
Νίκολα Τέσλα 

Ραφαήλ Μίχος  

Μάρκος Μπρούµας 

Δηµήτρης Μπαράκος 

Ορέστης Μητράκος 



Η ζωή του 

l  Ο Νίκολα Τέσλα γεννήθηκε το 1856 στην Κροατία. Το 1870 συνέχισε 
την εκπαίδευση του στο Real Gymnasium της πόλης Ράκοβατς. Εκεί 
ένας καθηγητής του τον παροτρύνει να ασχοληθεί µε τον 
ηλεκτροµαγνητισµό του. Σπούδασε στην Ανώτατη Πολυτεχνική σχολή 
του Γκράτζ. Το 1884 φτάνει στις ΗΠΑ, αφού πρώτα έχει αποκτήσει 
πολύτιµη εµπειρία γύρω από τις γεννήτριες και τους κινητήρες στην 
Ουγγαρία και την Γαλλία. Εκεί ο Τόµας Έντισον, τον προκάλεσε-
προσκάλεσε να επισκευάσει τις µηχανές του  ατµόπλοιου Oregon και 
αυτός κατάφερε να το κάνει µέσα σε µία νύχτα. Κερδίζει έτσι την 
εµπιστοσύνη του. Γρήγορα όµως χωρίζουν οι δρόµοι τους και ο Τέσλα, 
δηµιουργεί την δική του εταιρεία. Έπειτα από πλήθος εφευρέσεων και 
αφού δέχτηκε πλήθος τιµών κατά τη διάρκεια της ζωής του πεθαίνει το 
1943.Τον βρήκαν 2 µέρες αφού πέθανε, καθώς ως συνήθως είχε 
τοποθετήσει µία ταµπέλα στην πόρτα του δωµατίου του που έλεγε 
«Μην ενοχλείτε, εργάζοµαι». 







Εφευρέσεις του 



Πηνίο Τέσλα 

Το πηνίο Τέσλα είναι ένα είδος συντονιζόµενου 
µετασχηµατιστή. Χρησιµοποιείται για την παραγωγή υψηλής 
τάσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πηνία Τέσλα παράγουν 
υψηλότερη τάση ρεύµατος από άλλες ηλεκτροστατικές 
µηχανές. Ο Τέσλα χρησιµοποίησε αυτές τις σπείρες για τη 
διεξαγωγή πρωτοπόρων πειραµάτων στον φωτισµό µε πηγή 
το ηλεκτρικό ρεύµα (φωταγώγησε όλο το Σικάγο για µία ώρα 
µε λάµπες που έπαιρναν την ενέργεια του από ένα πηνίο), 
στο φωσφορισµό, στις ακτινογραφίες µε ακτίνες Χ, στην 
ηλεκτροθεραπεία µε εναλλασσόµενο ρεύµα και τέλος στην 
µαζική µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας 
χωρίς καλώδια. Τα κυκλώµατα του πηνίου Τέσλα 
χρησιµοποιήθηκαν  για την ασύρµατη τηλεγραφία µέχρι τη 
δεκαετία του 1920. 





Ασύρµατος   

l  Ο Τέσλα µε 13 εφευρέσεις που έκανε βοήθησε 
ουσιαστικά στη εκποµπή και λήψη 
ραδιοκυµάτων, βοηθώντας στη δηµιουργία του 
Ασύρµατου και του Ραδιοφώνου. Η εφεύρεση 
αυτή του καταχωρήθηκε το 1954. 



Λαµπτήρας Τόξου 

l  Τον καιρό τον οποίον δούλευε στην εταιρεία του 
Έντισον βοηθά στην δηµιουργία των 
λαµπτήρων τόξου. Το φως σ' αυτούς τους 
λαµπτήρες προέρχεται από ευγενή αέρια. 
Δηλαδή είδος λαµπτήρων τόξου είναι τα φώτα 
νέον. 





Ηλεκτρική Καρέκλα 

l  Ο Τέσλα εφηύρε επίσης την ηλεκτρική καρέκλα, 
την οποία στην συνέχεια πούλησε στις φυλακές 
Σινγκ-Σινγκ. Το 1890 µάλιστα εκτελέστηκε ο 
πρώτος βαρυποινίτης στις ΗΠΑ 





Άλλες εφευρέσεις 

l  Βοήθησε τον Ρέντγκεν στη δηµιουργία των 
ακτίνων-Χ. Παράλληλα φήµες λένε ότι είχε 
καταφέρει να δηµιουργήσει µία µηχανή που 
εξέπεµπε ηλεκτροµαγνητικούς παλµούς η οποία 
το 1898 είχε προκαλέσει σεισµό στην Νέα 
Υόρκη. 





Συνεισφορά του 

Με τις ανακαλύψεις του θεµελίωσε τις επιστήµες 
της ροµποτικής του τηλεχειρισµού, της 
βαλλιστικής, της πυρηνικής και θεωρητικής 
φυσικής. Προς τιµήν του η µονάδα µέτρησης 
έντασης ηλεκτρικού πεδίου στο S.I. ονοµάστηκε 
Τέσλα. 1 Τέσλα ισούται µε: ένα Νιούτον ανά µέτρο 
ανά Αµπέρ. (1T = 1 N/A*m)  





Πηγές 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D
%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE
%BB%CE%B1_%CE%A4%CE%AD
%CF%83%CE%BB%CE%B1  



Ευχαριστούµε για την 
προσοχή σας!!! 


