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LA CONSTANT DE PLANCK I ELS JOULES 

 

Tal i com expliquen en aquest enllaç: 
 

http://didaclopez.blog.cat/2018/11/16/la-26a-conferencia-general-de-pesos-i-mesures-aprova-

les-redefinicions-de-les-unitats-basiques-del-sistema-internacional 

 

El passat 16 de novembre de 2018 la Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM) va 

aprovar per unanimitat redefinir les unitats bàsiques del Sistema Internacional. Una d’aquestes 

redefinicions va ser la del quilogram, i això ha provocat que de rebot es redefinís també la 

constant de Planck (h), que va quedar fixada en 6.62607015*10^-34 joules per segon. 

 

Tot i que aquest canvi no entrarà en vigor fins el 20 de maig de 2019 (avui és 20-12-2018) 

aquest canvi afecta parcialment l’estudi que he estat realitzant, és per aquest motiu que el 

valor de la constant de Planck (h) que trobareu a l’article que em van publicar a finals de 2017, 
 

http://www.psiquentelequia.com/una-nueva-vision-la-fisica-cuantica 

 

difereix del que us trobareu a partir d’ara.  
 

 

Feta aquesta introducció permeteu-me que us parli del contingut del següent enllaç: 
 

http://eltamiz.com/2007/09/24/cuantica-sin-formulas-la-hipotesis-de-planck 

 

I és que el que ve a dir és que la constant de Planck hauria de ser la radiació mínima emesa per 

un cos negre expressada en joules per segon. Tal i com explico a l’article que em van publicar a 

finals de 2017, no podem multiplicar el valor de la constant de Planck (6.62607015*10^-34) per 

un número sense xifres decimals (i positiu) el resultat del qual sigui exactament igual a 1: 
 

1/(6.62607015*10^-34) = 1509190179642151841691564343006540.611405993037969874... 

 

això em va fer arribar a la conclusió que el que passava en realitat és que la unitat mínima 

d’energia a l’Univers era de 2.048*10^-43 joules. La versió resumida d’aquesta conclusió és que 

si assumim que es pot obtenir un joule per segon, i que la unitat mínima de temps (temps de 

Planck) és de 5.12*10^-44 segons, la unitat mínima d’energia hauria de ser aquest valor 

multiplicat per 4 (recordem que l’energia s’ha de poder expressar en forma d’ona, d’aquí el 

motiu de multiplicar-ho per 4) 
 

(5.12*10^-44)*4 = 2.048*10^-43 joules 
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Però ara resulta que 2.048*10^-43 no pot ser multiplicat per un número positiu i sense 

decimals per assolir 6.62607015*10^-34 joules... 

 

La “solució” més senzilla per resoldre la situació seria modificar la “quantitat de zeros” a 

2.048*10^-43 deixant-ho en 2.048*10^-50 
 

(6.62607015*10^-34)/(2.048*10^-50) = 32353858154296875 
 

 

I em quedaria tant ample si no fos perquè he treballat una mica amb l’equació d’Einstein 

E=m*c^2 en la que teòricament vaig acabant-me topant amb un valor de 2.048*10^-92 joules 

(veure documents annexes). 
 

 

Arribats a aquest punt enfocaré les coses de manera diferent. Si partim de 6.62607015*10^-34 

joules per segon, amb una regla de tres podem calcular quants joules tindríem en 2.048*10^-43 

segons: 
 

1 segon   --- 6.62607015*10^-34 joules 

2.048*10^-43 segons  --- x joules 
 

x = ((2.048*10^-43)*(6.62607015*10^-34))/1 

x = 1.35701916672*10^-76 joules 
 

 

Si ara canviem 2.048*10^-50 joules per 2.048*10^-85 joules no només tot ens torna a quadrar, 

sinó que a més a més obtenim un nombre de vagades a repetir 2.048*10^-85 joules 

exactament igual al nou valor de la constant de Planck però amb molts, molts, ..., molts zeros 

de més (a la dreta): 
 

(1.35701916672*10^-76 )/(2.048*10^-85) = 662607015 

 

Com que 2.048*10^-85 joules no està tant lluny de 2.048*10^-92 joules, aposto clarament per 

2.048*10^-92 com a unitat mínima d’energia possible a l’Univers. 

 

 

Fins aviat! 

Francesc Feliu Gascon 


