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 Βιογραφία: Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ 
 
     O Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ ήταν ένας ‘ερασιτέχνης’ επιστήµονας και 
εφευρέτης που µπόρεσε να συνδυάσει την ευφυή και καινοτόµο επιστηµονική 
του σκέψη µε το ενδιαφέρον που είχε ως ζυθοποιός για τις εξαιρετικά ακριβείς 
µετρήσεις. Τα ευρήµατά του και οι δηµοσιεύσεις του κατά το 19ο αιώνα 
συνέτειναν σηµαντικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας πολλών 
βιοµηχανικών µηχανών όπως οι ατµοµηχανές, τα ηλεκτρικά µοτέρ αλλά και 
παραγωγικών διαδικασιών, όπως η µετάδοση του ηλεκτρισµού. Οι αρχές τις 
οποίες περιέγραψε ο Τζουλ είχαν ως άµεσες εφαρµογές την ηλεκτροκόλληση 
και την κατάψυξη. Ωστόσο η πλέον γνωστή επινόηση του Τζουλ είναι η 
µονάδα µέτρησης η οποία φέρει το όνοµά του και η οποία υιοθετήθηκε επισήµως από το Διεθνές 
Γραφείο Μέτρων και Σταθµών το 1948 ως η  επίσηµη µονάδα µέτρησης της ενέργειας (S.I). 
  

 
 
   Ο Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ, δευτερότοκος γιός 
ενός εύπορου ζυθοποιού, γεννήθηκε την 
παραµονή των Χριστουγέννων του 1818 στο 
Μάντσεστερ της Αγγλίας. Ο νεαρός  Τζουλ ήταν 
ένα φιλάσθενο παιδί το οποίο δεν πήγε σχολείο. 
Έλαβε την αρχική του εκπαίδευση από την 
ετεροθαλή αδελφή της µητέρας του, ενώ συνέχισε 
µε διάφορους ιδιωτικούς δασκάλους στο σπίτι τού 
πατέρα του στο Μπρουµχιλ του Πέντελµπρι 
(Broomhill, Pendlebury) µέχρι την ηλικία των 
δεκαπέντε ετών.  Στα δεκαπέντε του άρχισε να 
εργάζεται στο οικογενειακό ζυθοποιείο, το οποίο, 
όταν γέρασε  ο πατέρας του, διηύθυνε ο ίδιος µαζί 
µε τον αδελφό του Μπέντζαµιν.  
   Στην ηλικία των δεκαέξι ετών στάλθηκε στην 
Λογοτεχνική και Φιλοσοφική εταιρεία του 
Μάντσετστερ (Manchester Literary and Philo-
sophical Society) για να σπουδάσει φυσική, 
χηµεία και µαθηµατικά. Ο πατέρας του 
προσέλαβε τον επιφανή επιστήµονα Τζον 
Ντάλτον (John Dalton)  (1766-1844, - ο οποίος 
ήταν ο θεµελιωτής της ατοµικής θεωρίας της 
ύλης) για να κάνει ιδιαίτερα µαθήµατα στους δύο 
γιούς του δύο φορές την εβδοµάδα.  
   Ο Ντάλτον δίδαξε στα παιδιά την Ευκλείδιο 
γεωµετρία και τα εισήγαγε σε µια µεγάλη γκάµα 
από φυσικά φαινόµενα.  Υπήρξε ωστόσο και µια 
πιο περιπετειώδης πλευρά στην επιστηµονική 
εκπαίδευση του Τζουλ: Έκαψε τις βλεφαρίδες του 
σε ένα πείραµα µε όπλα, ενώ του άρεσε να πετάει 
χαρταετούς κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Ζήτησε 
από µια νεαρή υπηρέτρια να περιγράφει το 
αίσθηµα που ένιωθε, όταν της έκανε ηλεκτροσόκ 
µε αυξανόµενη ένταση και δεν σταµάτησε παρά 
µόνο όταν αυτή έπεσε αναίσθητη. 

