a la qual se li passa la freqüència central i els 
paràmetres de simulació. 

- Es genera el pols en freqüència, en banda base, utilitzant els paràmetres 
principals introduïts per l’usuari. S’obté el pols corresponent en temps a partir 
d’una FFT inversa i se li afegeix la component d’oscil·lació. El pols E resultant es 
desa a la variable global g_pulse_E.  

- També es desen el pols en freqüència i els seus espectres. El número de punts 
dels espectres es redueix per tal que coincideixi amb el número de punts que 
tindrà la traça interferomètrica sobre l’eix f. Per a fer-ho, s’eliminen els valors més 
allunyats del centre. 
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Es mostra el pols en el domini temporal sobre la interfície gràfica, separant el mòdul i 
la  fase. 
Si s’ha creat el pols G s’activen botons que permeten generar traces i desar espectres. 
Es desactiva el botó d’anàlisi. 
 
t_cent_G1_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Shift” del 
perfil G1, és a dir, el primer dels dos perfils gaussians que formaran el pols G.  
Modifica el valor del shift del perfil G1, mostrat en nm a partir del valor en freqüència 
introduït. 
 
t_band_G1_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Bandwidth” 
del perfil gaussià G1.  
Modifica el valor d’aquest ample de banda, mostrat en nm a partir del valor en 
freqüència introduït. 
 
t_cent_G2_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Shift” del 
perfil gaussià G2, és a dir, el segon dels dos perfils gaussians que formaran el pols G. 
Modifica el valor del shift del perfil G2, mostrat en nm a partir del valor en freqüència 
introduït. 
 
t_band_G2_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Bandwidth” 
del perfil gaussià G2.  
Modifica el valor d’aquest ample de banda, mostrat en nm a partir del valor en 
freqüència introduït. 
 
t_qch_G_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Quadratic 
phase” del pols G.  
Modifica el valor de l’ample de banda significatiu corresponent, a partir del valor de la 
fase quadràtica introduïda. Si la fase introduïda és 0, llavors no es mostra cap valor 
per a l’ample de banda significatiu. 
 
t_cch_G_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Cubic phase” 
del pols G.  
Modifica el valor de l’ample de banda significatiu corresponent, a partir del valor de la 
fase cúbica introduïda. Si la fase introduïda és 0, llavors no es mostra cap valor per a 
l’ample de banda significatiu. 
 
Bt_default_G_Callback : S’executa al prémer el botó “Default parameters” dels pols G.  
Introdueix als quadres de text corresponents els valors per defecte per al pols G. 
 
Bt_single_Callback : S’executa al prémer el botó “single pulse” dels pols G.  
Copia els paràmetres del pols E als quadres de text corresponents del pols G, de tal 
manera que, quan es creïn, ambdós polsos siguin iguals. 
 
Bt_save_G_Callback : S’executa al prémer el botó “Save parameters” dels pols G. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.txt els paràmetres del 
pols G que es mostren a la interfície. 
 
Bt_load_G_Callback : S’executa al prémer el botó “Load parameters” dels pols G.  
Mostra una nova finestra que permet obrir un arxiu de tipus *.txt que tingui desats els 
paràmetres d’un pols.  
Si a l’arxiu seleccionat hi ha 9 paràmetres, llavors: 
- Es carregaran aquestes dades i es mostraran als quadres de text corresponents 

de la interfície gràfica mitjançant la funció set_G_parameters.  
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- Mitjançant les funcions set_G_aux i set_phase_G_aux també es mostraran els 
valors dels shifts i els amples de banda expressats en nm, a més dels amples de 
banda significatius de les fases espectrals quadràtica i cúbica.  

Si a l’arxiu no hi ha 9 paràmetres, llavors es mostrarà un missatge d’error. 
 
get_G_parameters : Es crida des de la funció Bt_save_G_Callback i des de la funció 
Bt_create_G_Callback. 
Retorna en format de double els paràmetres principals del pols G que es mostren a la 
interfície gràfica en forma de string.  
 
set_G_parameters : Es crida des de la funció Bt_default_G_Callback, la funció 
Bt_single_Callback i la funció Bt_load_G_Callback.  
Mostra a la interfície gràfica, en forma de strings, els paràmetres principals del pols G 
que es passen a l’executar aquestes funcions. 
 
set_G_aux : Es crida des de les funcions t_l0_Callback, Bt_default_G_Callback, 
Bt_single_Callback  i  Bt_load_G_Callback.  
Modifica els paràmetres auxiliars dels shifts i dels amples de banda del pols G, 
expressats en nm, a partir dels paràmetres principals corresponents expressats en 
freqüència. 
  
set_phase_G_aux : Es crida des de la funció Bt_default_G_Callback, la funció 
Bt_single_Callback  i la funció Bt_load_G_Callback.  
Si el valor de la fase espectral quadràtica del pols G és 0, llavors no es mostra cap 
valor al quadre d’ample de banda significatiu corresponent. Si no, si el valor de la fase 
quadràtica del pols G és diferent de 0, llavors es calcula i es mostra el valor del seu 
ample de banda significatiu. 
Si el valor de la fase espectral cúbica del pols G és 0, llavors no es mostra cap valor al 
quadre d’ample de banda significatiu corresponent. Si no, si el valor de la fase cúbica 
del pols G és diferent de 0, llavors es calcula i es mostra el valor del seu ample de 
banda significatiu. 
 
Bt_create_G_Callback : Es crida al prémer el botó “Create pulse” corresponent al pols 
teòric G. 
Es crea el pols G en temps i freqüència a partir dels paràmetres introduïts per l’usuari. 
- Mitjançant la funció get_G_parameters s’obtenen els paràmetres principals del 

pols G mostrats a la interfície. Si falta cap dels paràmetres, llavors es mostra un 
missatge d’error i se surt de la funció. 

- Es creen els dominis temporal i espectral sobre els quals es defineix el pols 
mitjançant la funció create_axes, a la qual se li passa la freqüència central i els 
paràmetres de simulació. 

- Es genera el pols en freqüència, en banda base, utilitzant els paràmetres 
principals introduïts per l’usuari. S’obté el pols corresponent en temps a partir 
d’una FFT inversa i se li afegeix la component d’oscil·lació. El pols G resultant es 
desa a la variable global g_pulse_G.  

- També es desen el pols en freqüència i els seus espectres. El número de punts 
dels espectres es redueix per tal que coincideixi amb el número de punts que 
tindrà la traça interferomètrica sobre l’eix f. Per a fer-ho, s’eliminen els valors més 
allunyats del centre. 

Es mostra el pols en el domini temporal sobre la interfície gràfica, separant el mòdul i 
la  fase. 
Si s’ha creat el pols E s’activen botons que permeten generar traces i desar espectres. 
Es desactiva el botó d’anàlisi. 
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f_to_lambda : Es crida des de les funcions t_cent_E1_Callback, t_band_E1_Callback, 
t_cent_E2_Callback, t_band_E2_Callback, set_E_aux; i des de les funcions 
t_cent_G1_Callback, t_band_G1_Callback, t_cent_G2_Callback, t_band_G2_Callback 
i set_G_aux. 
Se li passen dos valors de freqüència en THz i retorna l’ample de banda entre aquests 
valors expressat en nanòmetres. 
 
create_axes : Es crida des de la funció Bt_create_E_Callback i des de la funció 
Bt_create_G_Callback. 
A partir de la freqüència central dels polsos i dels paràmetres de simulació, retorna el 
rang de valors en temps i en freqüència sobre els quals es definiran els polsos E i G 
generats de manera teòrica. També retorna la resolució dels polsos sobre l’eix 
temporal i sobre l’eix freqüencial. 
 
Bt_spectra_Callback : Es crida al prémer el botó “Save spectra” de la part inferior de 
la finestra. 
Obre la interfície Files passant com a paràmetres els valors 1 i 2, és a dir, en mode de 
desar tots els 4 espectres. 
 
Bt_intTrace_Callback : Es crida al prémer el botó “Interferometric trace” de la part 
inferior de la finestra. 
Permet obtenir una traça interferomètrica a partir dels polsos creats de manera teòrica. 
- Deshabilita el botó “Analysis”. 
- Obre la interfície Trace passant-li com a paràmetre el valor 0, indicant que s’haurà 

de calcular una traça interferomètrica. 
- Si la traça s’ha calculat correctament, habilita el botó “Analysis”. 
 
Bt_xfrog_Callback : Es crida al prémer el botó “X-FROG trace” de la part inferior de la 
finestra. 
Obre la interfície Trace passant-li com a paràmetre el valor 1, indicant que s’haurà de 
calcular una traça X-FROG. 
 
Bt_analysis_Callback : Es crida al prémer el botó “Analysis” de la part inferior de la 
finestra. 
Permet analitzar la traça interferomètrica generada. 
- Posa la variable global g_origin a 0, per tal d’indicar que s’està treballant amb 

polsos teòrics. 
- S’obre la interfície Analysis, passant com a paràmetres els paràmetres 

corresponents a la traça simulada. 
 
 
 
C.3. Interfície Trace 
 
Permet calcular la traça interferomètrica o la traça X-FROG de dos polsos generats de 
manera teòrica a la interfície Theoretical, i que estaran desats a les variables globals 
g_pulse_E i g_pulse_G. Es crida des dels botons “Interferometric trace” i “X-FROG 
trace” de la interfície Theoretical. 
 
 
Trace_OpeningFcn : S’executa just abans de que la interfície Trace es faci visible. 
Una part de la funció es genera automàticament dins el codi de la interfície.  
Configura la interfície gràfica i modifica el títol de la finestra: si al cridar la interfície s’ha 
passat el valor 0, el títol serà “Interferometric trace”; si s’ha passat el valor 1, el títol 
serà “X-FROG trace”. Si s’ha passat un altre valor, es tanca la finestra. 
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Calcula la traça corresponent utilitzant la funció “calculate_trace”. 
 
Trace_OutputFcn : Es genera automàticament dins el codi de la interfície. Les sortides 
d’aquesta funció es redirigeixen a la línia de comandes. 
 
calculate_trace : Es crida des de la funció “Trace_OpeningFcn”. Se li passa com a 
paràmetre el mateix valor que s’ha passat al cridar la interfície (0 o 1). 
Genera una traça interferomètrica o una traça X-FROG a partir dels polsos teòrics 
desats a les variables globals g_pulse_E i g_pulse_G. 
- Obté, entre altres valors, els polsos E i G desats a les variables globals g_pulse_E 

i g_pulse_G. 
- Es creen els dominis temporal i espectral sobre els quals estan definits els polsos 

mitjançant la funció create_axes, a la qual se li passa el número de punts amb què 
s’han definit els polsos, la resolució en temps i la resolució en freqüència. 

- Es crea una interfície amb una barra de progrés (waitbar), que anirà avançant a 
mesura que es vagi calculant la traça. 

- Es desenvolupa l’algorisme de càlcul de la traça. Si la funció s’ha cridat amb un 
paràmetre de valor 0 es calcula una traça interferomètrica. Si pel contrari s’ha 
cridat amb un paràmetre de valor 1, es calcula una traça X-FROG. Es considera 
que cada un dels polsos forma part d’un tren, el període del qual coincideix amb el 
rang de temps sobre el qual s’ha definit el pols. Dins l’algorisme es retalla la traça, 
eliminant els punts que corresponen als valors de l’eix f més allunyats de l’origen. 

Es mostra a la finestra la gràfica de la traça calculada i els paràmetres de simulació 
amb els quals s’han generat els polsos corresponents. 
Si la traça generada és una traça interferomètrica es desa a la variable global g_trace. 
Pel contrari, si és una traça X-FROG es desa a la variable global g_FROG. 
 
create_axes : Es crida des de les funcions calculate_trace i Bt_graph_Callback. 
A partir del número de punts dels polsos teòrics, la seva resolució en temps i la seva 
resolució en freqüència es crea el rang de valors en temps i en freqüència sobre els 
quals s’han definit els polsos teòrics E i G, i sobre els quals es defineix també la traça 
que es calcula. 
 
