
                    Никола Тесла 

Рођен 10.06.1856. године, преминуо 07.01.1943. године.              

 
Један је од највећих српских научника. Најзначајнији радови су му :  

1. Пренос електричне енергије на даљину без већих губитака.         

2. Обртно магнетно поље и полифазни системи наизменичне струје.                                                           

3. Теслин осцилатор и Теслин трансформатор−Теслине струје.          

4. Теледириговање.                                                                                          

5. Пренос електричне енергије без жичним путем.                               



Сваки проналазак је изузетан по значају за људску цивилизацију. 

Градови су велики потрошачи електричне енергије, користе велику 

снагу електричне струје(P=U∙I). Када се користи једносмерна струја, 

напон не сме да буде велике вредности због опасности од поља, 

зато су струје огромне јачине те губици на топлоту на жицама 

којима се енергија транспортује претерано су велики (Q=I²∙R∙t).      

Ако се користи наизменична струја која се може трансформисати, 

може се напон повећати а јачина струје смањити и да се опет сва 

снага пренесе, тада су губици мали на водовима (на жицама). 

Трафо станице подижу напон до 350kV на далеководима, а смање 

на 230V за градску мрежу. Све државе користе овај вид транспорта 

електричне струје, а због тих разлога је Тесла и водио битку са 

научницима  свог времена који нису видели предност наизменичне 

струје коју је Тесла први остварио. Он је направио вишефазне 

системе производње струје који су омогућили  остваривање 

обртног магнетног поља у електромоторима, Теслиног типа.       

Прва електрана наизменичне струје је направљена на Нијагариним 

водопадима са Теслиним начином транспорта електричне струје.                                                                                        

Теслине струје настају у Т-осцилатору које се могу трансформисати 

на Теслином трансформатору. На слици је дат цео систем: 

 



                                    

 

На шеми је приказан део осцилатора лево и трансформатор десно.  

Због великог напона Теслине муње које се појављују су биле и до 

20 m дугачке. Теслине струје имају примену  у науци  и медицини. 

Теледириговање данас срећемо свугде, а први је остварио Тесла са 

малим бродићем којим је могао да управља помоћу радио теласа. 

Пренос електричне енергије без жица и без губитака на околину 

цивилизација није још остварила, а функционише тако да су 

потрошач и извор енергије једна целина, да су заједно једно коло 

које размени енергију путем електромагнетног таласа.                 

Само између њих се размени енергија, не иде на материју околине. 

 



Михајло Пупин 

 
Рођен 09.10.1854. године, преминуо 12.03.1935. године.                 

Свакако је најуспешнији српски научник и остварио веома значајне 

утицаје на решавање српског питања по питању државности.         

Био је професор америчком преседнику Вудро Вилсону, који је на 

Версајској конференцији (1919. године) помогао праведном 

одређивању граница српских територија. Од научних радова за 

Пупиново име се везују калемови за телефонију, екран са оловном 

заштитом код снимања са Рентгенским зрацима (флуоросцентни 

екран на оловном стаклу) и још многи други. 

 