   Ο Τζουλ διηύθυνε το οικογενειακό ζυθοπείο 
από το 1837 έως το 1856, κάτι που του επέτρεψε 
να πειραµατισθεί πάνω στη σχέση µεταξύ 
θερµότητας και ηλεκτρισµού σε ένα εργαστήριο 
που έφτιαξε στο υπόγειο του πατρικού του 
σπιτιού.  
  Τα πρώτα του πειράµατα είχαν ως αντικείµενο 
τη σχέση µεταξύ του ηλεκτρισµού και της 
θερµότητας. Το 1840 σε ηλικία 22 ετών απέδειξε 
ότι ένας αγωγός αντίστασης R  που διαρρέεται 
από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I θερµαίνεται και 
ότι ο ρυθµός µε τον οποίο θερµαίνεται, 
περιγράφεται µε τον τύπο I2R   οποιοδήποτε και 
αν είναι το υλικό από το οποίο αυτός είναι 
φτιαγµένος ακόµα και εάν πρόκειται για 
ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο περνά µέσα από υγρό. 
   Τότε ήταν που διατύπωσε τον γνωστό νόµο του 
Τζουλ, σύµφωνα µε τον οποίο η θερµότητα που 
παράγεται σε ένα σύρµα ανά µονάδα χρόνου είναι 
ανάλογη της αντίστασής του και του τετραγώνου 
του ρεύµατος που το διαρρέει. Από αυτό το 
αποτέλεσµα οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι η 
θερµότητα δεν προέρχεται από το σύρµα, αλλά 
από το ηλεκτρικό ρεύµα. 
   Αυτός ήταν ένας εντελώς νέος τρόπος παραγωγής 
θερµότητας. Μέχρι τότε η θερµότητα µπορούσε να 
παραχθεί είτε µέσω χηµικής καύσης, είτε µέσω της 
τριβής, είτε µέσω ακτινοβολίας. 
Εκείνη την περίοδο οι περισσότεροι επιστήµονες 
πίστευαν στην θερµιδική θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία η θερµότητα δεν µπορούσε ούτε να 
δηµιουργηθεί ούτε να καταστραφεί.  
   Η θεωρία ήταν εξαιρετικά αµφιλεγόµενη µε 
αποτέλεσµα ο Τζουλ να µην µπορεί να βρει 
επιστηµονικό περιοδικό που να θέλει να τη 
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δηµοσιεύσει. Δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε µια 
τοπική εφηµερίδα του Μάντσεστερ. Τελικά 
κατάφερε να κάνει µια δηµοσίευση στα “Πρακτικά 
της Βασιλικής Εταιρείας” (Proceedings of the Royal 
Society) όπου περιέγραφε τον πρώτο από τους 
νόµους που φέρουν το όνοµά του, σύµφωνα µε τον 
οποίο υπολογίζεται η θερµότητα η οποία παράγεται 
από ένα αγωγό µε βάση την αντίστασή του και το 
ρεύµα που τον διαπερνά.  (Αργότερα αυτή η 
πληροφορία αποδείχτηκε καίρια για τον Τζουλ 
καθώς τον βοήθησε να αποδείξει ότι οι γραµµές µε 
υψηλή τάση ήταν το πλέον αποδοτικό µέσο για τη 
µεταφορά ηλεκτρισµού από τους σταθµούς 
παραγωγής ρεύµατος στους καταναλωτές). 
   Από τη σκοπιά του Λονδίνου το Μάντσεστερ δεν 
ήταν παρά µια καθυστερηµένη επαρχία. Όταν ο 
Τζουλ υπέβαλε τη δηµοσίευσή του για την 
ηλεκρτική θέρµανση I2R (γνωστή σήµερα ως 
θερµότητα Τζουλ) στη Βασιλική Εταιρεία, αυτή, 
εκτός από µια µικρή περίληψη, απορρίφθηκε. Πολύ 
αργότερα, ερωτηθείς εάν αυτή η χλιαρή υποδοχή 
τον εξέπληξε απάντησε. “δεν ένιωσα έκπληξη. 