Bt_trace_Callback : S’executa al prémer el botó “Save trace”. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.dat la matriu de 
dades corresponent a la traça calculada. 
 
Bt_graph_Callback : S’executa al prémer el botó “Edit/save graph”. 
Mostra en una nova finestra la gràfica de la traça creada, de tal manera que l’usuari la 
pugui gestionar com una imatge. 
- Si el títol de la finestra de la interfície és “Interferometric trace”, llavors s’obté la 

traça desada a la variable global g_trace. Si no, s’obté la traça desada a la 
variable global g_FROG. 

- Es creen els dominis temporal i espectral sobre els quals s’ha generat la traça 
mitjançant la funció create_axes. 

- Si el títol de la finestra de la interfície és “Interferometric trace”, llavors es mostra 
en una nova finestra la traça interferomètrica desada a la variable global g_trace. 
Si no, es mostra en una nova finestra la traça X-FROG desada a la variable global 
g_FROG. 

 
Bt_close_Callback : S’executa al prémer el botó “Close”. 
Tanca la interfície gràfica actual. 
 
 
 



MEFISTO: Caracterització de polsos làser ultracurts 

142 

C.4. Interfície Experimental 
 
És la finestra de gestió de dades experimentals. S’hi accedeix a través del botó 
“Experimental” del menú d’inici. Permet carregar una traça interferomètrica obtinguda 
experimentalment per tal de poder recuperar-ne posteriorment l’amplitud i la fase dels 
polsos que l’han generat.  
 
En el cas degenerat (single MEFISTO), els espectres fonamentals i de segon harmònic 
necessaris per a l’anàlisi es poden carregar des d’un arxiu o bé calcular a partir de la 
traça. En el cas de treballar amb dos polsos diferents (Blind-MEFISTO), els espectres 
han de carregar-se necessàriament des d’un arxiu, tot i que se’n pot recalcular 
l’amplitud per adaptar-la a les necessitats de l’anàlisi. 
 
 
Experimental_OpeningFcn : S’executa just abans de que la interfície Experimental es 
faci visible. 
Una part de la funció es genera automàticament. Configura la interfície gràfica, i la 
inicialitza a partir de la funció Initialize. 
 
Experimental_OutputFcn : Es genera automàticament dins el codi de la interfície. Les 
sortides d’aquesta funció es redirigeixen a la línia de comandes. 
 
t_l0_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Wavelength” de la 
interfície. 
A partir del valor introduït al quadre de text “Wavelength” modifica diferents paràmetres 
mostrats a la interfície, i paràmetres desats com a variables globals. 
- Si el valor introduït no és un número, apareix un missatge d’error i surt de la 

funció. 
- Modifica la freqüència central i la resolució freqüencial que es mostra en pantalla, i 

que estan desades també com a variables globals (g_f0 i g_df). 
- Si existeix, esborra la traça X-FROG mitjançant la funció clear_FROG. 
- Si els espectres s’havien calculat o escalat, els esborra i actualitza el botó per 

calcular-los/escalar-los en funció de si es treballa amb single MEFISTO o amb 
Blind-MEFISTO. Si s’havien carregat, en modifica l’eix sobre el qual es 
representen mitjançant la funció plot_spectra. 

 
t_dlambda_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “dlambda” de 
la interfície. 
A partir del valor introduït al quadre de text “dlambda” modifica diferents paràmetres 
mostrats a la interfície, i paràmetres desats com a variables globals. 
- Si el valor introduït no és un número, apareix un missatge d’error i surt de la 

funció. 
- Modifica la resolució freqüencial que es mostra en pantalla, i que està desada 

també com a variable global (g_df). 
- Si els espectres s’havien calculat o escalat, els esborra i actualitza el botó per 

calcular-los/escalar-los en funció de si es treballa amb single MEFISTO o amb 
Blind-MEFISTO. Si s’havien carregat, en modifica l’eix sobre el qual es 
representen mitjançant la funció plot_spectra. 

 
t_step_Callback : S’executa després d’escriure en el quadre de text “Step” de la 
interfície. 
A partir del valor introduït al quadre de text “Step” modifica diferents paràmetres 
mostrats a la interfície, i paràmetres desats com a variables globals. 
- Si el valor introduït no és un número, apareix un missatge d’error i surt de la 

funció. 
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- Actualitza el valor del quadre de text “dtau” i de la variable global g_dtau, per tal 
que correspongui amb el valor introduït al quadre de text “Step”.  

- Si existeix, esborra la traça X-FROG mitjançant la funció clear_FROG. 
- Si els espectres s’havien calculat o escalat, els esborra i actualitza el botó per 

calcular-los/escalar-los en funció de si es treballa amb single MEFISTO o amb 
Blind-MEFISTO. Si s’havien carregat, en modifica l’eix sobre el qual es 
representen mitjançant la funció plot_spectra. 

 
Bt_load_trace_Callback : S’executa al prémer el botó “Load trace”. 
Carrega una traça interferomètrica desada com a arxiu, la desa a la variable global 
g_trace i la mostra a la finestra. 
- Obre una nova finestra que permet seleccionar l’arxiu que cal carregar. 
- Mostra un diàleg que avisa que s’està carregant la traça. 
- S’intenta carregar la traça. Si el programa no ho pot fer mostra un missatge d’error 

i surt de la funció. 
- Si la traça s’ha carregat correctament, es gestiona i es modifiquen els components 

i variables que en depenen: 
o Si la traça té un número parell de punts en algun dels seus eixos, es 

retalla. Si el número de punts és 1, mostra un missatge d’error i surt de la 
funció. 

o Activa els botons que permeten carregar espectres, desar la traça en forma 
d’imatge i calcular la traça X-FROG. Es desactiva el botó d’anàlisi. 

o Si està activat el radiobutton “Single pulse”, activa el botó “Calculate” de la 
secció “Spectra”, que permetrà obtenir els espectres a partir de la traça. Si 
està activat el radiobutton  “Blind-MEFISTO”, llavors el text del botó serà 
“Scale”, i quedarà desactivat. 

o Elimina els espectres antics i la traça X-FROG antiga, si existien, 
mitjançant les funcions clear_spectra i clear_FROG. 

o Mostra la traça carregada a la finestra i també el nom de l’arxiu. 
o Tanca el diàleg. 

- Si la traça no s’ha carregat correctament, mostra un missatge d’error i surt de la 
funció. 

 
Bt_image_Callback : S’executa al prémer el botó “Edit and save” de la secció “Original 
trace plot”, al costat de la representació de la traça. 
Mostra el gràfic de la traça interferomètrica en una nova finestra, i permet gestionar-lo i 
desar-lo en forma d’imatge. 
 
rd_Single_Callback : S’executa al seleccionar el radiobutton “Single pulse”, a la secció 
“Spectra”. 
Si el radiobutton està seleccionat, llavors adapta els controls de la interfície pel cas en 
què la traça interferomètrica s’hagi obtingut amb single MEFISTO. 
- Modifica els controls que depenen de si es treballa amb single MEFISTO o amb 

Blind-MEFISTO: 
o Treu la selecció del radiobutton de “Blind-MEFISTO” 
o Modifica diversos strings, indicant que es treballa amb single MEFISTO. 
o Estableix el nom “Calculate” al botó de la dreta de la secció “Spectra”. 
o Si la traça interferomètrica s’ha carregat, activa el botó “Calculate” a la 

secció “Spectra”. 
- Si existeixen, iguala els espectres corresponents al pols G amb els espectres 

corresponents al pols E, obté els valors dels quadres de text “Wavelength” i 
“dlambda” i mostra els espectres a la finestra mitjançant la funció plot_spectra. 
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rd_Blind_Callback : S’executa al seleccionar el radiobutton “Blind MEFISTO”, a la 
secció “Spectra”. 
Adapta els controls de la interfície al cas en què la traça interferomètrica s’hagi 
obtingut amb Blind-MEFISTO. 
Si el radiobutton està seleccionat, llavors adapta els controls de la interfície pel cas en 
què la traça interferomètrica s’hagi obtingut amb Blind-MEFISTO. 
- Treu la selecció del radiobutton de “Single pulse” 
- Modifica diversos strings, indicant que es treballa amb Blind-MEFISTO. 
- Crea i desactiva el botó “Scale” a la secció “Spectra”. 
Esborra les variables globals relatives als espectres i la seva representació gràfica 
amb la funció clear_spectra. 
 
Bt_calculate_Callback : S’executa al prémer el botó “Calculate” (de vegades 
reanomenat com “Recalculate”, “Scale” o “Rescale”), a la secció “Spectra”. 
Obté la mida de la traça, la longitud d’ona central introduïda per l’usuari i la resolució 
espectral també introduïda per l’usuari. 
Si la traça X-FROG no s’ha calculat anteriorment, es calcula ara usant la funció 
frog_trace, i tot seguit s’activa el botó “Edit graph” de la secció “FROG trace”. 
Obté de la traça transformada les funcions necessàries per al càlcul d’espectres. 
Si està seleccionat el radiobutton “Single pulse”, llavors: 
- Calcula l’espectre de segon harmònic. 

o Obté el percentatge d’enfinestrat que cal aplicar sobre la TF inversa de 
Yδ(f,κ=0), que és la component a κ=0 de la traça transformada 
corresponent a la traça de valor continu en el domini temporal. Aplica el 
filtre. 

o A partir de la funció resultant obté l’espectre de segon harmònic, el desa a 
les variables globals g_SHG_E i g_SHG_G i el grafica mitjançant la funció 
plot_spectra. 

o Activa els botons “Save spectrum” i “Edit & save” de la secció d’espectres 
de segon harmònic, que permeten desar i editar de forma gràfica 
l’espectre, respectivament. 

- Calcula l’espectre fonamental. 
o Obté el percentatge d’enfinestrat que cal aplicar sobre la TF inversa de 

YCFROG(f,κ=0), que és la component a κ=0 de la TF de la traça X-FROG 
obtinguda amb la tècnica C-FROG. Aplica el filtre. 

o A partir de la funció resultant calcula l’espectre fonamental, el desa a les 
variables globals g_spectra_E i g_ spectra_G i el grafica mitjançant la 
funció plot_spectra. 

o Activa els botons “Save spectrum” i “Edit & save” de la secció d’espectres 
fonamentals, que permeten desar i editar de forma gràfica l’espectre, 
respectivament. 

- Canvia el text del botó “Calculate” per “Recalculate”. 
 
Si està seleccionat el radiobutton “Blind-MEFISTO”, llavors: 
- Obté l’amplitud que han de tenir els dos espectres de segon harmònic. 

o Obté el punt on cau la component a 2f0 de la traça transformada, que ha de 
ser una delta amb pendent. 

o Obté la component a 2f0, coneixent la resolució de la traça i sabent que la 
pendent que ha de tenir la component és 1. 

o Obté el valor de la traça X-FROG transformada a (0,0) i del paràmetre P, 
calculat a partir dels espectres fonamentals. 

o Amb els valors anteriors calcula les amplituds dels espectres de segon 
harmònic. 

- Escala els espectres de segon harmònic prèviament carregats, desats a les 
variables g_SHG_E i g_SHG_G, de tal manera que tinguin l’amplitud que els 
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correspon a partir de la traça i es mantingui la seva relació d’amplituds. Els mostra 
mitjançant la funció plot_spectra. 

- Activa els botons “Save spectra” i “Edit & save” de la secció d’espectres de segon 
harmònic, que permeten desar i editar de forma gràfica l’espectre, respectivament. 

- Normalitza l’amplitud dels espectres fonamentals, desats a les variables 
g_spectra_E i g_spectra_G. Es mostren mitjançant la funció plot_spectra. 

- Activa els botons “Save spectra” i “Edit & save” de la secció d’espectres 
fonamentals, que permeten desar i editar de forma gràfica l’espectre, 
respectivament. 

- Canvia el text del botó “Scale” per “Rescale”. 
 
Si els espectres s’han desat com variables globals, llavors finalment activa el botó 
d’anàlisi. 
 
