
Διαφορά δυναμικού 

 

   Γνωρίσαμε το δυναμικό      
  

 
,  το οποίο : 

 Είναι αριθμητικό μέγεθος,  

 Αφορά κάθε θέση ηλεκτρικού πεδίου,  

 Δημιουργείται από ένα ακίνητο φορτίο-‘πηγή’… 

 Μετράται σε volt 

 …και πολλαπλασιαζόμενο με το δοκιμαστικό φορτίο ±q , 

που θα ‘καθίσει’ σε κάποια θέση –γνωστού δυναμικού-  

μας δίνει Δυναμική Ηλεκτρική Ενέργεια. 

 

Στο σχήμα έχουμε δυο σημεία (Ρ, Σ),  σε ένα πεδίο που δημιουργεί μια θετική σημειακή 

‘πηγή’ +Q.  Το δυναμικό στα σημεία αυτά έχει διαφορετική τιμή, αφού τα σημεία απέχουν 

διαφορετικές αποστάσεις από την ‘πηγή’ και αυτό αρκεί! 

Λέμε διαφορά δυναμικού μεταξύ δυο σημείων την έκφραση : 

                                                                                                                     (1) 

 

Ας καταλάβουμε την σημασία που έχει η σχέση   (1) , ανεξάρτητα  σε ποια μορφή 

αναφερόμαστε. 

 

1η  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΞΙΑ  

Αν  ξέρουμε τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δυο σημείων π.χ. Σ και Ρ, τότε ξέρουμε πόσο θα 

αυξηθεί ή πόσο θα μειωθεί η δυναμική ηλεκτρική ενέργεια, στην περίπτωση που ένα 

φορτίο δοκιμαστικό μεταφερθεί από το Σ στο P ή από το P στο Σ. 

Πώς ;    Έστω ότι το δοκιμαστικό πάει από το PΣ  (βλέπε σχήμα) 

              

                                                             

               

Ας κρατήσουμε από αυτή την ανάλυση ότι γενικά ισχύει :                           (2) 

 

Αν                                                                                  



 

            VP =+4 volt    

                                  q=+2 C 

 

                                 VΣ =+2,5 volt     

Ενώ 

Αν                                                                                    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Στη μετάβαση ΡΣ  του παραδείγματός μας, η U μειώθηκε.  Γιατί ; 

 

 

Ας δούμε ένα αριθμητικό απλό παράδειγμα, όπου ένα φορτίο q κινείται από το P στο Σ 

 

 

Θέση Ρ :                          

Θέση Σ:                            

Επομένως 

         Έχουμε μείωση κατά 3 joule 

 

Στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήγαμε αν λέγαμε :  

                                                                                                  

 

                                                                           Τελική τιμή δυναμικού                    Αρχική  τιμή δυναμικού 

 

 

 

Ηθικό δίδαγμα ενότητας  :    

(Διαφορά δυναμικού)    x    (δοκιμαστικό φορτίο) =  αύξηση ή μείωση της U  

 

  



 

            VP =+4 volt    

                                  q=+2 C 

 

                                 VΣ =+2,5 volt     

 

            VP =+4 volt    

                                  q=+2 C 

 

                                 VΣ =+2,5 volt     

2η  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΞΙΑ  

                                                                     Όπως έχουμε αναφέρει ισχύει : 

Θέση Ρ :                          

Θέση Σ:                            

 

Έστω ότι τα σημεία Σ και Ρ είναι ενωμένα με ένα 

αγωγό.  Τοποθετούμε το φορτίο q στο σημείο Ρ και 

έτσι μπαίνει ένα απλό ερώτημα: 

Το φορτίο θα μείνει στο σημείο Ρ ή –βλέποντας τον αγώγιμο δρόμο- θα πάει στο Σ ; 

Λοιπόν! 

Το φορτίο θα επιλέξει να πάει σε εκείνη τη θέση, για την οποία θα εμφανιστεί η 

μικρότερη τιμή στη U. 

Επομένως θα πάει στη θέση Σ.   Η δε ενέργεια των 3 joule θα αποδοθεί και θα γίνει 

θερμότητα ή φως ή ό,τι άλλο σχεδιάσαμε και παρεμβάλλαμε ανάμεσα στα Σ και Ρ για να 

απάγει την ενέργεια των 3 joule.  Έτσι λειτουργεί ο ηλεκτρισμός! 

  Ηθικό δίδαγμα ενότητας :    

Η διαφορά δυναμικού αποτελεί προϋπόθεση αυθόρμητης κίνησης φορτίων.  (Η διαφορά 

θερμοκρασίας είναι το αίτιο της αυθόρμητης ροής θερμότητας, η υψομετρική διαφορά 

είναι το αίτιο αυθόρμητης ροής του νερού,  κ.ο.κ.) 

 

3η  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΞΙΑ  

                                                              

Κατά τη μετάβαση του δοκιμαστικού φορτίου q από 

τη θέση P στη θέση Σ, ασκήθηκε στο φορτίο η 

δύναμη του Coulomb (δεν μας νοιάζει αν είναι 

ελκτική ή απωστική, παρά μόνο ότι υπάρχει !) 

Δύναμη υπάρχει, διαδρομή υπάρχει, άρα υπάρχει 

έργο της δύναμης του πεδίου! 

Για αυτό το έργο –χωρίς απόδειξη- ισχύει : 

                                                          

ή  με μαθηματική διατύπωση  :                       

Το έργο εκφράζει πόσο μειώθηκε ή αυξήθηκε η U.            σημαίνει το σύστημα 

απέδωσε ενέργεια ( U  ), ενώ το          σημαίνει το σύστημα έλαβε ενέργεια ( U ). 
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