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Η σκληρή εργασία του πειραµατισµού: Ο Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ και το 
Μηχανικό Ισοδύναµο της  Θερµότητας 

Βρισκόµαστε στο Μάντσεστερ στις αρχές της δεκαετίας του 1840. Τότε το Μάντσεστερ ήταν µια 
πολύβουη βιοµηχανική πόλη, στην πραγµατικότητα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η βιοµηχανική 
πρωτεύουσα της Αγγλίας κάτι που εκείνη την εποχή ισοδυναµούσε µε τη βιοµηχανική πρωτεύουσα του 
κόσµου. Ο Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ (James Prescott Joule) ένας νεαρός ιδιοκτήτης ζυθοποιείου, 
περπατούσε προς το εργοστάσιό του. Στην πραγµατικότητα το ζυθοποιείο ανήκε ακόµη στον πατέρα του, 
αλλά είχε αναλάβει τη διεύθυνσή του ήδη από αρκετά χρόνια. Φαινόταν να είναι αφηρηµένος και υπήρχε 
ένας πολύ καλός αν κι όχι εµφανής λόγος για την αφηρηµάδα του: Το ζυθοποιείο του πήγαινε καλά, στην 
πραγµατικότητα η µπύρα που παρήγαγε ήταν από τις πλέον δηµοφιλείς στην πόλη. Αυτό που τον 
απασχολούσε και ως ένα βαθµό τον βασάνιζε ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.   

  

Πριν λίγο καιρό είχε πληροφορηθεί για την 
εφεύρεση µιας καινούργιας µηχανής, του 
αποκαλούµενου ηλεκτρικού κινητήρα. Αυτή η 
µηχανή βασιζόταν σε µια εφεύρεση του γνωστού 
επιστήµονα Μάικλ Φάραντεϊ (Michael 
Faraday).Είχε πληροφορηθεί µάλιστα ότι κάποιος 
στη Ρωσία είχε καταφέρει να κινήσει µια βάρκα 
µε αυτή τη µηχανή. Κάποιοι ισχυρίζονταν ότι 
αυτή η µηχανή µπορούσε να παράγει έργο στην 
κυριολεξία µε µηδενικό κόστος και  ο Τζουλ ο 
οποίος από τα παιδικά του χρόνια έδειχνε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα επιστηµονικά και 
τεχνολογικά επιτεύγµατα είχε αµέσως ζητήσει να 
του κατασκευάσουν µια παρόµοια. Στην 
πραγµατικότητα τους τελευταίους µήνες είχε 
εξετάσει πολλούς τέτοιους κινητήρες. Ωστόσο δεν 
είχαν την απόδοση που περίµενε, καθώς οι 
µπαταρίες τους κατανάλωναν µεγάλες ποσότητες 
ψευδαργύρου, ο οποίος ήταν ακριβός. Το 
συµπέρασµα στο οποίο είχε καταλήξει µε βάση τις 
έρευνές του ήταν ότι οι ηλεκτρικοί κινητήρες δεν 
θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν τις µηχανές 
ατµού που είχε στο εργοστάσιό του. Όµως αυτό 
που του προκαλούσε αναπάντητα ερωτηµατικά, 
τα οποία τον έκαναν να δυσφορεί ήταν η 
θερµότητα που παραγόταν από τις µηχανές αυτές. 
Από που προερχόταν; Και εάν προερχόταν από 
τον ηλεκτρισµό, τότε τί γινόταν ο ηλεκτρισµός; Ο 
Τζουλ ανατρίχιασε από το κρύο κι έτριψε τα χέρια 
του για να τα ζεστάνει. Έµεινε εµβρόντητος όταν 
µια σκέψη πέρασε από το µυαλό του. Ήταν 
δυνατόν να...; Υπήρχε άραγε η πιθανότητα κάποια 
ποσότητα µηχανικής δύναµης να µετατρεπόταν 
στην αντίστοιχη ποσόθερµότητας; Άρχισε να 
σκέφτεται πώς θα ήταν δυνατόν να διερευνήσει 
αυτή τη σχέση.  

