Pogovor s Črtom Rojnikom, prvim na svetu v integraciji GPS in variometra
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a brez dobrega dviganja ni nič
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Črt Rojnik - mnogi pravijo, da je duša celjskega
aerokluba je s prijatelji letalci ravnokar praznoval 50
let, odkar so se na letališču v Levcu prvič dvignili pod
oblake. Za njim je več kot 3500 startov in dobrih
3000 ur letenja. V letalstvo je prišel tako kot skoraj
vsi slovenski športni piloti starega kova - skozi
modelarstvo. In, kot je za fante značilno - zaradi
prijatelja.
»Moj bližnji sosed je bil Miro Kočevar. Modelaril
je in zato sem začel še sam. To je bilo leta 1962, ko sem
bil star 13 let. Potem je bilo normalno, da začnem leteti,«
pove Črt. Prvič je videl zemljo s ptičje perspektive le leto
dni kasneje, ko je skupini kandidatov za pilote predstavil
letenje upravnik celjskega aerokluba Maks Arbeiter.
»Polomil si je hrbtenico na vitlu. Iz bolnišnice je
prikrevsal naravnost na letališče, bili smo tam in nas je
naložil v KB 6. To je bil moj prvi let. Kmalu za tem sem
naredil prvi let z jadralnim letalom, in sicer z Libisom 17,«
se spominja Črt.
Vitel je bil takrat zelo pomembna naprava na
letališču. Celjski aeroklub je leta 1965 kupil novo, ker se
je bolj splačalo leteti z vitlom kot z aerovlekom. »Letenje
z vitlom je bilo cenejše, pa tudi bolj varno. Za aerovlek
smo uporabljali v tistih časih PO 2, ki je bil prepočasen in
je bil za aerovlek težkih dvosedov zato neprimeren. V
Celju ta vitel uporabljamo še danes,« pravi Črt.
50 let travnika in neba
Leteti je začel hkrati s Petrom Karnerjem,
Markom Leskovškom in Dragom Glinškom. Postali so
dobri prijatelji in drug drugemu bili za spodbudo, saj vsi
štirje letijo že pol stoletja, vse do danes. Peter Karner je bil
dolgoletni upravnik celjskega, Marko Leskovšek
velenjskega aerokluba, Črt pa je vse svoje poklicno
življenje posvetil letalskim instrumentom, torej letalstvu,
predvsem jadralnemu. Od Črta bi zanesljivo težko izvabili
priznanje, da je zaljubljen v letenje. O takih stvareh
govorijo laiki, ki ne vedo, da letalec si ali pa nisi. Vmesne
poti ni. Ko enkrat si in si pravi, je letenje in bivanje eno in
isto.
Črt je bil polnih 45 let jadralni učitelj, ki je izšolal
zares veliko odličnih jadralcev. Že 46 let je tudi
tekmovalec. Zadnja leta organizira na Madžarskem celo
posebno tekmovanje jadralnih pilotov, poimenovano po
svojem podjetju LX Navigation cup.

