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LA VELOCITAT DE LA LLUM AL BUIT 

 

Per començar farem un cop d’un a l’entrada de la Wikipèdia: 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat_de_la_llum 
 

La velocitat de la llum en el buit, comunament representada amb la lletra c, és una constant física 

universal important en molts camps de la física. El seu valor és exactament 299 792 458 metres per 

segon, un valor exacte perquè la longitud del metre es defineix a partir d'aquesta constant i la definició 

estàndard internacional de segon. D'acord amb la relativitat especial, c és la velocitat màxima a la qual 

pot viatjar tota l'energia, la matèria i la informació de l'univers. És la velocitat a la qual totes les 

partícules sense massa i els seus camps associats (inclosa la radiació electromagnètica, com la llum) 

viatgen en el buit. És també la velocitat de la gravetat (és a dir, de les ones gravitatòries) predita per les 

teories actuals. Aquestes partícules i ones viatgen a c, independentment del moviment de la font o el 

sistema de referència inercial de l'observador. En la teoria de la relativitat, c interrelaciona l'espai i el 

temps, i també apareix en la famosa equació d'equivalència massa-energia, E = mc2. 

 

D’entrada ens emportem la “sorpresa” que la velocitat de la llum (al buit) NO és de 300000 km 

per segon, sinó de 299792.458 km per segon, en qualsevol cas deixa molt clar que 299792.458 

km per segon és un valor exacte en el buit. 

 

Ara veurem el que suposa en km per segon, metres per segon, i mil·límetres per segon: 
 

299792.458 km  1 segon 
 

299792458 metres  1 segon 
 

299792458000 mm  1 segon 
 

 

Abans de continuar amb l’escrit vull remarcar que tots els càlculs importants, és a dir, els que 

requereixen alta precisió, els he realitzat amb aquesta calculadora: 
 

http://www.wolframalpha.com 
 
 

Reconec però que per a càlculs intermitjos he utilitzat aquesta altra calculadora: 
 

http://web2.0calc.es 
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Per ensenyar-vos el que us vull ensenyar agafarem la velocitat de la llum (al buit) en mm per 

segon. El que vull fer és saber quants segons necessito per recórrer 1mm a la velocitat de la 

llum (al buit): 
 

  299792458000 mm --- 1 segon 

1 mm --- x segons 
 

 x=1/299792458000 
 

 x=0.000000000003335640951981520495755767144749185117925815198459729096987... 
 

 

Veiem que en aquest cas no podem tenir una xifra finita ens segons per a un sol mil·límetre. 

 

Per resoldre aquest “contratemps” he creat una unitat de mesura nova que he anomenat 

“compacted_mm” amb la següent relació amb el mil·límetre: 

 

1 compacted_mm = 2.99792458 mm 

 

Aquesta relació implica aquestes dues fórmules de càlcul: 
 

x compacted_mm = x*(2.99792458) mm 
 

y mm = y/(2.99792458) compacted_mm 
 

 

Recuperem ara els valors de la velocitat de la llum al buit en mil·límetres:  
 

299792458000 mm per segon 

 

Si dividim 299792458000/2.99792458 obtenim 100000000000 compacted_mm, així doncs amb 

la nova mesura la velocitat de la llum (al buit) és de: 
 

100000000000 compacted_mm per segon 

 

Ens queda la següent relació de la velocitat de la llum (al buit): 
  

299792458000   mm per segon 

100000000000    compacted_mm per segon 
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Ara compartiré una reflexió amb vosaltres que és la següent: 
 

“Si la matèria i l’energia estan quantitzades, aleshores el temps també ho està?” 
 

Si el temps fos quelcom universal a tot l’univers clarament diria que ho està. La teoria de la 

relativitat d’Einstein però ens demostra que no és així, i que per tant mentre a la terra passa un 

segon, a un altre lloc de l’univers pot passar també un segon, pot passar més temps, o pot 

passar menys temps. En qualsevol cas el que mer mi és evident és que 
  

“El temps associat a un desplaçament hauria d’estar quanitzat degut a que la distància (per 

exemple en mm) d’aquest desplaçament sabem que està quanitzada.” 

