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De smukke farver på en sæbeboble kommer ikke 
fra de stoffer, som sæbeboblen består af, for vand 
og sæbe har ingen farve. Sæbeboblens farver kom-
mer fra det lys, som rammer boblen. De fl otte far-
ver i sæbeboblen opstår ved interferens af dette lys 
i den tynde sæbeboblevæg.

Brydning og refl eksion i en sæbehinde
Når en lysstråle rammer en 
sæbehinde, så refl ekteres en 
del af lysstrålen. Resten af 
lystrålen brydes og fortsætter 
ned i vandet mellem de to sæ-
behinder. Når denne lysstråle 
rammer den nederste sæbe-
hinde, vil noget af lysstrålen 
refl ekteres op mod den øverste 
sæbehinde. Her vil noget af 
denne lysstråle brydes og fort-
sætte ud i luften. 

Konstruktiv interferens
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Når de to lysstråler forlader sæbeboblen, 
har den ene lysstråle bevæget sig stykket 
A-B-C længere end den anden. Hvis denne 
ekstra vejlængde svarer til et helt antal bøl-
gelængder af en bestemt farve, er der en fa-
seforskel på nul, og de to bølgers bølgetoppe 
falder oven i hinanden. Der er konstruktiv 
interferens, og lys med denne bølgelængde 
kommer ud af sæbehinden, og farven opfat-
tes af øjet.

Destruktiv interferens
Hvis vejlængdeforskellen derimod er lig 
med et antal og præcis en halv bølgelængde, 
er faseforskellen 180°. Dermed falder bøl-
gedalene af den ene stråle sammen med bøl-
getoppene af den anden, og summen af de to 
bølgers udsving giver nul. Der er destruktiv 
interferens, dvs. en udslukning af den farve, 
som bølgelængden svarer til. 

Om en bølgelængde vil give destruktiv inter-
ferens, afhænger af sæbeboblens vægtykkel-
se og belysningsvinklen ind på overfl aden. 
Disse to størrelser afgør, hvor meget læn-
gere den ene bølge skal bevæge sig, for at de 
to bølger vil interferere destruktivt.

Om de to bølger, der er på vej væk fra sæbe-
boblens yderside, vil interferere destruktivt, 
bestemmes derfor af bølgelængden og af vej-
længdeforskellen, der afhænger af indfalds-
vinklen. 

Farverne opstår ved, at en bestemt bølge-
længde (altså en bestemt farve) af det hvide 
lys’ spektrum fjernes ved destruktiv in-
terferens. Øjet opfatter resten af farverne 
som komplementærfarven til farven af den 
bølgelængde, der mangler. Hvis den ekstra 
længde giver destruktiv interferens af rødt 
lys, vil det refl ekterede lys fra sæbeboblen 
opfattes som blågrønt.


