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Invenţia se referă la un sistem pentru generarea polarizării circulare, în cazul
fasciculelor laser de bandă largă, cum ar fi pulsurile ultrascurte şi ultraintense cu puteri
de vârf de ordinul Petawattilor, care foloseşte oglinzi metalice, din metal sau acoperite
cu metal, şi la care fasciculul de ieşire este coliniar cu fasciculul de intrare. Sistemul
conform invenţiei este constituit dintr-un cadru (4) fix, care are ataşat un sistem (6) de
ghidare cu bile, cu axa de rotaţie în jurul axei determinată de direcţia de propagare a
fasciculului incident, astfel încât să asigure rotirea cadrului (5), suport pentru
subansamblul format din trei oglinzi, oglinda (1) frontală, oglinda (2) superioară şi
oglinda (3) posterioară, cu ajutorul unui ansamblu format dintr-o roată (7) dinţată, cu
axa de rotaţie în jurul axei determinate de direcţia de propagare a fasciculului incident
şi un sistem (8) electromecanic de acţionare care permite înclinarea cadrului (5),
oglinda (1) frontală fiind sprijinită pe o montură (13) susţinută cu ajutorul a doi piloni
(12), de o parte şi de alta a oglinzii, ghidată cu nişte ghidaje (11) pe şină care asigură
un grad de libertate prin înclinarea oglinzii cu ajutorul unui sistem (9) mecanic de
acţionare, oglinda (2) superioară este sprijinită pe montura (13) susţinută cu ajutorul a
doi piloni (12), ghidată cu nişte ghidaje (11) pe şină, subansamblul astfel obţinut fiind
susţinut de un sistem (10) mecanic care permite translaţia subansamblului şi rotirea
oglinzii tot cu ajutorul sistemului (9) electromecanic, asigurându-se în acest fel două
grade de libertate pentru oglinda (2) superioară, iar pentru oglinda (3) posterioară, care
permite de asemenea două grade de libertate, sistemele mecanice de acţionare sunt
similare cu cele ale oglinzii (2) superioare.
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