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П Р О Г Р А М

9.30 Отварање скупа
Поздравна реч председника САНУ 
академика Владимира С. Костића

Прва сесија: Тесла у Србији 
Председавајући академик Дејан Б. Поповић

9.45 академик Зоран В. Поповић: „Никола Тесла и САНУ“
10.00 Др Драган Ковачевић: „Институт Николе Тесле у Београду – 

развој уз уважавање традиције“
10.15 Др Бранимир Јовановић: „Музеј Николе Тесле – како се чува 

и шири Теслино наслеђе“
10.30 Проф. др Јован Цветић: „Осамдесет година рада друштва за 

ширење научних сазнања Никола Тесла”
10.45 Проф. др Братислав Миловановић и проф. др Бранко 

Ковачевић: „Теслина открића и делатност ЕТ(Р)АН-а у 
контексту развоја електротехничког инжењерства“

11.00 Пауза за кафу

Друга сесија: Тесла - научник и проналазач
Председавајући академик Зоран В. Поповић

11.30 Зорица Циврић Флорес, Музеј науке и технике: „Никола 
Тесла – од Смиљана до Њујорка“

11.50 Проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ: 
„Теслино обртно поље и асинхрони мотори“

12.10 Проф. др Никола Рајаковић: „Дело Николе Тесле и модерни 
дистрибутивни и преносни системи“

12.30 Академик Зоран Љ. Петровић:„Теслини доприноси физици 
плазме и јонизованих гасова у светлу садашњих сазнања у 
физици плазме и њеним применама“



12.50 Академик Дејан Б. Поповић: „Комуникације без жица: од 
Тесле то Cloud-a“

13.10 Проф. др Душан Драјић: „Теслин допринос радиотехници“

13.30 Пауза са закуском у Клубу САНУ

Трећа сесија: Теслин легат
Председавајући проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ

14.30 Кратак филм о Теслином животу и делу који је припремио 
Музеј Николе Тесле

14.45 Проф. др Милић Стојић: „Тесла – мерна јединица магнетске 
индукције“

15.00 Проф. др Мирослав Бенишек: „Идеје, истраживање, 
реализација и патенти Николе Тесле у области машинства“

15.15 Др Бранимир Јовановић: „Тесла – научни и/или социјални 
феномен“

15.30 Др Зоран Николић: „Електрични погони транспортних 
средстава од Тесле до данас“

15.45 Завршна реч

16.00 Коктел у Клубу САНУ

18.00 Отварање изложбе Теслиних проналазака у Галерији науке и 
технике САНУ. Трајање изложбе од 11. до 25. јула

ОРГАНИЗАТОРИ ИЗЛОЖБЕ: 

Српска академија наука и уметности 
Музеј Никола Тесла
Електротехнички факултет Универзитета у Београду 
Електронски факултет Универзитета у Нишу 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација Р. Србије



ЕКСПОНАТИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА ИЗЛОЖБУ

Модел обртног поља
Модел генерисања, преноса и потрошње енергије
Модел Теслиног трансформатора
Модел машине на наизменичну струју
Аналогон трансформатора
Теслин генератор поља
Теслино јаје
Магнетна левитација
Поставка са синхроним и асинхроним мотором
Патенти Николе Тесле (3Д)
Холограмска конзола посвећена раду Николе Тесле
Захваљујући Тесли - дигитални излог ученика из основних 
школа Србије (кутак посвећен најмлађим посетиоцима)

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Академик Зоран В. Поповић, копредседник скупа
Академик Дејан Б. Поповић, копредседник скупа
Проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ, 
копредседник скупа
Др Бранимир Јовановић, директор Музеја Николе Тесле
Проф. др Бранко Ковачевић, председник АИНС
Др Милољуб Смиљанић, секретар АИНС
Др Драган Ковачевић, директор Института Николе Тесле у Београду
Проф. др Јован Цветић, Електротехнички факултет УБ
Проф. др Братислав Миловановић, Универзитет Сингидунум
Проф. др Владимир Катић, Факултет техничких наука УНС
Драгољуб Јакшић, потпредседник Удружења инжењера Србије
 





НИКОЛА ТЕСЛА И САНУ

Академик Зоран В. Поповић
Институт за физику и Српска академија наука и уметности

