
pàg. 1 
 

EQUIVALÈNCIES DE LA LONGITUD DE PLANCK 
 

Vull dedicar aquesta entrada a parlar de les equivalències que hi ha entre la longitud de Planck i 

altres unitats de mesura. 

 

Ja sabem que si no ens hem equivocat en alguna cosa 1.53493738496*10^-35 metres equivalen 

a 1 longitud de Planck, però com que 299792458 metres és un valor exacte, ja que sinó fos així 

la llum al buit no els podria recórrer exactament en un segon, he buscat una sèrie 

d’equivalències basant-me en 299792458 metres, i com era d’esperar en tots els casos que he 

comprovat en els que 299792458 metres es poden convertir a una altre unitat de mesura de 

manera exacta, el valor de la longitud de Planck en aquesta altre unitat de mesura segueix 

sent exacte: 

 

299792458    metres --- 186287.49021313616 milles 

1.53493738496*10^-35  metres --- x milles 
 

x=((1.53493738496*10^-35)*(186287.49021313616))/299792458 

x=9.537919498912571392*10^-39 milles 

 

 

299792458    metres --- 161874.97732 milles marines 

1.53493738496*10^-35  metres --- x milles marines 
 

x=((1.53493738496*10^-35)*(161874.97732))/299792458 

x=8.287998838784 × 10^-39 milles marines 

 

 

299792458    metres --- 163928509.41 braces angleses 

1.53493738496*10^-35  metres --- x braces angleses 
 

x=((1.53493738496*10^-35)*(163928509.41))/299792458 

x=8.393139681792 × 10^-36 braces angleses 

 

 

299792458    metres  --- 11802852677.165356 polzades 

1.53493738496*10^-35  metres  --- x polzades 
 

x=((1.53493738496*10^-35)*(11802852677.165356))/299792458 

x=6.043060570708662272*10^-34 polzades 



pàg. 2 
 

299792458    metres  --- 327857018.8101487 iardes 

1.53493738496*10^-35  metres  --- x iardes 
 

x=((1.53493738496*10^-35)*(327857018.8101487))/299792458 

x=1.678627936307961344 × 10^-35 iardes 

 

 

299792458    metres  --- 983571056.4304461 peus 

1.53493738496*10^-35  metres  --- x peus 
 

x=((1.53493738496*10^-35)*(983571056.4304461))/299792458 

x=5.035883808923884032 × 10^-35 peus 

 

 

Anem però a complicar una mica les coses :-P  

 

Segons aquest enllaç:  
 

https://www.converter-unidades.info/conversor-de-unidades.php?tipo=tamanho-do-tipo-de-letra 
 

Si fixeu les unitats de mesura a “Tamanho do tipo de letra (CSS)” 299792458000000 mil·límetres 

equivalen a 1133073857007874 píxels (desmarqueu la casella de la notació científica). Això 

implicaria que 299792458 metres equivaldrien a 1133073857007.874 píxels.  
 

 

De fet (aquí treballaré en mil·límetres) aparentment ens trobem en un cas similar a tots els 

anteriors: 
 

299792458000000   mm --- 1133073857007874 píxels 

1.53493738496*10^-32  mm --- x píxels 
 

x=((1.53493738496*10^-32)*(1133073857007874))/299792458000000 

x=5.80133814788031488*10^-32 píxels 
 

 

Però com que els píxels són com “petits quadrats”, aquests sí que els hauríem de poder contar 

individualment, no obstant... 
 

1/(5.80133814788031488*10^-32) 

= 

17237402380438358921254705430781.146731053763294654924394586828001731... 
 

El resultat de la divisió té infinits decimals. 



pàg. 3 
 

D’aquí extrec que un píxel doncs realment fa 17237402380438358921254705430781 longituds 

de Planck de longitud (valgui la redundància) entenent que aquesta longitud és únicament per a 

un dels 4 costats del “quadrat” que és realment un píxel.  
 

 

El primer que farem és esbrinar quantes longituds de Planck ens calen per assolir 

1133073857007874 píxels 
 

17237402380438358921254705430781*1133073857007874 

= 

19531249999999999999999999999999833742878969594 
 

 

Passem el valor a mil·límetres 
 

19531249999999999999999999999999833742878969594*(1.53493738496*10^-32) 

= 

299792457999999.9999999999999999974480572941461039371290624 
 

 

Calculem els mil·límetres que fa un únic píxel 
 

1133073857007874  --- 299792457999999.9999999999999999974480572941461039371290624 

1    --- x 
 

x=(299792457999999.9999999999999999974480572941461039371290624)/1133073857007874 

x=0.2645833333333333370106458411601809843045376 mm 
 

 

Comprovem que podem repetir la longitud de Planck un nombre enter, positiu i sense 

decimals de vegades per assolir 0.2645833333333333370106458411601809843045376 mm 
 

0.2645833333333333370106458411601809843045376/(1.53493738496*10^-32) 

= 

17237402380438358921254705430781 
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I ara ve un dels molts motius del perquè (al meu entendre) a vegades les matemàtiques i la 

física són tant complicades:  
 

· Sabem que 299792458000 mm són 19531250000000000000000000000000000000000000 

longituds de Planck.  

