
 Setrið

   Næstu fundir

Reykjavík:  Fundur verður á Hótel Loftleiðum mánudaginn 6. mars kl. 20:00.
Fundarefni:  Stýristjakkar, stýrisgangur, smurolíur og smurning, öryggi á fjöllum.

Suðurnesjadeild-Jeppavinafélag Suðurnesja:  Aðalfundur verður í Stakkshúsinu
þriðjudaginn 14. mars kl. 20:30 stundvíslega.  Venjuleg aðalfundarstörf.

Vesturlandsdeild:  Opið hús verður á Langasandi Akranesi fimmtudaginn 9.
mars kl. 20:30.

Vestfjarðadeild:  Fundur verður fimmtudaginn 2. mars í Hjálparsveitarhúsinu á
Ísafirði kl. 20:30.

Húnvetningadeild:  Fundur verður fimmtudaginn 9. mars kl. 20:30 í Skátahúsinu
á Blönduósi.

Skagafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 7. mars í kaffistofu
Mjólkursamlagsins Sauðárkróki kl. 20:00.  Jón Árni í Jeppa sport verður með kynningu
á vörum til jeppabreytinga.  Mætið nú allir.

Eyjafjarðardeild:  Fundur verður þriðjudaginn 7. mars að Furuvöllum 3 kl. 20:00.
Umfjöllum um jeppadag.

Húsavíkurdeild:  Fundur verður sunnudaginn 5. mars í húsnæði 4x4 út á Höfða
kl. 20:00.  Sýndar verða myndir frá þorrablótsferð.
Sunnudaginn 19. mars verður fundur út á Höfða.  Sýnd verður BBC myndin um
mótorsport á Íslandi, en hún er mjög skemmtileg áhorfunar.

Suðurlandsdeild:  Fundur verður þriðjudaginn 7. mars kl. 20:30 í nýja húsnæði
Björgunarsveitarinnar Tryggva.  BBC myndin um mótorsport sýnd, rætt um nýafstaðna
(skrautlega) þorrablótsferð, frágang á cb stöðvum og búnaði.

Fréttabréf Ferðaklúbbsins 4x4 Pósthólf 8948 128 Reykjavík
10. tbl. 5. árg. Mars 1995       Ábm. Bjarni Gunnarsson

Þér skuldið félagsgjöld smkv.
gögnum Ferðaklúbbsinns.
Því verðið þér teknir út af
félagaskrá ef ekki hafa verið
gerð skil fyrir 15. mars.  Ef
einhver vandamál eru er
hægt að hafa samband við
Helga í hs: 562-0463, vs:
569-4199, fax: 552-2744.



Forrit til tengingar við GPS staðsetningartæki.

Til að nýta  þá möguleika sem GPS staðsetningartæki bjóða upp á, þarf að hafa töluvert af
upplýsingum til viðbótar við það sem tækið mælir, staðsetningu, hraða og stefnu.

Flest tæki geta sýnt stefnu og fjarlægð í einn punkt í einu.  Oftast er æskilegt að sjá hvar
maður er miðað við fleira svo sem leiðir, vegi, jökla, ár eða stöðuvötn svo fátt eitt sé talið.  Til þess
að gera þetta svo vel sé, þarf meira minni en flest GPS tæki eða plottarar hafa.  Ferðatölvur, sem nú
eru orðnar útbreiddar hafa hins vegar næga vinnslugetu til þess að geta haldið utan um verulegt
magn af slíkum upplýsingum.

Ég hef sett saman forrit fyrir MS-DOS tölvur til að leysa þetta verkefni.  Til að nota forritið
þarf MS-DOS tölvu með VGA skjá og RS-232 tengingu og staðsetningartæki sem sendir
upplýsingar á NMEA formi.

Forritið sýnir á skjá tölvunnar:
• Staðsetningu og stefnu farartækis á korti.
• Gróft landakort með strandlínu, útlínum jökla og stöðuvatna og helstu ám.
• Leiðir sem safnað hefur verið með forritinu eða á annan hátt.
• Staðsetningu og heiti fyrir skála, leiðarpunkta og önnur kennileiti.
• Tölulegar upplýsingar með staðsetningu í lengd og breidd, hæð, hraða, stefnu, fjölda gervitungla

í notkun og DOP.
• Fjarlægð og stefnu í leiðarpunkt.
• Myndræna framsetningu á fjarlægð og stefnu í leiðarpunkt, til að aka eftir.
• Uppsafnað meðaltal fyrir lengd og breidd, gagnlegt til að losna við "rugl" og fá nákvæmar

staðsetningar þar sem stoppað er 15 mínútur eða lengur.

