
Δυναμικό ηλεκτρικού πεδίου  

 

 

     Σε κάποια θέση στον χώρο υπάρχει ένα φορτίο Q – 

‘πηγή’, που δημιουργεί στον περιβάλλοντα χώρο ηλεκτρικό 

πεδίο. 

Στο σημείο Γ, του χώρου και σε απόσταση r  από τη ‘πηγή’ 

Q, τοποθετείται ένα δοκιμαστικό φορτίο q. 

Το σύστημα των δυο φορτίων έχει αποθηκευμένη ποσότητα ενέργειας που ονομάσαμε 

ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και είναι ίση με : 

          
        

 
                       (1)*             

(*) τα πρόσημα λαμβάνονται υπόψη στον αριθμητικό υπολογισμό της (1)  

 

Στην (1) κάνουμε μια τροποποίηση στη μορφή της και … 

                                                
        

 
    

   

 
              ό                    (2) 

 

     Τι ονομάσαμε δυναμικό ;    Την έκφραση          
   

 
            (3) 

    Από τι εξαρτάται η τιμή του δυναμικού ;   Από τη πηγή Q και από τη θέση του σημείου, 

στο οποίο το δυναμικό αναφέρεται. 

   Εξαρτάται το δυναμικό από το δοκιμαστικό φορτίο ;   Όχι,  λέει η σχέση (3) 

  Πώς εξελίσσεται το δυναμικό όταν απομακρυνόμαστε από τη πηγή Q ;   Μειώνεται και 

στο άπειρο μηδενίζεται 

  Ποια η μονάδα μέτρησης του δυναμικού ;   η σχέση (2)                λέει ότι η μονάδα 

είναι το Joule/C  το οποίο ονομάζεται Volt  

  Τι εκφράζει το δυναμικό ;  ποια είναι δηλαδή η αξία του εν λόγω μεγέθους;  Η απάντηση 

είναι στη σχέση σχέση (2) ! 

                                                       

                    

Δηλαδή :       Δυναμικό    x    δοκιμαστικό φορτίο  =  Δυναμική ενέργεια  



Παράδειγμα (Ι) 

         Σε κάποιο σημείο του χώρου υπάρχει μια πηγή Q, που δημιουργεί στο Γ δυναμικό με 

τιμή –έστω- VΓ = 0,3 volt.  Στο σημείο αυτό τοποθετείται ένα άλλο δοκιμαστικό φορτίο q=2 

C. Ποια η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δυο φορτίων ; 

Απάντηση : 

          Δυναμικό    x    δοκιμαστικό φορτίο  =  Δυναμική ενέργεια    U = 0,3  x  2 = 0,6 Joule 

 

 

Παράδειγμα (ΙΙ) 

 

     
   

 
    Η διπλανή εξίσωση προσδιορίζει τη μορφή 

του διαγράμματος, που εικονίζεται. 

Απλά,  δείτε το! 

 

 

 

 

Παράδειγμα (ΙΙΙ) 

 

           
   

 
           

      

   
            

      

                         

 

 

Παράδειγμα (ΙV) 

 

     
   

 
                 

      

  
  

              

     
    

   

 
 
        

   

                   

 



 

                                            VΣ=+10  volt 

 

Q   

 

 

(α)   Ισχύει                          

…Οπότε η U θα είναι +10 Joule, μόνο στη 

περίπτωση που το q=+1 C  !!! 

(β) Ναι!  Είναι σωστό αφού              

                    

(δ)  Όχι, όχι!  Η εξίσωση       
   

 
 λέει ότι θετικό δυναμικό σημαίνει θετική πηγή +Q και 

αντιστρόφως. 

(γ) Το ερώτημα τούτο απαιτεί μια ανάλυση, που μόνο αν κάποιος μελετήσει την επόμενη 

ανάρτησή μου σχετικά με τη διαφορά δυναμικού, θα είναι σε θέση να δώσει πλήρη 

απάντηση και να καταλάβει ότι …ο πολιτισμός μας στηρίζεται στην αυθόρμητη ροή 

φορτίων, μια αυθόρμητη ροή που προσομοιάζει με αυτή του νερού που ρέει προς 

χαμηλότερα ύψη, με αυτή του ανέμου που τρέχει προς τις περιοχές μικρότερης πίεσης, με 

αυτή της θερμότητας  που ρέει από το θερμό προς το κρύο κ.ο.κ. 
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