Предлог за избор Николе Тесле за правог члана Академије, за који се 
гласало 28. децембра 1892. године, није подржан довољним бројем 
гласова. Тесла је добио 8 од неопходних 10 гласова. Две године кас-
није Тесла је предложен за дописног члана. На гласању 25.01.1894. 
године добио је свих 15 гласова. У статусу дописног члана Тесла је 
провео 43 године. Године 1937. изабран је за редовног члана. 
На иницијативу Одељења техничких наука, Академија је 1950. 
године донела одлуку да се издају Теслина сабрана дела. Намера је 
била да се изда цела серија. Рукопис је прегледао академик Милутин 
Миланковић и препоручио Председништву Академије да се објави, 
што је и прихваћено. Прва и једина књига из те серије објављена 
је 1950. године, као Посебно издање САН под насловом „Дело 
Николе Тесле, I“ (књ. CLXXI, Одељење техничких наука САН, књ. I, 
Дело Николе Тесле, сакупио, средио и коментар написао Славко 
Бокшан, Београд, 1950). Поред наведене књиге, у Академијиној 
едицији „Живот и дело српских научника, књига 2, (1997, 22-67) 
академик Александар Маринчић и др Бранимир Јовановић су 
детаљно приказали Теслино дело уз попис Теслиних патената по 
земљама у којима су заштићени. Академија је самостално или са 
другим организацијама обележавала Теслине јубилеје. Посебно 
остаје у сећању изложба организована у Галерији САНУ поводом 
150. годишњице рођења Николе Тесле и каталог који је потписао 
академик Александар Маринчић, а који је издат тим поводом. 

П
РВ

А
 С

ЕС
И

ЈА
 



ИНСТИТУТ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У БЕОГРАДУ – 
РАЗВОЈ УЗ УВАЖАВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ

Др Драган Ковачевић
Електротехнички институт Никола Тесла А. Д. Београд

У раду су, на почетку, описане друштвене околности и допринос 
Николе Тесле, Српске краљевске академије, њеног председника и 
истакнутих чланова, као и професора Универзитета у Београду, 
на оснивању и почетку рада Института Николе Тесле у Београду. 
Укратко је приказан период убрзане, масовне и веома успешне 
електрификације земље, у другој половини 20. века, у чијој 
основи су уграђени принципи и патенти Николе Тесле из области 
наизменичних струја, а чему је значајно допринео, својим 
радовима, и Институт Николе Тесле. Истакнута је и мало позната 
чињеница да многе, и данас активне, институције имају корене у 
Институту Николе Тесле. Развијајући се уз уважавање традиције, 
Институт Николе Тесле је, радећи 80 година, ушао у фазу одрживог 
развоја у свим областима своје основне делатности у области 
електроенергетике: стратешке студије, испитивање и еталонирање 
и развој система савремене технологије.
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МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ – 
КАКО СЕ ЧУВА И ШИРИ ТЕСЛИНО НАСЛЕЂЕ