 

Tenint clar que el temps hauria d’estar quantitzat almenys quan es produeix un desplaçament, 

he buscat si existeix o no la casuística en la que hi hagi una unitat mínima per al temps, i he 

trobat aquesta web: 
 

http://la-morsa.blogspot.com.es/2014/07/estara-el-tiempo-cuantizado.html 

 

El que destacaria d’aquesta web és que tot i que no assegura si el temps està o no quantitzat, 

dóna una taula d’unitats de temps, és aquesta: 
 

 
 

També diu que actualment la unitat més petita de temps és 10^-24 segons, no confirma que 

sigui la unitat més petita però si que “a data de 18 de Juliol de 2014” és la més petita coneguda.  
 

Això són 0.000000000000000000000001 segons. 
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Si ara recuperem la velocitat de la llum al buit en “compacted_mm”  
 

100000000000 compacted_mm per segon 

 

Podem establir una regla de tres per saber la distància recorreguda en 10^-24 segons: 
 

1      --- 100000000000 

0.000000000000000000000001 --- x 
 

x=(100000000000*0.000000000000000000000001)/1 

x=0.0000000000001 
 

Això implica que 0.0000000000001 compacted_mm necessiten 0.000000000000000000000001 segons 

per desplaçar-se. 

 

Si ara multipliquem (0.0000000000001)*(2.99792458) obtindrem els mil·límetres que es 

desplaça un objecte en  0.000000000000000000000001 segons, així doncs: 
  

(0.0000000000001)*(2.99792458)= 0.000000000000299792458 mm 
 

 

Podem corroborar els càlculs amb la següent regla de tres: 
  

0.000000000000299792458 mm --- 0.000000000000000000000001 segons 

299792458000   mm --- x segons 

 

Com que ja sabem que x=1 fent la regla de tres hem d’obtenir “1” com a valor de x 
 

(299792458000)*(0.000000000000000000000001)/(0.000000000000299792458)=1 
 

Hem verificat que almenys els càlculs són correctes. 

 

Així doncs si aquesta relació és correcte: 
 

0.000000000000299792458 mm --- 0.000000000000000000000001 segons 
 

Implica que tant el temps com l’espai, a la velocitat de la llum al buit mantenen aquesta relació. 
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Ja sabem que no podem obtenir “la unitat” del mil·límetre basant-nos en: 
 

0.000000000000299792458 mm per cada 0.000000000000000000000001 segons 

 

No obstant el que farem d’entrada és dividir 1 entre 0.000000000000299792458 igualment: 
 

1/0.000000000000299792458 

= 

3335640951981.520495755767144749185117925815198459729096987489925447023754… 

 

Del resultat d’aquesta divisió sabem que:  
 

(0.000000000000299792458)*(3335640951981)<1 

(0.000000000000299792458)*(3335640951982)>1 

 

Comprovem resultats: 
 

(0.000000000000299792458)*(3335640951981)= 0.999999999999843959298 

(0.000000000000299792458)*(3335640951982)= 1.000000000000143751756 
 

Si ara convertim els resultats de mm a compated_mm: 
 

(0.999999999999843959298)/(2.99792458)= 0.3335640951981 
(1.000000000000143751756)/(2.99792458)= 0.3335640951982 
 

Veiem que la relació entre mm i compacted_mm és correcta. 

 

I si ara fem aquesta resta: 
 

1.000000000000143751756-0.999999999999843959298=0.000000000000299792458 
 

També veiem que el resultat és igual a la quantitat de mm a la que avança la llum al buit en 

0.000000000000000000000001 segons, o sigui que tot apunta de nou que almenys els càlculs 

són correctes. 
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Amb totes aquestes dades damunt la taula i fent una cerca de: 
 

0.000000000000299792458 mm 
 

He trobat un parell d’enllaços que relacionen 0.000000000000299792458 amb altres dades: 
 

https://calculate.plus/en/convert/millimeter-wavelength/to/exahertz 
 

 
 

https://calculate.plus/en/convert/yoctometer-wavelength/to/millihertz 
 

 
 

Queda clar doncs que 0.000000000000299792458 és la relació amb “la unitat” de mil·límetres 

amb EHz per una banda i yoctòmetres amb mHz per l’altre (com a mínim). 
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A part d’això també he trobat una altre web que de manera interactiva ens mostra les mides de 

l’univers. Si ens desplacem fins al principi de tot ens trobem la longitud de Planck: 
 

http://htwins.net/scale2/lang.html 
 

 
 

I just després de la Longitud de Planck 0.0000000001 yoctòmetres 
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Així doncs semblaria que la “segona” unitat més petita de totes està en 0.0000000001 

yoctòmetres. Amb totes aquestes dades podem mirar de calcula-la en mm: 

 

Nota: Aquí vaig cometre un error que el dia 03-03-2017 un company de feina em va fer veure. 

