
Vad är ett 
optiskt gitter?

Optiska gitter och 
gittermaskiner

Av Lennart Lundin

I sin moderna form består ett optiskt gitter av en till hög precision 
slipad glasspegel, plan eller konkav, vilken försetts med en några 
tusendels millimeter tjock metallbeläggning, vanligtvis aluminium. I 
denna beläggning har sedan graverats (ritsats) ett stort antal parallella 
fåror (ritsor, linjer) med en täthet av upp till 1 800 per millimeter. Den 
precision som krävs i avståndet mellan de enskilda ritsorna är av 
storleksordningen 1 miljondels millimeter varför ritsningen endast 
kan utföras med speciella gitterritsningsmaskiner. Aven med dessa är 
svårigheterna att framställa ett bra gitter oerhört stora och ett helt 
perfekt gitter har aldrig, och kommer kanske aldrig att kunna fram
ställas, även om man på senare år med hjälp av interferometriskt 
styrda gittermaskiner kommit idealet nära. Längden på ritsorna och 
den totala ritsbredden (totala antalet ritsor) beror dels på gittrets 
användningsområde, dels på gittermaskinens kapacitet. Med rent 
mekaniska gittermaskiner har goda gitter med en ritsad yta av upp till 
15x30 cm framställts, men med interferometriskt styrda maskiner 
har man på senare tid lyckats framställa gitter för astronomiskt bruk i 
storlekar upp till 40 X 60 cm.

Det optiska gittret utnyttjas som dispergerande (spridande) ele
ment i spektrometrar och spektrografer för hela det optiska området, 
från extremt ultraviolett till infrarött. Man låter det ljus (blandljus, 
vitt ljus) som skall analyseras falla in mot den ritsade gitterytan. 
Ljuset reflekteras av de enskilda gitterritsorna och genom interferens 
avlänkas det reflekterade ljuset i en vinkel vilken är beroende av 
ljusets våglängd. Denna uppspaltning av ljuset i dess enskilda vågläng
der ger en möjlighet till spektralanalys, dvs man kan från det utsända 
ljuset fastställa vilka atomer och/eller molekyler som ingår i det 
ljusutsändande mediet liksom deras procentuella förekomst, med 
andra ord dess kemiska sammansättning.

Den betydelse för forskningen som det optiska gittret har haft och 
har framgår bäst av ett citat från en av de ledande experterna inom 
området, professor George R Harrison vid MIT, Boston, som 
skriver:
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”Det är svårt att peka på någon enskild instrumentdetalj som har frambringat 
mer betydelsefull experimentell information till varje område av den veten
skapliga forskningen än det optiska gittret. Fysikern, astronomen, kemisten, 
biologen, metallurgen, alla använder de det som ett rutinverktyg av oslagen 
noggrannhet och precision, som en detektor av grundämnena för att fastställa 
den kemiska sammansättningen hos himlakropparna och förekomsten av 
atmosfärer hos planeterna, till att studera atomers och molekylers struktur 
och till att ta fram tusen och ett informationsunderlag utan vilka den moderna 
naturvetenskapen skulle vara gravt handikappad. Det optiska gittrets historia 
är också av speciell betydelse genom framhävandet av experimentatorns 
betydelse med sitt krav på perfektionism i framställningen av nya instrument, 
vars tillgänglighet ofta tas som en självklarhet av andra forskare.”

Historik Konstruktion av gittermaskiner har utgjort en oemotståndlig lockelse 
för ett stort antal ingenjörer och vetenskapsmän under de senaste 
hundra åren. Den grad av mekanisk perfektion som gittertillverkning 
kräver finner man knappast inom något annat område, samtidigt som 
gittret obarmhärtigt avslöjar det minsta avsteg från dessa höga krav. 
Det har sagts, och inte utan orsak, att det inte finns någon oärlig 
gittertillverkare då varje uppgift om gittrets kvalitet relativt enkelt 
kunde kontrolleras genom ett spektroskopiskt prov.

