
pàg. 1 

 

EL PROTÓ, EL QUARK I EL NEUTRÓ 

 

En aquesta entrada us parlaré del protó, del quark i finalment del neutró. Si ens fixem 

inicialment en l’entrada de la Wikipèdia que parla del protó: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n 

 

Veurem que ens indica que és una partícula estable formada per 3 quarks, 2 del tipus “up” i un 

del tipus “down”. També hi ha una fórmula per calcular-ne la mida del radi: 
 

radi_protó = 2 h / π c massa_protó 

 

El primer que farem és esbrinar de la manera més exacta possible el valor oficial de la massa del 

protó. L’he trobat en aquest enllaç: 
 

https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mp#mitad 
  

1.672621898(21)*10^-27 kg 
 

 

Ja podem començar a calcular el diàmetre del protó, com que ja estem familiaritzats amb totes 

les dades de la fórmula us la poso directament: 
 

(2*(6.62607015*10^-34))/(π*299792458*(1.67262189821*10^-27)) 

= 

8.4123565415725743924916357096579060755751065430389227919899988...*10^-16 metres 
 

 

Ara que ja tenim el valor aproximat del radi d’un protó anem a calcular-ne el diàmetre: 
 

2*(2*(6.62607015*10^-34))/(π*299792458*(1.67262189821*10^-27)) 

= 

1.682471308314514878498327141931581215115021308607784558...*10^-15 metres 
  

 

Passem les dades a longituds de Planck: 
 

(2*(2*(6.62607015*10^-34))/(PI*299792458*(1.67262189821*10^-27)))/(1.53493738496*10^-35) 

= 

109611722588824661895.498558508937525065141098158465988347882... lp 
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Com que les longituds de Planck no poden tenir decimals, els eliminarem aplicant 

l’arrodoniment matemàtic oportú: 
 

109611722588824661895 lp 
 

 

El diàmetre d’un protó doncs està format per 109611722588824661895 lp, això en metres és: 
 

109611722588824661895*(1.53493738496*10^-35) 

= 

1.682471308314514878490674580992*10^-15 metres 
 

 

Amb aquesta informació ja hauríem de poder calcular el diàmetre d’un quark dividint 

109611713054260750725 lp entre 3: 
 

109611722588824661895/3 

= 

36537240862941553965 lp 
 

 

Aquesta distància en metres és de: 
 

36537240862941553965*(1.53493738496*10^-35) 

= 

5.60823769438171626163558193664*10^-16 metres 
 

 

El que passa és que les coses no sempre són tant senzilles... fixeu-vos amb la informació que hi 

ha en aquest enllaç: 
 

https://es.quora.com/Cu%C3%A1l-es-el-tama%C3%B1o-de-un-quark  
 

Parlen d’un radi per al quark inferior a 0.43*10^-16 cm, això és clarament molt diferent al que 

acabem de calcular... 

  

Fent una cerca una mica més àmplia sobre el tema veiem que aquí complementen una mica 

més aquesta informació: 
 

http://francis.naukas.com/2016/04/20/el-radio-efectivo-de-un-quark-en-un-proton/ 
 

 

La clau de tot plegat està en aquesta dada: 
 

R^2 < (0.43*10^−16 cm)^2 
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Fixeu-vos el que passa quan elevem al quadrat 0.43*10^-16 cm 
 

(0.43*10^-16)^2 = 1.849*10^-33 cm 

 

Això és un valor molt proper a la longitud de Planck (en cm). Ens trobem doncs davant d’un 

mètode per a calcular la longitud del radi d’un quark a través d’una única longitud de Planck. 

Ara bé, té una peculiaritat molt especial i és que només funciona quan expressem aquesta 

longitud de Planck en centímetres: 
 

√(1.53493738496*10^-33) =3.917827695241331054113874107258344648...*10^-17 cm 
 

El resultat és aproximat però compleix amb el que es diu a tots dos enllaços.  
 

 

Calculem ara el diàmetre del quark: 
 

2*(√(1.53493738496*10^-33)) =7.835655390482662108227748214516689...*10^-17 cm 
 

 

Deixant-lo en un valor exacte de: 
 

(2*(√(1.53493738496*10^-33)))/(1.53493738496*10^-33) 

= 

51048697277556093.256129614613179857857... lp 

 

51048697277556093 longituds de Planck 
 

 

Si passem el resultat a metres ens surten 
 

51048697277556093*(1.53493738496*10^-35) 

= 

7.835655390482662068913456128*10^-19 metres 

 

Sense tenir en compte la quantitat de zeros inicials el resultat del diàmetre del quark el podem 

arrodonir a 8. Paral·lelament, si enlloc de dividir entre 3 el diàmetre d’un protó el dividim entre 

2 (sense tenir en compte la quantitat de zeros inicials) el resultat també el podem arrodonir a 8.  
 

L’explicació d’aquest fenomen seria que si intentes fer un cercle gran (protó) utilitzant 3 cercles 

petits (quarks) no podràs, ja que el màxim que aconseguiràs és quelcom similar a un triangle. 

