בולים מספרים
מערכת היחידות הבינלאומיות
שוקי זכאי ,אורט גרינברג ,קרית טבעון

העשרה

תקציר :מאמר זה הוא סקירה השוואתית של בולאות שמוקדשת למערכת היחידות הבינלאומיות
ככלי להבנת ההיסטוריה ,יחידות בסיסיות ,יחידות נגזרות וחשיבותם למחק .ר

מבוא
שליחת מכתב או הודעה לפני שנת  ,1840היתה דבר יקר מאו .ד לא רבים השתמשו בשירות זה שכן מעטים מאוד ידעו לקרוא
ולכתוב .באותם הימים דמי המשלוח של המכתבים בדואר נקבעו בהתאם למרחק והעלות היתה גבוהה יותר ככל שהמרחקים
היו גדולים יות .ר בנוסף ,דמי המשלוח שולמו על ידי נמען הדואר ולא על ידי השולח .כתוצאה מכך לא היתה ערובה לכך שכל
הכסף שהושקע במשלוח (מיון דבר הדואר ,עלות השליח ועוד) אכן ישולם ושמכתב לא יוחזר לעיר המוצא .כתוצאה מכך ,שירותי
הדואר במדינות השונות נכנסו להוצאות גבוהות וההפסדים שלהם הלכו וגדלו .בשלב זה היו ניסיונות שונים לתקן את המצב.
בצרפת ,למשל ,בשנת  ,1653הנהיג המלך לואי ה ,14-שיטה חדשה לתשלום עבור דברי דואר ,ולפיה לכל מכתב יצורף סרט
נייר ,שיעיד על כך שדמי המשלוח שולמו .שיטה זו ננטשה בתוך זמן קצר ,מאחר שהצרפתים סירבו לאמצה.
האנגלי סר רולנד היל ,מורה בבית ספר ,פרסם בשנת  1837בחוברת שכותרתה “רפורמה ברשות הדואר ,וחשיבותה המעשית”
הצעה שמהותה :לקבוע את הערך של משלוח מכתבים בדואר ,לא רק בהתאם ליעדו אלא גם בהתאם למשקל המכתב .כמו
כן ,תשלום דמי משלוח יבוצע מראש על ידי השולח באמצעות בול (או בולים) ,בתעריף נמוך מאו .ד ההצלחה הייתה כה רבה
עד שבימים הראשונים להפעלת הרפורמה הופצו  35,000מכתבים.
ממשלת בריטניה קבעה כי הבולים יוכנסו למחזור ב 6-במאי  ,1840אך למעשה הבול הראשון הופיע כבר ב 1-במאי אותה
השנה .הבול הזה הוא ה”פני השחור” שהציג את דיוקן הפרופיל של המלכה ויקטוריה על רקע שחור וערך נקוב של פני אחד
(ומכאן שמו-ראו איור  .)1זכות הראשונים העניקה לבריטניה את הזכות שלא לכתוב את שמה על הבולים שאותם היא מנפיקה.
שאר הארצות שמנפיקות בולים חייבות לרשום את שם הארץ על הבול.
נוסף למטרתם העיקרית של הבולים  -הוכחת התשלום עבור העברת דבר הדואר  -הם משמשים לעיתים קרובות כאמצעי
תעמולה .הם יכולים להציג נכס ,עושר או תרבות של המדינה המנפיקה ,ולשמש להנצחת אירועים ואישים חשובים .אספני
הבולים מוצאים בבולים ערך חינוכי ייחודי כי ניתן ללמוד מהם על התפתחות של עמים
ותרבויות.

איור  :1בול מויטנאם ( )1995לכבוד סר רולנד היל .
המראה את הבול הראשון בעולם“ :הפני השחור”
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במאמר זה אציג סקירה של בולים ממדינות שונות שמהם ניתן ללמוד על שיטת היחידות הבינלאומית
 ,)Systéme International d´unitésיחידות נגזרות ומדענים הקשורים ביחידות.

