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Lys består af forskellige bølgelængder. 
Menneskets øje kan se lys med bølgelæng-
der mellem 400 og 780 nm. Lys med en 
bølgelængde på 400 nm opfatter øjet som 
violet lys, mens lys med en bølgelængde 
på 780 nm opfattes som rødt. Sammen-
hængen mellem bølgelængde af lys og den 
farve, som øjet opfatter, ses på tegningen.

Hjernens opfattelse af lys
Det synlige sollys består af mange forskellige bølgelængder, 
som øjet hver for sig opfatter som en farve.  Farverne i en 
regnbue er netop Solens lys, der er splittet op i sine farver. 
Hvis disse bølgelængder rammer øjet samtidigt, opfatter hjer-
nen ikke de enkelte farver, men opfatter det som hvidt lys. 
Hvis derimod en af farverne i det hvide lys mangler, vil hjer-
nen opfatte summen af de resterende farver som den mang-
lende farves komplementærfarve. Hvis fx det violette lys fjer-
nes fra hvidt lys, vil man se en gul farve. 

En bestemt farves komplementærfarve fi ndes i farvecirklen 
lige over for farven, der mangler i lyset.

Interferens – destruktiv eller konstruktiv
Interferens er et fænomen, der kendes fra bølger. De kan væ-
re vandbølger, lydbølger eller elektromagnetisk stråling, som 
lys er en del af. 

Når to bølger passerer samme sted, vil der på 
stedet opstå et udsving, der er summen af de 
to bølgers udsving. Hvis det er to bølgetoppe, 
der mødes, dannes en større bølgetop. Det kal-
des konstruktiv interferens. Hvis det derimod 
er en bølgetop, der møder en bølgedal, dannes 
en mindre top eller en mindre dal, evt. slet in-
gen. Det kaldes destruktiv interferens. Ordet 
interferens kendes fra det engelske ord inter-
fere, der betyder ”at blande sig”.

Hvis der er tale om to lysbølger, der har sam-
me bølgelængde og amplitude, vil lyset ved de-
struktiv interferens blive helt udslukket. Der 
bliver mørkt.

Når to lysbølger, der bevæger sig i samme 
retning, følges ad top ved top, siges de to bøl-
ger at have faseforskellen nul. De to bølger 
vil derfor give konstruktiv interferens. Hvis 
de følges ad med en top over for en dal, siges 
bølgerne at have en faseforskel på 180 grader. 
Denne faseforskel svarer til en halv bølge-
længde, og det medfører destruktiv interfe-
rens.
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