No obstant, si NO hagués comès aquest error segurament MAI hagués aconseguit calcular la 

longitud de Planck de manera exacte. Anem a pams però: 

 

L’error que vaig cometre rau en aquesta relació entre mHz i mil·límetres: 
 

0.000000000000299792458 mHz --- 0.000000000000299792458 mm 
 

Ja que 0.000000000000299792458 mHz NO són 0.000000000000299792458 mm 

 

Això em va fer pensar que aquesta relació era correcta (i NO ho és) 
 

0.000000000000299792458 mm --- 1 yoctòmetre 

 

No obstant, existeix aquesta relació entre 0.000000000000299792458 mm i els yoctòmetres: 
 

0.000000000000299792458 mm --- 299792458 yoctòmetres 

 

Conseqüentment, m’he inventat una unitat de mesura nova, el súper_yoctòmetre, amb el 

següent factor de conversió amb el yoctòmetre: 
 

1 súper_yoctòmetre = 299792458 yoctòmetres 

 

Un cop establerta la relació entre els yoctòmetres i els súper_yoctòmetres, per solventar els 

errors comesos en la conversió entre yoctòmetres i mil·límetres, canviaré la paraula 

“yoctòmetre” per “súper_yoctòmetre” en el que queda de text (fins a obtenir el valor de la 

longitud de Planck). Després refaré els càlculs amb yoctòmetres passats a mil·límetres i podreu 

veure les bondats d’aquest “meravellós error” que vaig cometre.  

 

Per passar de súper_yoctòmetres a mm hem de multiplicar la quantitat en súper_yoctòmetres 

per 0.000000000000299792458 
 

1*0.000000000000299792458 = 0.000000000000299792458 
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Així doncs: 
 

0.0000000001*0.000000000000299792458 = 0.0000000000000000000000299792458 
 

0.0000000001 súper_yoctòmetres són 0.0000000000000000000000299792458 mm, o el que 

és el mateix 2.99792458*10^-23 mm 
 

 

Ara farem un experiment basant-nos en algunes dades que apareixen al document 

24_seguit_de_42_zeros_dividit_entre_7639437268410976116906420641880689377654063. Agafarem 

el valor de π tirant llarg en els decimals:  
 

π = 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164 ... 

 

Si tallem π a la xifra 40 ens queda (arrodonint els decimals a l’alça) 
 

3.1415926535897932384626433832795028841972 

 

Si tallem π a la xifra 41 ens queda (arrodonint els decimals a l’alça) 
 

3.14159265358979323846264338327950288419717 

 

Si ara ens fixem en “l’angle” (el valor de “l’angle” és 180/π) 
 

l’angle = 57.2957795130823208767981548141051703324054724665643215491602438612028471 ... 

 

Si tallem “l’angle” a la xifra 40 ens queda (arrodonint els decimals a l’alça) 
 

57.2957795130823208767981548141051703324055 

 

Si tallem “l’angle” a la xifra 41 ens queda (arrodonint els decimals a la baixa) 
 

57.29577951308232087679815481410517033240547 

 

Obtenim doncs aquestes dues aproximacions al π matemàtic: 
 

180/57.2957795130823208767981548141051703324055 
 

180/57.29577951308232087679815481410517033240547 

 

Aquestes dues fraccions són equivalents a aquestes altres sense xifres decimals: 
 

360000000000000000000000000000000000000000/114591559026164641753596309628210340664811 
 

18000000000000000000000000000000000000000000/5729577951308232087679815481410517033240547 
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Això ens dóna dos diàmetres que utilitzarem per a fer una regla de tres, ja que la primera 

fracció representa “el cercle més petit que hi ha” i la segona fracció representa “partint del 

cercle més petit que hi ha, la següent aproximació a π basant-nos només amb els valors 

decimals de l’angle”. 
 

 

Al ser 0.0000000001 súper_yoctòmetres 0.0000000000000000000000299792458 mm 
 

 

5729577951308232087679815481410517033240547 --- 0.0000000000000000000000299792458 

114591559026164641753596309628210340664811     --- x 
 

x 

= 

((114591559026164641753596309628210340664811)*(0.0000000000000000000000299792458)) 

/  

(5729577951308232087679815481410517033240547) 

 

x=0.00000000000000000000000059958491600000000000000000000000000000000031394192788... 