 

· Sabem que un píxel fa 17237402380438358921254705430781 longituds de Planck. 
 

 

No obstant, si passem 17237402380438358921254705430781 longituds de Planck a 

mil·límetres i després intentem obtenir 299792458000 mil·límetres a píxels, el resultat que 

obtenim no és exacte: 
 

(17237402380438358921254705430781)*(1.53493738496*10^-32) 

= 

0.2645833333333333370106458411601809843045376 

 

0.2645833333333333370106458411601809843045376 mm  --- 1 píxel 

299792458000 mm       --- x píxels 

 

x=299792458000/0.2645833333333333370106458411601809843045376 

x=1133073857007.8740000000000000000096451377859044889224670933424128821... 
 

 

Fixeu-vos que si passem 299792458000 mil·límetres a metres, en cas que arrodonim 

oportunament el resultat de la divisió tornem al punt de partida en el que dèiem que 

299792458 metres equivaldrien a 1133073857007.874 píxels. 

 

Puc entendre que per aquest mateix motiu alguns qüestionin que el valor exacte de la longitud 

de Planck sigui de 1.53493738496*10^-35 metres, de tota manera a aquestes persones jo els hi 

plantejaria el següent: 
 

Sense entrar en equivalències concretes, està clar que 1 longitud de Planck és 1 longitud de 

Planck. Anem a crear una unitat de mesura nova, el triplanck, que serà exactament de 3 

longituds de Planck: 
 

1 triplanck = 3 longituds_de_planck 
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Així doncs: 
 

3 longituds_de_planck  --- 1 triplanck 

1 longitud_de_planck   --- x triplancks 
 

x=1/3 

x=0.33333333333333333333333333333333... triplancks 

 

Això encara podria donar ales a alguns per defensar que la quantització de la matèria no implica 

necessàriament una longitud de Planck sense infinits decimals, i en aquest cas concret 

certament és així, no obstant us proposo una reflexió molt ràpida: 
 

Estem d’acord que 0.2 < 0.33333333333333333333333333333333... 
 

Si ara sumem dues longituds de Planck (en triplancks): 
 

(1/3)+(1/3)= 0.66666666666666666666666666666666... triplancks 

 

Si dues longituds de Planck són 0.66666666666666666666666666666666... triplancks tenim un 

problema de concepte important quan intentem construir el número decimal a decimal: 
 

0.6 > 0.2 – cap problema 
 

0.66 és la suma de 0.6 + 0.06 
 

0.06 < 0.2 i a sobre 0.2 < 0.33333333333333333333333333333333... 
 

La longitud de Planck en triplancks és de 0.33333333333333333333333333333333... 
 

 

És a dir, per poder sumar dues longituds de Planck utilitzant triplancks hem d’anar més avall de 

la pròpia longitud de Planck per aconseguir-ho. És una paradoxa! 
 

 

Sóc conscient que quan diem que la longitud de Planck és igual a 1.53493738496*10^-35 

metres també generem aquesta paradoxa al sumar 2 longituds de Planck  
 

(1.53493738496*10^-35)+(1.53493738496*10^-35)= 3.06987476992*10^-35 
 

El que passa és que com que en el cas dels metres no allarguem la paradoxa fins a l’infinit, això 

ens permet tractar la matèria en blocs tancats de 1.53493738496*10^-35 metres cadascun. 

 



pàg. 6 
 

La conclusió doncs és que només aquelles unitats de mesura que permetin obtenir de manera 

exacte l’equivalent a 299792458 metres podran obtenir també de manera exacte un valor 

concret per a la longitud de Planck.  

 

El cas dels píxels és similar al dels triplancks, com que utilitzant el píxel com a unitat de mesura 

no podem obtenir una equivalència exacta respecte 299792458000 mil·límetres, tampoc 

podem obtenir un resultat exacte respecte la longitud de Planck expressada en píxels: 

 

0.2645833333333333370106458411601809843045376  mm --- 1 píxel 

1.53493738496*10^-32      mm --- x píxels 
 

x=(1.53493738496*10^-32)/(0.2645833333333333370106458411601809843045376) 

x=5.8013381478803148800000000000000493831054638309832830315179...*10^-32 píxels 

 

 

Com sempre, desitjo que aquesta entrada us hagi estat útil per alguna cosa :-) 

 

Ens veiem! 

Francesc Feliu Gascon 