Črt Rojnik

Leti tudi motorno, a je vendar, kuhan in pečen jadralec.
Znan je tudi po tem, da je v paru z Markom Klinarjem
prvi preletel 500 kilometrov iz Celja. Letela sta do Vršca.
Črt je izjemno skromen, izvleči iz njega kakšno
samohvalo je nemogoče. Prav tako je zelo previden in
natančen. Tehnična duša od glave do peta, bi lahko rekli,
kar pa za elektroinženirja s tisoče urami, preživetimi v
samotni modrini tesne kabine jadralnega letala, ni nič
nenavadnega. Pogovarjava se torej vse kaj drugega kot o
njem samem.
Kako ločiti pilota od pilota
Kot dolgoletni učitelj pozna skoraj vse celjske
pilote. Kaj je značilno za pilote nasploh? So si med seboj
podobni? »Nikakor ne poznam čisto vseh, veliko pa jih,
ne samo doma, tudi v tujini. Ločim pilote, ki imajo
občutek ptiča, od tistih, ki ga nimajo. Tisti, ki ima
občutek ptiča, lahko vse drugo nadomesti. Jaz ga nimam.
Nekaj takšnih sem srečal v življenju. Nerodno ti je, ko
letiš z njim. Gre za tehniko pilotiranja. Tisti, ki se mora
vse naučiti, mora vložiti veliko energije med letenjem v
tehniko leta, tisti, kateremu je letenje samoumevno, pa se
lahko med letenjem ukvarja z drugimi stvarmi, ker
enostavno ve, kje je vzgornik, v katero smer mora obrniti.
Dandanes se je ta zadeva še bistveno zaostrila, razlike
med tema dvema tipoma jadralcev pridejo še bolj do
izraza, saj so letala boljša, instrumenti nadomeščajo
klasično pilotsko navigacijo, hitrosti na preletu so se
povečale z nekdanjih povprečnih 60 na 120 kilometrov na
uro.

Republiško jadralno prvenstvo v Lescah, 1976:(z leve) Miloš
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V takih razmerah je najbolj pomembno, kako boš izkoristil
dviganje in izbral najbolj ugodno termično področje. Gre
za minute in vsak zavoj, narejen v prazno, nedopustno
podaljša čas letenja, torej poslabša uvrstitev na
tekmovanju,« pojasni Črt. Sam je odličen tekmovalec,
eden najboljših v Sloveniji. »Vedno sem bil blizu vrha,
vedno med prvih deset, a nikoli prvi,« pove. Je to tvoja
bolečina? »Ne, povem pač, kakor je.«
Escape v letalstvu ne dela
»V teh 46 letih, odkar tekmujem, so se piloti
spremenili. Danes se leti bolj tvegano, praktično do
zemlje. To je postalo zelo kruto. V jadralnem letenju se
vloga pilota povečuje. Čeprav stroji že marsikje povsem
nadomeščajo človeka, v jadralnem letenju ni tako. Gre za
majhne razlike. Tisti, ki ima občutek ptiča, je v prednosti.
Včasih mi kateri od njih reče, Črt desno obrni. Zakaj
desno? Ker je tam dviganje, reče. In večkrat to drži. Pilota
z občutkom ptiča prepoznam že v enem samem
kontrolnem šolskem krogu. To se vidi. Jaz vidim,« pove
Črt, ki je 2500-krat vzletel na vitel, torej približno
tolikokrat z učencem v kabini. »Prvih deset let sem šolal
popolnoma redno, potem pa občasno. Dandanes izšolajo
učitelji zgolj po tri učence, kolikor je potrebno za
učiteljsko dovoljenje, a to je premalo,« pravi.
Piloti so se spremenili tudi iz drugih razlogov. »Danes sta
dve skupini. Eni, ki pridejo na letališče s 16 ali 17 leti, kot
smo mi nekoč. In drugi, ki hočejo vstopiti, ko so stari med
40 in 50 let ali več. Za prve še vedno velja, da so tukaj v
skupini. Dolgoletno življenje v skupini te malo obrusi, nisi
več tako oster, čutiš veliko pripadnost klubu. Druga
skupina sprejema stvari drugače, imajo drugačno
percepcijo in socializacijo. Če je vse skupaj podkrepljeno
z denarjem, pa sploh ne morejo prevzeti skupnih pravil.
Nikoli ne morejo zares do konca nadoknaditi dejstva, da so
začeli leteti kasneje. Vendar pa se nove generacije
razlikujejo od prejšnjih po drugačnem razmišljanju, ki so
se ga navzeli ob računalniku. Tam lahko vedno pritisneš
na tipko escape, izhod. In se tako rešiš. V realnem
življenju pa to ne drži, v zraku tega ni.«
V letalstvu je nujen red
V času Črtovih 50 letalskih let pa so se spremenile
tudi druge reči.