 

Com que se suposa que estem davant de matèria quantitzada, ens quedarem amb aquesta xifra 

com a “bona”: 
 

X=0.000000000000000000000000599584916 mm 
 

Dit d’una altre manera: 
 

5.99584916*10^-25 mm 
 

 

Combinant doncs oportunament els dos diàmetres obtenim una xifra de: 
 

0.000000000000000000000000599584916 mm  

 

Si ara fem la següent divisió: 
 

0.0000000000000000000000299792458/0.000000000000000000000000599584916 

= 

50 
 

Per tant 0.000000000000000000000000599584916*50=0.0000000000000000000000299792458 
 

O sigui, que “jugant” amb dos valors aproximats de π molt concrets hem pogut saber que 

0.0000000000000000000000299792458 mm (recordem que són 0.0000000001 súper_yoctòmetres) 

es pot dividir entre 50 aconseguint un resultat final finit. 
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No obstant, si fem una ullada a longitud de Planck (la longitud més petita de totes): 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_Planck 

 

 
 

1.6162412*10^-35 metres 
 

0.000000000000000000000000000000000016162412  metres 
 

0.000000000000000000000000000000016162412   mil·límetres 
 

Veiem que 0.000000000000000000000000599584916 mm queden lluny de la longitud de Planck. 

 

Un incís, respecte les dades de la Wikipèdia, quan diu 1.61624(12)*10^-35 aquest número 12 a 

nivell “pràctic” a nosaltres ens suposa eliminar el parèntesi i seguir endavant amb els càlculs 

sense haver de fer res més especial. En altres paraules, aquest parèntesi concret NO multiplica. 

 

Intentarem doncs fer “un acostament” a la longitud de Planck. Comencem per aquesta divisió 

(recordeu que 0.0000000001 súper_yoctòmetres són 0.0000000000000000000000299792458 mm):  
 

0.000000000000000000000029979245800/0.000000000000000000000000000000016162412 

= 

1854874495.217669243922256158301124856859236109065899322452614127148843873... 
 

 

Com que la longitud de Planck ja ens diuen que és aproximada, entenc que s’hauria d’agafar la 

xifra sense decimals aplicant l’arrodoniment matemàtic corresponent. Així doncs per obtenir la 

longitud de Planck dividirem 0.0000000000000000000000299792458 mm entre 1854874495 

 

0.000000000000000000000029979245800/1854874495 

= 

0.00000000000000000000000000000001616241200189665662527749620062569246767...                                                                                         
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Al ser un resultat aproximat obtenim (després d’aplicar l’arrodoniment oportú) la xifra de la 

longitud de Planck indicada a la Wikipèdia però en mil·límetres: 
 

0.000000000000000000000000000000016162412 mm 
 

1.6162412*10^-32 mm 

 

No obstant, com estem buscant la “xifra exacta” i està clar que la de la Wikipèdia no és exacta 

(però com a punt de referència ens serveix i molt) haurem de recuperar el resultat de 

l’experiment fet amb les dues aproximacions de π anteriors, i llavors fent una sèrie matemàtica 

“manual” acostar-nos-hi tant com puguem: 
 

0.000000000000000000000000000000016162412 mm 
 

0.000000000000299792458/50  =0.00000000000000599584916 

0.00000000000000599584916/50  =0.0000000000000001199169832 

0.0000000000000001199169832/50  =0.000000000000000002398339664 

0.000000000000000002398339664/50 =0.00000000000000000004796679328 

0.00000000000000000004796679328/50 = 0.0000000000000000000009593358656 

 

0.0000000000000000000009593358656/50 

= 

0.000000000000000000000019186717312 

 

 

0.000000000000000000000019186717312/50 

= 

0.00000000000000000000000038373434624 

 

 

0.00000000000000000000000038373434624/50 

= 

0.0000000000000000000000000076746869248 

 

 

0.0000000000000000000000000076746869248/50 

= 

0.000000000000000000000000000153493738496 
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0.000000000000000000000000000153493738496/50 

= 

0.00000000000000000000000000000306987476992 

 

· Fins ara tenim 0.31_zeros_decimals i la resta de xifres 

· Volem arribar a 0.32_zeros_decimals i la resta de xifres 

 

0.00000000000000000000000000000306987476992/50 

= 

0.0000000000000000000000000000000613974953984 

 

Ara compararem (eliminant la quantitat de zeros inicials) quines xifres que comencen per “1” 

són més semblants a 16162412. Recordeu que la longitud de Planck de la Wikipèdia és de 

0.000000000000000000000000000000016162412 mm. 

