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Planlæg den næste fuldmane
By Rafael Pons

I alle de vejledninger, vi har skrevet indtil nu, forsøger vi at lære dig, hvordan du
bruger Find-værktøjet til PhotoPills 'Planner, således at du kan beregne den nøjagtige
dato og klokkeslæt, for solens eller månens position, i forhold til et i forvejen udset
geografisk sted.
Find-værktøjet er fantastisk til planlægning af fremtidige månepositioner, men hvad
nu hvis du planlægger at fotografere den næste fuldmåne, for eksempel den 10.
august 2014? I dette tilfælde kender du allerede datoen for skuddet og alt du skal
finde ud af er så tidspunkt og sted.
Forestil dig, at du vil fotografere den næste fuldmåne, der stiger op lige bag den
gamle stenkonstruktion, du ser på billedet herover. Det er et skud som skal tages på
lang afstand, så du bliver nødt til at finde det helt rigtige sted for at fotografere en

måne, der er større end konstruktionen. Lad os se, hvordan du planlægger det, trin
for trin.

1 Vælg et sted med plads til at bevæge sig rundt for at reducere forsøg og fejl.
Hvorfor valgte vi denne gamle stenbygning til vores kommende skud? Ganske enkelt,
fordi den ligger i et åbent område, hvor vi frit kan bevæge os, fra nord til syd, og
sørge for, at vi kan få stenbygningen til at ligge på en lige linje mellem os selv og
månen.

Da vi også ønsker at fange en stor måne bag konstruktionen, har vi brug for at være
langt væk fra denne. På denne måde vil vi kunne fotografere en måne som virker
større end konstruktionen.
Hvis du vælger en placering uden mulighed for at bevæge dig rundt, vil du
sandsynligvis ikke kunne få det billede du havde planlagt men bruger tiden på at
rende rundt i terrænet. Så brug Photopills, Find-værktøj, til at beregne en placering i
stedet.
Find et sted med en bred vifte af mulige steder, hvorfra du kan skyde.

2 Kig efter det bedste lys

Dette er et faktum: Solens højde bestemmer tidspunktet for skuddet.
Ud fra vores erfaring er det bedste tidspunkt for at fotografere månen på, er når
solen er i en højde på mellem 0,5 og -6 °.
Dette sker under civil skumring, når landskabet er belyst af sollys, og solen tæt på
horisonten. Jordens atmosfære udvisker og blødgør månens omrids og giver månens
normale, kolde gråtoner et varmere gul lys.
Under disse forhold får du den korrekte eksponering for både landskab og måne med
et enkelt skud ... månen er ikke for lys eller for oplyst.

Når solen er over 0,5 °, vil månen være mindre synlig, og derfor vil du ikke få alle
detaljer på overfladen med, selv om det efter vores mening også er flot.

Når solen er under -6⁰, begynder himlen at blive betydeligt mørkere og får en mørk
blå nuance. Horisonten kan stadig ses, og flere stjerner bliver synlige.
Det er også muligt at fotografere fuldmånen i horisonten, lige når den går ned eller
stiger op. Det er et interessant valg fordi, selvom du ikke kan få en korrekt
eksponering af månen og landskabet med et enkelt skud, kan du stadig skabe smukke
månesilhouetter

Vi brugte en fuldmåne til at skabe en silhouette af den same gamle stenkonstruktion
som tidligere blev brugt til som shelter for kvæg
For en detaljeret forklaring på naturlig lysadfærd og de faktorer, der påvirker det, og
hvordan du kan vurdere, hvilken type fotografering der er bedst egnet til hvert enkelt
øjeblik på dagen. Se venligst følgende artikel: Forstå Golden Hour, Blue Hour og
twilights.

3 Vurder månens højde

Nu ved du, for at fange en dejlig fuldmåne, har du brug for at solen ligger i en højde
mellem 0,5 og -6 °. Næste trin er at finde månens højde mellem disse to øjeblikke,
hvilket vil give dig tidspunktet for dit fotografi. Lad os se, hvordan man gør det.
Gå til planlæggeren, placer Observerens stift i nærheden af den gamle konstruktion
(40.046697⁰, 3.838521⁰) og tryk på månens billede, indtil datoen er indstillet til
næste fuldmåne: 10. august 2014. Du finder den på sol/måne opgang/nedgang i det
øverste informationspanel

Træk øverste panel til højre for at gå til sol / måne azimut / højde
informationspanelet og brug tidslinjen til at bevæge tiden, indtil højden af solen er
0,5 °. Dette sker kl 20:43. Træk nu ned i månens højde: 2,9 °.
Fortsæt med at flytte tiden, indtil solens højde er -6 °, hvilket sker kl. 21:17. Nu er
månens højde 8,8 °.

Kl. 20:43 er solens højde 0.5⁰ og månens
2.9⁰

Kl. 21:17 er solens højde -6⁰ og månens
8.8⁰

Afslutningsvis sker de bedste lys øjeblikke til at skyde månen mellem kl. 20:43 og
21:17. Månen ligger i en højde mellem 2,9 ° og 8,8 ° og solen mellem 0,5 ° og -6 °.
Terrænet er ret fladt. Derfor har du brug for månen til at være lav på himlen, så
tættere på horisonten som muligt.
Det er klart, at optagelsestiden er kl. 20.43, når månen kun er ved en højde på 2,9 °.

