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SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA CLUBUL COPIILOR 
DIN PETROŞANI 

 
 
 În perioada 02.-04.02.2009 , a avut loc la Clubul Copiilor din 
Petroşani o ,,Sesiune de comunicări ştiinţifice” – la nivel 
naţional dedicată utilizării calculatorului în procesul de învăţare. 
 Sesiunea s-a numit ,, Hobby – Orcad, Proteus, Eagle” şi s-a 
bucurat de un real succes, lucrările fiind mediatizate şi pe posturile locale 
de televiziune. 

 
Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean a 
participat d-na inspector Claudia Bota, iar din partea 
comunităţii locale d-l primat Tiberiu Iacob Ridzi, 
precum şi d-l viceprimar Cornea Claudiu – Lucian, 
din partea Federaţiei Române de Radioamatorism, d-l 
ing. Vasile Ciobaniţa.  
 Au participat profesori din toate regiunile ţării 
[ peste 15 judeţe] de la diferite şcoli şi licee din ţară. A 
fost realizat un DVD cu toate lucrările, urmând ca să 
se editeze o carte cu ISBN,  pentru a putea populariza 
acest mod deosebit de eficient de predare. 
 Au fost acordate diplome pentru cele mai bune 
lucrări. 
 Lucrările se pot studia  şi  în format electronic accesând site-ul Cercului de 
electromecanică, radioamatorism şi fotografie digitală de la Clubul Copiilor Petroşani, la adresa : 
www.yo2kqk.kovacsfam.ro  
        
 
                 Director, 
                          prof. Imre Kovacs – YO2LTF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yo2kqk.kovacsfam.ro/
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Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
ORŞOVA    Iunie    2008 

 
Microcontrolere 

 
 
PARTEA  II 
 

6 Unitatea timer  

Acum că avem comunicaţia serială, putem recepţiona, trimite şi procesa date.  

 

Totuşi, pentru noi ca să putem să îl folosim în industrie mai avem nevoie de câteva blocuri. Unul 
din acestea este blocul timer care este important pentru noi pentru că ne dă informaţia de timp, 
durată, protocol etc. Unitatea de bază a timer-ului este un contor liber (free-run) care este de fapt 
un registru a cărui valoare numerică creşte cu unu la intervale egale, aşa încât luându-i valoarea 
după intervalele T1 şi T2 şi pe baza diferenţei lor să putem determina cât timp a trecut. Acesta este 
o parte foarte importantă a microcontrolerului al cărui control cere cea mai mare parte a timpului 
nostru.  

7 Watchdog-ul  

Încă un lucru ce necesită atenţia noastră este funcţionarea fără defecte a microcontrolerului în 
timpul funcţionării. Să presupunem că urmare a unei anumite interferenţe (ce adesea se întâmplă 
în industrie) microcontrolerul nostru se opreşte din executarea programului, sau şi mai rău, începe 
să funcţioneze incorect. 

 

Bineînţeles, când aceasta se întâmplă cu un calculator, îl resetăm pur şi simplu şi va continua să 
lucreze. Totuşi, nu există buton de resetare pe care să-l apăsăm în cazul microcontrolerului care să  
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rezolve astfel problema noastră. Pentru a depăşi acest obstacol, avem nevoie de a introduce încă 
un bloc numit watchdog-câinele de pază. Acest bloc este de fapt un alt contor liber (free-run) unde 
programul nostru trebuie să scrie un zero ori de câte ori se execută corect. În caz că programul se 
"înţepeneşte", nu se va mai scrie zero, iar contorul se va reseta singur la atingerea valorii sale 
maxime. Aceasta va duce la rularea programului din nou, şi corect de această dată pe toată durata. 
Acesta este un element important al fiecărui program ce trebuie să fie fiabil fără supravegherea 
omului.  

8 Convertorul Analog-Digital  

Pentru că semnalele de la periferice sunt substanţial diferite de cele pe care le poate înţelege 
microcontrolerul (zero şi unu), ele trebuie convertite într-un mod care să fie înţeles de 
microcontroler. Această sarcină este îndeplinită de un bloc pentru conversia analog-digitală sau de 
un convertor AD. Acest bloc este responsabil pentru convertirea unei informaţii despre o anumită 
valoare analogică într-un număr binar şi pentru a o urmări pe tot parcursul la un bloc CPU aşa ca 
blocul CPU să o poată procesa. 

