
Jan@edugalaxen.comNordic ESERO

Supermåne -
Hur ”super” är den?

Avståndet mellan Jordens centrum och Månens d:o varierar 
mellan 363 000 och 405 000. Det kan vi jämföra med 
medelavståndet på drygt 384000 km. 

Bäst uppfattar vi Månen storlek när den är nära horisonten. 
Då är också avståndet vi ska räkna med just avståndet från 
centrum till centrum. ( )

Månens radie är, alltid, 1737 km, och diametern därmed 
3472 km. Vill man göra en skalenlig modell kan man göra en 
”måne” som är 3,5 cm i diameter. Gör man två och fäster 
tändstickor på dem enligt bilden kan man se hur intrycket av 
Månens skenbara storlek förändras med avståndet mellan 
betraktaren och månen.

Limma fast en tändsticka på ”månen”. Knyt fast ett snöre, 
bägge ändorna så som bilden visar, så att du kan dra ut det 
dubbla snöret 384 cm. Då kommer vinkeln som bildas mitt 
på snöret när det sträcks ut att visualisera den vinkel i 
synfältet som Månen fyller när den är 384 000 km från 
Jorden. 

Vi kan beräkna vinkeln den med hjälp av trigonometri. Vi har 
avståndet, medelavståndet, närliggande katet, på 384000 km 
och vi har månens radie, motstående katet, på 1737 km. Då 
får vi halva vinkeln genom att ta arc tan ( 1737 / 384000 ). Vi 
räknar halva av den orsaken att vi behöver en rät vinkel. Hela 
vinkeln i detta fall är 0,518º.

För in den andra ”månen” mellan de sträkta snören som 
utgör siktvinkeln märker man att snörena pressas utåt. Med 
andra ord tar den månen, supermånen, som är närmare 
betraktaren, upp en större del av synfältet och ger därmed 
intryck av att vara större. Är den 21 cm närmare betraktaren 
än den ”måne” som är fäst vid väggen har vi åskådliggjort en 
”Supermåne” vi har när månen är 363 000 km från Jorden.

Varför det?
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Vill man strikt hålla sig till trigonometrin kan man räkna likt det vi gjorde tidigare men ersätta 
avståndet till månen med avståndet vid någo lämpligt supermåne-tillfälle. Närliggande katet är 
då det aktuella avståndet till Månen, Månens radie är motstående katet, fortsättningsvis 1737 
km. Halva vinkeln ges av arc tan ( 1737 / aktuellt avstånd. ). Sen kan man räkna ut ett 
procentuellt förhållande mellan Supermånen och ”Standardmånen”.

OBS - Det finns givetvis andra sätt att räkna ut detta. Ett sätt är att använda reglerna för 
likformighet. Ett annat sätt är helt enkelt att klippa, klistra och rita så som vi gjorde på första 
sidan.

Vi ska dock komma ihåg att vi ser på en yta. Ifall radien, och därmed givetvis diametern, är 
nära 7 % längre betyder det att ytan utgör (107 %)², över 114 % av synfältet jämfört med när 
månen är på sitt medelavstånd från jorden. Om vi sedan klarar av att tänka Månen i 3D - som 

3det klot den är - förändras den skenbara storleken med (107 %) .
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Om vi låter månen i mitten representera Jordens Måne på dess medelavstånd från Jorden 
representerar den till vänster Månens skenbara storlek vid apoapsis, knappt 406 000 km, och 
den till höger den skenbara storleken vid periapsis, 363 000 km. Avstånden i detta fall ges som 
avstånd från masscentrum till masscentrum.

Vill man jämföra hur mycket större man uppfattar den 
”måne” som är närmare kan man föra snörets fästpunkter 
längre ut på tändstickan så att de bara nuddar ”månen” 
som placerats mellan betraktaren och ”månen” på väggen. 
Man kan också rita in en cirkel på tavlan så att konturerna, 
ur synvinkeln hos den betraktare som håller snöret, 
sammanfaller med den ”måne” som hålls närmare.

Härifrån är det sedan behändigt att klippa ut en ”måne” 
enligt de konturer man nyss ritat och därmed skapa en 
”supermåne”. Limmar man sedan upp dem på större 
papper där man skissat en lämplig skyline kan man enkelt 
se hur mycket det skiljer en supermåne från det man ser 
när månen är på medelavstånd från oss.
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