(בקיצור  ,SIמצרפתיתLe :

בולים מספרים על מערכת היחידות הבינלאומית
מערכת היחידות הבינלאומית ,היא מערכת אחידה של יחידות הנמצאת בשימוש בכל רחבי
העולם .האימוץ של מערכת יחידות אחידה השפיע על הפעילות האנושית באופן שאין לו אח
ורע במדע היישומי .המערכת קיבלה את שמה לראשונה בשנת  ,1960היא מבוססת על השיטה
המטרית ויש בה שבע יחידות בסיסיות ומגוון יחידות שנגזרות מהיחידות הבסיסיות .השיטה
המטרית עצמה היתה בזמנה ,אחת מהרפורמות הרבות שבוצעו במהלך המהפכה הצרפתית
(  )1799 - 1789והיא פותחה כמענה על הצורך לנקוט בצעדים למען מסחר הוגן.
תחילתה של השיטה המטרית בשנת  1790עם הפניה של האסיפה הלאומית הצרפתית אל
האקדמיה למדעים כדי שזו תתכנן מערכת יחידות עשרונית פשוטה ,המבוססות על תצפיות
מדעית .הרעיון המרכזי העומד בבסיס המערכת שהוצעה הוא שהיחידות מבוססות על קבועים
אוניברסליים טבעיים .המטר ,למשל ,הוגדר כאורך של אחד חלקי
10מיליון של רבע המרחק מהקוטב עד לקו המשווה לאורך המרידיאן
העובר דרך פריז (ראו איור  ,)3הליטר (נפח של קובייה שאורך
המקצוע שלה שווה ל 0.1-מטרים) נבחר כיחידה לקיבולת והק”ג
הוגדר כמסה של ליטר מים ב  4מעלות צלזיוס.
השיטה המטרית התפשטה עד מהרה אל מחוץ לצרפת .צמיחתו
המהירה של הסחר הבינלאומי גרמה להתכנסותם של נציגים מ17-
מדינות בפריז במאי  1875על מנת לחתום על אמנת המטר ,שיצרה
את הרשות הבינלאומית למידות ומשקלות (צרפתיתBIPM - Bureau :
 .)International Des Poids et Mesuresהאמנה הניחה את היסודות
הפורמליים להתפתחות העתידית של מערכת יחידות בינלאומית.

איור  :2בול מאתיופיה ()1982
המציג יחידות אורך בהם השתמשו
בימי קדם.

איור  :3בולים מרומניה ( )1966מימין ,וצרפת ( )1954משמאל
עם המחשה של המטר כאחד חלקי 10מיליון של רבע של
המרחק מהקוטב עד לקו המשווה.

איור  :4בולים מהולנד (ימין) ושבדיה (שמאל) ( )1975לציון  100שנים לאמנת המט .ר
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התהליך של קביעת השיטה המטרית הסתיים ב 22-ביוני  1879כאשר ,בנוכחות פקידי ממשל צרפתים,
אורחים ממדינות שונות וחוקרים מפורסמים רבים באותה העת הוכנסו אל הארכיון של הרפובליקה
הצרפתית אבות הטיפוס של המטר והק”ג שעשויים מסגסוגת של פלטינה ואירידיום (ראו איור .)5

איור  :5בולים מאינדונזיה (ימין)
ובולגריה ( )1975המציגים את המטר
(בצורת  )Xוהק”ג (בצורת גליל)
התקניים העשויים מסגסוגת של
פלטינה ואירידיום.

מערכת היחידות ( ,MKSראו איור  )6הינה המערכת המטרית בתוספת יחידת זמן  -שניה .השנייה ,המבוססת על סיבוב כדור
הארץ סביב צירו ,נקבעה במצפים אסטרונומיים .את כל שאר היחידות של המכניקה ניתן ליצור משלוש יחידות אלה.
מערכת היחידות  CGSהוצגה בשנת  .1874מערכת זו מבוססת על שלוש היחידות המכאניות :סנטימטר ,גרם ושנייה ,עם קידומות
הנעות בין מיקרו למגה כדי להביע קימורי כפולות וכפולות עשרוניות .התפתחות הפיסיקה כמדע ניסויי נשענה במידה רבה על
מערכת זו .אבל ,בתחום של החשמל והמגנטיות
שיטת היחידות  CGSהיתה בלתי נוחה לשימוש.
כתוצאה מכ ,ך אימץ הקונגרס הבינלאומי לחשמל,
בשנת  ,1880מערכת של יחידות מעשיות יות .ר
בין היחידות שאומצו היו אוהם להתנגדות
חשמלית ,הוולט למתח ,ואמפר לזרם חשמלי.
הפיזיקאי האיטלקי ג’ובאני ג’יורג’י (ראו איור )7
הציע בשנת  ,1901להוסיף למערכת היחידות
 MKSיחידה רביעית ,טבעית של החשמל .הצעתו
של ג’יורג’י נדונה לעומק על ידי האיגוד הבינלאומי
של פיזיקה תיאורטית ויישומית IUPAP