Pešec,Ferdo Herlec,Marko Klinar,Črt Rojnik,Janez Stariha

»Včasih je bilo pri samem izobraževanju več urjenja, ki
se danes žal opušča. Nekaterih procedur, ki smo jih
včasih imeli v malem prstu, se ne spoštuje več. Na primer
zategovanje vlečne vrvi. Včasih smo vlečno vrv
zategovali ročno, pomočniški pilot je mahal z roko,
dokler ni bila vrv napeta. Danes gleda motorni pilot v
vzvratno ogledalo, malo zategne, a ni več tako
pomembno, ali je res dobro napeta. Takih stvari je polno.
Osnovni red se opušča. To ni dobro. Po starih merilih je
takšno letenje površno.«
Bi lahko rekli: kakršna družba, takšno letalstvo?
Lahko da se pravila v družbi opuščajo, a v letalstvu se ne
bi smela, ker je to preveč tvegano. Vedno sta v nevarnosti
eno ali dve življenji,« odgovarja Črt. Število nesreč se
veča, ni več malih, ampak v glavnem samo še usodne
nesreče. Zakaj? »Ljudje so manj uvidevni, vse gre na nož,
niso prijazni drug do drugega in se ne umikajo, v zraku se
zaletavajo,« pove. Ali je imel sam kdaj kakšno nesrečo?
»Samo en trup mi leži na duši. Bilo je na dirkah, že pred
letom 1980. Bilo je po nevihti, bivakiral sem na hribčkih
ob Mislinji in mislil, da se bo naredilo dviganje od vetra.
Ampak veter po nevihti neha pihati. Bil sem 100 ali
največ 200 metrov nad terenom. Končalo se je v sekundi,
dveh. Še danes ne vem, kako sem se znašel na tleh. Pristal
sem na zelo kratkem travniku in zlomil trup. V enem
tednu smo ga popravili,« pripoveduje Črt o (mali)
nezgodi.
Zimski večeri za inovacije
Celjski aeroklub je vedno slovel po izjemno
močni ekipi jadralnih tekmovalcev. Vedno so bili zmožni
dati na tekmovanje 7, 8, celo 10 tekmovalcev, česar drugi
klubi niso zmogli. Tudi letos je bila polovica vseh
tekmovalcev na državnem prvenstvu Celjanov. Kako so
to dosegli? »Koliko dobrih pilotov je v aeroklubu, je
odvisno od politike aerokluba, torej najbolj od
predsednika in upravnika in seveda od strokovnih teles.
Kot nogometni trener svoje igralce mora upravnik
naštudirati svoje pilote, jih usmerjati, jim dajati
orientacijo, spodbude. Prvo znanje da pilotu pilotski tečaj,
nauči ga toliko, da se ne ubije, kar pa sledi, je lahko ali
samorastništvo ali kontroliran proces. Mi smo delali v
kontroliranem okolju,« pove Črt. Pri tem pa ne omeni, da
je bil prav on desetletja tisti, ki je vzpostavljal
kontrolirano okolje, v katerem so se kalili mladi piloti in
prevzemali znanje od starejših, bolj izkušenih kolegov, se
razvili v odlične tekmovalce in poklicne pilote.

Prenovljena Cirrusa na startu.