Bt_loadSpec_Callback : S’executa al prémer el botó “Load”, a la secció “Spectra”. 
S’obtenen la longitud d’ona central i la resolució de l’espectròmetre “dlambda” que es 
mostren a la interfície. 
Si està seleccionat el radiobutton de “Single pulse”, llavors: 
- Obre la interfície Files passant-li com a paràmetres els valor 0,0 indicant que 

s’hauran de carregar els espectres d’un sol pols (el pols E). S’atura l’execució del 
codi de la finestra Experimental fins que es tanqui la finestra Files mitjançant la 
comanda uiwait. 

- Si l’espectre fonamental està desat a la variable global g_spectra_E, es copia a la 
variable global g_spectra_G i es mostra a la finestra mitjançant la funció 
plot_spectra. S’activa el botó que permet editar gràficament l’espectre. 

- Si l’espectre de segon harmònic està desat a la variable global g_SHG_E, es 
copia a la variable global g_SHG_G i es mostra a la finestra mitjançant la funció 
plot_spectra. S’activa el botó que permet editar gràficament l’espectre. 

- Si els dos espectres s’han desat com variables globals, s’activa el botó d’anàlisi. 
 
Si està seleccionat el radiobutton de “Blind-MEFISTO”, llavors: 
- Obre la interfície Files passant-li com a paràmetres els valor 0,1 indicant que 

s’hauran de carregar els espectres de dos polsos (el pols E i G). S’atura l’execució 
del codi de la finestra Experimental fins que es tanqui la finestra Files mitjançant la 
comanda uiwait. 

- Si els espectres fonamentals estan desats a les variables globals g_spectra_E i 
g_spectra_G, es mostren a la finestra mitjançant les funcions plot_spectra. 
S’activa el botó que permet editar gràficament els espectres. 

- Si els espectres de segon harmònic estan desats a les variables globals g_SHG_E 
i g_SHG_G, es mostren a la finestra mitjançant la funció plot_spectra. S’activa el 
botó que permet editar gràficament els espectres. 

- Si els quatre espectres s’han desat com variables globals, s’activa el botó d’anàlisi 
i el botó “Recalculate” de la secció d’espectres. 

 
Bt_save_1_Callback : S’executa al prémer el botó “Save spectrum” ( o “Save spectra”, 
segons els casos), a la secció d’espectres fonamentals de la interfície. 
Si els espectres fonamentals estan desats a les variables globals corresponents, 
llavors: 
- Si està seleccionat el radiobutton “Single pulse”, llavors obre una finestra que 

permet desar l’espectre fonamental en forma d’arxiu de dades. 
- Si no, llavors obre la interfície Files passant-li com a paràmetres els valors 1,0 

indicant que es poden desar els espectres fonamentals 
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Bt_save_2_Callback : S’executa al prémer el botó “Save spectrum” ( o “Save spectra”, 
segons els casos), a la secció d’espectres de segon harmònic de la interfície. 
Si els espectres de segon harmònic estan desats a les variables globals 
corresponents, llavors: 
- Si està seleccionat el radiobutton “Single pulse”, llavors obre una finestra que 

permet desar l’espectre de segon harmònic en forma d’arxiu de dades. 
- Si no, llavors obre la interfície Files passant-li com a paràmetres els valors 1,1 

indicant que es poden desar els espectres de segon harmònic. 
 
Bt_FundSpec_Callback : S’executa al prémer el botó “Edit & save” a la secció 
d’espectres fonamentals de la interfície. 
S’obtenen els valors de longitud d’ona central i de resolució de l’espectròmetre que es 
mostren a la finestra. Es mostren els espectres fonamentals en una nova finestra 
mitjançant la funció plot_spectra. 
 
Bt_SHSpec_Callback : S’executa al prémer el botó “Edit & save” a la secció 
d’espectres de segon harmònic de la interfície. 
S’obtenen els valors de longitud d’ona central i de resolució de l’espectròmetre que es 
mostren a la finestra. Es mostren els espectres de segon harmònic en una nova 
finestra mitjançant la funció plot_spectra. 
 
Bt_Frog_trace_Callback : S’executa al prémer el botó “Save trace” a la secció “FROG 
trace”. 
Si la traça X-FROG no està calculada, llavors: 
- La calcula a partir de la traça interferomètrica amb la funció frog_trace. 
- Pausa l’execució durant 0.5 s per assegurar que la funció frog_trace finalitza 

abans de continuar amb el programa. 
- Activa el botó “Edit graph” de la secció “FROG trace”. 
Obre una finestra que permet desar la traça X-FROG en forma d’arxiu de dades. 
 
Bt_Frog_graph_Callback : S’executa al prémer el botó “Edit graph” a la secció “FROG 
trace”. 
Mostra la traça X-FROG obtinguda en una finestra nova, on es pot editar de forma 
gràfica. 
 
Bt_Analysis_Callback : S’executa al prémer el botó “Analysis>>”. 
Posa la variable global g_origin a 1, indicant que s’està treballant amb la finestra 
Experimental de betaMEFISTO. 
Obté la mida de la traça i el nom de l’arxiu on estava desada. 
Obre la finestra Analysis, passant els paràmetres adequats. 
 
Initialize : Es crida des de la funció Experimental_OpeningFcn. 
Inicialitza la variable global g_origin amb el valor 1, que correspon a tractament 
experimental. També inicialitza les variables globals g_f0, g_df i g_dt a partir dels 
valors presents als quadres de text de la interfície. Mostra els valors corresponents als 
quadres de text df i dtau.  
Inicialitza els radiobuttons: per defecte, el que estarà activat serà el radiobutton 
corresponent a “Single pulse”. 
 
frog_trace : Es crida des de la funció Bt_calculate_Callback i des de la funció  
t_Frog_trace_Callback. 
Obté una traça X-FROG a partir de la traça interferomètrica. 
- Es crea una interfície amb una barra de progrés (waitbar), que anirà avançant a 

mesura que es vagi obtenint la traça. 
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- Calcula la TF de la traça interferomètrica i el punt sobre l’eix κ d’aquesta traça on 
cau la component a f0. 

- Crea un filtre pas-baix d’un determinat ample de banda i filtra la traça 
transformada per tal de deixar només la component al voltant de κ=0.  

- Calcula la TF inversa de la component al voltant de κ=0 i la separa en dos termes. 
D’una banda n’obté el terme continu, a partir d’un promig de 5 valors, que es desa 
a la variable global g_eftauc. De l’altra n’obté la traça X-FROG, que es desa a la 
variable global g_FROG. 

Un cop calculada la traça X-FROG, s’activa el botó “Edit graph” de la secció “FROG 
trace” i es tanca la barra de progrés. 
 
clear_spectra : Es crida des de la funció Bt_load_trace_Callback i des de la funció 
rd_Blind_Callback. 
S’esborren les variables globals relatives als espectres, s’esborren els espectres de les 
gràfiques de la interfície i es desactiven els botons “Save spectrum” i “Edit & save”, 
que permeten desar i graficar espectres. 
 
clear_FROG : Es crida des de les funcions t_l0_Callback, t_step_Callback i 
Bt_load_trace_Callback. 
S’esborren les variables globals g_eftauc i g_FROG, que contenen la traça contínua i 
la traça X-FROG obtingudes a partir de la traça interferomètrica. 
Es desactiva el botó “Edit graph” de la secció “FROG trace”. 
 
plot_spectra : Es crida des de les funcions t_l0_Callback, t_dlambda_Callback, 
Bt_calculate_Callback, Bt_loadSpec_Callback, Bt_FundSpec_Callback, 
rd_Single_Callback,  i Bt_SHSpec_Callback. Se li passen com a paràmetres una 
longitud d’ona central, la resolució espectral, dos espectres i un valor numèric. 
A partir de la longitud d’ona central i de la resolució espectral passades com a 
paràmetre es genera el domini freqüencial sobre el qual estan definits els espectres. 
En funció del valor numèric passat com a paràmetre els espectres es representaran en 
uns eixos (axes) diferents: 
- Si el valor és 1, es representaran en una finestra nova, que serà la figura 32. 
- Si el valor és 2, es representaran en una finestra nova, que serà la figura 33. 
- Si el valor correspon a un dels eixos de la interfície (a la secció d’espectres 

fonamental o d’espectres de segon harmònic), els espectres es representaran 
sobre aquests eixos.  

 
 
 
C.5. Interfície Files 
 
És la finestra de gestió d’arxius d’espectres, que permet carregar o desar els espectres 
fonamentals i de segon harmònic dels polsos amb què es treballa, segons el context. 
Es crida des de la interfície Theoretical, al prémer el botó “Save spectra”; i des de la 
interfície Experimental, al prémer els botó “Load” de la secció “Spectra” o bé els botons 
“Save spectra” quan es treballa en mode Blind-MEFISTO.  
 
 
Files_OpeningFcn : S’executa just abans de que la interfície Files es faci visible. Una 
part de la funció es genera automàticament dins el codi de la interfície.  
Configura la interfície gràfica i els controls que la formen. 
- Avalua els dos valors que s’han passat com a paràmetres. 
- Si el primer valor és un 0, la interfície es configura per carregar espectres: 

o Es canvien els títols del panells de la interfície. 
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o Si el segon valor és un zero (cas single), llavors es desactiven els botons 
corresponents als espectres del pols G. 

- Si el primer valor és un 1, la interfície es configura per desar espectres: 
o Es canvien els títols del panells de la interfície. 
o Es deshabilita el botó “Cancel”. 
o Si el segon valor és un 0 (polsos fonamentals de la finestra Experimental), 

llavors es desactiven els botons corresponents als espectres del segon 
harmònic. 

o Si el segon valor és un 1 (polsos de segon harmònic de la finestra 
Experimental), llavors es desactiven els botons corresponents als 
espectres fonamentals. 

o Si el segon valor és un altre número no es desactiva res. 
- Si el primer valor és un altre número se surt de la funció. 
 
Files_OutputFcn : Es genera automàticament dins el codi de la interfície. Les sortides 
d’aquesta funció es redirigeixen a la línia de comandes. 
 
Bt_fund_E_Callback : Es crida al prémer el boto “Fundamental” de “Pulse E spectra”. 
Si la finestra s’ha obert en mode carregar espectres, llavors: 
- Es carrega l’espectre desat en un arxiu mitjançant la funció load_spectrum i es 

desa a la variable global g_spectra_E. 
- Si l’espectre s’ha carregat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
Si no, si la finestra s’ha obert en mode desar espectres, llavors: 
- Es desa l’espectre corresponent en un arxiu mitjançant la funció save_spectrum. 
- Si l’espectre s’ha desat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
 
Bt_SH_E_Callback : Es crida al prémer el boto “Second harmonic” de “Pulse E 
spectra”. 
Si la finestra s’ha obert en mode carregar espectres, llavors: 
- Es carrega l’espectre desat en un arxiu mitjançant la funció load_spectrum i es 

desa a la variable global g_SHG_E. 
- Si l’espectre s’ha carregat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
Si no, si la finestra s’ha obert en mode desar espectres, llavors: 
- Es desa l’espectre corresponent en un arxiu mitjançant la funció save_spectrum. 
- Si l’espectre s’ha desat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
 
Bt_fund_G_Callback : Es crida al prémer el boto “Fundamental” de “Pulse G spectra”. 
Si la finestra s’ha obert en mode carregar espectres, llavors: 
- Es carrega l’espectre desat en un arxiu mitjançant la funció load_spectrum i es 

desa a la variable global g_spectra_G. 
- Si l’espectre s’ha carregat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
Si no, si la finestra s’ha obert en mode desar espectres, llavors: 
- Es desa l’espectre corresponent en un arxiu mitjançant la funció save_spectrum. 
- Si l’espectre s’ha desat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
 
Bt_SH_G_Callback : Es crida al prémer el boto “Second harmonic” de “Pulse G 
spectra”. 
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Si la finestra s’ha obert en mode carregar espectres, llavors: 
- Es carrega l’espectre desat en un arxiu mitjançant la funció load_spectrum i es 

desa a la variable global g_SHG_G. 
- Si l’espectre s’ha carregat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
Si no, si la finestra s’ha obert en mode desar espectres, llavors: 
- Es desa l’espectre corresponent en un arxiu mitjançant la funció save_spectrum. 
- Si l’espectre s’ha desat correctament, es marca el checkbox corresponent a la 

interfície. 
 
