
MMaaggnniittuudd  
aabbssoolluuttaa

LLaa  mmaaggnniittuudd  aappaarreennttee  nnoo  nnooss  ppeerrmmiittííaa  ccoommppaarraarr  llooss  bbrriillllooss  rreeaalleess  ddee  llaass  eessttrreellllaass  yyaa  qquuee  
ééssttaass  ssee  eennccuueennttrraann  aa  ddiiffeerreenntteess  ddiissttaanncciiaass..  CCoonn  llaa  mmaaggnniittuudd  aabbssoolluuttaa  ssee  ssiittúúaa  aa  llaa  
eessttrreellllaa  aa  1100  ppáárrsseecc  ddee  llaa  TTiieerrrraa  mmeeddiiaannttee  uunnaa  ffóórrmmuullaa  yy  aahhíí  ssee  ddeetteerrmmiinnaa  eell  bbrriilllloo  

aappaarreennttee  qquuee  tteennddrrííaa..  CCoommoo  ttooddaass  eessttaann  ssiittuuaaddaass  aa  llaa  mmiissmmaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  1100  ppáárrsseecc,,  ssee  
ppuueeddee  hhaacceerr  uunnaa  ccoommppaarraacciióónn  mmááss  pprreecciissaa  ddee  llooss  bbrriillllooss..

MM  ==  mm  ++  55  --  55  ..  lloogg  dd
"M" corresponde a la magnitud absoluta, "m" a la magnitud aparente, 
"log" es logaritmo y "d" es la distancia entre la Tierra y la estrella 
expresada en pársec.

¿¿CCóómmoo  ccaallccuullaarrllaa??

CCoonnssiiddeerree  qquuee  uunnaa  eessttrreellllaa  ttiieennee  uunnaa  
mmaaggnniittuudd  aappaarreennttee  ""mm"",,  ssii  eessttáá  aa  
mmeennooss  ddee  1100  ppcc  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  aall  

mmoommeennttoo  ddee  ""aalleejjaarrllaa""  mmeeddiiaannttee  llaa  
ffóórrmmuullaa,,  ssuu  bbrriilllloo  vvaa  aa  ddiissmmiinnuuiirr  ppoorr  

lloo  qquuee  ssuu  mmaaggnniittuudd  aabbssoolluuttaa  sseerráá  
mmaayyoorr  aa  llaa  aappaarreennttee..  PPoorr  eell  

ccoonnttrraarriioo,,  ssii  llaa  eessttrreellllaa  ssee  eennccuueennttrraa  
aa  mmááss  ddee  1100  ppcc  ddee  llaa  TTiieerrrraa,,  aall  

aacceerrccaarrllaa  ssuu  bbrriilllloo  aauummeennttaarráá  aassíí  
qquuee  llaa  mmaaggnniittuudd  aabbssoolluuttaa  sseerráá  

mmeennoorr  aa  llaa  aappaarreennttee..  EEnn  ccaammbbiioo,,  ssii  
llaa  eessttrreellllaa  eessttáá  eexxaaccttaammeennttee  aa  1100  ppcc,,  

ssuu  mmaaggnniittuudd  aappaarreennttee  yy  aabbssoolluuttaa  
vvaann  aa  sseerr  llaa  mmiissmmaa..10 pársec
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LLaa  mmaaggnniittuudd  
aabbssoolluuttaa  ttiieennee

rreellaacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  
llaa  lluummiinnoossiiddaadd  ddee  

llaass  eessttrreellllaass..  AA  
mmeennoorr  mmaaggnniittuudd  
aabbssoolluuttaa  mmaayyoorr  

lluummiinnoossiiddaadd  

LLaa  mmaaggnniittuudd  
aappaarreennttee  ddeell  SSooll  
eess  --2266,,44  mmiieennttrraass  
qquuee  ssuu  mmaaggnniittuudd  
aabbssoolluuttaa  eess  ++44,,88

CCaabbee  ddeessttaaccaarr  qquuee  
hhaayy  qquuee  sseeppaarraarr  
ttéérrmmiinnooss  eenn  llaa  

ffóórrmmuullaa,,  ddeebbiiddoo  aa  
eessttoo,,  eell  --55  eessttáá  

mmuullttiipplliiccaannddoo  aall  
""lloogg  dd""

Para pensar:

●  SSii  uunnaa  eessttrreellllaa  ssee  eennccuueennttrraa  aa  220000  ppáárrsseecc  ¿¿ccuuááll  eess  llaa  rreellaacciióónn  
eennttrree  ssuu  mmaaggnniittuudd  aabbssoolluuttaa  yy  aappaarreennttee??  ((ccuuááll  eess  mmaayyoorr))..
●  PPiieennssee  ccoommoo  ddiiffeerreenncciiaarrííaa  tteeóórriiccaammeennttee  llaa  mmaaggnniittuudd  aappaarreennttee  
ddee  llaa  aabbssoolluuttaa..
●  ¿¿CCrreeeess  qquuee  llaa  mmaaggnniittuudd  aabbssoolluuttaa  ppuueeddee  sseerr  iinnfflluuííddaa  ppoorr  aallggúúnn  
ffaaccttoorr  eexxtteerrnnoo??  ((nneebbuulloossaass  ppoorr  eejjeemmpplloo))

LLaa  mmaaggnniittuudd  
aabbssoolluuttaa  eess  eell  
bbrriilllloo  aappaarreennttee  
qquuee  pprreesseennttaarrííaa  
uunnaa  eessttrreellllaa  ssii  

eessttuuvviieerraa  ssiittuuaaddaa  
aa  1100  ppáárrsseecc  ddee  llaa  

TTiieerrrraa..

PPrreessiioonnaarr  llaa  iimmaaggeenn  ppaarraa  aammpplliiaarrllaa  yy  hhaacceerr  zzoooomm..  ©©  CCrreeaaddoo  ppoorr  MMaattííaass  RRoossaass..