Φανταζόµουν τους αξιότιµους κυρίους από το 
Λονδίνο να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και να 
λένε µεταξύ τους: “Τί καλό µπορεί να προέλθει από 
µια πόλη όπου οι άνθρωποι δειπνούν στη µέση της 
µέρας;” 
   H δουλειά του Τζουλ ήταν τόσο εντυπωσιακή 
ώστε να ξεχαστεί η επαρχιώτικη καταγωγή του. 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1840 δηµοσίευε 
τακτικά άρθρα του στο Βρεταννικό Επιστηµονικό 
Σύλλογο (British Association) και στη Βασιλική 
Εταιρεία (Royal Society). 
  Το 1843 ο Τζουλ απέδειξε ότι η θερµότητα είναι 
µια µορφή ενέργειας και καθόρισε τη µονάδα 
µέτρησης η οποία πλέον χρησιµοποιείται από το 
διεθνές µετρικό σύστηµα και φέρει το όνοµά του 
(Joule -Τζουλ) 
  Απέδειξε το µηχανικό ισοδύναµο της 
θερµότητας µετρώντας τη διαφορά της 
θερµοκρασίας του νερού η οποία προκαλείται από 
την τριβή µιας προπέλας η οποία είναι δεµένη σε 
ένα βάρος το οποίο πέφτει. Ο Τζουλ αντιλήφθηκε 
ότι η µεσολάβηση της ηλεκτρικής συσκευής ήταν 
περιττή καθώς η διαφορά στη θερµοκρασία 
προκαλούνταν από την πτώση του βάρους σε 
πτώση. 
  Έφτιαξε την πειραµατική διάταξή του µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε το βάρος που έπεφτε, έθετε σε κίνηση 
κυλινδρικές προπέλες οι οποίες ανάδευαν το νερό 
και συνδέονταν µε έναν θερµιδόµετρο. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσµα µια µικρή αλλά µετρήσιµη αύξηση 
της θερµοκρασίας.Το βάρος που έπεφτε έδινε µη 
χανική ενέργεια η οποία µετατρεπόταν σε 
θερµότητα στο θερµιδόµετρο και αύξανε τη 
θερµοκρασία του νερού. Τη θερµότητα αυτή ο 

Τζουλ την υπολόγισε σε ένα BTU (Βρετανική 
Θερµική Μονάδα) – δηλαδή στην ποσότητα 
θερµότητας η οποία χρειάζεται για να ανέβει η 
θερµοκρασία µιας λίµπρας (453 γραµµάρια) νερού 
κατά ένα βαθµό Φάρεναϊτ το οποίο για να παραχθεί 
χρειάζεται µια ποσότητα ενέργειας ίση µε 772 
πόδια επί πάουντς (µετατρέποντας τα αποτελέσµατα 
στο διεθνές µετρικό σύστηµα όπου ένα καλορί 
ισοδυναµεί περίπου µε 4.2 Νιούτον επί ένα µέτρο ή 
όπως λέµε σήµερα µε 4.2 Joules).  
   Τα πειράµατά του τα οποία απέδειξαν την 
ισοδυναµία µεταξύ θερµότητας και µηχανικού 
έργου, το θεµέλιο λίθο της αρχής διατήρησης της 
ενέργειας, συγκαταλέγονται µεταξύ των 
σηµαντικότερων επιτευγµάτων της επιστήµης του 
19ου αιώνα. 
   Ο Τζουλ υπολόγισε επίσης ότι το νερό στη βάση 
ενός καταρράκτη θα είναι κατά ένα βαθµό 
Φάρεναϊτ θερµότερο απ’ ότι στην κορυφή του ανά 
800 πόδια (240 µέτρα) πτώσης καθώς η κινητική 
ενέργεια µετατρέπεται σε θερµότητα καθώς το νερό 
πέφτει στα βράχια της βάσης του καταρράκτη.  
  Το 1847 ο Τζουλ παντρεύτηκε την Αµέλια κόρη 
του Τζον Γκράιµς (John Grimes), ανώτατου 
κρατικού υπαλλήλου από το Λίβερπουλ.  Πέρασαν 
το µήνα του µέλιτος στο Σαµονί (Chamonix) των 
Γαλλικών Άλπεων. Ο Λόρδος Κέλβιν ο οποίος 
συνάντησε τους νεόνυµφους εκεί ισχυρίστηκε ότι ο 
Τζουλ, εξοπλισµένος µε ένα τεράστιο θερµόµετρο 
έκανε µετρήσεις στους παρακείµενους καταρράκτες 
της Σαλλάνς (Sallanches).    
