
 

pàg. 1 

 

REDEFININT EL KILOGRAM 

 

Quan inicialment vaig escriure aquest document encara no s’havia redefinit el kilogram, i per 

tant el kilogram es basava en la massa d’un objecte físic. Després de la 26a conferència general 

de pesos i mesures el kilogram ha quedat redefinit amb un criteris totalment diferents als 

anteriors, per tant a priori aquest document no caldria: 
 

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 

 

No obstant he volgut mantenir el document per posar sobre la taula la possibilitat de quantitzar 

el kilogram basant-nos en la massa de l’electró. Veureu que ens trobarem amb una pega al final 

del document, que és que utilitzant aquest criteri no podríem obtenir exactament un kilogram 

(ens trobaríem amb una situació similar a la que ens passa amb la longitud de Planck i el metre) 

però, segons el meu pare, val la pena pagar aquest cost. 

 

Si recordeu el document que ens parla de la massa de l’electró, vàrem veure que a cada 

longitud de Planck de l’electró li corresponien 1.53493738496*10^-84 Kg exactament.  

 

Tot i que no hem de perdre de vista en cap moment que una única longitud de Planck pot tenir 

valors molt diferents expressats en kilograms, seria lògic pensar que la quantitat total de 

kilograms que té un objecte hauria de ser una unitat mínima repetida un nombre concret de 

vegades, és a dir, que amb una perspectiva una mica més complexa que la que tenim respecte 

les distàncies, d’alguna manera els kilograms corresponents a un objecte haurien d’estar també 

quantitzats. 

 

Faig doncs la següent proposta. Tenint en compte que els electrons són partícules 

extremadament lleugeres amb una massa superior a 0, es podria utilitzar com a valor de 

referència els kilograms corresponents a una única longitud de Planck d’un electró, és a dir, que 

el punt de partida fos exactament de 1.53493738496*10^-84 Kg. 
 

 

Per continuar calcularem quantes vegades hem de repetir 1.53493738496*10^-84 Kg per 

assolir 299792458 Kg: 
 

299792458/(1.53493738496*10^-84) 

= 

1.953125*10^92 vegades 
 

 

 

 

 

 



 

pàg. 2 

 

Amb una regla de tres, podem establir matemàticament parlant el valor del kilogram en funció 

de les vegades a repetir 1.53493738496*10^-84 Kg: 
 

299792458 Kg --- 1.953125*10^92 Vegades 

1 Kg  --- x Vegades 

 

x = (1.953125*10^92)/299792458 
 

 

Així doncs, un kilogram es pot expressar matemàticament mitjançant la següent multiplicació: 
 

(1.53493738496*10^-84)*((1.953125*10^92)/299792458) = 1Kg 

 

On (1.953125*10^92)/299792458 és la quantitat total de vegades a repetir els kilograms 

corresponents a una única longitud de Planck d’un electró. No obstant, com que el resultat de 

la fracció (1.953125*10^92)/299792458 no és exacte: 
 

6514923734338907218272982704588252183448857809491658392553691260638718269557

00133056.71618997166366340009794375814484299... 
 

 

a la pràctica si acceptem aquest sistema per a definir el kilogram no podrem mai materialitzar-

ne un de sol, essent les dues opcions més properes les següents: 

 
(1.53493738496*10^-84) 

* 

651492373433890721827298270458825218344885780949165839255369126063871826955700133056 

= 
 

0.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999998900693

23776 Kg 

 

 

(1.53493738496*10^-84) 

* 

651492373433890721827298270458825218344885780949165839255369126063871826955700133057 

= 
 

1.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000435630

62272 Kg 

 

 

 

Fins aviat! 

Francesc Feliu Gascon 