איור  :6בול מברית המועצות ()1975
המציג את שיטת היחידות .MKS

איור  :7ג’ובאני ג’יורג’י ( )1871-1950על
בול מאיטליה ()1990

( )International Union of Pure and Applied Physicsוארגונים בינלאומיים אחרים ובשנת  1939הומלץ על האימוץ של מערכת
המבוססת על מטר ,ק”ג ,שניה ואמפ .ר ההצעה אושרה ,בשנת  ,1946על ידי ( CIPMהוועדה הבינלאומית למידות ומשקלות ,צרפתית:
.)Comité Internacional de Pesos y Medidas
בשנת  ,1960השנה שבה הוכרזה רשמית מערכת
היחידות הבינלאומית  ,SIכללה המערכת שש
יחידות יסוד :המטר ,הקילוגרם והשניה משיטת ה
 ,MKSלהם התווספו האמפר ,הקלווין והקנדל (נר)
כיחידות בסיסיות של עצמת הזרם ,טמפרטורה
תרמודינמית ועוצמת אור (בהתאמה) .תוספת
היחידה האחרונה בוצעה בשנת  1971לאחר שהכנס
הכללי של מידות ומשקלות ( )GFCMהחליט
להוסיף יחידה בסיסית שביעית ,מול ( ,)Molכיחידה
של כמות החומ .ר
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איור  :8בול מרומניה ( )1966המציג את
שש יחידות  SIהבסיסיות שאושרו עד אז.
שימו לב שבבול זה מופיע השימוש השגוי
של יחידת קלווין ()°k
במקום סתם קלווין (.)K

איור  :9בול מקובה ( )1977עם שבע
יחידות  SIהבסיסיות.
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חלק מהמדינות כמו ברזיל ומקסיקו אמצו את השיטה המטרית
לפני יותר מ 145 -שנים .מדינות אחרות כמו דרום אפריקה,
אימצו את השיטה רק בשנים מאוחרות יותר (ראו איור .)10

איור  :10תאריכי אימוץ השיטה המטרית על ידי מדינות שונות
 -מקסיקו  ,1957ברזיל  ,1862דרום אפריקה 1977

איור  11מדגים כיצד בשנת  ,1973שימשה הבולאות את הציבור
באוסטרליה ,ללמוד להמיר את שיטת היחידות שהיתה נהוגה
עד אז לשיטה המטרית( .המרת מסה מליברה לק”ג ואורך
מאינטש לסנטימטטרים).

איור  :11בולים מאוסטרליה ,1973 ,המרת יחידות למערכת היחידות .SI

בולים מספרים על היחידות הבסיסיות של מערכת היחידות הבינלאומית ()SI
זמן  -שניה

1
	
  
86400

של יום שמש ממוצע .הגדרה זו של
עד  ,1960יחידת הזמן ,שניה ,הוגדרה כחלק
השנייה שימשה במשך מאות שנים .אבל ,אורך היממה ,המבוסס על סיבוב כדור הארץ
סביב צירו ,התגלה בשנת  1936כיחידת זמן לא מדויקת ,עקב שינוי מחזורי של זמן הסיבוב
של כדור הארץ סביב צירו בין עונות השנה ,ואף מגמה כללית של התארכות היממה
לאורך מיליוני שנים .עקב חוסר דיוק זה הוחלפה ,על ידי  GFCMבשנת  ,1960הגדרת
הארץ סביב השמש (איור
השניה להגדרה המבוססת על התנועה הסיבובית של כדור
	
  
:)12
“שניה היא החלק

1
	
  
31556925.9747
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של השנה הטרופית .”1900
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

איור  :12בול מגרנדה משנת 1973
המראה את התנועה המחזורית של
כדור הארץ סביב השמש.