Др Бранимир Јовановић
Музеј Николе Тесле у Београду

Музеј Николе Тесле је данас по свему јединствена институција науке 
и културе у Србији и у свету.  Једини је музеј који чува оригиналну 
и личну заоставштину Николе Тесле. Међу оригиналним артефак-
тима налази се преко 160.000  докумената, 2000 књига и часописа, 
1200 историјско-техничких експоната, 1500 фотографија и стакле-
них фото-плоча, 1000 планова и цртежа из Теслине оставштине.
Од свог оснивања, 1952. године до данас, Музеј је прошао кроз 
неколико фаза развоја од првог техничког музеја бивше Југосла-
вије до савремене установе у којој се културно благо чува по 
највишим стандардима у посебно пројектованим климатизова-
ним коморама. Музеј данас поседује и сопствену лабораторију 
за конзервацију папира у којој се врши заштита и рестаурација 
докумената, књига и часописа.
Посебан вид заштите, али и предуслов за ефикасно ширење ин-
формација и знања,  представља дигитализација документарног 
материјала. Теслина оригинална документа су готово у потпуно-
сти дигитализована а потом и микрофилмована. Овим поступком 
је трајност грађе за будуће генерације осигурана и одвојена је ма-
нипулација која се спроводи над копијама од конзервације која се 
спроводи на оригиналима.
Музеј Николе Тесле, као комплексна установа заштите културних 
добара, прихвата визију „трајне и универзалне доступности до-
кументарног наслеђа“ као циљ коме тежи, али свакако дели суд-
бину многих сличних установа у погледу специфичних ограни-
чења у погледу доступности свих делова покретне заоставштине 
Николе Тесле.
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ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ДРУШТВА ЗА ШИРЕЊЕ 
НАУЧНИХ САЗНАЊА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Проф. др Јован Цветић
Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Иницијативом неколико професора и доцената Техничког 
факултета и многих електроинжењера у Београду створено је 
„Друштво за подизање Института Николе Тесле” са задатком да се 
великом југословенском научнику и проналазачу Николи Тесли на 
тај начин ода трајно признање. Оснивачка скупштина је одржана 
26. јануара 1936. године. Како је записано у оснивачким правилима 
Друштва, његов је задатак да подигне Институт Николе Тесле у 
Београду и да њиме руководи, да прославама, публикацијама, 
предавањима и сличним приредбама одаје нарочито признање 
Теслиним заслугама, да подстиче и помаже научни рад на пољу 
електрицитета на факултетима у Београду, Загребу и Љубљани 
давањем субвенција и стипендија. Прослава и свечана академија  
одржане су 26–31. маја у Београду, 30. маја у Загребу, 2. јуна и 12. јула у 
Смиљану, родном месту Николе Тесле. Након оснивања Института 
Николе Тесле, Друштво за подизање Института је 2. априла 1939. 
године прерасло у Друштво за унапређење науке и технике „Никола 
Тесла”. Друштво је наставило са радом, обележавањем Теслиних 
јубилеја и издавачком делатношћу. На иницијативу овог Друштва 
предложено је да се јединица једне електрофизичке величине 
назове по имену Тесле. Ова иницијатива је прихваћена 1954. године 
на конгресу Међународне електротехничке комисије (ИЕЦ) када је  
јединица за јачину магнетске индукције у Међународном систему 
мерних јединица (SI) названа Тесла (Т). Друштво се средином 1977. 
године организује као Југословенски савез друштава за ширење 
научних сазнања „Никола Тесла” и под тим именом је постојало све 
до распада Југославије деведесетих година. У Србији је деловало 
Друштво за ширење научних сазнања „Никола Тесла” Србије.  На 
заједничкој седници 28. децембра 1993. године Југословенски савез 
друштава за ширење научних сазнања „Никола Тесла” и Друштво 
за ширење научних сазнања „Никола Тесла” Србије постају 
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јединствена друштвена организација која делује на територији 
СР Југославије под именом Друштво за ширење научних сазнања 
„Никола Тесла”. Ово Друштво постоји и данас под истим именом. Од 
тада је Друштво, заједно са другим оранизацијама, било иницијатор 
и организатор више великих манифестација везаних за Николу 
Теслу.  Обележене су бројним активностима 140. годишњица 
Теслиног рођења у Српској академији наука и уметности 1996. 
године, а пет година касније 145. годишњица на Електронском 
факултету у Нишу. У оквиру прославе 150. годишњице Теслиног 
рођења Друштво је организовало VI међународни симпозијум 
„Никола Тесла” као и пратеће изложбе. У 2011. години Друштво 
је узело учешће у обележавању 155. годишњице организовањем 
VII међународног симпозијума „Никола Тесла”, као и две научне 
трибине.
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ТЕСЛИНА ОТКРИЋА И ДЕЛАТНОСТ ЕТ(Р)АН-А 
У КОНТЕКСТУ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ 

ИНЖЕЊЕРСТВА

Проф. др Братислав Миловановић, проф. др Бранко Ковачевић
Универзитет Сингидунум, Београд; Електротехнички факултет 