 

Astfel microcontrolerul este acum terminat, şi tot ce mai rămâne de făcut este de a-l pune într-o 
componentă electronică unde va accesa blocurile interioare prin pinii exteriori. Imaginea de mai jos 
arată cum arată un microcontroler în interior.  

 

Configuraţia fizică a interiorului unui microcontroler 

Liniile subţiri ce merg din interior către părţile laterale ale microcontrolerului reprezintă fire 
conectând blocurile interioare cu pinii capsulei microcontrolerului. Schema următoare reprezintă 
secţiunea centrală a microcontrolerului. 
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Pentru o aplicaţie reală, un microcontroler singur nu este de ajuns. În afară de microcontroler, 
avem nevoie de un program pe care să-l execute, şi alte câteva elemente ce constituie o interfaţă 
logică către elementele de stabilizare (ce se va discuta în capitolele următoare). 
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9 Programul  

Scrierea programului este un domeniu special de lucru al microcontolerului şi este denumit 
"programare". Să încercăm să scriem un mic program ce îl vom crea singuri şi pe care oricine va fi 
în stare să-l înţeleagă.  

START 
REGISTER1=MEMORY LOCATION_A 
REGISTER2=MEMORY LOCATION_B 
PORTA=REGISTER1 + REGISTER2 
 
END  

Programul adună conţinutul a două locaţii de memorie, şi vede suma lor la portul A. Prima linie a 
programului este pentru mutarea conţinutul locaţiei de memorie "A" într-unul din regiştri unităţii de 
procesare centrale. Pentru că avem nevoie şi de celelalte date de asemenea, le vom muta de 
asemenea în celălalt registru al unităţii de procesare centrale. Următoarea instrucţiune instruieşte 
unitatea de procesare centrală să adune conţinutul celor doi regiştri să trimită rezultatul obţinut la 
portul A, încât suma acestei adunări să fie vizibilă pentru toată lumea de afară. Pentru o problemă 
mai complexă, programul care să lucreze la rezolvarea ei va fi mai mare.  
 
Programarea poate fi făcută în câteva limbaje ca Assembler, C şi Basic care sunt cele mai folosite 
limbaje. Assembler aparţine limbajelor de nivel scăzut ce sunt programate lent, dar folosesc cel 
mai mic spaţiu în memorie şi dă cele mai bune rezultate când se are în vedere viteza de execuţie a 
programului. Pentru că este cel mai folosit limbaj în programarea microcontrolerelor va fi discutat 
într-un capitol ulterior. Programele în limbajul C sunt mai uşor de scris, mai uşor de înţeles, dar 
sunt mai lente în executare decât programele în Assembler. Basic este cel mai uşor de învăţat, şi 
instrucţiunile sale sunt cele mai aproape de modul de gândire a omului, dar ca şi limbajul de 
programare C este de asemenea mai lent decât Assembler-ul. În orice caz, înainte de a vă hotărî în 
privinţa unuia din aceste limbaje trebuie să studiaţi cu atenţie cerinţele privind viteza de execuţie, 
mărimea memoriei şi timpul disponibil pentru asamblarea sa.  

După ce este scris programul, trebuie să instalăm microcontrolerul într-un aparat şi să-l lăsăm să 
lucreze. Pentru a face aceasta trebuie să adăugăm câteva componente externe necesare pentru 
funcţionarea sa. Mai întâi trebuie să dăm viaţă microcontrolerului prin conectarea sa la o sursă 
(tensiune necesară pentru operarea tuturor instrumentelor electronice) şi oscilatorului al cărui rol 
este similar inimii din corpul uman. Bazat pe ceasul său microcontrolerul execută instrucţiunile 
programului. Îndată ce este alimentat microcontrolerul va executa un scurt control asupra sa, se va 
uita la începutul programului şi va începe să-l execute. Cum va lucra aparatul depinde de mulţi 
parametri, cel mai important fiind priceperea dezvoltatorului de hardware, şi de experienţa 
programatorului în obţinerea maximului din aparat cu programul său. 