Bt_OK_Callback : Es crida al prémer el boto “OK”. 
Tanca la finestra. 
 
Bt_Cancel_Callback : Es crida al prémer el boto “Cancel”. 
Esborra el contingut de les variables globals g_spectra_E, g_spectra_G, g_SHG_E i 
g_SHG_G. Tanca la finestra. 
 
load_spectrum : Es crida des de les quatre funcions lligades a espectres: 
Bt_fund_G_Callback, Bt_SH_G_Callback, Bt_fund_G_Callback i Bt_SH_G_Callback. 
Se li passa com a paràmetre un string i retorna un espectre. 
Obre una finestra que permet seleccionar un arxiu i carregar-ne el contingut. El títol 
d’aquesta finestra serà l’string passat com a paràmetre. 
Intenta carregar l’espectre desat a l’arxiu: 
- Si el pot carregar, serà el valor de retorn de la funció. 
- Si no el pot carregar, mostrarà un missatge d’error i sortirà de la funció. 
 
save_spectrum : Es crida des de les quatre funcions lligades a espectres: 
Bt_fund_G_Callback, Bt_SH_G_Callback, Bt_fund_G_Callback i Bt_SH_G_Callback. 
Se li passa com a paràmetre un string i un espectre, i retorna un valor numèric. 
Obre una finestra que permet desar un arxiu. El títol d’aquesta finestra serà l’string 
passat com a paràmetre. 
Intenta desar com un arxiu l’espectre passat com a paràmetre: 
- Si el pot desar correctament, retorna el valor 1. 
- Si no el pot carregar, mostrarà un missatge d’error i sortirà de la funció. 
 
 
 
C.6. Interfície Analysis  
 
És la interfície que permet l’anàlisi d’una traça interferomètrica i la reconstrucció dels 
polsos que l’han generada mitjançant la tècnica MEFISTO. S’hi accedeix a través del 
botó “Analysis>>” de la interfície Theoretical, o bé a través del botó “Analysis>>” de la 
interfície Experimental.  
 
 
Analysis_OpeningFcn : S’executa just abans de que la interfície Analysis es faci 
visible. Una part de la funció es genera automàticament dins el codi de la interfície.  
Configura la interfície gràfica i hi mostra la informació sobre la traça que se li ha passat 
com a paràmetre.   
Utilitzant la funció main_process, recupera els polsos que han generat la traça 
interferomètrica i els mostra també a la interfície. 
 
Analysis_OutputFcn : Es genera automàticament dins el codi de la interfície. Les 
sortides d’aquesta funció es redirigeixen a la línia de comandes. 
 



MEFISTO: Caracterització de polsos làser ultracurts 

150 

main_process : Es crida des de la funció Analysis_OpeningFcn.  
És la funció principal del codi de la interfície. Gestiona els diferents processos d’anàlisi 
i càlcul sobre la traça interferomètrica i mostra els resultats obtinguts a la interfície 
gràfica. 
- Obté, entre altres, la traça interferomètrica desada a la variable global g_trace. 
- Es creen el domini temporal i els dos dominis espectrals sobre els quals es 

defineixen la traça interferomètrica i la seva transformada de Fourier sobre l’eix del 
retard. Per a fer-ho s’usa la funció create_axes. 

- Mostra la traça interferomètrica a la secció “Interferometric trace”. 
- Calcula la correlació dels polsos que han generat la traça mitjançant la funció 

calc_correlation i la mostra a la secció “Correlation”. 
- Calcula la transformada de Fourier de la traça, i el punt sobre l’eix κ d’aquesta 

traça corresponent a l’harmònic fonamental. 
- Reconstrueix els polsos que han generat la traça interferomètrica a partir de la 

funció calculate_phases. 
- Mostra a la interfície gràfica, a les seccions “Field E(f)” i “Field G(f)”, els polsos 

reconstruïts mitjançant la funció plot_pulses. Si la traça s’ha simulat de manera 
teòrica, llavors es mostren també els polsos originals. 

 
create_axes : Es crida des de les funcions main_process, Bt_edit_graph_Callback, 
Bt_FT_Callback, Bt_edit_corr_Callback, Bt_edit_E_Callback i Bt_edit_G_Callback. 
Retorna el rang de valors del domini temporal (variable t, corresponent al retard tau) i 
els rangs de valors dels dos dominis espectrals (variables f i k, corresponents a f i κ) 
sobre els quals es defineixen la traça interferomètrica i la seva transformada de Fourier 
respecte l’eix tau. 
 
calc_correlation : Es crida des de la funció main_process. 
Calcula la correlació interferomètrica dels dos polsos que han generat la traça. Per a 
fer-ho utilitza el marginal de temps de la traça desada a la variable global g_trace. Un 
cop calculada, normalitza la correlació per tal que el màxim tingui un valor 8. 
 
calculate_phases : Es crida des de la funció main_process. Se li passen com a 
paràmetres el punt sobre l’eix κ de la traça transformada on es troba l’harmònic 
fonamental, i el rang de valors sobre els quals es defineix la traça en freqüència (eix f). 
Reconstrueix els polsos que  han generat la traça interferomètrica a partir de la tècnica 
MEFISTO. 
- Obté la traça transformada, desada a la variable global g_efk, i la seva mida. 
- Normalitza els espectres dels polsos E i G, quedant d’aquesta manera: 

o Els espectres fonamentals queden amb amplitud 1 quan f=0, és a dir, es 
tindran els valors corresponents a U(f) i a V(f). 

o Els espectres de segon harmònic es multipliquen, tots dos, pel valor dels 
espectres fonamentals dels polsos E i G quan f=0, és a dir, es tindran els 
valors corresponents a  E0G0ESHGUSHG (f) i E0G0GSHGVSHG (f).  

- Obté de la traça transformada els vector amb els quals es calcularan, juntament 
amb els espectres, les funcions Ω(f,κ) corresponents per a l’anàlisi. 

- Si es prové de la finestra experimental i les resolucions ∆κ i ∆f de la traça 
transformada són prou diferents, llavors: 

o Interpola/delma el vector corresponent a l’eix f, per tal que tingui una 
resolució ∆κ. Si no té mida parell, retalla l’últim valor. 

o Interpola/delma els espectres i vectors amb els quals es calcularan les 
funcions Ω(f,κ), per tal que tinguin una resolució ∆κ, i n’obté la mida. 

- Si hi ha zeros als espectres o vectors, per tal d’evitar posteriors problemes al 
dividir, els substitueix per valors petits (10-10 cops el valor del màxim de cada 
vector/espectre). 
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- Desplaça els espectres fonamentals una posició, per obtenir U(f+∆κ) i V(f-∆κ), que 
s’usaran per calcular Ω(f,κ=f-∆κ). 

- Calcula les funcions Ω(f,κ) corresponents i els seus arccosinus. 
- Aplica l’algorisme de detecció del signe dels arccosinus. El funcionament bàsic de 

l’algorisme és el següent: de cada mostra de l’arccosinus s’avaluen els seus dos 
possibles valors (el positiu, per defecte, i el negatiu) i es tria aquell amb què es 
tingui una pendent associada més propera a la pendent de la mostra anterior. 
L’algorisme s’aplica en dues fases, una per cada meitat del vector arccosinus, 
començant en els dos casos per la part central del vector. 

- Reconstrueix la fase dels polsos. Si es prové de la finestra teòrica, es desen les 
fases reals dels polsos simulats, i s’assigna el valor dels 2 components centrals 
del vector als components centrals de la fase recuperada. Si no, se’ls assigna un 
valor 0. 

- Si es prové de la finestra experimental i les resolucions ∆κ i ∆f de la traça 
transformada són prou diferents, llavors: 

o Pren les fases recuperades i les deixa de forma contínua, sense salts entre 
π i –π, mitjançant la comanda unwrap. 

o Desfà el procés d’interpolació/delmació, per tal que els vectors de fase 
resultants tornin a tenir una resolució ∆f. 

- Afegeix als espectres les fases recuperades i desa els polsos resultants a les 
variables globals g_calc_E i g_calc_G (polsos en freqüència). 

 
plot_pulses : Es crida des de la funció main_process. Se li passen com a paràmetres 
l’eix f, la longitud de l’eix de delay de la traça dividida per 2 i la longitud de l’eix 
freqüencial de la traça dividida per 2. 
Si es prové de la traça teòrica, llavors: 
- Obté els polsos simulats es freqüència i els retalla al voltant de la part central, de 

tal manera que tinguin la mateixa mida que els polsos recuperats. 
- Per cada un dels dos polsos (E i G), mostra a la interfície el seu mòdul, en color 

vermell; la fase original, en color blau cel; i la fase obtinguda, en color blau fosc. 
Es representen en freqüència. 

Si es prové de la traça experimental, llavors: 
- Per cada un dels dos polsos recuperats mostra a la interfície el seu mòdul, en 

color vermell, i la fase obtinguda, en color blau fosc. Es representen en freqüència. 
 
Bt_save_trace_Callback : Es crida al prémer el botó “Save trace” de la secció 
“Interferometric trace”. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.dat la matriu de 
dades de la traça interferomètrica amb la qual s’ha treballat. 
 
Bt_edit_graph_Callback : Es crida al prémer el botó “Edit/save graph” de la secció 
“Interferometric trace”. 
Obre la representació de la traça interferomètrica en una nova finestra, de tal manera 
que es pot editar i desar de forma gràfica. 
 
Bt_Calculated_Callback : Es crida al prémer el botó “Calculated trace” de la secció 
“Interferometric trace”. 
Obre la finestra Calc_Interf, que calcularà una nova traça interferomètrica a partir dels 
polsos recuperats, i també l’error G entre la traça original i aquesta nova traça.  
 
Bt_FT_Callback : Es crida al prémer el botó “Fourier Transform” de la secció 
“Interferometric trace”. 
Obre la representació de la transformada de Fourier de la traça en una nova finestra, 
de tal manera que es pot editar i desar de forma gràfica. 
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Bt_save_corr_Callback : Es crida al prémer el botó “Save data” de la secció 
“Correlation”. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.dat el vector de 
dades corresponent a la correlació interferomètrica calculada. 
 
Bt_edit_corr_Callback : Es crida al prémer el botó “Edit/save plot” de la secció 
“Correlation”. 
Obre la representació de la correlació en una nova finestra, de tal manera que es pot 
editar i desar de forma gràfica. 
 
Bt_save_E_Callback : Es crida al prémer el botó “Save data” de la secció “Field E(f)”. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.dat el vector de 
dades corresponent al pols E(f) recuperat. 
 
Bt_edit_E_Callback : Es crida al prémer el botó “Edit/save plot” de la secció “Field 
E(f)”. 
Normalitza l’amplitud en freqüència del pols E recuperat, de tal manera que el seu 
valor màxim sigui π i es pugui representar sobre la mateixa escala que la fase.  
 
Si es prové de la finestra teòrica, llavors: 
- Obté el pols simulat original, desat a la variable global g_ef1, i el retalla al voltant 

del centre per tal que tingui la mateixa mida que el pols recuperat. 
- Representa en una nova finestra l’amplitud del pols E en freqüència, la fase 

espectral original i la fase espectral recuperada. 
Si es prové de la finestra experimental, llavors: 
- Representa en una nova finestra l’amplitud i la fase espectrals del pols E  

recuperat. 
 
Bt_save_G_Callback : Es crida al prémer el botó “Save data” de la secció “Field G(f)”. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.dat el vector de 
dades corresponent al pols G(f) recuperat. 
 