4 Find kameraplacering
Tidspunktet for skuddet er 20:43, når midten af månen er ved azimuth 107,7 ° og
højde 2,9 ° (læs øverste informationspanel).
Hvis vi antager, at månen har en vinkeldiameter på 0,5 ° (forklaret senere i denne
artikel), vil den nedre grænse af måneskiven være i en højde på 2,65 ° (2,9-0-0,25 °)
og den øverste grænse ved 3,15 ° C (2,9 ° + 0,25 °).
Vær opmærksom nu, dette er vigtigt!
Du vælger din placering baseret på disse tre principper:
• Det skal være så langt væk som muligt fra konstruktionen for at fange en stor
fuldmåne, mindst 1 km. Afstanden vil naturligvis altid afhænge af den største
teleobjektiv, du har til rådighed. I vores tilfælde er det et 500mm objektiv. På
denne måde vil det være muligt at fotografere en måne som er større end
konstruktionen.
• Månen skal være på linje med konstruktionen, så månens azimutlinie går
henover konstruktionen.
• Den relative højde mellem din placering (Observerens stift) og grundniveauet
for den gamle konstruktion (Obstacle's stift) skal være mindst 2,65 °. Lær mere
om relativ elavation og Obstacle's stift med den Geodesiske information
videotutorial.
Lad nu Obstacle's stift springe ud fra kortet. For at gøre det, skal du gå til Stift-toStift-geodetisk informationspanel og trykke på knappen Hindring. Træk derefter
forhindringsstiftet og slip det på konstruktionen.
Se på det andet skærmbillede. Bemærk, at toppanelet fortæller dig, at den aktuelle
Stift-Stift-afstand er 69,8m og den relative højde 4,9⁰ (højdeforskel). Vi har brug for
at denne højde skal være ca. 2,65 °.

Placer observatørens stift så langt fra konstruktionen som muligt (1,3 km), men sørg
altid for at azimutlinjen på månen er på linje med konstruktionen.
Igen skal du kontrollere Stift-to-Stift-geodetisk panel. Den relative højde mellem
stifterne er 1,8 °. På dette tidspunkt (20:43 ). Husk, at den nederste kant af
måneskiven ligger i en højde på 2,65 °, alt for højt over konstruktionen (2,65 °> 1,8 °).

Fortsæt med at flytte Observerens stift tættere på, indtil den relative højde mellem
stifterne er ca. 2,65 °.
Se på det første skærmbillede. Vi har fundet en placering 1,1 km væk fra vores emne,
hvor den relative højde mellem stifterne er 2,6 °, meget tæt på vores mål 2,65 °. Det
betyder, at vi fra denne position ser fuldmånen lige bag den gamle konstruktion. Vi
har det! Vi har lige planlagt skuddet!
Nu skal vi bare vente til den 10. august og være lige på Observerens stift klar til
skuddet klokken 20:43.

Tro det, der er ikke noget mere spændende end at være lige på stedet nyder det
øjeblik, månen vises lige lige hvor du har besluttet et par dage før.
5 Kontroller, om månen er stor nok
Hvis vi skyder i bredformat, fra en afstand på 1,1 km fra vores emne, ved hjælp af en
Nikon D300S og en brændvidde på 500 mm, hvor stor vil månen så vises i billedet i
forhold til den gamle konstruktion? Bruger vi det rigtige udstyr? Skyder vi fra det
rigtige sted? Synsfeltet (FoV) giver os svaret. Men før vi begynder med
matematikken, lad mig fastslå denne kendsgerning: "Vinkeldiameteren eller den
tilsyneladende størrelse af månen set fra jorden kan med rimelighed antages at være
0,5 grader". 0,5 ° er ikke det nøjagtige tal, det afhænger af afstanden mellem månen
og jorden, som ændrer sig i løbet af året, men det er præcist nok til at vurdere, om
månen skal vises stort nok på billedet. Du kan få det præcise tal fra Månen værktøjet,

som du finder i Piller menuen. Når du er på hovedmåne skærmen, tryk på
kalenderknappen og vælg august fuldmåne, som tilfældigvis er supermånen i 2014.

Træk nu måneskærmen til venstre og rul ned, indtil du finder vinkeldiameteren:
0,558⁰.

Lad os beregne synsvinklen for de kameraindstillinger, vi vil bruge. For at gøre det
bruger vi PhotoPills 'Field of View Classic-kalkulator.

Field of View kalkulatoren angiver, at den horisontale (vandrette) synsvinkel vil være
2,70 ° og den vertikale (lodrette) synsvinkel 1,81 °. Ved at dividere vinkeldiameteren
på Supermoon (0.558⁰) med hver synsvinkel og gange med 100 får vi procentdelen
af billedet, der dækkes af månen: 20,66% (vandret) og 30,83% (lodret). Bemærk også,
at det lodrette synsfelt er 34,76m, og den procentdel, der dækkes af månen, er
30,83% (lodret). Således er månens tilsyneladende diameter på billedet 10,72m
(34,76m x 30,83%).

Da vi ved at bygningen er 7m høj og 10m bred ca., kan vi konkludere, at vi vil fange
en stor fuldmåne bag bygningen (10,72m diameter). Derfor skyder vi fra det rigtige
sted, på den rigtige afstand (1,1 km) og med det rigtige udstyr for at få det ønskede
resultat.
Afslutningsvis, du skal ikke kun beregne det nøjagtige øjeblik, hvor månen vil være på
linje med dit emne for langdistancebilleder. Du skal også vælge din placering
(afstanden) og brændvidden, der giver dig den ønskede størrelse af månen. I praksis,
for at beregne skydeafstanden, der giver os størrelsen af månen, vi ønsker i forhold
til vores emne, bruger vi det, vi kalder PhotoPills Rule of 100:

Hvis du multiplicer den størrelse på månen du vil have i forhold til dit emne med 100,
så får du afstanden til dit emne!!

Happy Shooting!
Credits: All moon photos by Antoni Cladera. Timelapse by Germán Marqués (aka The
Developer).

