
pàg. 1 
 

EL SISTEMA PLÀNTICK LONGITUDINAL 
 

Si heu llegit “LA_VELOCITAT_DE_LA_LLUM_AL_BUIT” sabreu que la longitud de Planck és de 

0.0000000000000000000000000000000153493738496 mm, o el que és el mateix, 

1.53493738496*10^-32 mm 

 

Aquesta dada genera un petit inconvenient alhora de calcular distàncies, si us hi fixeu no és 

possible aconseguir un mil·límetre exactament basant-nos en la longitud de Planck, no obstant 

sí que és possible aconseguir-ne 299792458000 i no oblidem que 299792458000 mm és la 

distància que recorre exactament la llum al buit en un segon. 

 

És a dir, com que les matemàtiques NO estan quantitzades però la matèria SÍ que ho està, sense 

adonar-nos-en hem basat el sistema mètric decimal en unes unitats de mesura que de 

manera aïllada no són materialitzables, no obstant depenent de com les agrupem sí que les 

podem materialitzar. 

 

Per mirar de resoldre aquesta situació crec que fora bo crear un nou sistema per mesurar 

distàncies basat tant en el sistema mètric decimal com en la longitud de Planck. També ha de 

permetre realitzar la conversió entre el sistema mètric decimal i el nou sistema d’una manera 

pràctica i senzilla, és a dir, sense necessitat de fer operacions complicades ni d’utilitzar 

calculadores especials.  

 

Abans de continuar vull remarcar que vaig cometre un error quan vaig fer aquest document 

inicialment, ara continuaré mostrant primerament l’error que vaig cometre perquè crec que 

pot ser un aprenentatge interessant, i després mostraré com queda finalment la cosa de 

manera correcta. 

 

Després de donar-hi unes quantes voltes vaig trobar la següent relació entre mm_pl i mm: 
 

0,5 mm_pl ---- 0.535343675 mm 
 

1  mm_pl ---- 1.070687350 mm 
 

On mm_pl són mil·límetres basats en la longitud de Planck 

 

Aquí tenim l’error, no tant perquè la relació en si sigui errònia (que no ho és) sinó perquè 

segons l’equivalència que hem assignat entre mm i mm_pl, no podem assolir l’objectiu 

principal que busquem. 

 



pàg. 2 
 

Això implicaria la  següent relació: 
 

Per passar un valor de mil·límetres a mil·límetres basats en la longitud de Planck, caldria 

dividir-lo entre 1.070687350 
 

Per passar un valor de mil·límetres basats en la longitud de Planck a mil·límetres, caldria 

multiplicar-lo per 1.070687350 

 

Tenint doncs una suposada base per al nostre nou sistema de mesurar distàncies, vaig fer la 

següent taula d’equivalències: 
 

1  km_pl 1070687.350  mm 

1  hm_pl 107068.7350  mm 

1  dam_pl 10706.87350  mm 

1  m_pl 1070.687350  mm 

1  dm_pl 107.0687350  mm 

1  cm_pl 10.70687350  mm 

1  mm_pl 1.070687350  mm 

 

 

Teòricament només ens faltaria passar la longitud de Planck de mil·límetres a mil·límetres 

basats en la longitud de Planck: 
 

Longitud de Planck: 
 

0.0000000000000000000000000000000153493738496 mm 
 

 

0.0000000000000000000000000000000153493738496/1.070687350 

= 

0.000000000000000000000000000000014336 mm_pl 
 

És a dir, 1.4336*10^-32 mm_pl 
 

 

Provocant que la longitud de Planck segons el Sistema Plàntick Longitudinal fos de: 
 

0.000000000000000000000000000000014336 mm_pl 
 

1.4336*10^-32 mm_pl 
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Això seria així si complíssim amb l’objectiu principal que busquem, malauradament aquesta 

divisió no ens ofereix un resultat finit i sense xifres decimals: 
 

1/(0.000000000000000000000000000000000000014336) 

= 

69754464285714285714285714285714285714.285714285714285714285714285714285714... 

 

 

Tenint en compte els errors comesos, la relació que he trobat entre mm i mm_pl que a més a 

més compleix amb l’objectiu que estem buscant és la següent: 
 

0,5 mm_pl equivalen a 0.749481145 mm 
 

1  mm_pl  equival a  1.49896229 mm 
 

NOTA: Per aconseguir aquesta relació (1 mm_pl = 1.49896229 mm) he recuperat el valor dels “compacted_mm” 

passats a mm del document “LA_VELOCITAT_DE_LA_LLUM_AL_BUIT” (1 compacted_mm = 2.99792458 mm) i 

posteriorment l’he dividit entre 2. 
 

 

Per passar un valor de mil·límetres a mil·límetres basats en la longitud de Planck, cal dividir-lo 

entre 1.49896229 
 

Per passar un valor de mil·límetres basats en la longitud de Planck a mil·límetres, cal 

multiplicar-lo per 1.49896229 
 

 

Ara ja estem en condicions d’establir una taula d’equivalències: 
 

SISTEMA PLÀNTICK LONGITUDINAL 
 

1  km_pl 1498962.29 mm 

1  hm_pl 149896.229 mm 

1  dam_pl 14989.6229 mm 

1  m_pl 1498.96229 mm 

1  dm_pl 149.896229 mm 

1  cm_pl 14.9896229 mm 

1  mm_pl 1.49896229 mm 
 

Recordem segons aquestes proporcions 0.5 mm_pl equivalen a 0.749481145 mm 
 

 



pàg. 4 
 

Si ara fem la següent divisió, trobarem l’equivalència entre la longitud de Planck en mm i la 

longitud de Planck en mm_pl: 
 

0.0000000000000000000000000000000153493738496/1.49896229 

= 

0.00000000000000000000000000000001024 
 

És a dir, 1.024*10^-32 mm_pl 
 
 
Així doncs, segons el Sistema Plàntick Longitudinal, la longitud de Planck és de:  
 

0.00000000000000000000000000000001024 mm_pl 
 

1.024*10^-32 mm_pl 
 
 

Per no cometre el mateix error que amb la versió anterior del document, farem la següent 
divisió per veure quantes vegades cal repetir aquesta longitud per aconseguir 1 mm_pl 
 
1/0.00000000000000000000000000000001024 
= 
97656250000000000000000000000000 
 
Com que el número de vegades a repetir-ho és finit i sense decimals, corroborem que la nova 

relació entre mm i mm_pl compleix amb l’objectiu principal que buscàvem. 

 

 

 

Fins aviat! 

Francesc Feliu Gascon 

 

 