Bt_edit_G_Callback : Es crida al prémer el botó “Edit/save plot” de la secció “Field 
G(f)”. 
Normalitza l’amplitud en freqüència del pols G recuperat, de tal manera que el seu 
valor màxim sigui π i es pugui representar sobre la mateixa escala que la fase.  
Si es prové de la finestra teòrica, llavors: 
- Obté el pols simulat original, desat a la variable global g_gf1, i el retalla al voltant 

del centre per tal que tingui la mateixa mida que el pols recuperat. 
- Representa en una nova finestra l’amplitud del pols G en freqüència, la fase 

espectral original i la fase espectral recuperada. 
Si es prové de la finestra experimental, llavors: 
- Representa en una nova finestra l’amplitud i la fase espectrals del pols G  

recuperat. 
 
Bt_start_menu_Callback : Es crida al prémer el botó “Start Menu”. 
Obre una finestra de selecció que demana a l’usuari que confirmi si vol tornar a la 
finestra d’inici. 
- Si es prem l’opció “Yes”, llavors es retorna a la finestra d'inici. 
- Si es prem qualsevol altra opció, es manté la finestra actual. 
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C.7. Interfície Calc_Interf  
 
Genera una traça interferomètrica a partir dels dos polsos obtinguts amb l’anàlisi de 
MEFISTO, i la compara amb la traça interferomètrica original que s’ha analitzat, per tal 
de fer una estimació de la validesa de l’anàlisi. S’hi accedeix al prémer el botó 
“Calculated trace” de la interfície Analysis. 
 
Calc_Interf_OpeningFcn : S’executa just abans de que la interfície Clac_Interf es faci 
visible. Una part de la funció es genera automàticament dins el codi de la interfície.  
Configura la interfície gràfica i, utilitzant la funció “calculate_trace”, calcula la traça 
interferomètrica dels dos polsos obtinguts mitjançant anàlisi. 
 
Calc_Interf_OutputFcn : Es genera automàticament dins el codi de la interfície. Les 
sortides d’aquesta funció es redirigeixen a la línia de comandes. 
 
calculate_trace : Es crida des de la funció Calc_Interf_OpeningFcn. 
Genera una traça interferomètrica a partir dels polsos obtinguts per anàlisi, i que 
estaran desats a les variables globals g_calc_E i g_calc_G, expressats en el domini 
freqüencial. 
- Obté, entre altres valors, els polsos E i G expressats en freqüència i desats a les 

variables globals g_calc_E i g_calc_G. 
- Es creen els dominis temporal i espectral sobre els quals estan definits els polsos 

(les variables t i f), mitjançant la funció create_axes, a la qual se li passa el número 
de punts amb què s’han definit els polsos, la resolució en temps i la resolució en 
freqüència. També es crea el nou domini temporal que hauran de tenir els polsos 
per a poder generar una traça (variable tau). 

- Els polsos en freqüència es passen al domini temporal i s’interpolen, passant 
d’estar definits sobre la variable t a la variable tau, de tal manera que passin a 
tenir la mateixa resolució en temps que la que té la traça. 

- Crea una interfície amb una barra de progrés, que anirà avançant a mesura que 
es vagi calculant la traça. 

- Es desenvolupa l’algorisme de càlcul de la traça. Es considera que cada un dels 
polsos forma part d’un tren, el període del qual coincideix amb el rang de temps 
sobre el qual s’ha definit el pols. Dins l’algorisme es retalla la traça, eliminant els 
punts que corresponen als valors de l’eix f més allunyats de l’origen. 

Mostra a la finestra la gràfica de la traça calculada i el seu número de punts. La traça 
calculada es desa a la variable global g_calc.  
Si s’ha accedit a la finestra d’anàlisi des de la finestra experimental, llavors s’iguala 
l’energia de la traça original i l’energia de la nova traça calculada. 
Es calcula l’error G entre la traça original i la traça calculada. 
- Es crea una altra interfície amb una barra de progrés, que anirà avançant a 

mesura que es vagi calculant l’error. 
- desenvolupa l’algorisme de càlcul de l’error. 
- Es mostra l’error G en el quadre de text corresponent de la interfície. 
 
create_axes : Es crida des de les funcions calculate_trace i Bt_graph_Callback. 
A partir del número de punts dels eixos de la traça, la seva resolució en temps i la seva 
resolució en freqüència es creen les següents variables: 
- Les variables tau i f, que corresponen, respectivament, al rang de valors en temps 

i en freqüència sobre els quals s’ha definit la traça interferomètrica. 
- La variable t, que correspon al rang de valors en temps sobre el qual es definiran 

els polsos obtinguts en freqüència un cop se’ls apliqui la transformada inversa de 
Fourier. 

- La variable dt, que correspon a la resolució en temps que tindran els polsos 
obtinguts un cop se’ls apliqui la transformada inversa de Fourier. 
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Bt_trace_Callback : S’executa al prémer el botó “Save trace”. 
Mostra una nova finestra que permet desar en un arxiu de tipus *.dat la matriu de 
dades de la traça interferomètrica calculada. 
 
Bt_graph_Callback : S’executa al prémer el botó “Edit/save graph”. 
Mostra en una nova finestra la gràfica de la traça creada, de tal manera que l’usuari la 
pugui gestionar com una imatge. 
- S’obté la traça desada a la variable global g_calc.  
- Es creen els dominis temporal i espectral sobre els quals es defineix la traça 

mitjançant la funció create_axes. 
- Es mostra en una nova finestra la traça interferomètrica desada a la variable 

global g_calc. 
 
Bt_correlation_Callback : S’executa al prémer el botó “Save correlation”. 
Calcula la correlació interferomètrica dels dos polsos recuperats. Per a fer-ho utilitza el 
marginal de temps de la traça calculada, desada a la variable global g_calc. Un cop 
calculada, normalitza la correlació per tal que el màxim tingui un valor 8. 
Obre una finestra que permet desar la correlació calculada en forma d’arxiu de dades. 
Obté el domini sobre el qual està definida la correlació i la mostra en una nova finestra. 
 
Bt_close_Callback : S’executa al prémer el botó “Close”. 
Tanca la interfície gràfica actual. 
 
 
 
C.8. Variables globals 
 
Es descriuen a continuació les variables globals usades com espai de dades en el codi 
de betaMEFISTO. 
 
g_origin : Variable que s’utilitza per indicar des de quina interfície s’accedeix a la 
interfície Analysis. El valor 0 indica que s’hi ha accedit des de la interfície Theoretical, i 
el valor 1 indica que s’hi ha accedit des de la interfície Experimental. 
 
g_pulse_E , g_pulse_G : Polsos E i G en temps, respectivament. Es tracta dels polsos 
simulats de forma teòrica. 
 
g_f0 : Freqüència central dels polsos, expressada en Hz. 
 
g_dt : Diferencial de temps. Resolució de l’eix de retard de la traça interferomètrica 
(tau), i també de l’eix temporal sobre el que es defineixen els polsos teòrics. 
 
g_df : Diferencial de freqüència. Resolució de l’eix espectral de la traça 
interferomètrica, i també de l’eix freqüencial sobre el que es defineixen els polsos 
teòrics. 
 
g_ef1 , g_gf1 : Polsos E i G en freqüència, respectivament, definits en banda base. Es 
tracta dels polsos simulats de forma teòrica. S’usen fonamentalment per comparar 
amb els resultats obtinguts per MEFISTO. 
 
g_spectra_E , g_spectra_G : Espectres fonamentals del pols E i del pols G, 
respectivament, sense normalitzar. Corresponen a E0·U(f) i G0·V(f). Usats en la 
interfície Theoretical. Són els espectres tant dels polsos en mode teòric com dels 
polsos recuperats. 
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g_SHG_E, g_SHG_G: Espectre de segon harmònic del pols E i del pols G, 
respectivament, sense normalitzar. Corresponen a ESHG·USHG (f) i GSHG·VSHG (f). Usats 
en la interfície Theoretical. Són els espectres tant dels polsos en mode teòric com dels 
polsos recuperats. 
 
g_trace : Traça interferomètrica que cal analitzar. En el cas de treballar amb la 
interfície Theoretical, correspon a la traça generada pels dos polsos simulats. Si es 
treballa amb la traça Experimental, es tracta de la traça interferomètrica experimental 
que es carrega des d’un arxiu. 
 
g_efk : Transformada de Fourier sobre l’eix de retard de la traça interferomètrica que 
cal analitzar. 
 
g_eftau : Traça X-FROG obtinguda a partir de la traça interferomètrica desada a la 
variable global  g_trace, mitjançant la tècnica C-FROG; o bé traça X-FROG generada 
a partir dels polsos teòrics amb els quals s’està treballant. 
 
g_eftauc : Traça contínua obtinguda a partir de la traça interferomètrica a la finestra 
Experimental, com a subproducte de la tècnica C-FROG. 
 
g_corr : Correlació interferomètrica calculada com el marginal de temps de la traça 
interferomètrica amb què s’està treballant. 
 
g_calc : Traça interferomètrica calculada a partir dels polsos obtinguts amb l’anàlisi 
mitjançant MEFISTO. 
 
g_calc_E : Pols E calculat, en el domini freqüencial. 
 
g_calc_G : Pols G calculat, en el domini freqüencial. 
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APÈNDIX D: Escalat de la transformada de Fourier a Matlab 
 
 
 
D.1. Plantejament 
 
Matlab està dissenyat fonamentalment per a la matemàtica discreta. Això implica  
que si es vol utilitzar per manipular funcions de variable contínua, aquestes funcions 
hagin de representar-se mitjançant vectors i matrius finits que s’hi aproximin.  
 
A l’hora d’aplicar la transformada de Fourier sobre un vector, Matlab fa servir la 
transformada de Fourier discreta o DFT (de l’anglès Discrete Fourier Transform), 
implementada amb l’algorisme de transformada ràpida o FFT (anàlogament, Fast 
Fourier Transform). D’aquesta manera, els resultats tant en el domini temporal com en 
el freqüencial són vectors o matrius, i no s’utilitzen enlloc funcions de variable 
contínua. La transformada de Fourier discreta es defineix com 
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on x(n) és el vector o seqüència original, X(k) correspon ala seqüència transformada i 
N el número de punts d’ambdues seqüències.  
 
Cal tenir present que la relació entre la DFT i la transformada de Fourier contínua 
mostrejada no és directa: si es considera el vector x(n) com una representació d’una 
funció analògica x(t), llavors cal escalar la seva DFT per un determinat factor. 
D’aquesta manera, el vector resultant correspondrà a la transformada de Fourier 
contínua i mostrejada de x(t) en l’interval on es defineix el vector x(n). El factor 
d’escalat depèn de les característiques de la funció a transformar i de la interpretació 
que es vulgui fer dels resultats. En el context d’aquest projecte de final de carrera es 
poden distingir dos casos, que es comenten a continuació. 
 
 
 
D.2. Cas de funcions d’energia finita 
 
Un exemple d’aquest primer cas es troba en el pas d’un pols gaussià del domini 
freqüencial al domini temporal, on seguirà mantenint un perfil en forma gaussiana. Una 
manera de trobar per quin factor cal escalar la transformada de Fourier discreta és a 
partir del teorema de Parseval, que indica que l’energia d’un senyal en temps i en 
freqüència, si és finita, és la mateixa; i que per a senyals de variable contínua es pot 
expressar com 
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on X(f) és la transformada de Fourier contínua del senyal x(t), i f representa la 
freqüència en Hz. Mostrejant ambdós senyals i utilitzant eines d’anàlisi numèrica, 
l’equació anterior es pot aproximar pel cas discret per 
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on x(n) correspon al mostreig de x(t) amb N punts, un període dt i una finestra 
temporal 1/df; i XTF(k) és X(f) mostrejada amb un increment de freqüència df i un total 
de N mostres. Aquesta aproximació es pot prendre sempre que la major part de 
l’energia del senyal quedi compresa dins les N mostres tant en el domini temporal com 
en el domini freqüencial.  
 
En canvi, si es considera el teorema de Parseval per a la transformada Discreta de 
Fourier, es té que 
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on XDFT(k) és la transformada de Fourier discreta de la seqüència x(n). Combinant les 
dues equacions anteriors s’arriba a l’expressió 
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i com que es vol trobar un factor A tal que 
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llavors es tindrà que  
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i, per tant, el factor pel qual caldrà escalar la DFT a Matlab quan es treballi amb 
senyals d’energia finita és 
 

dtA = . 
 
