Profesor inginer MARTIN BERCOVICI
(24.08.1902,Buzău -19.01.1971, Bucureşti)
•

A absolvit, în 1926, secţia Electromecanică de la Şcoala
Politehnică din Bucureşti.

•

Între 1948 - 1971 a fost profesor titular la Catedra de Sisteme şi
Reţele Electrice din IPB.

•

A fost creator, în cadrul IPB a şcolii româneşti de reţele şi
sisteme electrice. A avut un mare talent didactic.
Studiul reţelelor electrice, predat după o concepţie originală, era
privit ca un ansamblu unitar, de la proiectare până la funcţionare,
urmărindu-se problemele care apar în timpul exploatării.

•

În cadrul cursurilor, a prezentat pentru prima oara în ţara noastră,
calculul curenţilor de scurtcircuit, metoda componentelor
simetrice, influenţa liniilor de înaltă tensiune asupra liniilor de
telecomunicaţii, tehnica de calcul.

•

A fost inginer la SGGE din Bucureşti (1926-1930), şef de serviciu
la SGGE din Bucureşti (1930-1940), subdirector general-tehnic al
Întreprinderii de Gaz şi Electricitate (1944 –1948), şef al catedrei
de Reţele Electrice (1968 –1971), director în Ministerul Industriei
Grele (1948-1949), primul director al ISPE (1949 -1952), director
general tehnic în Ministerul Energiei Electrice (1952-1954) şi
director al Direcţiei energiei electrice din CSP (1954 -1967).
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Profesor inginer MARTIN BERCOVICI
•

•

A introdus, pentru prima dată în ţară în cadrul reţelelor electrice,
utilizarea calculului matriceal în studiul regimurilor de
funcţionare a reţelelor electrice şi problemele de stabilizare a
sistemului energetic. Cărţile de reţele electrice pe care le-a
publicat Martin Bercovici sunt de referinţă.
A fost unul dintre pionierii planurilor de electrificare.
A studiat modalităţile de transport a energiei la distanţe mari.

•

A înfiinţat, împreună cu Ernest Abason, un “Curs de pregătire
tehnică” pentru tinerii evrei. “Politehnica Bercovici”, unică în
acele părti ale Europei unde au fost aplicate legislaţii de tip
fascist, a fost inaugurată la 11 octombrie 1940.

•

A luat parte la studiile şi tratativele pentru interconectarea
sistemelor energetice naţionale ale tărilor europene socialiste şi
pentru amenajarea completă a Dunării.

•

În 1956 a fost preşedinte al părţii române a Comisiei mixte
romano-iugoslave pentru avizarea proiectelor de amenajare a
CHE Porţile de Fier şi a luat parte la toate lucrările de pregătire
şi realizare a acesteia.

•

La Institutul de Energetică, la ISPE, la CSP propunea studierea
celor mai noi probleme apărute pe plan mondial. A participat la
reuniuni şi congrese interne şi internaţionale, la care a prezentat
lucrări ştiinţifice de valoare.
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