           Bibliografie : 
                                     - Vasile Surducan : ''Microcontrolere pentru toti''; 
                                     - Conf. univ.dr.ing. Vladimir Melnic : ''Aplicatii cu microcontrolere de uz general          
                                     - John F. Wakerly : ''Circuite digitale'' 
                                                       

Autor :              Toth Erwin 
                   cl. a XI – a Liceul Teoretic. 

prof. coord.    Amalia Cucu 
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Ştiaţi că în şcoală se desfăşoară o activitate de radioamatori ? 

 
                           ,, Hai să devenim prieteni prin radio ! ’’    
  
         Trebuie spus de la început că este un mijloc foarte interesant de a-ţi 
petrece timpul liber, un excelent mod de comunicare şi de a-ţi face prieteni în 
lumea întreagă, chiar acolo unde nu te aştepţi, un mijloc de care oamenii se 
bucură de peste o sută de ani.   
         Anul acesta se împlinesc 114 ani de când experimentatorul italian Guglielmo 
Marconi a reuşit să pună în practică teoriile anterioare ale lui Maxwell şi ale lui 
Hertz despre undele electromagnetice. Atunci lumea a cunoscut un fenomen pe 
care îl numim – pe scurt – RADIO. Fără să ne dăm seama, radioul este acum o 
parte importantă a vieţii noastre personale şi colective., începând cu recepţia 
undelor Radio şi TV şi terminând cu telefoanele celulare şi internetul.         
         Aşa s-a născut un nou hobby şi sport în acelaşi timp – RADIOAMATORISMUL 
- şi cei ce îl practică – RADIOAMATORII. 
         Interesul pentru aceasta activitate a existat în şcoala noastră înca din anul 
1980 când s-a înfiinţat Cercul de radioelectronică. Activitatea s-a diversificat în 
timp ajungând ca, în anul 1985, să ia finţă Radioclubul Şcolar  (de recepţie) Valea 
Călugărească cu indicativul YO9-585/PH. Prin obţinerea licenţei de emisie in 1990, 
acesta se transformă în Radioclubul Şcolar Valea Călugărească cu indicativul de 
apel YO9KVV, fiind printre puţinele şcoli din ţară unde se organiză o astfel de 
activitate. 
         Încă din clasele primare, sub îndrumarea Domnului învăţător Chiruţa Aurel-
YO9FNR, am luat cunostinţă de activitatea de radioamator.Urmând cursurile 
organizate în cadrul Radioclubului Şcolar-YO9KVV mi-am însusit cunoştinţele 
necesare pentru obţinerea certificatului de radioamator (licenţă) , cunoştinţe care 
cuprind domenii variate de radio-electronică , fizică , chimie , geografie , istorie , 
anatomie , protecţia muncii , propagarea undelor radio , limba română , limbi 
străine  etc. În anul 2005 am susţinut examenul pentru emisie radio şi am primit 
indicativul YO9HQW de care sunt foarte mandru.  
         Având indicativ de emisie am început să iau legatura radio cu alţi 
radioamatori din ţară şi din întreaga lume. Participând la numeroase concursuri 
radio româneşti şi internaţionale, mi-am perfecţionat modul de operare al staţiei. 
Prin această activitate am cunoscut colegi radioamatori cu care am devenit şi 
prieten. Am învaţat să construiesc antene şi sa realizez diferite montaje electronice 
necesare staţiei mele de emisie-recepţie. 
         La început nu am avut staţie radio personala , dar din banii de buzunar 
strânşi şi , cu ajutorul părinţilor, am achiziţionat o staţie Motorola HT-600. 
Ajungând un bun operator am fost ales să fac parte din echipa de concurs a 
Radioclubului YO9KVV din şcoală şi, mai recent, în echipa Radioclubului Petrolul  
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Ploieşti-YO9KAG. Astfel am avut ocazia să fac deplasări în zonele: Calafat (pe 
malul Dunării) cu ocazia concursului internaţional  YO DX UHF-VHF; am participat 
în anul 2007 la o tabară gratuită internaţională pe Insula Inelul de Piatră (lânga 
fosta cetate Romană Capidava) unde, printre alţi radioamatori, am avut ocazia sa 
îl cunosc personal pe Domnul Alexandru Mironov , realizator de emisiuni pe 
tematică SF ; am participat timp de trei zile la Simpozionul Naţional al 
Radioamatorilor-2008 de la Alba Iulia , având posibilitatea sa văd pe viu Cetatea , 
vestigiiele istorice ale fostei cetaţi Romane  ,,Apullum’’, ,, Muzeul Marii Uniri’’ şi 
cetatea ,,Alba Carolina’’. M-am întalnit cu mulţi prieteni pe care îi cunoscusem 
numai din traficul din benzile de radioamatori. 
         În anul 2008 am participat individual sau în echipa radioclubului YO9KVV la 
27 de concursuri naţionale si internaţionale unde am obţinut printre altele: cinci 
locuri I , un loc II , doua locuri III şi, un onorant, loc 10 la Campionatul 
Internaţional al României. Un concurs de suflet a fost Cupa Municipiului Câmpina 
unde am avut ocazia să lucrez alaturi de colegii mei care nu au înca staţii radio 
personale: YO9ITC- Tudor, YO9HRF- Robert, YO9HQY- Marius, YO9HRH- Madălin, 
YO9HQX- Danuţ, YO9HRJ- Eugen, YO9HQZ- Alexandru   
         Activitatea de radioamatorism este o activitate deosebita care necesită 
cunoştinţe din toate domeniile de activitate , care permite comunicarea între 
oameni, necesită o permanenţă perfecţionare şi o responsabilitate deosebită 
pentru că mesajele transmise pot fi auzite în întreaga lume.                    
 