Универзитета у Београду

Велики број проналазача, научника, удружења, компанија и 
институција широм света оставио је неизбрисаве трагове у развоју 
електротехничке струке. У овом раду захваљујући чињеници да се 
у овој ( 2016)  години обележавају  јубилеји  Николе Тесле, великог 
проналазача и визионара (160. година од рођења) и  Друштва за 
ЕТ(Р)АН (60. ЕТАН/ЕТРАН конференција) пажња је посвећена 
утицају Теслиног непроцењивог дела и делатности ЕТ(Р)АН 
струковне организације на развој електротехничког инжењерства 
у Србији и шире. 
У сажетој форми указано је на велики допринос великог 
броја  проналазака и визионарских идеја Николе Тесле развоју 
електротехничког инжењерства на глобалном нивоу. Поред тога, 
приказани су резултати  више од шест деценија успешног деловања 
Друштва за ЕТ(Р)АН, најмасовније струковне организације у 
области електротехнике, који су се несумњиво одразили на развој 
електроинжењера, развој иновација, индустрије и науке у Србији 
и региону.
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НИКОЛА ТЕСЛА – ОД СМИЉАНА ДО ЊУЈОРКА

Зорица Циврић Флорес
Музеј науке и технике, Београд

Никола Тесла се школовао у Смиљану, Госпићу, Карловцу, Грацу 
и Прагу. У европском периоду живота радио је у Марибору, 
Будимпешти, Паризу и Стразбуру. На путу одрастања, школовања 
и рада обликовала су се његова животна уверења, као и идеје које ће 
се развијати до изума и открића. У Грацу је Теслину пажњу привукла 
Грамова машина, а на основу увида о несавршености њеног рада, 
зачела се идеја о обртном магнетном пољу У Будимпешти је идеја 
прерасла у изум и јасну представу о принципу рада индукционог 
мотора. Одлучујући напредак настао је у Прагу, а у Стразбуру и 
први Теслин мотор. Безуспешни покушаји у налажењу подршке 
да изум опредмети у индукциони мотор, утицали су на Теслино 
опредељење да од јуна 1884. живи и ради у Њујорку. Прво запослење 
добио је у Едисоновој фабрици машина где је радио до краја 1884. 
године, а потом наставља самосталан рад.
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ТЕСЛИНО ОБРТНО ПОЉЕ И АСИНХРОНИ МОТОРИ

Проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ
Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Прве мреже за пренос електричне енергије наизменичним 
струјама јавиле су се крајем деветнаестог века. Тада су коришћени 
електрични мотори са механичким комутатором, напајани 
једносмерним струјама, и нису постојала практична решења 
електричних мотора за наизменичне струје, што је ограничило 
ширу примену система са наизменичним струјама и напонима. 
Тесла је конструисао асинхрони мотор који ради на принципу 
обртног поља и који користи наизменичне струје. Теслин 
асинхрони мотор је имао кључну улогу у “рату струја”, где је 
допринео да мреже са наизменичним струјама постепено потисну 
мреже са једносмерним струјама. Фреквенција напона и струја 
у преносним и дистрибутивним мрежама је одређена тако да 
одговара особинама првих асинхроних мотора.
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ДЕЛО НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И МОДЕРНИ ДИСТРИБУТИВНИ 
СИСТЕМИ

Проф. др Никола Рајаковић
Електротехнички факултет Универзитета у Београду

У раду је приказан значај доприноса Николе Тесле основном 
концепту и техничким аспектима безбедности и сигурности 
трофазних наизменичних дистрибутивних и преносних система 
у пионирском периоду њиховог развоја. Генијални проналазак 
електромагнетног точка (индукционог мотора) је био кључни 
подстицај за великог проналазача да одлучније крене у смеру 
производње, преноса и дистрибуције електричне енергије и да 
реализује своје идеје које су суд времена издржале већ више 
од 100 година. Теслини патенти из области дистрибуције и 
преноса електричне енергије дефинитивно су утрли пут каснијем 
динамичном развоју електрификације као глобалног феномена. 
Савремени електроенергетски системи (ЕЕС) са високим учешћем 
обновљивих извора енергије и убрзаним развојем интелигентних 
мрежа представљају реалност која је антиципирана Теслиним 
промишљањима, а концепт одрживе енергетике и технологије 
енергетске ефикасности налазе своје исходиште у стваралаштву 
великог проналазача. Из тих разлога се у овом раду управо 
настоји осветлити повезаност Теслиног дела са софистицираним 
технологијама које се данас примењују у ЕЕС-у.
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ТЕСЛИНИ ДОПРИНОСИ ФИЗИЦИ ПЛАЗМЕ И 
ЈОНИЗОВАНИХ ГАСОВА У СВЕТЛУ ДАНАШЊИХ САЗНАЊА 

