
 
Idea Inicial 

 

L'objectiu del treball era arribar a entendre perquè un geni com Nikola Tesla ha desaparegut de l'imaginari 

col·lectiu. A més d'estudiar tots els invents que va crear aquest científic, molts dels quals encara són un misteri. A 

la part més pràctica del treball plantejava si es podia extreure l'energia dels imants per tal d'aprofitar-la en forma 

d'energia elèctrica per mitjà de la Turbina Magnètica.  

 
El procés d’elaboració 

 

El treball tracta tres branques; el camp de la física, el camp de la tecnologia i el camp de la història. La primera 

part del treball (part teòrica) consta de la biografia de Nikola Tesla i els seus descobriments més destacats. La 

segona part del treball (part pràctica) s'hi realitzen diversos experiments per entendre els principis bàsics del 

magnetisme, i després es desenvolupa la Turbina Magnètica. El que pretenia era relacionar, partint com a punt 

d'unió de la figura de Nikola Tesla, ciències que aparentment resulten totalment diferents però que estan més 

relacionades del que ens pensem. 

Per realitzar la recerca he consultat tres llibres diferents i he rebut la petita col·laboració d'un professor de física. 

  
Conclusions, resultats de la recerca 
 
Amb l'estudi realitzat al treball he pogut entendre el perquè Nikola Tesla i moltes de les seves genials idees, van 

caure en l'oblit. No és un sol fet el que em permet extreure unes conclusions, sinò la suma de molts fets com; lo 

avançats que eren els seus invents per la època en que vivia, cosa que provocava molts cops que la gent no els 

concebés i en molts casos els rebutgés, el difícil caràcter i poca visió empresarial que tenia Nikola Tesla, els forts 

interessos de molta gent en treure rendiment de les seves idees ... 

La pràctica realitzada m'ha servit per comprovar si la Turbina Magnètica pot arribar a funcionar o no. Després de 

dissenyar-la, construir-la i experimentar he conclòs que el meu prototip no arriba a funcionar, però no descarto que 

algun model arribi a tenir les funcions que s'esperen d'aquesta màquina.  

   Nikola Tesla, el científic oblidat 
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