Črt je v dolgih zimskih večerih dajal vsemogoče
pobude in inovacije: za izdelavo prvega lastnega
inovativnega transportnega voza (katerega sta z Markom
Klinarjem leta 1972 tudi izdelala), a izvedbo akcij jadranja
in preletov v Subotici, za dvojni aerovlek v Subotico, za
študij knjige Reichmana in preletov nasploh, pa seveda za
izvedbo vsega naštetega. Še preden je postala zasebna
lastnina splošno uveljavljena, si je sredi socializma, leta
1981, kot prvi v Sloveniji omislil privatno jadralno letalo.
»Skupaj z Markom Klinarjem sva kupila v Osijeku
razbitega Cirrusa. Popravili smo ga v Vršcu, kjer so jih
tudi izdelovali. Čez leto dni pa še enega, tako da sva imela
vsak svojega. V Vršcu so izdelovali tudi plastične bivalne
zabojnike. Za podjetja so bile težave z uvozom in tako
niso imeli poliestrske smole, ki so jo potrebovali za
izdelavo. Za njih sva iz Avstrije kot osebi po malih
količinah "švercala" smolo oziroma trdilec za smolo in jo
dostavljala v Vršac. Vsi smo imeli korist. V zameno sva
dobila rep. Nekaj časa sva s Cirrusoma letela, potem pa
sva ju prodala v Kenijo in kupila DG 300,« pripoveduje
Črt o podjetništvu v starih časih. Danes je solastnik štirih
letal, treh jadralnih in ultralahkega motornega. Uporablja
jih za preizkušanje navigacijskih variometrov, ki jih
izdeluje.
Fenomenalno: slišali smo dviganje
Črtu se je odprla poklicna življenjska pot takoj po
študiju elektrotehnike, pravzaprav že nekaj pred diplomo,
leta 1975, ko je šel na krajšo prakso v Nemčijo k
proizvajalcu radijskih postaj za letala, Walterju Dittlu, s
katerim ima še vedno prijateljske odnose. Slovenski
aeroklubi so se pričeli opremljati z radijskimi postajami, ki
jih do takrat ni bilo. To je bila velika sprememba, saj je
športni pilot, ki je dotlej vedno letel popolnoma sam in v
tišini, naenkrat lahko vzpostavil zvezo s svetom, bil tako
bolje obveščen in tudi bolj varen. Črt je šel k proizvajalcu
postaj, da bi imel potem servis radijskih postaj v Sloveniji.
In ga je imel. Ta praksa pa mu je veliko bolj prav prišla
nekaj let kasneje.
»Pojavili so se prvi zvočni variometri, dviganje
zraka smo naenkrat lahko slišali. Zame je bil velik izziv
narediti nekaj takega, kar so dotlej izdelovali samo v
Nemčiji. Bil sem v službi na celjski pošti, ko sem leta
1975 ali 1976 začel delati sam, potem sva dve leti
sodelovala z Ivom Šimencem. Uspešno. To ni bila
inovacija, a znala sva ga narediti.

Krst prvega lastnega Cirrusa, v kabini Marko Klinar, ob letalu
Črt Rojnik. Celje, 1981.

Ta variometer nam je izredno olajšal delo v jadralni
kabini. Do leta 1982 je bila že večina slovenskih letal
opremljena z električnim variometrom. Takrat smo po
spletu okoliščin začel z Dittlom sodelovati pri variometru.
Do danes smo jih skupaj s sodelavci naredili že okoli
10.000, poleg raznih drugih naprav. Od 1982 do 1992
sem bil zaposlen in so bili variometri moj drugi posel, od
1992 naprej pa sem se posvetil samo svojemu podjetju z
imenom LX Navigation, d.o.o., ki je bilo ustanovljeno
leta 1996. Od leta 1992 naprej se je na tem področju
ogromno dogajalo. Takrat seje pojavil GPS.«
Prvi na svetu - variometer in GPS v enem
Povejmo, da je imel jadralni pilot do takrat v
kabini med preletom ogromno dela z navigacijo,
predvsem seveda takrat, ko je letel na tujih terenih, torej
na tekmovanju. Pavšalne ocene so bile, da se tekmovalec
ukvarja z navigacijo tretjino vsega časa, pa so se mnogi
kljub zemljevidu na kolenih in svojemu prstu na njem
včasih povsem izgubili. Svet je s ptičje perspektive pač
drugačen kot z žabje, sploh v ravninskem svetu ob slabi
vidljivosti in nizkih bazah oblakov. Takrat se je pilot
mimogrede znašel nad neznanim terenom in če je imel
srečo, se je z velikim trudom vrnil na pravo pot. V
nasprotnem pa je šele po pristanku na njivo ali travnik
izvedel, kako je ime najbližjemu naselju in kakšen jezik
tam govorijo. Vsega tega ni bilo več, ko se je pričel v
jadralnih letalih uporabljati GPS.
»Bili smo prvi na svetu, ki smo integrirali GPS v
variometer. To je bila prava prelomnica. Na eni strani so
bili tisti, ki so uporabljali GPS, na drugi tisti, ki ga niso.
Integracija GPS in variometra je povzročila pravo
revolucijo v jadralnem letalstvu. Izjemno so se povečale
hitrosti, ker se pilotu ni bilo več treba ukvarjati z
navigacijo. To je bil velik tehnološki napredek. Prvič je
bil uporabljen tudi mikroračunalnik,« pove Črt.
Kdo natančno je avtor nove naprave, Črt ne ve
točno povedati, ker so že delali v timu. »Idejo moraš imeti
svojo in jo uresničiti. Ta je bila povezati GPS in
variometer. Takrat je šlo za dve, tri številke za navigacijo,
danes pa imamo računalnik velike moči, barvni zaslon, ...;
Prej je bil okrogel, zdaj je škatla, a v bistvu gre za isto:
koliko višine potrebuješ, da priletiš na cilj,« pove Črt.