 

161624120000 (punt de referència) 
 

119916983200 

191867173120 

153493738496 

 

Si ens fixem només amb les dues xifres inicials, veiem que el valor més proper a 

16162412000000 és: 
 

15349373849600 

 

És a dir, que un cop hem arribat a aquest punt de la sèrie: 
 

0.0000000000000000000000000076746869248/50 

= 

0.000000000000000000000000000153493738496 
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Hem de “rematar” el resultat amb una “divisió final” diferent: 
 

0.000000000000000000000000000000016162412 mm  --- longitud de Planck de la Wikipèdia 

0.000000000000000000000000000153493738496 mm  --- la xifra trobada abans de la divisió final 

 

 

0.000000000000000000000000000153493738496/10000 

= 

0.0000000000000000000000000000000153493738496 
 

1.53493738496*10^-32 = 0.0000000000000000000000000000000153493738496 

 

Així doncs, mantenint les proporcions de la velocitat de la llum (al buit) i els mm, la longitud de 

Planck és de 0.0000000000000000000000000000000153493738496 mm, o el que és el mateix, 

1.53493738496*10^-32 mm. 

 

Per “rematar” la feina anem a buscar quantes vegades hem de “sumar” la longitud de Planck 

per aconseguir 0.0000000000000000000000299792458mm 
 

0.0000000000000000000000299792458/0.0000000000000000000000000000000153493738496 

= 

1953125000 
 

Si us hi fixeu, ara si que podem “sumar” la longitud de Planck (1.53493738496*10^-32 mm) 

una quantitat finita (i sense decimals) de vegades (1953125000 vegades) per arribar a 

0.0000000000000000000000299792458 mm (recordem que són 0.0000000001 súper_yoctòmetres). 

 

Conseqüentment, si multipliquem la nova longitud de Planck per 1953125000: 
 

0.0000000000000000000000000000000153493738496*1953125000 

= 

0.0000000000000000000000299792458mm 

 

Obtenim 0.0000000000000000000000299792458 mm.  
 

Amb la nova longitud de Planck (1.53493738496*10^-32 mm) tot comença a tenir molt més 

sentit, ja que no només hem aconseguit quantitzar-la, sinó que a més manté una proporció 

concreta respecte la velocitat de la llum al buit.  
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Suposant que ningú abans s’hagi parat a calcular la longitud de Planck de manera exacta, 

entenent per exacta el fet que mantingui les proporcions adequades respecte la velocitat de la 

llum al buit, vull remarcar que el dia 27 de Gener de 2017 vaig ser capaç de calcular la longitud 

de Planck en Km (pensant-me que la calculava en mm :-P) però que avui és 09 de Març de 2017. 

 

 

Això ja és pura curiositat, però per saber la quantitat de vegades que cal “sumar” la longitud de 

Planck per obtenir 299792458000 mm (recordem que 299792458000 mm és la quantitat de 

mil·límetres que es desplaça la llum al buit durant 1 segon) hem de fer la següent divisió: 
 

299792458000/0.0000000000000000000000000000000153493738496 

= 

19531250000000000000000000000000000000000000 
 

És a dir 19 531 250 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  vegades exactament. 
 

Dit d’una altre manera, 1.953125*10^43 vegades exactament. 

 

 

Us he promès que repetiríem els càlculs amb yoctòmetres passats a mil·límetres. Som-hi: 

 

299792458  yoctòmetres --- 0.000000000000299792458 mm  

1   yoctòmetre  --- x mm 

 

x=(0.000000000000299792458)/299792458 
 

x=1*10^-21 
 

x=0.000000000000000000001 mm 

 

 

1    yoctòmetre  --- 0.000000000000000000001  mm 
 

0.0000000001 yoctòmetres  --- y  mm 

 

Ara tocaria fer aquesta regla de res, però com que el resultat ofert per aquesta calculadora: 
 

http://www.wolframalpha.com 
 

 

Difereix del resultat ofert per aquesta altra calculadora: 
 

http://web2.0calc.es 
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Per resoldre-ho, el que farem és fer aquesta altra regla de tres: 
 

299792458   yoctòmetres --- 0.000000000000299792458 mm  

0.0000000001  yoctòmetres  --- y  mm 

 

y=(0.0000000001)*(0.000000000000299792458)/299792458 

y=1*10^-31 

y=0.0000000000000000000000000000001 

 

Així doncs 0.0000000001 yoctòmetres són 0.0000000000000000000000000000001 mm 

 

 

Recuperem ara l’experiment amb el número π utilitzant les “noves dades”: 

 

Al ser 0.0000000001 yoctòmetres 0.0000000000000000000000000000001 mm 

 

5729577951308232087679815481410517033240547 --- 0.0000000000000000000000000000001 

114591559026164641753596309628210340664811     --- x 

 

x 

= 

((114591559026164641753596309628210340664811)*(0.0000000000000000000000000000001)) 

/ 

5729577951308232087679815481410517033240547 

 

x 

= 

0.000000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000001047... 