Gittermaskinens uppgift är att på en metalliserad glasspegel fram
ställa en serie av mycket raka fåror eller ritsor, fördelade med maxi
malt möjliga likformighet över gittrets hela bredd. Med raka menas 
här att de inte avviker från en perfekt rak linje med mer än 25 
miljondels millimeter på någon punkt utefter ritsens hela längd. 
Beträffande den likformiga fördelningen av ritsorna får det ackumule
rade felet ej på något ställe över gittrets hela bredd överstiga 25 
miljondels millimeter.

Det största problemet utgör emellertid de periodiska felen, dessa 
gittermaskinkonstruktörens verkliga plågoandar, vilka innebär att rit
sorna ej är placerade på exakt lika avstånd från varandra utan varierar 
periodiskt över gitterytan. Sådana periodiska fel avslöjas av det fär
diga gittret redan vid en amplitud av några tiomiljondels millimeter 
genom uppkomsten av falska linjer i spektrum, sk ”spöken”.

Det första dokumenterade experimentet med ett diffraktionsgitter 
gjordes 1786 av D Rittenhouse, en astronom från Philadelphia och 
vän till den amerikanske fysikern och politikern Benjamin Franklin. 
Han använde en fin silkesnäsduk som ett grovt transmissionsgitter (4 
trådar/mm) och mätte vinkelspridningen hos det synliga ljuset. Han 
mätte visserligen inga våglängder hos ljuset men fastställde diffraktion 
som orsak till spridningen.

Joseph von Fraunhofer (1787-1826) kan betraktas som uppfinnaren 
(1821) av det vetenskapligt användbara gittret. Han byggde en gitter- 
maskin vars prestanda han glorifierade men vars konstruktion han 
aldrig beskrev. Han undersökte noggrant gittrets egenskaper och 
lyckades även ta fram gitterformeln som matematiskt beskrev diffrak-



1. Henry A Rowland vid sin första gittermaskin 1882.

tionsvinkelns beroende av våglängden trots att hans bästa gitter var 
endast 12 mm i kvadrat och innehöll 4 000 ritsor. Fraunhofer förstod 
också att gitterritsens geometri påverkade ljusfördelningen mellan 
olika ordningar av spektrum men ritsdiamantteknologien vid denna 
tid tillät honom ej att utnyttja denna kunskap.

Lord Rayleigh (1842-1919) visade teoretiskt att gitter kunde bli 
mycket mer användbara än prismor för högupplösande spektroskopi 
under förutsättning att de kunde framställas med mycket hög preci
sion.

I slutet av 1870-talet framställde LM Rutherfurd i New York ett 
antal för den tiden goda gitter som säkert skulle fått stor användning 
inom forskningen om han inte några år senare (1882) fått konkurrens 
av Henry A Rowland vid Johns Hopkins University i Baltimore.

Rowland (1848-1901) kan utan tvekan betraktas som skaparen av 
det moderna gittret, inte bara för sin konstruktion av tre gittermaski
ner med hög precision för stora ritsade ytor, utan framför allt för sin 
uppfinning av konkavgittret. Han fann att om gittret ritsades på en 
sfärisk konkavspegel, med ritsorna likformigt fördelade över spegelns 
korda, fungerade gittret både som dispergerande och fokuserande 
element. Härigenom eliminerades kravet på fokuseringslinser och 
spektrometrarna blev användbara inom hela det optiska spektralom-



rådet. Det öppnade upp en hel era av spektrometrisk forskning. 
Rowlands tre gittermaskiner var, med smärre uppehåll, i produktion i 
över ett halvsekel.

Senare bidrag till gittermaskinsutvecklingen kan spåras till Row
lands efterföljare vid Johns Hopkins, främst John A Anderson, R W 
Wood, W H Perry och John Strong. Vidare A A Michelson och H G 
Gale vid University of Chicago, H D och H W Babcock vid Mount 
Wilsonobservatoriet, Manne Siegbahn Uppsala/Stockholm, George 
R Harrison MIT, Boston m fl.

