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Farverne ændres, når sæbeboblens 
vægtykkelse ændres
Forudsætningen for interferens er sæbeboblens lille vægtyk-
kelse, og de skiftende farver på sæbeboblen skyldes, at sæbe-
boblevæggens tykkelse hele tiden ændres. For én vægtykkelse 
kan en stor bølgelængde, som rødt lys, blive udslukket. Med 
en anden vægtykkelse kan det violette lys, der har en lille bøl-
gelængde, blive udslukket. Hvis det røde lys mangler, opfatter 
vi resten af det hvide lys som blågrønt. Hvis det violette lys 
mangler, ser vi gult lys.

Da sæbeboblevæggen er så tynd, kan væggen let deformeres 
af luftstrømme. Denne deformation forårsager, at vandet mel-
lem den indvendige og udvendige sæbehinde forskydes, og 
herved ændres sæbeboblevæggens tykkelse. Derfor ses far-
verne på en sæbeboble som hvirvler. Når sæbeboblen svæver 
i stillestående luft, ses kun få farvehvirvler. De farvede områ-
der er mere stabile. 

Som tiden går, ændres tykkelsen af sæbeboblevæggen. Det 
sker på grund af fordampning af vand gennem sæbehinden, 
men også på grund af tyngdekraftens træk i vandet mellem 
sæbehinderne. Vandet vil langsomt fl yde mellem hinderne fra 
toppen af boblen til bunden af boblen. Sæbeboblens væg vil 
derfor blive tyndest på toppen af boblen. 

Når en ring trækkes op af en sæbeopløsning, og sæbefi lmen 
holdes lodret, vil sæbeboblevæggen på grund af tyngdekraf-
tens træk i vandet langsomt blive kileformet; tyndest foroven 
og tykkest forneden. Efterhånden som tykkelsen ændres, vil 
interferensfarverne fl ytte sig. 

De sidste farver på sæbeboblen 
Når sæbeboblens vægtykkelse kommer ned under 200 nm, 
ses de sidste farver på sæbeboblen. Sæbehinden har nu den 
mindste tykkelse, der kan give destruktiv interferens af kun 
en enkelt farve.

Af det synlige lys har violet den mindste bølgelængde. Dennne 
bølgelængde er derfor den sidste, der kan forsvinde ved de-
struktiv interferens, og det sker ved en vægtykkelse på ca 
150 nm. Derfor er den sidste farve, man ser på sæbeboblen, 
komplementærfarven til violet, og det er gul. 

Når sæbeboblevæggen bliver tyndere og tyndere, kommer de 
sidste farver på sæbeboblen. De  kommer i samme rækkefølge 
som regnbuens farver, svarende til at bølgelængden bliver 
mindre og mindre. Af det hvide indfaldende lys fjernes først 
de røde farver, og derefter når hinden bliver tyndere, fjernes 
de gule, grønne, blå og til sidst den violette del, således at gul 
er den sidste farve, man ser.
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