 Περίπου τρία χρόνια  αφότου είχε την αρχική 
ιδέα, ο Τζουλ καθόταν στο γραφείο του κι 
αναλογιζόταν  τα επιτεύγµατά του σε σχέση µε το 
πείραµα που είχε κάνει: Είχε σχεδιάσει µια 
µηχανή η οποία µπορούσε να µετατρέψει τη 

µηχανική δύναµη σε θερµότητα. Αυτό δεν 
ακουγόταν και τόσο δύσκολο, αλλά η µηχανή του 
ήταν  πραγµατικά πολύ αποδοτική στη µετατροπή 
του µηχανικού έργου σε θερµότητα. 

 Ένας τοπικός τεχνίτης είχε φτιάξει µια 
κατασκευή η οποία έµοιαζε µε τα δοχεία που 
χρησιµοποιούνταν στη ζυθοποιία. Αποτελούνταν 
από ένα δοχείο το οποίο γέµιζε µε 6 λίτρα νερού. 
Μέσα στο δοχείο υπήρχε ένας άξονας µε 
µπρούτζινες φτερωτές για ν’ αναδεύουν το νερό. 
Επιπλέον υπήρχαν στερεωµένες φτερωτές οι 
οποίες βοηθούσαν ώστε να παράγεται µεγαλύτερη 
τριβή στο νερό, ενώ µπορούσε να χρησιµοποιήσει 
και βάρη συνολικού βάρους 25 κιλών για να κινεί 
το µηχανισµό. Η τριβή ήταν τόσο µεγάλη που τα 
βάρη έπεφταν πολύ αργά, πιο αργά απ’ ότι θα 
έπεφτε από το ίδιο ύψος ένα φύλλο χαρτιού. Όµως 
η επανατοποθέτηση των βαρών στη σωστή τους 
θέση ήταν πολύ σκληρή δουλειά, αδύνατη για τον 
Τζέηµς ο οποίος από παιδί ήταν ασθενικός και δεν 
µπορούσε να εκτελέσει καµία επίπονη σωµατική 
εργασία. Πέραν τούτου ήταν ο ιδιοκτήτης ενός 
ζυθοποιείου, σίγουρα ένας σκληρά εργαζόµενος 
άνδρας, αλλά και κάποιος του οποίου η κοινωνική 
θέση δεν του επέτρεπε να εκτελεί σωµατικές 
εργασίες. Όµως ένας από τους εργάτες του είχε 
βρει τον τρόπο να επανατοποθετεί τα βάρη χωρίς 
να χάνει πολύ χρόνο και χωρίς να στρεσάρει το 
σχοινί που συνέδεε τα βάρη µε τον άξονα.  

 Παρά τις υποχρεώσεις του στην επιχείρηση, ο 
Τζουλ είχε τη δυνατότητα να περνά λίγο χρόνο 
στο υπόγειο του ζυθοποιείου όπου ήταν 
τοποθετηµένος ο µηχανισµός.  Εκεί 
απασχολούνταν συνέχεια ο εργάτης του, ο οποίος 
σήκωνε και απελευθέρωνε τα βάρη. Μετά από 
είκοσι επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας ο 
εργάτης µετρούσε τη θερµοκρασία του νερού. Ο 
Τζουλ ήξερε πολύ καλά ότι οι εργάτες του 
συζητούσαν για την ‘περίεργη’ δραστηριότητα 
του αφεντικού τους, αλλά δεν τον ένοιαζε. 
Αισθανόταν ότι βρισκόταν πολύ κοντά σε µια 
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πολύ σπουδαία ανακάλυψη, η οποία θα συνέβαλε 
σηµαντικά στην πρόοδο της επιστήµης. Είχε ήδη 
παρουσιάσει κάποια πρώτα αποτελέσµατα στην 
τοπική Φιλοσοφική κι Επιστηµονική Εταιρεία του 
Μάντσεστερ (Manchester Literary and Philosoph-
ical Society) ενώ τα είχε παρουσιάσει και στη 
Βρετανική Ένωση για την Πρόοδο της Επιστήµης. 
(British Association for the Advancement of Sci-
ence).  Όµως οι επιστήµονες σε αυτές τις 
συναντήσεις δεν ενδιαφέρθηκαν για τα ευρήµατά 
του· στην πραγµατικότητα δεν µπήκαν καν στον 
κόπο να του ασκήσουν κριτική, παρόλο που τα 
αποτελέσµατα που παρουσίασε απείχαν πολύ από 
το να είναι ικανοποιητικά.  