У ФИЗИЦИ ПЛАЗМЕ И ЊЕНИМ ПРИМЕНАМА

Академик Зоран Љ. Петровић*
Институт за физику и Српска академија наука и уметности

Важан део Теслиних истраживања била je физика јонизованих га-
сова. Та истраживања су искористила Теслин пробој у производњи 
високофреквентних високонапонских извора те је на тај начин из-
учавање плазми у радиофреквентним пољима доведено од рела-
тивно ниских учестаности до високих учестаности. Тесла је врло 
ефикасно демонстрирао принципе капацитивне и индуктивне 
спреге и побуде пражњења на ниском притиску.  Ови извори плаз-
ме су претеча данашњих уређаја за производњу интегрисаних кола. 
Поводом годишњице 2006. године припремљен је рад [1], који се 
пре свега бавио Теслиним доприносима као претечама савремених 
уређаја за плазма нагризање.  У овоме раду прошириће се та веза у 
правцу микропражњења као и у правцу режима рада за напајање 
са више различитих фреквенција.  Нажалост, Тесла у овим радови-
ма није обраћао пажњу (за разлику од Пупинових сличних изуча-
вања) на основни гас, он је све то називао вакуумом иако се ради 
о гасу на нижем притиску.  Зато је тешко ставити његове резултате 
у перспективу данашње физике и по питању кинетике плазме и по 
питању плазмахемијских реакција.
Друга истраживања којима се бавио Тесла била су усмерена ка 
пражњењима на атмосферском притиску.  Управо је његова слика 
разгранатог стабла стримера који иду од извора веома високог на-
пона прави приказ настанка муња кроз пролазак огромног броја 
стримера у свим правцима док се не створи проводни канал.  Фи-
зика пражњења у атмосфери доживела је велики напредак у свету 
посебно кроз изучавање пражњења изнад облака, пражњења на 
другим планетама и на крају кроз детекцију настанка парова че-
стица материје и антиматерије које формирају бежећи електрони и 
закочно зрачење. Са друге стране, познавање пражњења на ниском 
притиску и нове идеје довели су до развоја великог низа извора 
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неравнотежне плазме на атмосферском притиску који су омогући-
ли експлозију плазма медицине, па чак и најновију моду примене 
плазме у пољопривреди.
Научници из наше земље дају велики допринос стварању савре-
мене слике, од дефинисања услова за вишефреквентно напајање 
радиофреквентних плазми, преко плазма млазева и плазма игли 
па све до најновијих теорија за опис стримера и атмосферског 
пражњења.  Претерано је рећи да је Тесла зачетник свега тога, по-
знавање основних процеса у то време било је јако слабо, није било 
могуће моделовати и дати синтезе па онда пројектовати нове про-
доре, али својим високонапонским изворима Тесла је био у самом 
почетку напретка ове врсте истраживања. У нечему је ипак био 
главни идејни предводник: то су плазма сијалице као еколошки 
прихватљивији извори светлости. Физика плазме није ни главна 
ни битна линија Теслиног рада али да је дао само тај допринос, он 
би био забележен великим словима у историји науке.  
[1]Zoran Lj. Petrović, Тhe Contribution of Nikola Tesla to Plasma Phys-
ics and Current Status of Plasmas that He Studied, Serbian Journal of 
Electrical Engineering Vol. 3, No. 2, November 2006, 203–216
_________________________________________
*У сарадњи са сарадницима Драганом Марић, Сашом Дујко, Невеном Пуач и 
Горданом Маловић, из Института за физику у Београду 
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КОМУНИКАЦИЈЕ БЕЗ ЖИЦА: ОД ТЕСЛЕ ТО CLOUD-A