 

 

Com que estem tractant amb matèria quantitzada, tal i com ja hem fet amb anterioritat ens 

quedarem amb aquesta xifra com a “bona”:  
 

0.000000000000000000000000000000002 mm 

 

Si ara fem aquesta divisió: 
 

0.0000000000000000000000000000001/0.000000000000000000000000000000002 

= 

50 
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Tornem a obtenir el mateix resultat, és a dir, que les divisions per arribar a la longitud de Planck 

s’han de fer entre 50. I ara ve quan les coses es compliquen i penses en la sort que vaig tenir 

cometent aquell “meravellós error”.  

 

Si no hagués comès l’error relacionant mHz amb mm, hauria seguit amb el procediment que 

vaig fer l’altra vegada partint de 0.0000000000000000000000000000001 mm (0.0000000001 yoctòmetres) 

 

 

Així doncs, partint d’aquest punt de referència: 
 

0.000000000000000000000000000000016162412 mm (longitud “oficial” de Planck) 

 

Hauria començat per la següent divisió: 
 

0.0000000000000000000000000000001/50 

= 

0.000000000000000000000000000000002 

 

Només començar obtenim un número amb 0.32_zeros_decimals i la resta de xifres decimals, 

que en aquest cas concret és “un 2”. Això implica dues coses:  
 

· Ja ens passem de 0.31_zeros_decimals i la resta de xifres decimals 

. La xifra no s’assembla gens a la “dada oficial”...  

 

No obstant, si continuem baixant fins que la xifra resultant comenci per “1”, i posteriorment 

eliminem els “zeros sobrants” mireu el que passa:    

 

0.000000000000000000000000000000002/50 

= 

0.00000000000000000000000000000000004 

 

 

0.00000000000000000000000000000000004/50 

= 

0.0000000000000000000000000000000000008 
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NOTA IMPOTANT: Segons la calculadora http://www.wolframalpha.com 
 

0.0000000000000000000000000000000000008/50 

= 

0.000000000000000000000000000000000000016000000000000002 

 

A posteriori però me n’he adonat que el resultat no pot ser correcte ja que 
 

(0.000000000000000000000000000000000000016000000000000002)*50 

= 

0.0000000000000000000000000000000000008000000000000001 

 

 

El que farem doncs és repetir l’operació dividint prèviament entre 10 els valors que hi ha al 

numerador i denominador de la fracció: 
 

0.00000000000000000000000000000000000008/5 

= 

0.000000000000000000000000000000000000016 
 

 

Ja tenim una xifra que després dels “zeros inicials” comença per “1”.  

 

Si ara eliminem els “zeros sobrants” 
 

0.000000000000000000000000000000016 

 

Tot apuntaria a que la longitud de Planck es de: 
 

0.000000000000000000000000000000016 mm 
 

1.6*10^-32 mm 
 

 

La pregunta que ens hem de fer ara és, ¿quantes vegades cal repetir la longitud de Planck per 

assolir 299792458000 mm exactament? 

 

Anem a comprovar-ho: 
 

(0.000000000000000000000000000000016)*x=299792458000 
 

x=299792458000/(0.000000000000000000000000000000016) 
 

x=18737028625000000000000000000000000000000000 
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Com que la xifra és un numero enter, positiu i sense xifres decimals, semblaria doncs que la 

longitud de Planck és de 1.6*10^-32 mm i que per tant la dada “oficial” només necessitaria ser 

arrodonida a la baixa per obtenir el valor exacte de la longitud de Planck. 

 

Ara bé, si la longitud de Planck és de 1.6*10^-32 mm hauríem de ser capaços d’assolir el nostre 

punt de partida, que és de 
 

0.0000000000000000000000000000001 mm --- (0.0000000001 yoctòmetres) 
 

multiplicant 1.6*10^-32 per un número enter positiu i sense decimals. No obstant: 

 

(1.6*10^-32)*x=0.0000000000000000000000000000001 
 

x=(0.0000000000000000000000000000001)/(1.6*10^-32) 
 

x=6.25 

 

com que ens surt una xifra amb números decimals, si el nostre punt de partida és correcte 

1.6*10^-32 mm no pot ser la longitud de Planck. 
 