Evidentment, a l’hora de calcular la transformada de Fourier inversa s’haurà d’utilitzar 
com a factor d’escalat el valor 1/dt. La correcció d’aquests plantejaments es pot 
comprovar de manera empírica simulant polsos gaussians, per exemple, i comprovant 
que la relació entre la seva amplitud en el domini temporal i la seva amplitud en el 
domini freqüencial correspon a la que s’ha obtingut en la secció A.1. de l’Apèndix A .  
 
 
 
D.3. Cas de funcions periòdiques 
 
El segon cas que cal considerar en el context de MEFISTO és el d’aquelles funcions 
periòdiques que en el domini transformat passen a tenir components en forma de 
delta. Un exemple d’aquesta situació es troba en la component a la freqüència de 
segon harmònic de la traça interferomètrica transformada, recollida a l’equació 4.19, i 
que correspon a una funció del tipus h(f)·δ(f-a). 
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Tant la transformada de Fourier de la funció periòdica en variable contínua com la de 
la seva equivalent discreta tindran la mateixa forma, que serà també discreta. La 
documentació de Matlab indica que la FFT retorna els resultats escalats pel número 
total de mostres. Per tant, per obtenir l’amplitud correcta de la component freqüencial 
obtinguda cal dividir per N. El factor d’escala B serà doncs 
 

N
B

1= . 

 
Anàlogament al cas anterior, amb la transformada de Fourier inversa s’haurà d’utilitzar 
ara com a factor d’escalat el valor N. Aquest plantejament es pot comprovar també de 
manera empírica a partir dels resultats obtinguts amb l’aplicació betaMEFISTO; o 
simplement simulant una sinusoide amb Matlab, transformant-la i comparant el resultat 
obtingut amb el resultat correcte. 
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APÈNDIX E: Resultats teòrics 
 
 
 
E.1. Single  MEFISTO 
 
Es recull a continuació l’error G obtingut al simular diversos polsos teòrics amb 
betaMEFISTO, generar amb cada un d’ells una traça interferomètrica i processar-la 
amb la mateixa aplicació. S’ha considerant en cada cas un únic pols (cas degenerat  
o single MEFISTO).  
 
Els resultats s’han classificat segons el paràmetre del pols del qual es vol estudiar la 
influència. En primer lloc es mostra l’error G per a polsos simulats amb perfils en 
freqüència diferents i sense fase. A continuació es recullen els resultats per a polsos 
de perfil gaussià amb diferents tipus de fase espectral. Finalment es mostren resultats 
per a polsos simulats amb diferent número de punts. L’ample de banda dels polsos 
s’ha considerat segons el criteri FWHM. Tots els polsos han estat simulats amb el 
valor M=8 a la finestra teòrica. 
 
 
Segons la forma del pols, sense fase 
 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2. Sense shift i amb fase igual 
a 0. Es calcula l’error G per a diferents amples de banda . 

 
o BW = 1 nm (0,4688 THz). Error G: 2,558·10-12 
o BW = 2 nm (0,9375 THz). Error G: 2,179·10-11 
o BW = 5 nm (2,344 THz). Error G: 9,686·10-10 
o BW = 10 nm (4,688 THz). Error G: 1,882·10-8 
o BW = 25 nm (11,72 THz). Error G: 1,066·10-6 
o BW = 50 nm (23,42 THz). Error G: 2,622·10-5 
o BW = 100 nm (46,69 THz). Error G: 8,805·10-4 
o BW = 200 nm (92,33 THz). Error G: 1,84·10-2 

 
- Pols format per dos perfils gaussians, cada un d’ells amb amplitud 1 W/cm2 i 

ample de banda de 10 nm  (4,688 THz), simulat en el domini freqüencial amb  
212 punts. Freqüència central de 800 nm i fase espectral igual a 0. Es calcula 
l’error G per a diferents separacions ( shift ) entre ambdós perfils gaussians, 
considerant que un d’ells centrat a l’origen. 

 
o Separació 5 nm (2,358 THz). Error G: 4,575·10-8 
o Separació 10 nm (4,747 THz). Error G: 1,889·10-7 
o Separació 20 nm (9,615 THz). Error G: 1,706·10-6 
o Separació 30 nm (14,61 THz). Error G: 7,136·10-6 

 
- Pols format per dos perfils gaussians, cada un d’ells amb amplitud 1 W/cm2 i 

ample de banda de 50 nm  (23,42 THz), simulat en el domini freqüencial amb  
212 punts. Freqüència central de 800 nm i fase espectral igual a 0. Es calcula 
l’error G per a diferents separacions ( shift ) entre ambdós perfils gaussians, 
considerant que un d’ells centrat a l’origen. 

 
o Separació 10 nm (4,747 THz). Error G: 3,215·10-5 
o Separació 25 nm (12,10 THz). Error G: 7,126·10-5 
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o Separació 50 nm (25 THz). Error G: 3,911·10-4 
o Separació 100 nm (53,58 THz). Error G: 5,975·10-3 

 
- Pols format per dos perfils gaussians, un d’ells amb un ample de banda de 10 nm  

(4,688 THz) i l’altre de 25 nm  (11,72 THz), tots dos amb amplitud 1 W/cm2. El pols 
s’ha simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. Freqüència central de 800 nm 
i fase espectral igual a 0. Es calcula l’error G per a diferents separacions ( shift ) 
entre ambdós perfils gaussians, considerant que el que té l’ample de banda de  
25 nm està centrat a l’origen. 

 
o Separació 5 nm (2,358 THz). Error G: 5,373·10-7 
o Separació 10 nm (4,747 THz). Error G: 7,915·10-7 
o Separació 20 nm (9,615 THz). Error G: 2,212·10-6 
o Separació 30 nm (14,61 THz). Error G: 7,205·10-6 

 
- Pols format per dos perfils gaussians, tots dos amb ample de banda de 10 nm  

(4,688 THz), i un d’ells amb una amplitud 2 cops superior  a la de l’altre. Els pols 
s’ha simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. Freqüència central de 800 nm 
i fase espectral igual a 0. Es calcula l’error G per a diferents separacions ( shift ) 
entre ambdós perfils gaussians, considerant que el de major amplitud està centrat 
a l’origen. 

 
o Separació 5 nm (2,358 THz). Error G: 3,448·10-8 
o Separació 10 nm (4,747 THz). Error G: 1,132·10-7 
o Separació 20 nm (9,615 THz). Error G: 1,346·10-6 
o Separació 30 nm (14,61 THz). Error G: 6,212·10-6 

 
- Pols format per dos perfils gaussians, tots dos amb ample de banda de 50 nm  

(23,42 THz), i un d’ells amb una amplitud 2 cops superior  a la de l’altre. Els pols 
s’ha simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. Freqüència central de 800 nm 
i fase espectral igual a 0. Es calcula l’error G per a diferents separacions ( shift ) 
entre ambdós perfils gaussians, considerant que el de major amplitud està centrat 
a l’origen. 

 
o Separació 10 nm (4,747 THz). Error G: 2,970·10-5 
o Separació 25 nm (12,10 THz). Error G: 5,258·10-5 
o Separació 50 nm (25 THz). Error G: 2,285·10-4 
o Separació 100 nm (53,58 THz). Error G: 5,527·10-3 

 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplada espectral de 10 nm  (4,688 THz). 
Sense shift i amb fase igual a 0. Es calcula l’error G per a diferents amplituds  en 
freqüència. 

 
o Amplitud 0,1 W/cm2. Error G: 1,882·10-8 
o Amplitud 1 W/cm2.  Error G: 1,882·10-8 
o Amplitud 10 W/cm2.  Error G: 1,882·10-8 

 
 
Segons el valor de la fase quadràtica 
 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 10 nm  
(4,688 THz), sense shift, sense offset i sense fase cúbica. Es calcula l’error G per 
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a diferents valors de fase quadràtica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase quadràtica. Error G: 1,882·10-8 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz).  Error G: 1,863·10-8 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz).  Error G: 1,808·10-8 
o Fase quadràtica 1,5·104 fs2 (14,5 THz).  Error G: 1,719·10-8 
o Fase quadràtica 1,75·104 fs2 (13,4 THz).  Error G: 1,665·10-8 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz).  Error G: 6,592·10-8 
o Fase quadràtica 2,25·104 fs2 (11,8 THz).  Error G: 2,936·10-7 
o Fase quadràtica 2,5·104 fs2 (11,2 THz).  Error G: 3,014·10-7 
o Fase quadràtica 3·104 fs2 (10,2 THz).  Error G: 4,461·10-6 
o Fase quadràtica 3,5·104 fs2 (9,47 THz).  Error G: 1,512·10-5 
o Fase quadràtica 4·104 fs2 (8,86 THz).  Error G: 1,549·10-5 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz).  Error G: 1,341·10-4 
o Fase quadràtica 6·104 fs2 (7,24 THz).  Error G: 5,090·10-4 
o Fase quadràtica 7·104 fs2 (6,7 THz).  Error G: 3,781·10-4 
o Fase quadràtica 8·104 fs2 (6,27 THz).  Error G: 9,053·10-4 
o Fase quadràtica 9·104 fs2 (5,91 THz).  Error G: 9,636·10-4 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz).  Error G: 2,091·10-3 
o Fase quadràtica 12·104 fs2 (5,12 THz).  Error G: 2,295·10-3 
o Fase quadràtica 15·104 fs2 (4,58 THz).  Error G: 5,163·10-3 
o Fase quadràtica 20·104 fs2 (3,96 THz).  Error G: 1,061·10-2 
o Fase quadràtica 30·104 fs2 (3,24 THz).  Error G: 2,011·10-2 
 

- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 
Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 25 nm  
(11,72 THz), sense shift, sense offset i sense fase cúbica. Es calcula l’error G per 
a diferents valors de fase quadràtica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase quadràtica. Error G: 1,066·10-6 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz).  Error G: 1,047·10-6 
o Fase quadràtica 0,2·104 fs2 (39,6 THz).  Error G: 9,94·10-7 
o Fase quadràtica 0,4·104 fs2 (28 THz).  Error G: 8,136·10-7 
o Fase quadràtica 0,45·104 fs2 (26,4 THz).  Error G: 9,238·10-7 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz).  Error G: 1,93·10-6 
o Fase quadràtica 0,55·104 fs2 (23,9 THz).  Error G: 3,383·10-6 
o Fase quadràtica 0,6·104 fs2 (22,9 THz).  Error G: 8,707·10-6 
o Fase quadràtica 0,8·104 fs2 (19,8 THz).  Error G: 5,626·10-5 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz).  Error G: 1,572·10-4 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz).  Error G: 2,876·10-3 
o Fase quadràtica 4·104 fs2 (8,86 THz).  Error G: 1,595·10-2 

 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 50 nm  
(23,42 THz), sense shift, sense offset i sense fase cúbica. Es calcula l’error G per 
a diferents valors de  fase quadràtica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase quadràtica. Error G: 2,622·10-5 
o Fase quadràtica 0,05·104 fs2 (79,3 THz).  Error G: 2,408·10-5 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz).  Error G: 1,954·10-5 
o Fase quadràtica 0,15·104 fs2 (45,8 THz).  Error G: 1,528·10-5 
o Fase quadràtica 0,175·104 fs2 (42,4 THz).  Error G: 2,149·10-5 
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o Fase quadràtica 0,2·104 fs2 (39,6 THz).  Error G: 4,597·10-5 
o Fase quadràtica 0,25·104 fs2 (35,4 THz).  Error G: 1,687·10-4 
o Fase quadràtica 0,3·104 fs2 (32,4 THz).  Error G: 4,377·10-4 
o Fase quadràtica 0,4·104 fs2 (28 THz).  Error G: 1,511·10-3 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz).  Error G: 3,351·10-3 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz).  Error G: 1,868·10-2 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz).  Error G: 5,064·10-2 

 
 