Alla fann att stabiliteten hos konstruktionsmaterialen satte en gräns 
för precisionen omöjlig att överskrida hur sofistikerad man än gjorde 
den mekaniska konstruktionen. George Harrison vid MIT lyckades i 
slutet av 1950-talet lösa detta problem genom att kombinera interfe- 
rometri med modern servokontroll för att styra en gittermaskin. 
Härigenom kunde man kraftigt reducera de återstående mekaniska 
felen och kvaliteten på gittren höjdes avsevärt. Under 1960-talet 
ombyggdes flertalet gittermaskiner för interferometrisk kontroll, 
medan några överfördes till museer för att representera den meka
niska eran 1820-1970. Sålunda finns en av Rowlands maskiner på 
Smithsonian Institution i Washington DC, lord Blythswoods maskin 
på British museum i London och Manne Siegbahns gittermaskin typ 
II på Tekniska museet i Stockholm.

Manne Att man i Sverige, av några få länder vid sidan av USA, på 1920-talet 
Siegbahn kom att ta upp det mycket speciella problemet att framställa optiska 

gitter hade sin orsak i Manne Siegbahns framstående och framgångs
rika forskningsverksamhet inom det röntgenspektroskopiska områ
det. Han hade som professor i Lund och Uppsala för dessa arbeten 
tilldelats 1924 års nobelpris i fysik och hade vid sina mätningar bl a 
kommit fram till att ett ritsat gitter skulle ge en möjlighet att utsträcka 
mätningarna till den långvågiga röntgenstrålningen. Men då lämpliga 
gitter för detta ändamål vid denna tid var sällsynta och svåråtkomliga, 
beslöt han att själv försöka framställa dem. För ändamålet konstrue
rade och byggde han 1927, med I Lindell som instrumentmakare, en 
mindre gittermaskin avsedd enbart för framställning av specialgitter 
för röntgenområdet. Denna maskin, som nu finns utställd i bibliote
ket på Fysikum i Uppsala, ritsade gitter direkt på glas med en längd på 
ritsorna upp till 20 mm och med en ritstäthet upp till 1 800 ritsor/mm, 
men med en total ritsad bredd av endast 3 mm. Då det emellertid 
rörde sig om plangitter vilka skulle användas vid strykande infallsvin
kel fanns inget krav på större total ritsbredd då en sådan enbart skulle 
försämra upplösningsförmågan.

Efter detta första relativt blygsamma försök hade emellertid hos 
Manne Siegbahn ett personligt intresse väckts (ett intresse han för 
övrigt höll levande livet ut) för gitterproblematiken i allmänhet och
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2. Manne Siegbahns röntgengittermaskin, 1928.

särskilt för den betydligt svårare uppgiften att framställa gitter med 
stor ritsad yta för det ultravioletta och synliga spektralområdet.

Han påbörjade 1932 konstruktionen och byggandet, nu med hjälp 
av instrumentmakaren Ernst Tingvall, av en gittermaskin, typ I, med 
en kapacitet att ritsa en yta upp till 6x12 cm och med gitterkonstan- 
terna 288, 576 och 1 152 ritsor/mm. Med denna maskin som 1937 
överflyttades till Nobelinstitutet för fysik i Freskati, Stockholm, 
framställdes under åren 1936-1957, och speciellt under periodens

3. Gittermaskin typ I, 1935.

13 - Dsedalus 1989/90
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4. Gittermaskin typ II efter ombyggnaden, 1956. Maskinen ingår nu i Tek
niska museets samlingar.

senare hälft, ett stort antal goda gitter som utnyttjades inom laborato
rier och institutioner världen över. Gittermaskin typ I såldes 1957 till 
Hilger & Watts Ltd i London för produktion av gitter till deras 
spektrometertillverkning.