העשרה
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בעקבות פיתוח השעון האטומי (על ידי לואיס אסן ,בשנת  )1955המאפשר
מדידת זמן מדויקת ביותר ,הוחלט לזנוח את תנועת כדור הארץ כבסיס
להגדרת השניה ,והחל משנת  1967מוגדרת השניה כ”זמן של
 9192631770מחזורי מעבר (תדירות רטט) בין שתי רמות האנרגיה העל
דקיקות ( )hyperfineשל מצב היסוד של אטום צזיום( ”133-גודל
ספציפי זה נבחר כך שאורך השניה לפי הגדרה זו יהיה דומה מאוד
לאורכה לפי ההגדרה הקודמת).
איור  13מציג אישים הקשורים להגדרה המקובלת היום של השניה.
איור  :13למעלה משמאל ,בול מגרמניה המערבית המראה את מקס פלאנק
אבי תורת הקוונטים; למעלה מימין ,בול מגרמניה המערבית  -ברלין המראה
את גוסטב קירכהוף שביחד עם רוברט בונזן גילה בשנת  1860את הצזיום;
למטה משמאל ,בול מגרמניה המערבית המציג את קווי פראונהופר ,שיטה ששימשה את קירכהוף ובונזן
בגילוי הצזיום; למטה מימין ,גליונית מרוסיה לציון יום  175שנים להולדתו של דימיטרי מנדלייב שיצר את
הטבלה המחזורית של היסודות ,עם חץ אדום המראה את מיקומו של הצזיום בטבלה.

אורך  -מטר
אב הטיפוס הבינלאומי של המטר הבנוי מפלטינה ()90%
ואירידיום ( )10%היה האורך הסטנדרטי המוגדר מטר עד ,1960
שנה שבה  GFCMאימץ את ההגדרה הבאה“ :מטר הוא אורך
השווה ל 1650763.73 -אורכי גל בואקום של הקרינה המתאימה
למעבר בין רמות  2pו 5d-של איזוטופ אטום קריפטון  .”86אי
הוודאות בהגדרה זו של המטר היא  4חלקים מ .109-באיור
 14מוצגים בולים עם אב הטיפוס הבינלאומי של המטר העשוי
מפלטינה-אירידיום וההגדרה המבוססת על איזוטופ אטום
קריפטון.

איור  :14מימין בול מהונגריה ( )1976עם מטר עשוי מסגסוגת
פלטינה  -אירידיום ומשמאל ,בול מצרפת ( )1975עם שבע יחידות
הבסיסיות ,ומציג את איזוטופ אטום קריפטון 86
שבאמצעותו הוגדר המט .ר

SI

היום המטר מוגדר בהסתמך על מהירות האור ,שנמדדה בשנת  1847על ידי לאון פוקו ובצורה מדויקת
יותר על ידי אלברט מיכלסון בשנת  .1927הגדרת המטר המקובלת היום היא:
שהאור עובר בחלל ריק במהלך
“מטר הוא המרחק
1
במרווח זמן של  299792458	
  שנייה”.
	
  
איור  15מראה את דיוקנם של לאון פוקו ואלברט מיכלסון.

	
  

איור  :15בול מג’יבוטי ( )2010עם דיוקנו של לאון פוקו (שמאל) ובול
מגינאה ביסאו עם דמותו של אלברט מיכלסון והאינטרפרומטר (ימין)
באמצעותו מדד את מהירות האו .ר
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מסה  -ק”ג
היה זה אנטואן לבואזיה שהציע שהק”ג יוגדר כמסה של
דצימטר מעוקב של מים .בהתאם לכך ,נבנה הק”ג התקני
הבינלאומי מסגסוגת של פלטינה ואירידיום הזהה לזו שממנה
עשוי מוט המט .ר איור  16מציג בולים הקשורים לק”ג התקני.

איור  :16מימין בול מצרפת ( )1943עם דיוקנו של אנטואן לבואזיה,
ומשמאל בול מהונגריה ( )1976עם הק”ג התקני בצורת גליל.

עצמת הזרם  -אמפר
אמפר הוא עצמת הזרם הקבוע הזורם בשני מוליכים ישרים
מקבילים שאורכם אינסופי ,חתך הרוחב שלהם עגול וזניח,
והם ממוקמים בואקום במרחק של מטר אחד זה מזה ,כך
שהכוח שהם מפעילים זה על זה שווה ל0.0000002 -
ניוטון לכל קטע תיל שאורכו מט .ר
האמפר נקרא על שמו של אנדרה מארי אמפר (1775-
 )1836שדמותו מוצגת על בולים ממדינות שונות (ראו איור
)17
איור  :17בולים לכבודו של אנדרה
מארי אמפר -ימין ,צרפת (,)1936
שמאל ,קונגו ()1975