Segons el valor de la fase cúbica 
 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 10 nm  
(4,688 THz), sense shift, sense offset i sense fase quadràtica. Es calcula l’error G 
per a diferents valors de fase cúbica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase cúbica. Error G: 1,882·10-8 
o Fase cúbica 0,01·106 fs3 (68 THz).  Error G: 4,231·10-8 
o Fase cúbica 0,02·106 fs3 (54 THz).  Error G: 1,234·10-7 
o Fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).  Error G: 7,009·10-7 
o Fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).  Error G: 2,755·10-6 
o Fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).  Error G: 1,082·10-5 
o Fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).  Error G: 6,172·10-5 
o Fase cúbica 0,9·106 fs3 (15,2 THz).  Error G: 1,69·10-4 
o Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).  Error G: 1,995·10-4 
o Fase cúbica 1,15·106 fs3 (14 THz).  Error G: 2,465·10-4 
o Fase cúbica 1,25·106 fs3 (13,6 THz).  Error G: 4,129·10-8 
o Fase cúbica 1,5·106 fs3 (12,8 THz).  Error G: 1,763·10-7 
o Fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).  Error G: 6,955·10-7 
o Fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).  Error G: 9,54·10-5 
o Fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).  Error G: 6,921·10-4 
o Fase cúbica 30·106 fs3 (4,71 THz).  Error G: 4,015·10-3 

 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 25 nm  
(11,72 THz), sense shift, sense offset i sense fase quadràtica. Es calcula l’error G 
per a diferents valors de fase cúbica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase cúbica. Error G: 1,066·10-6 
o Fase cúbica 0,01·106 fs3 (68 THz).  Error G: 1,065·10-6 
o Fase cúbica 0,02·106 fs3 (54 THz).  Error G: 1,064·10-6 
o Fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).  Error G: 1,056·10-6 
o Fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).  Error G: 9,988·10-7 
o Fase cúbica 0,125·106 fs3 (29,5 THz).  Error G: 1,174·10-6 
o Fase cúbica 0,15·106 fs3 (27,6 THz).  Error G: 2,441·10-6 
o Fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).  Error G: 1,393·10-5 
o Fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).  Error G: 4,034·10-4 
o Fase cúbica 0,9·106 fs3 (15,2 THz).  Error G: 1,405·10-3 
o Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).  Error G: 1,862·10-3 
o Fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).  Error G: 1,978·10-3 
o Fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).  Error G: 3,818·10-3 
o Fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).  Error G: 9,281·10-3 
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- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 
Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 50 nm  
(23,42 THz), sense shift, sense offset i sense fase quadràtica. Es calcula l’error G 
per a diferents valors de fase cúbica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase cúbica. Error G: 2,622·10-5 
o Fase cúbica 0,5·104 fs3 (85,6 THz).  Error G: 2,605·10-5 
o Fase cúbica 0,01·106 fs3 (68 THz).  Error G: 2,555·10-5 
o Fase cúbica 0,02·106 fs3 (54 THz).  Error G: 2,185·10-5 
o Fase cúbica 0,03·106 fs3 (47,1 THz).  Error G: 3,661·10-5 
o Fase cúbica 0,035·106 fs3 (44,8 THz).  Error G: 7,169·10-5 
o Fase cúbica 0,04·106 fs3 (42,8 THz).  Error G: 1,16·10-4 
o Fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).  Error G: 2,575·10-4 
o Fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).  Error G: 7,23·10-4 
o Fase cúbica 0,15·106 fs3 (27,6 THz).  Error G: 1,327·10-3 
o Fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).  Error G: 1,792·10-3 
o Fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).  Error G: 7,649·10-3 

 
 
Segons el valor de la fase quadràtica i la fase cúbica 
 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 10 nm  
(4,688 THz), sense shift i sense offset. Es calcula l’error G per a diferents valors 
de fase quadràtica i de fase cúbica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase. Error G: 1,882·10-8 
 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 1,808·10-8 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).   

Error G: 1,807·10-8 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).   

Error G: 1,969·10-8 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,7·106 fs3 (16,5 THz).   

Error G: 5,401·10-8 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,8·106 fs3 (15,8 THz).   

Error G: 2,192·10-7 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 3,205·10-6 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 9,865·10-5 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   

Error G: 6,729·10-5 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 3,075·10-4 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 100·106 fs3 (3,16 THz).   

Error G: 9,257·10-3 
 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 6,532·10-8 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).   

Error G: 6,578·10-8 
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o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,14·106 fs3 (28,2 THz).   
Error G: 7,119·10-8 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).   
Error G: 2,815·10-7 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,23·106 fs3 (23,9 THz).   
Error G: 2,834·10-7 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,3·106 fs3 (21,9 THz).   
Error G: 2,87·10-7 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).   
Error G: 1,132·10-6 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,8·106 fs3 (15,8 THz).   
Error G: 4,042·10-6 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   
Error G: 4,182·10-6 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   
Error G: 4,245·10-5 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   
Error G: 8,12·10-4 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   
Error G: 1,183·10-3 

o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 100·106 fs3 (3,16 THz).   
Error G: 4,641·10-3 

 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 1,342·10-4 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).   

Error G: 1,236·10-4 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).   

Error G: 1,217·10-4 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 1,143·10-4 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 3,005·10-4 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   

Error G: 1,086·10-3 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 1,747·10-3 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 100·106 fs3 (3,16 THz).   

Error G: 1,01·10-2 
 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 2,094·10-3 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).   

Error G: 2,106·10-3 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 2,001·10-3 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 2,026·10-3 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   

Error G: 3,796·10-3 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 2,135·10-3 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 100·106 fs3 (3,16 THz).   

Error G: 5,19·10-3 
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- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 
Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 25 nm  
(11,72 THz), sense shift i sense offset. Es calcula l’error G per a diferents valors 
de fase quadràtica i de fase cúbica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase. Error G: 1,066·10-6 
 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz), fase cúbica 0,02·106 fs3 (54 THz).   

Error G: 1,045·10-6 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 1,035·10-6 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz), fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).   

Error G: 7,297·10-4 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 2,27·10-3 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   

Error G: 3,875·10-3 
 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz), fase cúbica 0,01·106 fs3 (68 THz).   

Error G: 2,876·10-6 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz), fase cúbica 0,02·106 fs3 (54 THz).   

Error G: 4,777·10-6 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz),  fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).   

Error G: 5,173·10-5 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz),  fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 2,673·10-3 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz),  fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 2,2·10-3 
 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,01·106 fs3 (68 THz).   

Error G: 1,906·10-4 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,02·106 fs3 (54 THz).   

Error G: 1,988·10-4 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 2,614·10-4 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).   

Error G: 4,018·10-4 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 2,029·10-3 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 4,998·10-3 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 5,085·10-3 
 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,1·106 fs3 (31,6 THz).   

Error G: 3,034·10-3 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 6,553·10-3 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 9,653·10-3 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   

Error G: 7,036·10-3 
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- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 
Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 50 nm  
(23,42 THz), sense shift i sense offset. Es calcula l’error G per a diferents valors 
de fase quadràtica i de fase cúbica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase. Error G: 2,662·10-5 
 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 5,126·10-3 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz), fase cúbica 0,2·106 fs3 (25 THz).   

Error G: 1,048·10-2 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz), fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).   

Error G: 8,405·10-3 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 6,641·10-3 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 1,645·10-2 
 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 1,894·10-2 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).   

Error G: 1,029·10-2 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 9,593·10-3 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 1,016·10-2 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 9,324·10-3 
 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,05·106 fs3 (39,8 THz).   

Error G: 5,03·10-2 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz).   

Error G: 3,084·10-2 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 9,361·10-3 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 9,668·10-3 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 1,219·10-2 
 
- Pols format per dos perfils gaussians, cada un d’ells amb amplitud 1 W/cm2 i 

ample de banda de 10 nm  (4,688 THz), separats 10 nm  (4,747 THz), considerant 
un d’ells centrat a l’origen. Pols simulat en el domini freqüencial amb 212 punts. 
Freqüència central de 800 nm. Es calcula l’error G per a diferents valors de fase 
quadràtica i de fase cúbica . Entre parèntesis, l’ample de banda significatiu de 
cada valor de fase.  

 
o Sense fase. Error G: 1,889·10-7 
 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), sense fase cúbica. 

Error G: 2,470·10-6 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 1,786·10-4 
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o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   
Error G: 7,303·10-4 

o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   
Error G: 3,997·10-3 

o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   
Error G: 9,613·10-3 

 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), sense fase cúbica. 

Error G: 3,858·10-5 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 1,067·10-3 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 1,505·10-3 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   

Error G: 1,045·10-2 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 8,140·10-3 
 

o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), sense fase cúbica. 
Error G: 4,995·10-3 

o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   
Error G: 8,505·10-3 

o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   
Error G: 1,222·10-2 

o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   
Error G: 1,918·10-2 

o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   
Error G: 1,638·10-2 

 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), sense fase cúbica. 

Error G: 2,416·10-2 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz).   

Error G: 2,839·10-2 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz).   

Error G: 3,071·10-2 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz).   

Error G: 3,698·10-2 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz).   

Error G: 2,969·10-2 
 
 
Segons el número de punts de simulació 
 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial. Longitud d’ona 

central de 800 nm, amb amplitud 1 W/cm2 i amplada espectral de 10 nm  (4,688 
THz). Sense shift i amb fase espectral igual a 0. Es calcula l’error G per a diferent 
número de punts de simulació . 

 
o Simulació amb 28 punts: 4,194,10·10-8 
o Simulació amb 210 punts: 4,359·10-8 
o Simulació amb 211 punts: 2,204·10-8 
o Simulació amb 212 punts: 1,882·10-8 
o Simulació amb 213 punts: 1,699·10-8 
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- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial. Longitud d’ona 
central de 800 nm, amb amplitud 1 W/cm2 i amplada espectral de 50 nm  (23,42 
THz). Sense shift i amb fase espectral igual a 0. Es calcula l’error G per a diferent 
número de punts de simulació . 

 
o Simulació amb 28 punts: 1,126·10-4 
o Simulació amb 29 punts: 3,437·10-5 
o Simulació amb 210 punts: 2,999·10-5 
o Simulació amb 211 punts: 2,753·10-5 
o Simulació amb 212 punts: 2,622·10-5 
o Simulació amb 213 punts: 2,554·10-5 

 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial. Longitud d’ona 

central de 800 nm, amb amplitud 1 W/cm2 i amplada espectral de 100 nm  (46,69 
THz). Sense shift i amb fase espectral igual a 0. Es calcula l’error G per a diferent 
número de punts de simulació . 

 
o Simulació amb 28 punts: 1,203·10-3 
o Simulació amb 29 punts: 1,034·10-3 
o Simulació amb 210 punts: 9,488·10-4 
o Simulació amb 212 punts: 8,805·10-4 
o Simulació amb 213 punts: 8,687·10-4 

 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 211 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 10 nm  
(4,688 THz), sense shift, sense offset i sense fase cúbica. Es calcula l’error G per 
a diferents valors de fase quadràtica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase quadràtica. Error G: 2,204·10-8 
o Fase quadràtica 0,05·104 fs2 (79,3 THz).  Error G: 2,642·10-7 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz).  Error G: 1,093·10-6 
o Fase quadràtica 0,2·104 fs2 (39,6 THz).  Error G: 4,413·10-6 
o Fase quadràtica 0,3·104 fs2 (32,4 THz).  Error G: 9,961·10-6 
o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz).  Error G: 2,783·10-5 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz).  Error G: 3,387·10-4 
o Fase quadràtica 1,5·104 fs2 (14,5 THz).  Error G: 7,573·10-4 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz).  Error G: 1,334·10-3 
o Fase quadràtica 3·104 fs2 (10,2 THz).  Error G: 8,15·10-6 
o Fase quadràtica 4·104 fs2 (8,86 THz).  Error G: 8,506·10-5 
o Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz).  Error G: 6,215·10-4 
o Fase quadràtica 10·104 fs2 5,6 THz).  Error G: 3,371·10-3 