När testningen av gittermaskin typ I började visa positiva resultat 
var Siegbahn redo att ta nästa steg. År 1935 påbörjades konstruk
tionen av en betydligt större gittermaskin typ II. Som konstruktör 
anlitades Matts Vigborg. Denna maskin, numera på Tekniska museet i 
Stockholm, kunde ritsa en yta upp till 12 X 24 cm och ursprungligen 
med gitterkonstanterna 360, 720 och 1 440 ritsor/mm. Byggandet av 
maskinen genomfördes sedan vid Nobelinstitutet för fysik av Ernst 
Tingvall som flyttat med Siegbahn till Stockholm från Uppsala. Test
ningen av denna maskin fortgick med kortare avbrott under kriget
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5. Professor Manne Siegbahn vid gittermaskinen i början av 1950-talet.
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fram till Tingvalls död 1945. Resultaten hade emellertid varit ganska 
nedslående. Man hade vid konstruktionen fallit för frestelsen att 
införa en rad tekniska finesser som alla i sig till synes innebar förbätt
ringar men som visade sig ha den gemensamma nackdelen att de 
introducerade periodiska fel i ritsningen. Siegbahn återupptog 1947 
arbetet med gittermaskinerna och ansvarig för verksamheten blev då 
författaren. Efter ett par års försök att nå ett godtagbart resultat med 
maskin typ II, beslöts 1950 att företa en genomgripande omkonstruk
tion av maskinen. Ombyggnaden genomfördes sedan i flera etapper 
fram till 1954 av instrumentmakarna Robert Selén och Johnny Hilke. 
Den innebar bl a att det stora och tunga delningshjulet som krävde en 
speciallagring, byttes ut mot ett mindre och lättare som kunde monte
ras direkt på precisionsskruven. Maskinens gitterkonstant ändrades 
därvid till 270, 540 eller 1 080 ritsor/mm. 1954 började maskinen visa 
positiva resultat och producerade fram till verksamhetens upphö
rande 1968 nära två hundra goda gitter.

Siegbahn beslöt 1956 att bygga ytterligare en gittermaskin, typ III, 
som ersättare för den lilla gittermaskinen (typ I). Denna maskin (typ 
III) som byggde på de nu rika erfarenheterna från I och II, konstrue
rades av författaren och byggdes av Johnny Hilke. Maskin typ III 
blev av mellanstorlek och klarade en ritsad yta av 12x 18 cm med 
gitterkonstanterna 288, 576 eller 1 152 ritsor/mm. Slipningen och 
poleringen av precisionsskruven, ett ytterst tids- och tålamodskrä- 
vande övervakningsarbete av storleken ett manår, förkortades genom

6. Gittermaskin typ III, 1958, som togs ur drift i slutet av 1960-talet då 
gitterverksamheten vid Nobelinstitutet för fysik upphörde.
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skiftesarbete på kvällar och nätter av institutets vaktmästare. Maski
nen kunde därför färdigställas på rekordtid och redan under 1958 
kunde produktionen av gitter startas. Denna maskin såldes efter 
verksamhetens upphörande i slutet av 1960-talet till Kina.

De specialgitter med ritsning direkt på glas för det mjuka röntgen- 
och det extrema ultravioletta området som Manne Siegbahn började 
sin gitterverksamhet med under 1920-talet fick senare moderna efter
följare i form av konkavgitter med ritsade ytor upp till 2x6 cm. Detta 
ledde fram till att hans gitter ritsade på maskin typ III, utnyttjades i 
spektrometern i det första av NASA uppsända satellitsolobservatoriet 
OSO I som placerades i bana runt jorden den 7 mars 1962. Från 
denna satellit registrerades över 6 000 spektra i området 40-400 Å och 
för första gången kardades sambandet mellan den extrema ultravio
letta strålningen och soleruptionerna.