Vist així el diàmetre d’un dels 3 cercles petits (quarks) seria similar al del cercle gran (protó) 

dividit entre 2. 
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A la següent entrada de la Wikipèdia trobareu més informació sobre els quarks i els diferents 

tipus que hi ha (up, down, strange, charm, top/truth, bottom/beauty): 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quark 

 

També hi trobarem alguna pista del motiu pel qual hi ha una diferència tant gran entre el 

diàmetre d’un protó i dues vegades el diàmetre d’un quark: 
 

diàmetre protó   = 1.682471308314514878490674580992*10^-15  metres 
 

2 vegades diàmetre quark  = 1.5671310780965324137826912256*10^-18 metres 
 

 

“En física de partículas, los cuarks o quarks son los fermiones elementales masivos que 

interactúan fuertemente formando la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas 

hadrones.” 
 

“Los quarks no pueden encontrarse solos en la naturaleza, siempre se encuentran acompañados 

de un gluón.” 

 

“Varias especies de cuarks se combinan de manera específica para formar partículas 

subatómicas tales como protones y neutrones.” 
 

“Gell-Mann en 1964 y Zweig propusieron hadrones hipotéticos compuestos por más de tres 

quarks como los tetraquarks (con cuatro quarks), pentaquarks (con cinco quarks), y moléculas 

hadrónicas. Esto sería una consecuencia directa del confinamiento del color. En el año 2003 se 

encontró evidencia experimental de una nueva asociación de cinco cuarks, los pentaquark, cuya 

evidencia, en principio controvertida, fue demostrada gracias al Gran Colisionador de Hadrones 

en julio de 2015.” 

 

La deducció que faig de la informació que he posat en cursiva és que un cop ho hem sumat tot 

(quarks, gluons, etc.) hauríem de poder obtenir la diferència de mida entre el diàmetre d’un 

protó i el diàmetre d’un quark. 
 

 

 

Vist el protó i el quark anem a veure què ens diu la Wikipèdia sobre el neutró: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n 
 

D’entrada veiem que també està format per 3 quarks, en aquest cas però 2 del tipus “down” i 

un del tipus “up”, cosa que explicaria el motiu pel qual hi ha lleugeres diferències de massa 

respecte el protó. 
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Si ens basem amb les dades del document La massa de l’electró i donem per bona l’entrada de 

la Wikipèdia que parla de la massa del protó (indica que el protó té una massa 1836 vegades 

superior a la d’un electró) els Kg corresponents a un protó serien  
 

(9.072135445986616344985044768030421147764128751372518125631176704*10^-31)*1836 

= 

1.6656440678831427609392542194103853227294940387519943278658840428544*10^-27 Kg 

 

 

Segons l’entrada de la Wikipèdia que parla del neutró, aquest té una massa 1.00137 vegades 

superior a la del protó, per tant els Kg corresponents a un neutró serien 
 

(1.6656440678831427609392542194103853227294940387519943278658840428544*10^-27)*1.00137 

= 

1.667926000256142666521740997690977550621633445585084560095060303993110528*10^-27 Kg 

 

 

Però no ens diu res de les mides del neutró, no obstant amb la informació que tenim en podem 

deduir el diàmetre: 
 

Fins ara sabem que el diàmetre d’un protó està format per 109611722588824661895 lp 
 

 

Anem a calcular la manera com el protó rens recorda a π 
 

109611722588824661895*π = 344355382432373950553.6728355738954181883305... 
 

344355382432373950554/109611722588824661895 
 

 

Seguidament multiplicarem 344355382432373950554*1.00137 
 

344355382432373950554*1.00137 

= 

344827149306306302866.25898 
 

Es quedaria en 344827149306306302866 longituds de Planck 
 

 

 

Calculem la longitud que correspondria al diàmetre del cercle 
 

344827149306306302866/π = 

109761890648771351681.81799644826245084845564230698711871430814094283454... lp 
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Apliquem l’arrodoniment matemàtic oportú al resultat i ja hem calculat les longituds de Planck 

corresponents al diàmetre del neutró: 
 

109761890648771351682 lp 
 

 

Només ens queda passar el resultat a metres: 
 

109761890648771351682*(1.53493738496*10^-35) 

= 

1.6847762940069057638773357750272*10^-15 metres 
 

 

Recuperem momentàniament les mides del diàmetre de l’electró. Segons el document Les 

mides de l’electró el diàmetre de l’electró és de 367173325815829375220 lp. Això en metres 

equival a: 
 

360968800156991608*(1.53493738496*10^-35) 

= 

5.5406450616512153624418541568*10^-18 metres 
 

 

 

El valor en metres dels diàmetres obtinguts són: 
 

Protó   1.6824713083145148784906745809920*10^-15 metres de diàmetre 
 

Neutró  1.6847762940069057638773357750272*10^-15 metres de diàmetre 
 

Quark  7.8356553904826620689134561280000*10^-19 metres de diàmetre 
 

Electró  5.5406450616512153624418541568000*10^-18 metres de diàmetre 
 

 

Nota: Els zeros que he afegit de més en cursiva pretenen únicament facilitar la lectura de les 

dades que hi ha a la taula. 
 

 

 

Fins aviat! 

Francesc Feliu Gascon 