טמפרטורה  -קלווין
גלילאו גליליי תכנן בשנת  1592את מד הטמפרטורה (תרמוסקופ) הראשון .1דניאל גבריאל פרנהייט ,הצליח בשנת  1714לבנות
את התרמומטר הראשון המבוסס על כספית ולשכלל את “תרמומטר גליליאו” .תרומתו החשובה ביותר היתה קביעת סולם
טמפרטורה שרירותי ,שנושא את שמו .קנה המידה נקבע על ידי טמפרטורות הקיפאון והרתיחה של מים ,בהתאמה  32˚Fו.212˚F-
בשנת  1740אנדרס צלזיוס ,קבע קנה מידה שונה מזה של פרנהייט המבוסס על נקודות קבועות  -נקודת הקיפאון
והרתיחה של מים בגובה פני הים  -בהתאמה  0˚Cו.100˚C -
הסקלה המוחלטת או סקלת קלווין היא עבודתו של הפיזיקאי ומתמטיקאי הסקוטי ויליאם תומסון המוכר בשם הלורד קלווין שתרם
תרומה רבה בחקר החום .חשיבותו של סולם זה היא שיש לו משמעות פיזיקלית משל עצמו .הוא אינו תלוי בנקודות קבועות
שרירותיות ,אלא מהווה מדד כך שהטמפרטורה היא ביטוי של הקינטיקה המולקולרית.
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איור  :18למעלה מימין ,בול של גליליאו
גליליי (איטליה ,)1945 ,יוצר התרמומטר
הראשון; למעלה משמאל ,בול של אנדרס
צלזיוס (שבדיה  ,)1982למטה מימין,
השוואת סקלות צלזיוס ופרנהייט (בריטניה
 ;)1986למטה משמאל ,ויליאם תומסון,
לורד קלווין (איי מרשל )2012

בשנת  CGPM 1954הגדירו את יחידת
הטמפרטורה התרמודינמית על ידי נקודת
האפס המוחלט .משמעותו היא כי לגוף
שהטמפרטורה שלו היא אפס קלווין אין אנרגיה
תרמית .מבחינה אנרגטית האפס המוחלט
1
מוגדר כך שהוא שווה ל 273.16	
   -מהטמפרטורה
	
  
	
  
של
התרמודינמית של הנקודה המשולשת
מים (שמוגדרת כטמפרטורה ולחץ שבהם מים יכולים להתקיים בשלושת מצבי הצבירה ,גז ,נוזל ומוצק יחדיו) .הגדרה זו של הקלווין
( )Kתלויה בהרכב האיזוטופי של מים ועל כן היא מוגדרת עבור יחסים איזוטופים מסוימים של מים ( .)CGPM, 1967-1968סקלת
הקלווין זהה לזו של סקלת מעלות צלזיוס .איור  18מציג בולים הקשורים לסקלות הטמפרטורה.
כמות חומר  -מול
המול ( )molהוא יחידת מידה סטנדרטית המגדירה כמות חומר על פי מספר קבוע של חלקיקים .אם כמות של חומר מסוים
מכילה מספר אבוגדרו של חלקיקים ,נאמר שזהו מול אחד של החומ .ר ערכו של מספר אבוגדרו הוא ( 6.0221365·1023הספרה
האחרונה אינה ודאית) GFCM ,עובד על שיפור דיוק המדידה של קבוע זה .מול אחד הוא כמות המכילה את אותו מספר של
אטומים שיש ב 0.012-קילוגרם של האיזוטופ פחמן 12-טהו .ר מול מים ( ,)H2Oלדוגמה,
מורכב מ 2-מולי מימן ומול חמצן אח .ד ניתן להשתמש במול על מנת לתאר כל סוג של
חלקיק :ניתן לומר מול אלקטרונים ,פרוטונים ,אטומים או מולקולות .איור  19מציג בול
לכבוד הפיזיקאי והכימאי אמדאו אבוגדרו (.)1776-1856
עוצמת ההארה  -קנדלה (נר)

איור  :19בול מאיטליה ( )1956עם דיוקנו
של אמדאו אבוגדרו

תחילה הוגדרה הקנדלה כעוצמת ההארה של להבת נ .ר לאחר מכן היא הוגדרה כחלק
1
ה  60	
  מהאור הנפלט מסנטימטר מרובע אחד של פלטינה טהורה במצב מוצק בנקודת
ההתכה שלה .בשנת  1948	
  ההגדרה הוחלפה שוב והפעם 	
  להגדרה הנגזרת מהיחידה המקובלת למדידת הספק חשמלי  -ואט:
1
הקנדלה שווה לעוצמת האור בכיוון נתון ממקור המפיק קרינה מונוכרומטית בתדר 12
	