 

Farem doncs una altre prova amb 0.0000000000000000000000299792458 mm, ja que ha estat 
el nostre punt de partida inicial quan hem utilitzat els “súper_yoctòmetres” 
 
(1.6*10^-32)*x=0.0000000000000000000000299792458 
 

x=(0.0000000000000000000000299792458)/(1.6*10^-32) 
 

x=1873702862.5 
 
Però també ens surt una xifra amb números decimals, per tant corroborem que 1.6*10^-32 mm 
no pot ser la longitud de Planck. 
 
 

Això no pot merèixer altre cosa que aquest qualificatiu: 
 

[FRASE] APM? - "Oh my god!" 
 

https://www.youtube.com/watch?v=84BqxUaKRKU 
 
 
 

La longitud de Planck doncs segueix sent de: 
 

0.0000000000000000000000000000000153493738496 mm 
 

1.53493738496*10^-32 mm 
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Tenint el valor concret de la longitud de Planck ens faltaria calcular el temps de Planck. 
 

Si fem un cop d’ull a l’entrada de la Wikipèdia: 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Temps_de_Planck 
 

El temps de Planck (tP) és l'interval de temps més curt que té significat físic. En cosmologia, representa el 

temps després del big bang més enllà del qual s'han de tenir en compte els efectes quàntics de la 

gravetat. Rep el nom del físic Max Planck. 
 

Es pot determinar en funció d'altres constants de la naturalesa: 

 

 
 

en què ћ és la constant de Planck reduïda, G és la constant de la gravitació universal i c és la velocitat de 

la llum en el buit. 

 

El temps de Planck és el temps que trigaria un fotó a travessar una distància igual a la longitud de Planck 

i representa la mínima quantització del temps. L'edat estimada de l'univers (4,3 × 1017 s) és 

aproximadament 8 × 1060 tP. Segons la teoria de la xarxa d'espín, l'espaitemps està quantitzat i no hi 

pot haver una longitud menor que la longitud de Planck. 

 

Així doncs, el temps de Planck aproximat és de: 
 

5.391*10^-44=0.00000000000000000000000000000000000000000005391 segons 
 

Recordem que la longitud exacta de Planck és de: 
 

0.0000000000000000000000000000000153493738496 mm 

 

Com que el temps de Planck de la Wikipèdia també és aproximat, calcularem el temps real de 

Planck utilitzant la nova longitud de Planck i la última dada bona que tenim respecte distància i 

temps de la velocitat de la llum al buit, així doncs: 
 

0.000000000000299792458 mm     --- 0.000000000000000000000001 segons 

0.0000000000000000000000000000000153493738496mm  --- x 
 

x és igual a: 
 

(0.0000000000000000000000000000000153493738496)*(0.000000000000000000000001) 

/ 

(0.000000000000299792458) 
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x és igual a: 
 

0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000153493738496 

/ 

0.000000000000299792458 

= 

0.0000000000000000000000000000000000000000000512 segons 

 

 

El temps de Planck (segons la nova longitud de Planck) és de: 
 

0.0000000000000000000000000000000000000000000512 segons 
 

5.12*10^-44 segons 

 

0.00000000000000000000000000000000000000000005391  --- Temps de Planck de la Wikipèdia 

0.0000000000000000000000000000000000000000000512  --- Nou temps de Planck 

 

Podem observar que segons la nova longitud de Planck, el temps “mínim” és lleugerament 

inferior del que indica la Wikipèdia, no obstant no ens hauria d’estranyar ja que la pròpia 

Wikièdia ja ens diu que la dada és aproximada. 

 

Si a la primera part dèiem que 0.000000000000299792458 mm a la velocitat de la llum es feien 

en 0.000000000000000000000001 segons, fent una divisió podem obtenir quantes vegades 

hem de “sumar” el nou temps de Planck per assolir els 0.000000000000000000000001 segons, i 

veiem que l’hem de sumar 19531250000000000000 vegades. 
 