Zeus, bog med navigacijskimi napravami
Najnovejša Črtova navigacijska naprava, ki so jo
pričeli razvijati leta 2005, se razlikuje od vseh dosedanjih.
Ime ji je Zeus, bog. Pilot vnese že na tleh podatke
želenega leta, potem pa poteka med letom vse samodejno,
vse je tudi vizualizirano: pilot vidi na zemljevidu na
zaslonu vsak trenutek svoj položaj, vedno vidi smer, v
katero mora zaviti, da bo letel naravnost k cilju, vidi
zračne prostore, omejene po višini in po smeri, računalnik
mu izračuna veter, kaže višino, hitrost, izračuna potreben
čas in potrebno višino za dolet na cilj, beleži dviganje in
spuščanje letala, naprava ima tudi glasovni modul, govori
kot GPS v avtomobilu ... » Na tekmovanjih sodniki
skorajda niso več potrebni, ni več barogramov, vse je
zabeleženo v zapisovalniku parametrov leta (flight
recorder). Podatki se po končanem letu prenesejo na USB
ključek ali SD kartico in v taki obliki jo posredujejo
sodnikom. To omogoča obdelavo podatkov na daljavo. A
tak instrument ni v vsem podoben navigacijskim napravam
generalnega letalstva, to je druga ulica,« opozori Črt.

Brez dobrega dviganja ni nič
Navigacijski variometer odvzame jadralnemu
pilotu tri četrtine dela v kabini, da se lahko posveča
izključno letenju. Toda njegov avtor skromno in z
nasmehom pove ob tem naslednjo anekdoto: »Ptujski
pilot Luka Mavčič mi je nekoč na tekmovanju v Lescah
povedal največjo resnico jadralnega letenja. Rekel je: kaj
"nuca" meni Mc Cready, jaz rabim dober "stub"! Seveda,
brez dobrega dviganja ni nič.«
V Črtovem podjetju LX Navigation načrtujejo še
nadaljnji razvoj navigacijskega sistema Zeus, čeprav tako Črt - pride razvoj slej ko prej do meje, ko vložiš zelo
veliko v "high tech", a ne moreš več pričakovati večjega
vzpona. »Edino, kar kratkoročno vidim, je razširitev z
GSM modemom, da bomo lahko iz jadralnega letala
povezani z internetom in bomo lahko spremljali
vremenske napovedi. Tudi let sam bomo lahko spremljali
sproti na internetu. Obstaja pa težava, ker telefonskega
signala nad ravninskimi območji na višini ni, za razliko
od goratih dežel, kjer je signal tudi na višini,« pove Črt.

Pogovor s Črtom Rojnikom je bil objavljen v reviji
Kopilot (štev.VIII 2014), ki je glasilo AOPA Slovenije.