  
 540·10הרץ (אור ירוק) בעוצמה של 683
1
	
  
ואט לסטרדיאן (יחידת מידה לזווית במרחב תלת ממדי) .כמו בהגדרה המעודכנת של השניה גם במקרה זה ,המקדם  683נועד
על מנת ליצור זהות עם ההגדרה הקודמת של הקנדלה .איור  20מציג בולים הקשורים לעוצמת ההארה.
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איור  :20בולים הקשורים לעוצמת ההארה :למעלה
מימין ,קנדה ( )1972נר משותף; למעלה משמאל,
רומניה ( )1997נורה ,הבול מציג את תומס אדיסון,
עוצמת ההארה של נורת  40ואט גבוה מזו של נר
משותף; למטה משמאל ,ליכטנשטיין ()2004
ספקטרום האור הנראה ,הכולל אור עם אורך הגל
 555ננומטר; למטה מימין ,בריטניה ( )2009גימס
ואט  1/683ואט לכל סטרדיאן...

יחידות  SIהמכבדות מדענים

מונקו 1975

יחידת SI

אמפר

יחידת SI

קלווין

סמל

A

סמל

K

יחידות מגדירות יחידה בסיסית
גודל פיזיקלי
זרם חשמלי
לכבוד המדען אנדרה מארי אמפר
()1775-1836
יחידת SI

מעלה צלזיוס

סמל

˚C

יחידות מגדירות ˚C=K-273.15
לכבוד המדען

טמפרטורה צלזיוס
אנדרס צלזיוס
()1701-1744

יחידת SI

ניוטון

סמל

N

גודל פיזיקלי
נביס 2000

	
  

יחידות מגדירות

גרמניה המערבית 1993

גודל פיזיקלי
לכבוד המדען
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!∙"!
!!

כוח
סיר אייזיק ניוטון
()1643-1727

גינאה ביסאו 1983

	
  

צ'כוסלובקיה 1959

יחידות מגדירות יחידה בסיסית
גודל פיזיקלי
טמפרטורה תרמודינמית
לכבוד המדען ויליאם תומסון-לורד קלווין
()1824-1907
יחידת SI

הרץ

סמל

Hz

יחידות מגדירות
לכבוד המדען

יחידת SI

פסקל

סמל

Pa

יחידות מגדירות
גודל פיזיקלי
לכבוד המדען
צרפת 1944

!

תדירות
היינריך רודולף הרץ
()1857-1894

גודל פיזיקלי

	
  

	
  

!

	
  

!

!!

לחץ
בלייז פסקל
()1623-1662
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יחידת SI

גול

סמל

J

יחידות מגדירות

! ∙ !	
  

לכבוד המדען

אנרגיה ,עבודה וחום
גימס פרסקוט גול
()1818-1889

גודל פיזיקלי
גינאה ביסאו 2009

	
  

	
  

צרפת 1961

סמל

C

סמל

V

יחידות מגדירות

! ∙ !	
  

לכבוד המדען

מטען חשמלי
שארל קולון
()1736-1744

יחידת SI

פאראד

סמל

F

יחידת SI

סימנס

סמל

S
	
  

!

!

	
  

יחידות מגדירות
איטליה 1992

	
  

יחידת SI

סמל

Ω

יחידת SI

ובר

סמל

Wb

יחידות מגדירות

יחידת SI

טסלה

יחידת SI

גודל פיזיקלי

T
	
  
!

!

אין בול

!

לכבוד המדען

גודל פיזיקלי

לכבוד המדען

"!

	
  

!

התנגדות חשמלית
גיאורג סיימון אוהם
()1787-1854

לכבוד המדען

	
  

!

אוהם

יחידות מגדירות

גרמניה 2011

= 	
  

= ! ∙ !	
  

סמל

H

יחידות מגדירות

	
  

!

השראה חשמלית
גוזף הנרי
()1797-1878

לכבוד המדען

לכבוד המדען

יחידת SI

בקרל

יחידת SI

גריי

סמל

Bq

סמל

Gy

יחידות מגדירות
גודל פיזיקלי
לכבוד המדען

העשרה

	
  

!
!