  Την ίδια χρονιά κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης του Βρετανικού Επιστηµονικού 
Συλλόγου συνάντησε τον Γουίλιαµ Τόµσον (Wil-
liam Tomson) (γνωστό αργότερα ως Λόρδο 
Κέλβιν _ Lord Kelvin). Αυτή η συνάντηση ήταν η 
αρχή της φιλίας και της κοινής επιστηµονικής 
πορείας τους.  Ο Γουίλιαµ Τόµσον υποστήριξε τη 
θεωρία του Τζουλ και συνεργάστηκε µαζί του 
στην εξέταση των αλλαγών της θερµοκρασίας των 
αερίων όταν αυτά συστέλλονται ή διαστέλλονται. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής οδήγησαν 
αργότερα στην κατασκευή του ηλεκτρικού 
ψυγείου. Η πρώτη κοινή τους έρευνα αφορούσε 
τα θερµικά αποτελέσµατα στον αέρα ο οποίος 
περνούσε µε ορµή από στενά ανοίγµατα. Στη 
συνέχεια ο Τζουλ και ο Τόµσον ανέλαβαν έρευνες 
µε ευρύτερο αντικείµενο όπως οι θερµικές 
επιπτώσεις των υγρών σε κίνηση ή η θερµότητα 
που αποκτούν τα σώµατα που κινούνται γρήγορα 
στον αέρα. Ανακάλυψαν ότι η θερµότητα που 
παράγεται από ένα σώµα το οποίο κινείται στον 
αέρα µε ταχύτητα ενός µιλίου ανά δευτερόλεπτο 
είναι αρκετή να προκαλέσει την ανάφλεξή του. 
Επίσης ο Τζουλ εξήγησε το φαινόµενο των 
µετεωριτών το 1847 µε βάση τη θερµότητα που 
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παράγεται σε ένα σώµα όταν αυτό εισέρχεται 
στην ατµόσφαιρα της γης.  
   Ο Τζουλ διεξήγαγε επίσης µια σειρά από 
εξαιρετικά πειράµατα µε αντικείµενο την 
ηλεκτρόλυση και την καύση. Απέδειξε ότι οι 
µπαταρίες λειτουργούν επειδή κάποια από τα 
ιόντα που βρίσκονται στο χηµικό διάλυµα 
έλκονται χηµικά από τις µεταλλικές πλάκες. Για 
παράδειγµα τα ιόντα του οξυγόνου έλκονται από 
τις πλάκες ψευδαργύρου ή σιδήρου 
προσκολλούνται χηµικά και παράγουν ηλεκτρικό 
φορτίο. Κάνοντας ακριβείς µετρήσεις πάνω στα 
ρεύµατα ο Τζουλ µπόρεσε να ανακαλύψει την έλξη 
του οξυγόνου σε πλάκες φτιαγµένες από 
διαφορετικά στοιχεία. Στη συνέχεια συνέκρινε αυτά 
τα ευρήµατα µε την ποσότητα θερµότητας που 
παράγεται όταν π.χ ο ψευδάργυρος ή ο σίδηρος 
καίγονται σε ατµόσφαιρα οξυγόνου. Παρατήρησε 
ορθά ότι αυτός δεν ήταν παρά ένας ακόµη τρόπος 
µε τον οποίο το οξυγόνο προσκολλούνταν σε αυτά 
τα µέταλλα και ότι η θερµότητα που εκλύεται από 
αυτές τις φαινοµενικά τόσο διαφορετικές 
αντιδράσεις είναι η ίδια. Αυτές οι χηµικές έρευνες 
οι οποίες έλαβαν χώρα το 1842 αναµφίβολα ήταν 
στο µυαλό του όταν ανακάλυψε ότι η θερµότητα 
είναι εναλλάξιµη µε τη µηχανική και την ηλεκτρική 
ενέργεια και υπονόησε ότι και η χηµική ενέργεια 
πρέπει να µπει στην ίδια λίστα. 