 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 211 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 25 nm  
(11,72 THz), sense shift, sense offset i sense fase cúbica. Es calcula l’error G per 
a diferents valors de fase quadràtica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase quadràtica. Error G: 1,162·10-6 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz).  Error G: 1,143·10-6 
o Fase quadràtica 0,2·104 fs2 (39,6 THz).  Error G: 1,088·10-6 
o Fase quadràtica 0,3·104 fs2 (32,4 THz).  Error G: 1,007·10-6 
o Fase quadràtica 0,4·104 fs2 (28 THz).  Error G: 9,163·10-7 
o Fase quadràtica 0,45·104 fs2 (26,4 THz).  Error G: 1,316·10-6 
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o Fase quadràtica 0,5·104 fs2 (25,1 THz).  Error G: 3,413·10-6 
o Fase quadràtica 0,55·104 fs2 (23,9 THz).  Error G: 9,487·10-6 
o Fase quadràtica 0,6·104 fs2 (22,9 THz).  Error G: 2,467·10-5 
o Fase quadràtica 0,7·104 fs2 (21,2 THz).  Error G: 6,161·10-5 
o Fase quadràtica 0,8·104 fs2 (19,8 THz).  Error G: 1,436·10-4 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,4 THz).  Error G: 5,178·10-3 
o Fase quadràtica 4·104 fs2 (8,86 THz).  Error G: 1,973·10-2 

 
- Pols bàsic de perfil gaussià simulat en el domini freqüencial amb 211 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de 50 nm  
(23,42 THz), sense shift, sense offset i sense fase cúbica. Es calcula l’error G per 
a diferents valors de  fase quadràtica . Entre parèntesis, l’ample de banda 
significatiu de cada valor de fase. 

 
o Sense fase quadràtica. Error G: 2,763·10-5 
o Fase quadràtica 0,05·104 fs2 (79,3 THz).  Error G: 2,548·10-5 
o Fase quadràtica 0,1·104 fs2 (56 THz).  Error G: 2,071·10-5 
o Fase quadràtica 0,15·104 fs2 (45,8 THz).  Error G: 1,528·10-5 
o Fase quadràtica 0,175·104 fs2 (42,4 THz).  Error G: 3,093·10-5 
o Fase quadràtica 0,2·104 fs2 (39,6 THz).  Error G: 7,452·10-5 
o Fase quadràtica 0,25·104 fs2 (35,4 THz).  Error G: 2,156·10-4 
o Fase quadràtica 0,3·104 fs2 (32,4 THz).  Error G: 6,084·10-4 
o Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz).  Error G: 2,246·10-2 
o Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz).  Error G: 6,551·10-2 

 
 
 
E.2. Blind-MEFISTO 
 
Es recull a continuació l’error G obtingut al simular diversos parells de polsos teòrics 
diferents amb betaMEFISTO, generar amb cada un d’aquests parells una traça 
interferomètrica i analitzar-la amb la mateixa aplicació.  
 
De manera similar al cas anterior, els resultats s’han classificat en funció de quin ha 
estat el paràmetre a partir del qual s’estudia l’error G. Primer es mostren els resultats 
obtinguts amb parells de polsos sense fase i amples de banda diferents. A continuació 
es poden trobar els valors de l’error G per parells de polsos gaussians amb diferent 
tipus de fase. Al final s’han inclòs els resultats per als polsos per defecte de l’aplicació 
betaMEFISTO. L’ample de banda dels polsos s’ha considerat segons el criteri FWHM. 
Tots els polsos han estat simulats amb el valor M=8 a la finestra teòrica.  
 
 
Segons la forma del pols 
 
- Polsos bàsics de perfil gaussià simulats en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm , amplitud 1 W/cm2. Sense shift i amb fase igual 
a 0. Es calcula l’error G per a diferents amples de banda . 

 
o BW1 = 2 nm (0,9375 THz), BW2 = 5 nm (2,344  THz).  

Error G: 4,039·10-9 
o BW1 = 2 nm (0,9375 THz), BW2 = 10 nm (4,688 THz).  

Error G: 3,415·10-8 
o BW1 = 2 nm (0,9375 THz), BW2 = 25 nm (11,72 THz).  

Error G: 3,703·10-6 
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o BW1 = 2 nm (0,9375 THz), BW2 = 50 nm (23,42 THz).  
Error G: 1,222·10-4 

 
o BW1 = 5 nm (2,344 THz), BW2 = 10 nm (4,688 THz).  

Error G: 1,525·10-8 
o BW1 = 5 nm (2,344 THz), BW2 = 25 nm (11,72 THz).  

Error G: 2,085·10-6 
o BW1 = 5 nm (2,344 THz), BW2 = 50 nm (23,42 THz).  

Error G: 8,56·10-5 
 
o BW1 = 10 nm (4,688 THz), BW2 = 25 nm (11,72 THz).  

Error G: 1,098·10-6 
o BW1 = 10 nm (4,688 THz), BW2 = 50 nm (23,42 THz).  

Error G: 5,322·10-5 
 
o BW1 = 25 nm (11,72 THz), BW2 = 20 nm (9,37 THz).  

Error G: 7,68·10-7 
o BW1 = 25 nm (11,72 THz), BW2 = 30 nm (14,06 THz).  

Error G: 1,694·10-6 
o BW1 = 25 nm (11,72 THz), BW2 = 50 nm (23,42 THz).  

Error G: 2,239·10-5 
 
 
Segons el tipus de fase 
 
- Polsos bàsics de perfil gaussià simulats en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de  
10 nm  (4,688 THz), sense offset i sense shift. Es calcula l’error G per a diferents 
fases quadràtiques . Entre parèntesi, l’ample de banda significatiu dels polsos. 

 
o Pols E: Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), pols G: Sense fase 

quadràtica. 
Error G: 1,850·10-8 

o Pols E: Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), pols G: Fase quadràtica  
2·104 fs2 (12,5 THz). 
Error G: 1,715·10-8 

o Pols E: Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), pols G: Fase quadràtica  
5·104 fs2 (7,93 THz). 
Error G: 2,587·10-6 

o Pols E: Fase quadràtica 1·104 fs2 (17,7 THz), pols G: Fase quadràtica  
10·104 fs2 (5,6 THz). 
Error G: 1,807·10-8 

 
o Pols E: Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), pols G: Sense fase 

quadràtica. 
Error G: 1,767·10-8 

o Pols E: Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), pols G: Fase quadràtica  
5·104 fs2 (7,93 THz). 
Error G: 7,537·10-6   

o Pols E: Fase quadràtica 2·104 fs2 (12,5 THz), pols G: Fase quadràtica 
10·104 fs2 (7,93 THz). 
Error G: 1,388·10-4 
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o Pols E: Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), pols G: Sense fase 
quadràtica. 
Error G: 8,343·10-7 

o Pols E: Fase quadràtica 5·104 fs2 (7,93 THz), pols G: Fase quadràtica  
10·104 fs2 (5,6 THz). 
Error G: 2,262·10-4 

 
o Pols E: Fase quadràtica 10·104 fs2 (5,6 THz), pols G: Sense fase 

quadràtica. 
Error G: 1,053·10-4 

 
- Polsos bàsics de perfil gaussià simulats en el domini freqüencial amb 212 punts. 

Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de  
10 nm  (4,688 THz), sense offset i sense shift. Es calcula l’error G per a diferents 
fases cúbiques . Entre parèntesi, l’ample de banda significatiu dels polsos. 

 
o Pols E: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), pols G: Sense fase cúbica. 

Error G: 6,126·10-5 
o Pols E: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), pols G: Fase cúbica 2·106 fs3 

(11,6 THz). 
Error G: 1,156·10-5 

o Pols E: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), pols G: Fase cúbica 5·106 fs3 
(8,56 THz). 
Error G: 1,493·10-4 

o Pols E: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), pols G: Fase cúbica 10·106 fs3 
(5,6 THz). 
Error G: 7,267·10-4  

 
o Pols E: Fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz), pols G: Sense fase cúbica. 

Error G: 1,053·10-5 
o Pols E: Fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz), pols G: Fase cúbica 5·106 fs3 

(8,56 THz). 
Error G: 1,419·10-4   

o Pols E: Fase cúbica 2·106 fs3 (11,6 THz), pols G: Fase cúbica 10·106 fs3 
(6,8 THz). 
Error G: 7,126·10-4 

 
o Pols E: Fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz), pols G: Sense fase cúbica. 

Error G: 1,351·10-4 
o Pols E: Fase cúbica 5·106 fs3 (8,56 THz), pols G: Fase cúbica 10·106 fs3 

(6,8 THz). 
Error G: 5,905·10-4 

 
o Pols E: Fase cúbica 10·106 fs3 (6,8 THz), pols G: Sense fase cúbica. 

Error G: 1,086·10-3 
 

- Polsos bàsics de perfil gaussià simulats en el domini freqüencial amb 212 punts. 
Longitud d’ona central de 800 nm, amplitud 1 W/cm2, ample de banda de  
10 nm  (4,688 THz), sense offset i sense shift. Es calcula l’error G per a diferents 
amplituds i diferents fases . Entre parèntesi, el menor ample de banda 
significatiu dels polsos. 

 
o Pols E: Fase quadràtica 0,5·106 fs3 (25,1 THz), amplitud 1 W/cm2. 

Pols G: Sense fase, amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 2,434·10-8 
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o Pols E: Fase quadràtica 0,5·106 fs3 (25,1 THz), amplitud 1 W/cm2. 
Pols G: Fase quadràtica 1·106 fs3 (17,7 THz), amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 2,341·10-8 

o Pols E: Fase quadràtica 0,5·106 fs3 (25,1 THz), amplitud 1 W/cm2. 
Pols G: Fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz), amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 1,967·10-6 

o Pols E: Fase quadràtica 0,5·106 fs3 (25,1 THz), amplitud 1 W/cm2. 
Pols G: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 2,447·10-5 

 
o Pols E: Fase quadràtica 1·106 fs3 (17,7 THz), amplitud 1 W/cm2. 

Pols G: Sense fase, amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 2,43·10-8 

o Pols E: Fase quadràtica 1·106 fs3 (17,7 THz), amplitud 1 W/cm2. 
Pols G: Fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz), amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 2,423·10-8 

o Pols E: Fase quadràtica 1·106 fs3 (17,7 THz), amplitud 1 W/cm2. 
Pols G: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 3,569·10-6 

 
o Pols E: Fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz), amplitud 1 W/cm2. 

Pols G: Sense fase, amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 2,546·10-4 

o Pols E: Fase cúbica 0,5·106 fs3 (18,5 THz), amplitud 1 W/cm2.  
Pols G: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 7,645·10-4 

 
o Pols E: Fase cúbica 1·106 fs3 (14,6 THz), amplitud 1 W/cm2. 

Pols G: Sense fase, amplitud 2 W/cm2. 
Error G: 5,117·10-4 

 
 
Polsos per defecte 

 
- Polsos per defecte de betaMEFISTO , simulats amb 212 punts.  

o Pols E: Perfil gaussià 1 d’amplitud 1 W/cm2, shift de -4,94 nm (-2,3 THz) i 
ample de banda de 11,7 nm (5,5 THz). Perfil gaussià 2 d’amplitud  
0,5 W/cm2, shift de 9,9 nm (4,7 THz) i ample de banda de 11,7 nm  
(5,5 THz). Fase espectral amb component quadràtica 3,6·104 fs2, 
component cúbica 3,8·106 fs3 (ample de banda significatiu de 9,34 THz). 
Offset de π/2 radians.  

o Pols G: Perfil gaussià 1 d’amplitud 0,5 W/cm2, sense shift i amb ample de 
banda de 23,5 nm (11 THz). Perfil gaussià 2 d’amplitud 1 W/cm2, sense 
shift i ample de banda de 11,7 nm (5,5 THz). Fase espectral amb 
component quadràtica 1,8·104 fs2, component cúbica 7,6·106 fs3 (ample de 
banda significatiu de 7,45 THz). Offset de -0,13π radians. 

o Error G: 5,668·10-3 
 

 
 
 

 

 


