
MORSE UČENJE PO KOCHOVI METODI 
 
 
Računalniški program za učenje skupaj z nekaterimi dodatnimi datotekami dobite na spletni 
strani avtorja: http://www.g4fon.net/. 
 
 
Zanimive strani so tudi: 
- http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html 
 
 

OSNOVE KOCHOVE METODE 
 
Kochova metoda za učenje sprejema Morse koda se je v praksi pokazala zelo uspešno. Pri 
tej metodi pričneš s sprejemom le dveh znakov, a pri končni želeni hitrosti (za začetnika 
običajno 15 WPM oz 75 znakov v minuti). Pričneš lahko z večjimi razmaki med posameznimi 
besedami (skupinami znakov) in nato postopoma razmake skrajšuješ. Ko si sposoben 
sprejemati znake z manj kot 10% napak, dodaš nov karakter. Ko boš dodal nov karakter, bo 
točnost sprejema seveda padla, a se bo postopoma popravila. Ko natančnost sprejemanja 
treh karakterjov ponovno zrase na vsaj 90%, dodaš četrti karakter in tako nadaljuješ. 
 
Program, ki je opisan v nadaljevanju, omogoča, da se karakter, ki se ga doda nazadnje, 
pojavlja pogosteje v oddanem tekstu. Tako bo prišel hitreje v »uho«. 
 
Pogosto se postavi vprašanje: »V kakšnem vrstnem redu se učiti znake?«. Nikoli ne začni z 
najkrajšimi, kot sta E in T. Predlagan vrstni red, ki se je pokazal kot uspešen, sledeč: 

K  M  R  S  U  A  P   T  L  O  W  I  .  N  J  E  F  0   Y  ,  V  G  5  / 

Q  9  Z  H  3  8  B   ?  4  2  7  C  1  D  6  X  <BT>   <SK>  <AR>  



G4FON KOCH MORSE TRAINER 
 
 
Program prenesite s spletne strani avtorja in ga namestite na računalnik. Ko program 
zaženete dobite sledeč zaslon: 
 

 
 

OSNOVNA UPORABA PROGRAMA 
 
S tipko Start pričnemo z oddajanjem znakov. V času oddaje je aktivna tipka Stop. O 
nastavitvah (Setup) več v nadaljevanju. S tipko Finish zaključimo delo s programom. 
 
V polju Time se izpisuje trajanje oddaje. Pred pričetkom oddaje pa se odšteva čas med 
pritiskom na Start in dejanskim začetkom oddaje. S Pitch nastavljamo višino tona oddaje (s 
pritiski na + in -). V polju Characters vidimo, koliko različnih karakterjev bo program oddajal. 
Število spreminjamo z + in -. Actaul Characters Speed (WPM) je ciljna hitrost učenja. V 
našem primeru je izbrano 15 WPM. Pod njo je Effective Code Speed (WPM). Z večanjem 
razmakov med karakterji efektivna hitrost pada. Na začetku lahko izberemo nižjo vrednost, a 
z novim karakterjem pričnemo šele, ko uspešno sprejemamo ciljno efektivno hitrost (v tem 
primeru obe vrednosti na 15 WPM). 
 
Desno od teh podatkov so parametri, ki poizkušajo bolj ponazoriti razmere na radijski postaji 
(dodamo lahko šum, QSB, slabe CW signale, motnje drugih postaj, itd.). Za učenje naj 



ostanejo izključeni ali pa jih občasno uporabimo za popestritev, a je smiselno le takrat, ko 
nam sprejemanje brez »dodatkov« ne dela težav. 
V spodnjem oknu se nam izpisuje oddan tekst (za kontrolo po končanem sprejemanju). Na 
spodnjem robu okvirja se izpisuje skupno število oddanih karakterjev. 
 
NASTAVITVE (SETUP) 
 
S pritiskom na gumb Setup se nam odpre novo okno z dvema zavihkoma.  
 
Najprej je tu zavihek General Setup (osnovne nastavitve)  
 
Tu je potrebno postaviti kljukico pred Favour Recently Added Character. S tem bomo 
zahtevali, da se karakter, ki ga dodamo v učenje, pojavlja pogosteje.  
 
Dolžino vaje (Session Length) je najbolje pustiti na 5 minut.  
 
Z Starting Delay nastavimo čakanje med pritiskom gumba Start in dejanskim začetkom 
oddaje.  
 
Z Effective Speed izberemo, nastavitev (glej glavno okno) vpliva na posamezni karakter ali 
le celotno oddano besedo. Preizkusite in ugotovite razliko. 
 
Sound Card Setup se uporablja pri odpravljanju težav z zvočno kartico. Če dodamo kljukico 
v Use Windows Callbacks je potrebno ponovno naložiti program. Uporabite to možnost, če 
oddaja ne poteka tako,kot bi bilo potrebno. 
 

 



Drugi zavihek je Morse Character Setup.  
 
Videz zavihka se spreminja glede na to, koliko karakterjev imamo izbranih (glej osnovni 
zaslon). V primeru na sliki, smo povsem na začetku učenja, saj imamo izbrana le dva 
karakterja - prikazani sta le črki K in M. Če kljukico odstranimo, se znak ne bo pojavljal pri 
oddaji. To lahko naredimo, če pri učenju želimo, da nam posamezen znak pride v uho. 
 

 
 
Še primer, ko imamo zbranih 30 karakterjev: 
 

 
 



Pritisk na gumb Define odpre dodatno okno, v katerem lahko sami definiramo dodatne 
karakterje Morse koda – karakterje, ki niso že vključeni v samem programu. Zagotovo bo 
potrebno dodati tri signale, ki jih pogosto srečamo in jih bomo potrebovali tudi na izpitu. To 
so <AR>, <BT> in <SK>. <> pomeni, da se signal odda kot enoten znak – brez presledka 
med napisanima črkama. 
 
 

 

Prvi korak: Izberemo karakter, ki 
ga želimo spremeniti ali le kliknemo 
New 
 
Drugi korak: V okence zapišemo 
znak(e), kot bodo vidni v oknu, 
kamor se zapisuje oddan tekst (glej 
osnovno okno) 
 
Tretji korak: V okence s pikami (.) 
in minusi (-) zapišemo, kako bo 
slišati nov (ali popravljen) karakter  
 
Ko smo z opravljenim zadovoljni, 
končamo s Finish. 
 
 

 



ZA NAPREDNE 
 
Osnovna uporaba je namenjena predvsem začetnemu učenju sprejema Morse koda.  
 
Ko imamo v polju Characters izbrane vse znake, (43 v našem primeru), se med gumboma 
Start in Stop pojavijo trije dodatni gumbi. 
 

 
 
Z gumbom Text File izberemo običajno tekstovno datoteko z diska, ki nam jo bo program 
oddal. Poizkusite in izberite Readme.txt, ki se nahaja v mapi s programom. 
 
Z gumbom Words izberemo TXT datoteko s standardnimi 100 ali 1000 besedami, ki se 
najpogosteje pojavljajo v običajnih zvezah. 
 
Z gumbom QSO's pa lahko sprejemamo primere zvez v telegrafiji. 
 
Seveda si lahko kreiramo tudi svoje »TXT« datoteke. Kako naj bodo oblikovane si poglejte 
na teh, ki jih dobite skupaj s programom, oziroma jih dodatno prenesete s paketne strani 
avtorja. 
 
 
Prosto po Juretu S57XX 
 