   Κατά τα ίδια χρόνια ο Τζουλ εφηύρε επίσης την 
ηλεκτροκόλληση και την υδραυλική αντλία. Παρά 
την αξιοθαύµαστη προσπάθειά του να βελτιώσει 
την ποιότητα της µπύρας, το ζυθοποιείο του Τζουλ 
βρέθηκε σε άσχηµη οικονοµική κατάσταση µε 
αποτέλεσµα το 1875 να εξαντληθούν τα κεφάλαιά 
του. Χάρις στην υποστήριξη των µελών της 
Λογοτεχνικής και Φιλοσοφικής Εταιρείας του 
χορηγήθηκε τιµητική σύνταξη ύψους 200 λιρών το 
χρόνο για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην 
επιστήµη. Η αρρώστια τον ταλαιπώρησε στα 
γεράµατά του και πέθανε στις 11 Οκρωβρίου 1889, 
στο σπίτι του στο Μάντσεστερ. 
  Η επιγραφή στον τάφο του Τζουλ στο 
Μάντσεστερ έχει χαραγµένο τον αριθµό 772, 55, ο 
οποίος όπως απέδειξε το 1878 συµβολίζει το βάρος 
σε λίµπρες (453 γραµµάρια) το οποίο µπορεί να 
ανυψωθεί κατά ένα πόδι (0,3 µέτρα) µε τη χρήση 
της ίδιας ποσότητας ενέργειας η οποία, χρειάζεται 
για να αυξηθεί η θερµοκρασία µιας λίβρας νερού 
(453 γραµµάρια) κατά ένα βαθµό. 
   Ο Τζουλ παρόλο που ποτέ δεν έλαβε κάποιο 
ακαδηµαϊκό διορισµό έγινε µέλος της Βασιλικής 
Εταιρείας ενώ του απονεµήθηκαν τα εγνωσµένου 
κύρους βραβεία, βασιλικό βραβείο και βραβείο 
Κόπλεϊ σε αναγνώριση των επιτευγµάτων του. 
Έγινε επίτιµος διδάκτορας των πανεπιστηµίων του 
Δουβλίνου της Οξφόρδης και του Εδιµβούργου.  

    Τα επιτεύγµατά του έχουν αναγνωρισθεί µε µια 
αναµνηστική πλάκα που βρίσκεται στη νότια 
πλευρά του αβαείου του Γουεστµίνστερ, ενώ πιο 
πρόσφατα ένας σεληνιακός κρατήρας πήρε το 
όνοµά του. Μετά το θάνατό του η  Λογοτεχνική 
και Φιλοσοφική Εταιρεία συνέλεξε χρήµατα από 
τις τοπικές βιοµηχανίες οι οποίες είχαν άµεσα 
ωφεληθεί από τις ανακαλύψεις του Τζουλ και 
ανέθεσε τη φιλοτέχνηση ενός αγάλµατος του 
Τζουλ. Φιλοτεχνηµένο από το γλύπτη Άλφρεντ 
Γκίλµπερτ το άγαλµα του Τζουλ στέκεται 
απέναντι από το άγαλµα του πρώην δασκάλου 
του, Τζον Ντάλτον στην είσοδο του δηµαρχείου 
του Μάντσεστερ. 
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Τη Βιογραφία: Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ 
επιµελήθηκαν ο Stephen Klassen και η Cathrine Froese 
Klassen. Η βιογραφία είναι εν µέρει βασισµένη στο 
Ιστορικό Υπόβαθρο – Αναδροµή Ενέργεια του Peter 
Heering. 
 
Η Βιογραφία: Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ γράφηκε από 
την Katarzyna Przegiętka µε την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-
GR-COMENIUS-CMP) και της Πολωνικής Ένωσης 
Διδασκόντων φυσικές Επιστήµες. Η δηµοσίευση αυτή 
αντανακλά τις απόψεις της συγγραφέα και µόνον και η 
Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
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οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αυτή 
περιέχει. 

 