 

        
YO9HQW-Anghel Mihai-în concurs                 Echipa YO9KVV-în concurs 

 
 

Material realizat de YO9HQW, Anghel Mihai 
Clasa a-VII-a A, 

 Şcoala cu Clasele I-VIII Valea Călugărească, jud. Prahova 
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AFIŞAREA CARACTERELOR ASCII 
PE DISPLAY LCD 

 
  Afişajele alfanumerice LCD, cu microcontroler încorporat, de tipul              
HD-44780 sunt capabile să execute comenzile şi să afişeze caracterele grafice 
codificate în ASCII.  
                  Codul ASCII: ”American Standard Code for Information Interchange” 
a fost în mod conventional adoptat în perioada anilor 1960-1963 pentru 
conversia în binar a 128 de caractere: 32 de coduri de control neimprimabile 
(instrucţiuni) şi respectiv 96 de caractere grafice: litere, (majuscule şi minuscule), 
cifre şi semne ortografice. Astfel unei instrucţiuni, unei litere, cifre sau alt semn 
grafic i s-a atribuit convenţional un număr. Ulterior codul a fost extins la 256. 
 

* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS  TAB LF  VT  FF CR SO SI 
1 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM  SUB ESC FS GS RS US 
2  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 
3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 
5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
6 ̀  a b c d e f g h i j k l m n O 
7 p q r s t u v w x y z { | } ~  

 
  Pentru indicativul personal YO5CST vor fi astfel alocate, potrivit 
codului ASCII, caracterele 59 4F 35 43 53 54. Acestea pot fi stocate binar intr-o 
memorie şi ulterior afişate la cerere pe un display alfanumeric LCD.  
  Cei care doresc să-şi îmbunătăţeasca estetica transceiverelor sau a 
altor aparate radioamatoriceşti (alimentatorare cu tensiuni şi protecţie reglabilă in 
trepte etc.), pot să-si monteze un display alfanumeric LCD cu 2x16 caractere, pe 
care să afişeze diferite mesaje prestabilite cum ar fi modul de lucru, banda 
laterală, filtre, canale, repetoarele de FM cu frecvenţele sau denumirea lor ş.a.  
La fiecare  intrerupător actionat poate sa apară un nou mesaj edificator privind 
functia activată. 
  Codul instructiunilor şi cel al caracterelor grafice pot fi stocate  intr-o 
memorie eprom: 2716, 27128, 27256 etc. sau în memorii eeprom, de unde vor fi 
accesate succesiv si puse în executare.  
  Un asemenea montaj cu un display LCD 2x16 caractere (cu sau fără 
iluminare) şi o memorie de tipul eprom sau eeprom a fost descris în nr. 264 al  
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revistei franceze „Electronique Practique”. Montajul este deosebit de simplu şi 
perfect funcţional, cu un consum mic de curent. 
 

