
NIKOLA TESLA

                                



• Nikola je bil sin Ličana Milutina Tesle in Georgine-Đuke 
Mandić iz znane liške družine.
Tesla je v svojem življenju patentiral več kot 700 
patentov, brez katerih bi si današnji svet težko 
predstavljali. Po šolanju v Gradcu, Pragi, Budimpešti in 
Parizu je Tesla odšel v ZDA. Tam je najprej sodeloval s 
Edisonom, nato pa je zgradil svoj laboratorij. 



Ukvarjal se je s problemi prenosa električne energije na velike 
razdalje. Izdelal je transformator, ki je deloval na izmenični tok. 
Da bi se ta uveljavil pred enosmernim tokom, ki ga je 
zaznamoval Edison, je moral N. Tesla  izumiti električne 
naprave za izmenični tok. 



Tesla je bil prvi, ki mu je uspel brezžični prenos 
informacije z elektromagnetnimi valovi: patent za 
daljinsko upravljanje je prijavil l. 1897, z daljinskim 
upravljalcem pa je ladjo vodil več kilometrov. Njegova 
velika želja po brezžičnem prenosu električne energije je 
bila za tisti čas preuranjena. Zato pa je s svojo 
hidroelektrarno na Niagari in daljnovodi do Buffala v 
državi New York leta 1896 postavil temelje sodobnemu 
elektroenergetskemu sistemu.



Mnogi njegovi izumi tvorijo osnovo sodobne uporabe 
električne energije. 

 Njegov najznamenitejši izum je večfazni indukcijski 
elektromotor, ki ga je zgradil leta 1882 in deluje na njegovem 
načelu izmeničnega električnega toka. Po njem se imenuje 
sestavljena enota za gostoto magnetnega polja tesla. Enoto 
so imenovali leta 1960 na 11. generalni konferenci za uteži in 
mere (Conférence Générale des Poids et Mesures) v Parizu

večfazni indukcijski elektromotor



Čeprav večina njegovih patentov pokriva področje 
elektrike, pa je deloval tudi na mnogih drugih. Teslina 

znamenita izuma sta tudi Teslino navitje in turbina brez 
lopatic.



Tesla je leta 1891 dobil ameriško državljanstvo.
Ameriška revija Life ga je uvrstila med 100 

najpomembnejših ljudi v zadnjih 1.000 letih. V omenjeni 
reviji so ga označili, kot enega najdaljnovidnejših 

izumiteljev sodobne dobe. Njegovi prispevki na področju 
vrtljivih magnetnih polj in izmeničnega električnega toka so 

omogočili elektrifikacijo sveta.



Nikola Tesla in kozmična hitrost
• Dve neodvisni skupini raziskovalcev sta objavili 

da je svetlobna hitrost(300.000 km/s) največja 
hitrost na Zemlji. Toda so v genialno 
zamišljenem eksperimentu dokazali, da obstaja 
hitrost ki prekaša svetlobno hitrost. Kozmična 
hitrost. To so pa naredili tako, da so postavili 
oddajnik, ki je z močjo 10Ghz oddajal paket 
elektromagnetnega polja na malo oddaljeno 
anteno. 
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