0.000000000000000000000001/0.0000000000000000000000000000000000000000000512 

= 

19531250000000000000 

 

Fixeu-vos també que  (1.53493738496*10^-32)/299792458000 = 5.12*10^-44 segons 

 

Al poder calcular el temps de Planck d’aquesta manera, podem descartar 1.6*10^-32 mm com a 

possible valor per a la longitud de Planck, ja que: 
 

(1.6*10^-32)/299792458000 = 5.3370255231704327932092274315986961886813...*10^-44  
 

obté un temps de Planck (en segons) amb infinits decimals. 
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Conclusions finals: 
 

La velocitat de la llum (al buit) és de: 
 

299792.458 km  1 segon 
 

299792458 metres  1 segon 
 

299792458000 mm  1 segon 

 

Les unitats mínimes de matèria mesuren el mateix que la longitud de Planck. La longitud de 

Planck segons els paràmetres de la velocitat de la llum al buit és de: 
 

0.0000000000000000000000000000000153493738496 mm 
 

1.53493738496*10^-32 mm 

 

El temps necessari que la llum (al buit) necessita per recórrer la longitud de Planck és de: 
 

0.0000000000000000000000000000000000000000000512 segons 
 

5.12*10^-44 segons 

 

Abans he remarcat que avui és 9 de Març de 2017, no ho he remarcat perquè si, sinó que ho he 

fet degut a que la naturalesa de les dades que he trobat poden derivar en diverses casuístiques: 
 

· Que hagi trobat la longitud de Planck i el temps de Planck exactes. 

· Que només hagi trobat la longitud de Planck exacta (però no el temps de Planck). 

· Que només hagi trobat el temps de Planck exacte (però no la longitud de Planck). 

· Que tant la longitud de Planck com el temps de Planck que he trobat siguin erronis. 
 

Tenint en compte que no sóc ni físic ni matemàtic podríem pensar que de les casuístiques que 

plantejo la última sigui la més probable. No obstant: 
 

Tant la nova longitud de Planck com el nou temps de Planck tenen una relació concreta i 

SENSE xifres decimals infinites respecte la velocitat de la llum al buit. 
 

 

A més a més, les fórmules de la Wikipèdia per trobar tant la longitud de Planck com el temps de 

Planck incorporen el número π com a part de la fórmula, i com que el número π té infinits 

decimals i a més és irracional, se’m fa realment estrany pensar que el resultat final de la 

fórmula tingui xifres decimals finites. Si per contra aquestes xifres decimals no són finites el 

resultat de les fórmules deixa de ser discret per passar a ser infinit, cosa que la pròpia física 

quàntica diu que almenys en termes de matèria i energia això no es produeix... 
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Estic convençut que si el contingut que apareix en aquest document és correcte (i sóc capaç de 

fer-ne la difusió adequada) tant la física com les matemàtiques agafaran una dimensió nova que 

permetrà fer avenços importants alhora d’entendre una mica millor el món que ens envolta. 

 

Si heu llegit la sèrie completa d’escrits, o heu llegit tots els escrits que precedeixen al de  

“LA_VELOCITAT_DE_LA_LLUM_AL_BUIT” us felicito! ja que a d’ata d’avui (09-03-2017) no he 

trobat ningú que ho hagi fet encara :-P 

 

En qualsevol cas, dels escrits m’agradaria remarcar el següent: 
 

“Cada vegada que una operació matemàtica ens dóna un resultat amb infinits decimals 

implica que el resultat matemàticament pot ser correcte però no és traslladable a la realitat, 

és a dir, no és materialitzable (exceptuant els casos en que apareix el que jo anomeno  

l’efecte triplanck, que veurem més endavant).” 
 

“Els resultats d’operacions amb infinits decimals poden arribar a ser molt útils, el que passa 

és que ens indiquen que allò que matemàticament és x_amb_infinits_decimals a la vida real 

no tindrà infinits decimals (exceptuant els casos en que apareix el que jo anomeno        

l’efecte triplanck, que veurem més endavant).” 
 

 

Un exemple concret seria la longitud de la hipotenusa d’un triangle rectangle amb dos catets 

iguals. Suposem que els catets d’aquest triangle rectangle mesuren 1cm cadascun: 
  

 (hipotenusa*hipotenusa)=(1*1)+(1*1) 

 (hipotenusa*hipotenusa)=2 
  

hipotenusa=√2 

√2=1.4142135623730950488016887242097... 
 

Si la nostre unitat mínima és 1mm, la hipotenusa serà de 1.4cm exactament, però si la 

nostre unitat mínima és 0.1mm, la hipotenusa serà de 1.41cm exactament. En qualsevol 

cas el resultat matemàtic seguirà sent √2 

 

Espero que tant aquest escrit com tots els altres us hagin estat útils per alguna cosa. 
 

 

Fins aviat! 

Francesc Feliu Gascon 

 