              
              
                   CI-1/4060 este un numărător binar asincron de 14 biţi ce conţine şi 
un oscilator RC încorporat iar CI-2 este o memorie eprom sau eeprom. În 
schema de mai sus a fost utilzată o memorie eprom 27128 sau eeprom 28128 în 
care pot fi stocate 256 mesaje diferite a câte 16 caractere fiecare, afişate pe 
displayul LCD cu 2x16 caractere. Se pot desigur folosi şi alte memorii mai mici 
de ex: 2716 dar numarul de mesaje in acest caz va scădea la 32. Montajul, 
inclusiv iluminarea afişajului,  necesită 5 v şi poate fi alimentat din Tcvr sau dintr-
o baterie de 9 v, printr-un stabilizator de tensiune corespunzător.   
  Circuitul imprimat este simplu placat cu dimensiunile de 9x5 cm. 
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  Pentru afişarea unui 
mesaj de 2 x16 caractere pe cele 
două rânduri ale afişajului sunt 
necesare patru linii din memoria 
eprom: prima linie conţine 
instructiunile iar cea de-a doua linie 
din memorie codurile ASCII pentru 
caracterele grafice de pe rândul de 
sus al display-ului, urmează linia a 

treia pentru instrucţiuni apoi linia a patra din memorie pentru caraterele grafice 
dispuse pe rândul al doilea al afişajului. 
  Se poate lesne observa că mesajele ocupă foarte puţin din memoria 
eprom disponibilă. Exemplificativ, pentru mesajul: 
 
  T R A N S C E I V E R    
V H F - U H F  a l l  m o d e 

 
codurile hexazecimale pentru cele patru linii din memoria eprom, conform  
tabelului de conversie în  ASCII, trebuie să arate astfel: 
   

Adresă 
EPROM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 
h000x FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 38 0C 60 80 
h001x 20 20 54 52 41 4E 53 43 45 49 56 45 52 20 20 20 
h002x FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0
h003x 56 48 46 2D 55 48 46 20 61 6C 6C 20 6D 6F 64 65 
h004x Mesjul următor     FF   FF   FF   FF   FF  FF  FF   FF   38   C0   60   80 

   
  În tabel se poate constata că liniile 1 şi 3 conţinând codurile pentru 
instrucţiuni trebuie să coincidă şi se repetă la toate mesajele.  Montajul se poate 
desigur utiliza şi pentru alte mesaje prestabilite, utile acasă sau la birou. Fişierul 
cu softul necesar se va salva întotdeauna în binar.     

Autor : 
Stănică Jac -YO5CST -din Zalău 
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CUM SĂ RAMÂI TÂNĂR... 
 

 1. Ignorati numerele ne-esentiale. Inclusiv varsta, greutatea si inaltimea. 
Lasati doctorii sa-si faca griji in legatura cu astea. De asta ii platim. 

 
  2.Inconjurati- va de prieteni veseli. Aia mohorati va deprima. 
 
  3.Invatati. Studiati computerul, mestesugurile, gradinaritul, orice. Nu 

lasati creierul sa leneveasca. "O minte inceata este atelierul diavolului." 
Si numele diavolului este Alzheimer.  

 
  4. Savurati lucrurile simple. 
 

5. Radeti des, mult si din toata inima. Radeti pana nu mai puteti si va 
trebuie aer. 

 
6. Mai apar si lacrimi. Indurati, suferiti si treceti mai departe. Singura 
persoana care va insoteste toata viata, suntem NOI INSINE. Fiti "VII", 
cat sunteti in viata. 

 
7. Inconjurati- va cu dragoste, indiferent ca asta inseamna familia, 
animalutele dragi, muzica, plante, hobbi-uri, ce-o fi. Casa voastra este 
refugiul vostru. 