Академик Дејан Б. Поповић
Институт техничких наука САНУ

Визионарство и креативност Николе Тесле су отворили бежични 
свет комуникација и преноса енергије. Тесла је иновацијама показао 
да је могуће: 1) посматрати спољашност објеката и сазнати каква је 
њихова унутрашњост; 2) разговарати са неким и видети га и када 
не постоји директан физички контакт; 3) управљати уређајима и 
системима са којима не постоји материјална веза. Никола Тесла је 
у свом емпиријском истраживању стварао НАУКУ, а резултати су 
ТЕХНОЛОГИЈА, и тиме је доказао своју различитост у односу на 
своје истовременике. Бежична комуникација се може дефинисати 
као пренос информација електромагнетским таласима. Листа 
бежичних уређаја који нас данас окружују подсећа на лексикон, јер 
скоро да не постоји домен у коме није примењено даљинско мерење 
или управљање у неком облику: мобилна телефонија, радио и 
телевизијски системи, управљање летилицама, возила без возача, 
васионска осматрања, океанска осматрања, прогнозе времена, 
демографске студије, заштита земљишта и вода, медицински 
имплантибилни системи, телероботика. У излагању је тежиште 
на принципима који омогућују да информација “зрачи” кроз 
материјал или вакуум. Слање информације је процес генерисања 
модулисаног електромагнетског поља, а пријем процес екстракције 
сигнала и претварање у облик погодан за употребу. Модулисано 
електромагнетско поље на тај начин директно управља удаљеним 
системом, тако да се у ширем смислу ова бежична комуникација 
може схватити и као пренос енергије.

ДРУ
ГА

 С
ЕС

И
ЈА

 



ТЕСЛИН ДОПРИНОС РАДИОТЕХНИЦИ

Проф. др Душан Драјић
Електротехнички факултет Универзитета у Београду 

У току свога дугог стваралачког живота Тесла је пријавио и 
добио више стотина патената у разним земљама. У почетку појам 
радиотехника није ни коришћен и Теслини патенти су везани 
највећим делом за производњу, пренос и коришћење електричне 
енергије. Међутим, изложени принципи су се често могли 
применити и у радио преносу. У овоме раду је дат кратак приказ 
оних патената који се могу користити у радиотехници. Такође, 
посебно је коментарисан спор са Марконијем око радио патента, 
који је Тесла, нажалост тек постхумно, добио.
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ТЕСЛА – МЕРНА ЈЕДИНИЦА МАГНЕТСКЕ ИНДУКЦИЈЕ

Проф. др Милић Стојић
Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Међународни систем јединица (SI) садржи седам основних је-
диница: метар, килограм, секунда, ампер, келвин, мол и кандела 
којима одговарају основне величине: дужина, маса, време, јачина 
електричне струје, термодинамичка температура, количина гра-
дива и јачина осветљења. Поред основних, SI поседује и известан 
број изведених јединица за разне величине међу којима и јединицу 
магнетске индукције – Тесла, која је усвојена на састанку Међуна-
родног комитета за тегове и мере (CIPM) у октобру 1960. године 
у Паризу. У овом раду, описана је процедура предлагања и посту-
пак усвајања јединице Тесла, који није прошао без тешкоћа и про-
тивречности.          
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ИДЕЈЕ, ИСТРАЖИВАЊА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПАТЕНТИ 
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У ОБЛАСТИ МАШИНСТВА

Проф. др Мирослав Бенишек1 и др Бранимир Јовановић2

1Машински факултет Универзитета у Београду
2Музеј Николе Тесле у Београду

Најважнија  открића у области електротехнике Никола Тесла је 
остварио крајем деветнаестог века. Тада у четвртој деценији жи-
вота започиње истраживања на више различитих тема, а посебно 
га  заокупљују она на пољу високих напона и високих фреквенција, 
која су га довела до значајних експеримената у Колорадо Спрингсу. 
Такође на основу својих идеја и извршених експеримената запо-
чиње да гради на Лонг Ајленду  велику антену светске радио-ста-
нице. Добијена финансијска средства за овај пројекат, обезвредила 
је настала криза на берзи, тако да су радови на антени прекинути. 
У жељи да дође до финансијских средстава Никола Тесла окреће 
се истраживањима у области машинства. Следећих двадесет и пет 
година до краја живота посвећује се истраживањима искључиво 
у области машинства. Тесла је започео своја истраживања прено-
са енергује са механичког система на флуид и обрнуто. Дошао је 
до оригиналног решења користећи адхезивна и вискозна својства 
флуида у граничном слоју близу зидова маханичког система, који 
се састоји од блиско причвршћених ротирајућих дискова за вра-
тило, уместо лопатица хидрауличних турбомашина. На овај начин 
Тесла је открио потпуно јединствени принцип преноса енергије 
користећи трење. Овај принцип је применио на многе реализоване 
машине које је и патентирао: пумпе, турбине, вакуум пумпе, ком-
пресоре, протокомере, мераче брзина, брзинометре бродова, мера-
че фреквенција… Ови Теслини проналасци су приказани у раду. 
Посебна пажња је посвећена његовим проналасцима  и патентима: 
флуидној диоди и апарату за ваздушни транспорт.
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ТЕСЛА – НАУЧНИ И/ИЛИ СОЦИЈАЛНИ ФЕНОМЕН