I mitten av 1960-talet ställdes gitterverksamheten vid institutet 
inför nya problem. Den påbörjade utbyggnaden av tunnelbanan till 
Mörby skulle, inte bara under sprängningsarbetena, utan allt fram
gent genom vibrationer från trafiken omöjliggöra gitterproduktion 
inom institutets lokaler. Vidare hade, genom laserns tillkomst och 
möjligheten att därigenom interferometriskt styra gittermaskinerna, 
de rent mekaniska maskinerna i ett slag blivit omoderna. En ombygg
nad av de egna maskinerna skulle samtidigt innebära en avsevärd 
ekonomisk investering. Då dessutom gitterbehovet i världen i framti
den i stor utsträckning kunde tänkas bli täckt genom den replica- 
teknik (kopiering) för optiska gitter som framgångsrikt hade utveck
lats på flera håll, beslöts 1968 att gitterverksamheten vid Nobelinsti
tutet för fysik skulle upphöra.

Den av Manne Siegbahn startade gitterverksamheten fick sin största 
betydelse under åren 1945-1965. Det fanns vid denna tid ett mycket 
stort behov av optiska gitter för såväl grundforskning som industriell 
forskning och analys, men tillverkarna var få och ofta uppbundna till 
egna projekt. ”Siegbahngittren” blev därför populära världen över 
och utnyttjades i laboratorier från Japan i öst till Kalifornien i väst. 
Behovet av standardgitter täcks idag i huvudsak genom kommersiell 
tillverkning.

Optical gratings and grating machines

Summary An optical grating consists of a precision polished glass mirror, plane or 
concave, which is furnished with a thin metal coating, usually aluminium. A 
large number of parallel ruled lines are then drawn on this with a density of 
up to 1 800 per millimeter. The ruled surface can be anything from 2 cm2 to 
2 000 cm2. The grating is used as a dispersing element in optical spectographs 
where the incoming light is reflected in the ruled lines and because of 
interference is deflected at different angles depending on wave length. This
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makes possible a spectral analysis i e the determination of the light emitting 
medium’s chemical composition.

In order to make a ruling of an optical grating a grating ruling machine of 
extremely high mechanical precision is required. Joseph von Fraunhofer 
produced (1821) some simple ruled gratings with which he was able to show 
the mathematical connection between wave length and angle of diffraction. 
But it was only when Henry A Rowland at Johns Hopkins University in 
Baltimore in 1882 began to be interested in the qucstion of gratings that a 
major step was taken in the development of modern gratings. His invention 
of the concave grating which eliminated the need for focusing lenses in 
spectrographs was a great contribution to this field.

There were a number of successors to Rowland at John Hopkins, princi- 
pally John Anderson, R W Wood, W H Perry and John Strong. Others who 
have contributed to the development of the grating ruling machine are A A 
Michelson and H G Gale, University of Chicago, H D and H W Babcock at 
the Mount Wilson Observatory, Manne Siegbahn, Uppsala/Stockholm and 
George R Harrison, MIT, Boston. The last mentioned succeeded, at the end 
of the 1950s, in introducing the interferometric control and servo-control of 
grating ruling machines and thereby made a significant advance towards the 
present day high quality grating.

In Sweden it was Manne Siegbahn who, in connection with his work on X- 
ray spectroscopy in Uppsala in the 1920s, became interested in the produc- 
tion of gratings. In Uppsala he built a grating ruling machine for X-ray 
gratings and also a smaller machine for gratings to be used in the visible 
wavelength region. In Stockholm at the Nobel Institute of Physics in the 
1940s and 1950s, two bigger grating ruling machines were built. With these 
machines a large number of good gratings were produced which were used in 
laboratories all over the world. Among other things one of these gratings was 
used in the NASA satellite observatory, OSO I, in 1962, in order to register 
solar spectra in the wavelength region 40-400 Å.

The biggest of his grating ruling machines, type II, is now at the Technical 
Museum in Stockholm.


