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Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοσκελούς

Φέρνουµε ένα τρίτο σηµειακό αρνητικό

παράλληλη προς την βάση ΒΓ, όπως στο

i)  Να σχεδιάστε την ένταση του πεδίου

ii) Ποια είναι τα πρόσηµα των φορτίων

iii) Αν |q1|= 1µC, πόσο είναι το φορτίο

Απάντηση: 

i) Αφού το υπόθεµα είναι αρνητικό

µη. 

ii)  Η ένταση στο Α είναι το διανυσµατικό

q1 και q2 αντίστοιχα και οι οποίες

και το q2 θετικό φορτίο. 

iii)  Η ένταση Ε είναι παράλληλη στην

νου (εντός εναλλάξ) ενώ η γωνία

νίες όµως Β και Γ είναι ίσες

βρούµε την ένταση είναι ρόµβος
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Πόσο είναι τα φορτία; 

 

ενός ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται δύο σηµειακά φορτία

σηµειακό αρνητικό φορτίο –q στην κορυφή Α και παρατηρούµε

ΒΓ όπως στο σχήµα. 

ένταση του πεδίου στην κορυφή Α. 

πρόσηµα των φορτίων q1 και q2; 

είναι το φορτίο q2; 

 
είναι αρνητικό (-q) η ένταση του πεδίου στο Α έχει αντίθετη

είναι το διανυσµατικό άθροισµα των εντάσεων Ε1 και Ε2 που οφείλονται

οι οποίες πρέπει να είναι όπως στο σχήµα. Αλλά τότε

παράλληλη στην βάση ΒΓ, αλλά τότε η γωνία φ ισούται µε την

λάξ ενώ η γωνία θ είναι ίση µε την γωνία Γ, ως εντός εκτός και

Γ είναι ίσες, οπότε φ=θ. Συνεπώς το παραλληλόγραµµο που

είναι ρόµβος, αφού η διαγώνιος διχοτοµεί την γωνία. 

Άρα Ε1=Ε2. (1) 

   Στατικός Ηλεκτρισµός 

1

σηµειακά φορτία q1 και q2αντίστοιχα. 

παρατηρούµε ότι δέχεται δύναµη F 

έχει αντίθετη φορά από την δύνα-

που οφείλονται στα φορτία 

σχήµα Αλλά τότε το q1είναι αρνητικό 

ισούται µε την γωνία Β του τριγώ-

ός εκτός και επί τα αυτά. Οι γω-

παραλληλόγραµµο που σχεδιάσαµε για να 
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Όµως 2
1

1 a

q
kE =  και 2

2
2 a

q
kE =  (2) 

Όπου α οι ίσες πλευρές του τριγώνου. 

Από (1) και (2) |q1| = |q2| 

Συνεπώς q1= - 1µC και q2 = + 1µC. 
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