Др Бранимир Јовановић
Музеј Николе Тесле у Београду

Огромна понуда различитих наслова на интернету који за тему 
имају Теслин живот и рад, најчешће сумњиве садржине, и веома 
скромна понуда истраживачких радова на тему Теслиних научних 
идеја – две су стране феномена ’’Тесла’’. 
Лакше је објаснити разлоге Теслиног одсуства из озбиљне научне 
литературе. Историјом Теслиног живота и његових научних идеја 
код нас су се углавном бавили историчари аматери – инжењери, 
поштоваоци Теслиног дела. Историја науке као научна дисциплина, 
у Србији је донедавно била готово непозната а методологија 
истраживања у историји науке, још је у повоју. С друге стране, у 
Америци – земљи у којој је Тесла провео већи део живота и чији 
је држављанин био – постоји знатан научни потенцијал у виду 
школованих историчара науке али Теслина научна оставштина 
која се у целини чува у Београду, за њих је била до скора готово 
недоступна. Дигитализацијом докумената која је скоро спроведена, 
грађа постаје доступна истраживачима и отвара се могућност да се 
степен научног разумевања и број научних радова знатно повећа у 
будућности.
Теслина популарност у масовним медијима и његова привлачност 
за уметнике и аматере истраживаче, представља социјални 
феномен који има више аспеката. Интерес младих за Теслу могао 
би  се посматрати као вредност сама по себи, када он не би био 
усмерен  ка сензационалистичким конструкцијама и темама. 
Младе посебно интригира нека врста мешавине реалности и 
фантазије која се везује за Теслин живот и рад.  Преусмеравање тог 
интересовања на образовне и васпитне садржаје је од капиталног 
значаја у процесу подршке развоју личности младих.
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ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА 
ОД ТЕСЛЕ ДО ДАНАС

Др Зоран Николић
Институт техничких наука САНУ

Један од основних компонената технолошког развоја у 20. веку 
представља интензиван развој саобраћаја и разних видова транс-
портних средстава. У овом раду је приказано како је велики про-
налазач и визионар, Никола Тесла видео и шта је радио на развоју 
транспортних средстава на води, копну и железници са електрич-
ним погоном, и како су се та средства развијала до данас. 
Крајем 19. века је већ постојао електрични погон подморница јед-
носмерним системом. У раду је објашњено Теслино залагање за 
развој електричних погона највећих бродова са електричним по-
гоном, тако да је и први носач авиона 1927. године поседовао наи-
зменични погон. На неким врстама бродова техничке флоте као 
и нафтним платформама са динамичким позиционирањем елек-
трични погон није никада напуштена данас се скоро сви велики 
путнички бродови праве са Азипод електричним погоном. За по-
себне намене проучавају се и нове врсте погона бродова и подмор-
ница, као што је магнетохидродинамичка (МХД).
Посебно је објашњено Теслино подржавање развоја електричних 
возила (ЕВ), мада је почетком 20. века појавом снажнијих и робус-
нијих возила покретаних моторима са унутрашњим сагоревањем 
(СУС), развој ЕВ запостављен и потиснут у страну. У нашој земљи 
је проучавање ЕВ започето средином друге половине прошлог века 
и направљено је више успешних експеримената. Због одређених 
предности које поседују, постоје велика очекивања даље примене 
ЕВ. У наставку је приказан развој електричних возила на шина-
ма, мада је прво овакво возило направљено још 1839. године. Тесла 
је покушавао да направи електрични погон локомотиве са асин-
хроним мотором али без већег успеха јер се на тадашњем стању 
развоја енергетских претварача није могла остварити регулација 
брзине асинхроног мотора. Електрични погон шинских возила 
обележио је другу половину 20. века. Крајем 20. века реализовани 
су погони брзих возова са линеарним пољем и магнетском левита-
цијом (Маглев). 
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