פעילות רדיואקטיבית
אנטון הנרי בקרל
()1852-1908

	
  

יחידות מגדירות
אין בול

גודל פיזיקלי
לכבוד המדען

!

הנרי
"!

גודל פיזיקלי

!

שטף מגנטי
וילהלם אדוארד ובר
()1804-1891

השראה מגנטית
ניקולה טסלה
()1856-1943

גודל פיזיקלי

!

לכבוד המדען

גודל פיזיקלי

מאלי 2011

	
  

!

!

פוטניצאל חשמלי
אלסנדרו וולטא
()1745-1827

מוליכות חשמלית
ורנר פון סימנס
()1816-1892

סמל
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!

לכבוד המדען

יחידות מגדירות

צרפת 1946

	
  

!

קיבול חשמלי
מייקל פאראדי
()1791-1867

גודל פיזיקלי

	
  

סט .טרומה ופרינסיפהלכבוד המדען
2008

הספק
ג’ימס ואט
()1736-1819

יחידת SI

יחידות מגדירות

מקדוניה 2006

גודל פיזיקלי

!

קולון

מאלאגשי (מדגסקר)
גודל פיזיקלי
1990

	
  

יחידות מגדירות

	
  

!

יחידת SI

יחידות מגדירות

גרמניה המערבית
1992

סמל

W

וולט

גודל פיזיקלי

	
  

	
  

יחידת SI

ואט

	
  

!

"!

מניון קרינה נספגת
לואיס הרולד גריי
()1905-1965
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יחידת SI

סיברט

סמל

Sv

יחידות מגדירות
אין בול

גודל פיזיקלי
לכבוד המדען

	
  

!

"!

שווה ערך למה נספגת
רולף סיברט
()1898-1966

יחידות המכבדות מדענים ,שאינן יחידות
יחידת
סמל

Ci

יחידות מגדירות

3.7 ∙ 10!" !"	
  

גינאה ביסאו 2009

לכבוד המדען

סמל

G

יחידות מגדירות
גודל פיזיקלי
גרמניה המערבית
1955

לכבוד המדען

10!! !	
  

השראה מגנטית
קרל פרידריך גאוס
()1777-1855

SI

קירי

גודל פיזיקלי

	
  

יחידת

גאוס

פעילות רדיואקטיבית
מארי ()1867-1934
ופייר ( )1859-1906קירי

סיכום
בולאות היא אמנות שנותנת לנו תובנה בנושאים שונים ,בימים אלה ,כאשר בני הנוער יודעים לשלוח מסרים באמצעות  smsאו
 emailאבל כשהם צריכים לשלוח מכתב ,חלקם לא יודעים אפילו היכן מדביקים את הבול על המעטפה ,הבולים יכולים לשמש
ככלי עזר בהוראה בכלל ובהעשרה בפרט.
בולים רבים מספרים את התפתחות המדע בכלל והפיזיקה בפרט .ניתן למצוא עליהם פרט לדיוקנות הפיזיקאים גם נוסחאות,
תופעות ,ניסויים מפורסמים ,מכשירים ומתקנים ועו .ד
במאמר הזה ניסיתי להראות כיצד באמצעות בולי הדואר ניתן להראות היבטים שונים של מערכת היחידות הבינלאומית :SI
ההיסטוריה שלה ,היחידות הבסיסיות (זמן ,אורך ,מסה ,זרם ,טמפרטורה ,כמות חומר ועצמת ההארה) ,היחידות הנגזרות (כוח,
פוטנציאל ,מתח ,התנגדות ,וכו’) וכינויי יחידות לכבודם של מדענים דגולים ,באמצעות שמות המשפחה שלהם.

מקורות:
תרגום לעברית של המסמך הבינלאומי ליחידות מידה חוקיות -
הגדרות חדשות לשיטת היחידות

www.tamas.gov.il/NR/…45C7…/OIMLD2tirg.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/New_SI_definitions SI

Marlon Martínez-Reina, Filatelia y Sistema Internacional de Unidades, An. Quím. 2012, 108(3), 215-224
List of scientific units named after people, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientific_units_named_after_people
List of scientists whose names are used as SI units, http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_scientists_whose_names_are_used_as_SI_units
SI-Metric Unit Names (the scientists behind the units), http://rammb.cira.colostate.edu/dev/hillger/metric-names.htm
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