 
8. Pretuiti-va sanatatea. Daca este buna, pastrati-o. Daca mai are "hibe", 
reparati-o. Daca nu tine de voi "reparatia", cautati sprijin. 

 
9. Nu va cautati vina. Faceti vizita la mall, in alt judet, in alta tara , 
dar NU unde este vina. 

 
10. Spuneti-le oamenilor pe care ii iubiti, ca îi iubiti, cu orice ocazie. 

 
ŞI NU UITAŢI NICIODATĂ : 

       Viata nu se masoara cu numarul de respiratii pe care le aveti, ci in            
momente care iti taie rasuflarea. 
 Si daca nu trimiteti acest mesaj catre 8 persoane, cui o sa-i pese?  

        Dar impartasiti cu cineva ce va place.  
        Cu totii avem nevoie sa ne traim viata din plin ! 
 

                           Să vă fie ziua minunată ! 
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CURIOZITĂŢI 
 

* Cea mai ridicata temperatura a corpului detine capra domestica: 40 grade C; 
 
* Un om face intr-un an aproximativ 2,5 milioane de pasi. 
 
* Cea mai mare varietate a serpilor se afla in Tailanda, 179 de specii, dintre care 100 de 
specii sunt veninosi; 
 
* Daca ai calatorii de la un cap la altul al galaxiei noastre - Calea Lactee - cu viteza 
luminii, ti-ar trebui 100.000 ani; 
 
* China reprezinta 25% din populatia lumii; 
 
* Cea mai rece temperatura din istorie de pe pamant a fost inregistrata in Antartica pe 24 
August 1960. Temperatura masura atunci -127 de grade C; 
 
* Femeile clipesc de aproape doua ori mai mult decat barbatii; 
 
* Cand stranuti, toate functiile corpului se opresc, chiar si inima; 
 
* Elefantii sunt singurele mamifere care nu pot sari; 
 
* Brazilia este singura tara care a jucat in fiecare Cupa Mondiala; 
 
*Marilyn Monroe a avut 11 degete la picioare;  
 
* Dimensiunile lui Barbie daca ar fi fost vie: 39-23-33. 
 
* Februarie 1865 este singura luna inregistrata in istorie care sa nu fi avut o luna plina. 
 
* Montpelier, Vermont este singura capitala de stat american fara vreun McDonald’s. 
 
* Limba Balenei Albastre cantareste mai mult decat un elefant. 
 
* A existat o specie de cal care avea marimea unei pisici de casa. 
 
* La nastere, crevetele este mascul, apoi, pe masura ce creste, devine femela. 
 
* Sangele homarului este albastru deschis. 
 
* Inima unui crevete este in cap. 
 
* Un stranut iese din gura cu o viteza de peste 965 km/h. 



   Pag  15                                           Hobby ?                         Nr.4 --> 2008      
 

 
REVISTĂ NOASTRĂ SE DISTRIBUIE  DEJA ŞI ÎN JUDEŢELE : 
 

CLUJ, MEHEDINŢI, OLT, PRAHOVA, BOTOŞANI, GALAŢI, TIMIŞ, CARAŞ- 
SEVERIN, SUCEAVA, HARGHITA, GORJ,  ALBA ,  ARAD  şi  BUCUREŞTI 

 
  DISPONIBIL ŞI PE INTERNET …      www.yo2kqk.kovacsfam.ro 

www didactic.ro 
 
În numărul următor : 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Fotografie digitala 

• Sfaturi practice, reţete… 

                            … şi multe articole scrise de elevi.. 

     

 
 

Pentru abonamente contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul 
Copiilor Petroşani, Str. Timişoarei, nr. 6 ,cod poştal 332015 

SAU 
Telefon:   0741013296 

SAU 
Email: yo2kqk2000@yahoo.com 

Preţul unui abonament [ revista printată color ] pe anul 2009 este de 20 lei, 
taxe poştale incluse. 

 
GRATIS    : www.yo2kqk.kovacsfam.ro      în format pdf.. 

mailto:yo2kqk2000@yahoo.com
http://www.yo2kqk.kovacsfam.ro/
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