 Ο Τζουλ αναστέναξε, σηκώθηκε από το 
γραφείο του και κατευθύνθηκε προς το 
εργοστάσιο για να συναντήσει και πάλι τον 
εργάτη του που ασχολούνταν µε το 
ανεβοκατέβασµα των βαρών. Ωστόσο υπήρχε κάτι 
καινούργιο εκείνη τη µέρα: O Τζων Μπέντζαµιν 
Ντάνσερ (John Benjamin Dancer), o άνθρωπος o 
οποίος κατασκεύαζε τα επιστηµονικά του όργανα, 
του είχε φέρει δύο καινούργια θερµόµετρα τα 
οποία ήταν πολύ πιο ευαίσθητα από αυτά που 
χρησιµοποιούσε πριν. Ο Τζουλ ήταν ειδικός στο 
να διαβάζει τα θερµόµετρα, αυτή ήταν άλλωστε 
ήταν µία δεξιότητα η οποία ήταν απαραίτητη σ’ 
έναν ζυθοποιό. Αυτά τα θερµόµετρα ήταν 
διαφορετικά από τα κοινά θερµόµετρα. Παρόλο 
που είχαν σηµάνσεις για κάθε δέκατο του βαθµού, 
τα διαστήµατα ανάµεσα τους ήταν ορατά µε 
ευκρίνεια. Αυτά τα όργανα θα του επέτρεπαν να 
επιτύχει πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια στις µετρήσεις 
του, κάτι που θα είχε αποφασιστική συµβολή στην 
επιτυχία των πειραµάτων του.  

 Στο υπόγειο ο Τζουλ ανατρίχιασε κι έτριψε τα 
χέρια του. Χαµογέλασε καθώς θυµήθηκε τη 
στιγµή που του ήρθε η αρχική ιδέα. Από τότε είχε 
περάσει πολύς καιρός µε πολύ και επίπονη 
εργασία, µε το αρχικό πείραµα να έχει υποστεί 
πολλές τροποποιήσεις. Έβαλε το θερµόµετρο στο 
νερό και περίµενε µέχρι να µπορέσει να διαβάσει 
τη θερµοκρασία. Στη συνέχεια έλεγξε τη 
θερµοκρασία του δωµατίου και έκανε νεύµα στον 
εργάτη ότι το πείραµα µπορούσε να ξεκινήσει. 
Περίπου τριάντα λεπτά αργότερα ο Τζουλ 
ξαναέβαλε το θερµόµετρο στο νερό και περίµενε 
µέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη, ενώ ο εργάτης 
στεκόταν πίσω του βαριανασαίνοντας µετά από 
την κοπιαστική εργασία του. Ο Τζουλ διάβασε το 
όργανο και σηµείωσε την ένδειξη. Έπρεπε να 
περιµένουν για τριάντα ακόµη λεπτά για να 
υπολογίσουν τη µεταφορά της θερµότητας από το 
δοχείο στο δωµάτιο. Μετά από αυτό θα 
µπορούσαν να επαναλάβουν τη διαδικασία.  

  Ο Τζέηµς Πρέσκοτ Τζουλ, ένας ιδιοκτήτης 
ζυθοποιείου από στο Μάντσεστερ, ήταν αυτός 
που κατόρθωσε να προσδιορίσει την αξία του 
µηχανικού ισοδύναµου της θερµότητας, δηλαδή 
την αναλογία της µηχανικής προς τη θερµική 
ενέργεια. Μεσολάβησαν οκτώ χρόνια από την 
πρώτη πειραµατική του απόπειρα µέχρι τη 
δηµοσίευση που έκανε στο εγνωσµένου κύρους 
περιοδικό “Φιλοσοφικές Ανταλλαγές” (Philosoph-
ical Transactions) της Βασιλικής Εταιρείας του 
Λονδίνου (Royal Society of London). Η εργασία 
του πάνω στο µηχανικό ισοδύναµο της 
θερµότητας υπήρξε καίρια για την κατανόηση και 
την ανάπτυξη της έννοιας της ενέργειας (η οποία 
τότε αποκαλούνταν µηχανική δύναµη) και της 
διαµόρφωσης της αρχής της διατήρησης της 
ενέργειας. Για αυτά τα επιτεύγµατά του ο Τζουλ 
έλαβε την τιµή να λάβει το όνοµά του η µονάδα 
µέτρησης ενέργειας. Είναι ο µόνος επιστήµονας 
στον οποίο αποδόθηκε, ενώ ακόµα ζούσε, αυτή η 
τιµή.    
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