
ZAMANIN

Nikola Tesla tüm en büyük mucitlerinden belki de en

bugün hala ismi birçok ismin gerisinde. 20. ve teknolojilerinin olan

Tesla yedi yüze en fazla bilim olmasa da

sadece kendi Tüm

adayan hiç evlenmeyen en iyi ünlü Amerikan yazar Mark Twain ve

güvercinler olan bilim Einstein ve Edison’a verilen

de günümüzde de ciddi bir biçimde muhakkak. Bu yüzden

temiz ve olarak 

büyük önem

olan Tesla için ailesi özellikle de annesi bir bilim

yolunda oldukça önem Tesla annesini büyük mucit

en önemli dönüm biri kendisinden yedi

Daniel’i henüz kaybetmesidir. Bu olay

yönden bir hayli daha sosyal hayatta önemli bir sorunu olan

ve beri bir önemli sorunuysa bu 

gün nedeni beyni Tesla bu 

hareketlerimin önünü kesen gerçek nesnelerin

genellikle birlikte ortaya görüntülerin neden

duygu bu. Bunlar daha önce kesinlikle

hayal Bir bunun bana ifade nesne gözlerimin önünde

bütün ile ortaya ve elimi ona

emin Bu bende büyük bir huzursuzluk ve Tesla daha

sonraki beyninin bu büyük enerjisini büyük ölçüde vermesini



Belgrad’daki Tesla Müzesindeki ölümünden sonra Amerika’dan getirilen
laboratuar gereçleri

da elektrik alan Tesla için

gelmeye hissetmesiyle her ve yer olan New York’a geldi.

Tesla için iyi gitmedi. Bugün New York’un en olan

Pearl Caddesinde bir laboratuarda akkor lambalar üzerine Tesla ile

Edison’un bu laboratuarda olur. Edison’un de etkilenerek 

heyecanla alternatif ile ilgili Edison’a Edison ise

gereksiz teoriler üzerinde vakit kaybetmemesi yönünde verir ve böylece

(War Current) gayri resmi gezen Tesla bu dönemde

çukur bile kazar. A.K.Brown sahibiyle

sayesinde Broadway’da bir laboratuarda

iletim üzerine bulur. Daha sonra Tesla bu 

Amerika Patent Enstitüsüne tecil ettirdi. 7 ay gibi bir sürede adet

alma gösterdi. Tesla ve için dönüm

olan Amerika tek ve

alternatif gösterisi büyük bir ilgiyle sayesinde alternatif

göre enerji ne kadar verimli ve üstün Fakat





Tesla Müzesindeki Tesla Bobini

Tesla ve için bir önemli bir dönem büyük 

hayallerinden biri enerjinin kablosuz olarak iletilebilinmesiydi. Böylece enerji herkes için

daha ucuz ve hale gelecekti. Tesla ünlü Amerikan J.P

Morgen’a o dönemdeki en önemli mali destekçilerinden bu 

neden gerekçesiyle reddeder ve

Tesla’dan çeker. Beklide tarihe gömülür. Bugün

Tesla bobini bu mekanizmayla kablosuz

iletebiliyoruz. Bu konuda iddialar olsa da ( ama

Morgenla benzer gibi) büyük bir

gerçek.

Tesla bu tarihten bu sonra maddi olarak ciddi bir destek bulamasa da

olarak devam etti. Bugün kendisinden miras



alternatif lazer ve robot makinesi

daha ama daha da önemlisi

bilimini sadece asla bir tüccar gibi onu bir bilim

ötesine
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