Upplýsingar eru geymdar á samþjöppuðu formi í minni tölvunnar þannig að forritið getur
sýnt samtímis allt að 32000 punkta í  leiðum og kortalínum og 800 nafngreind kennileiti.  Þegar
forritið er í gangi er safnað upplýsingum um leiðir.  Gögnin eru grisjuð þannig að þegar ekið er eftir
beinum vegi  eru nokkur hundruð metrar milli punkta en á krókóttum slóðum eru skráðir punktar í
beygjum.  Með þessu móti safnast um 1000 punktar í venjulegri helgarferð.

Einar Kjartansson, hs: 588-6407, vs. 569-6070, fs: 985-37588, internet eik@os.is.

Frá Skagafjarðardeild

Þorrablót var haldið í Skiptabakkaskála þann 18. febrúar.  Lagt var af stað frá Ábæ kl. 14 á 8
jeppum, en þrír bílar fóru þremur tímum fyrr, til að kveikja upp og gera klárt fyrir kvöldið góða,
sem tókst þokkalega.  Blótið hófst kl. 20 með hörku áti en hóflegri drykkju, með Gumma polla á
gítarinn og Skara foristusauð sem forsöngvara og skemmtu bæði karlar og konur sér vel langt fram á
nótt.  Mannskapurinn vaknaði hress, en fannst heldur heitt enda mallaði sólóinn flott.  Þegar búið
var að matast og taka til var komið hádegi.  Ákveðið var að “fræsa” fram í Ingólfsskála enda færið
þokkalegt, en heldur óslétt.  Gerður var stuttur stans í Ingólfi, og heilsað uppá jöklaransóknarmenn
sem þar voru.  Ferðin heim gekk vel og voru allir komnir til síns heima um kvöldmatarleitið.  Alls
tóku 23 þátt í blótinu þar af sex konur.

GPS staðsetningin á Skiptabakkaskála er N6507925-V1904357

Helgi Ragnarsson



Áhrif hæðar og hita á þrýsting í dekkjum.

Flestir sem á annað borð hafa hleypt lofti úr dekkjum hafa líklega tekið eftir því að
þrýstingurinn í dekkjunum á það til að breytast milli þess að hleypt er úr eða pumpað er í.  Í þessum
pistli verður reynt að varpa ljósi á þetta fyrirbæri.

Sá þáttur sem mestu ræður um hvernig gengur að aka bíl á snjó er mismunur á þrýstingi inni
í dekkjum og utan þeirra.  Þar sem þrýstingur er einfaldlega kraftur á flatareiningu, ákvarðar þetta
stærð þess flatar sem þungi bílsins dreifist á.  Mælieining fyrir þrýsting er Pascal (Pa) sem er sama
og Newton á fermeter, en Newton (N) er mælieining fyrir kraft.  Þyngdarkraftur á massa sem er eitt
kg er nærri 9,8 N.  Þar sem Pa er frekar lítil eining er oftast þægilegra að nota kíló Pascal sem er
1000 Pa.  Úreltar mælieiningar, sem þó sjást oft, eru bar (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi) og psi, kallað
pund í daglegu tali (1 psi = 6,89 kPa).

Sem dæmi má taka gangandi mann með massann 80 kg.  Ef þungi hans dreifist á skó sem er
að jafnaði 0.1 m á breidd og 0.2 m á lengd, þá er þrýstingurinn vegna þunga mannsins:

P = (80 x 9,8) / (0,1 x 0,2) = 39200 Pa  =  39,2 kPa  =  5,7 psi

Loftþrýstingur við sjávarmál á Íslandi er oftast milli 95 og 104 kPa.  Þrýstingur minnkar með
hæð yfir sjávarmáli um ca. 1% fyrir hverja 80 metra í aukinni hæð.  Ef loftþrýstingur er 100 kPa þá
fellur hann um 1 kPa við 80 metra hækkun eða 1 psi við 550 m hækkun.  Til dæmis:  Ef
yfirþrýstingur í dekkjum er 14 kPa í 1700 metra hæð, þá fellur hann niður í núll við að fara niður í
600 metra hæð.  Með öðrum orðum, bíll sem mælist með 2 psi í dekkjum á Grímsfjalli, er kominn á
felguna niðri í Jökulheimum.

Annar þáttur sem skiptir miklu máli er hitastig.  Ef lofti er þjappað saman hitnar það.  Í dísel
vélum er lofti þjappað úr 100 kPa í ca. 2000 kPa, þessi þjöppun hitar loftið það mikið að olían
brennur um leið og henni er sprautað inn í strokkana.

Við venjulegt útihitastig á Íslandi hitnar eða kólnar loft um 1°C þegar þrýstingi er breytt um
1,3 %.  Þetta er t.d. ástæða þess að þegar vindur stendur af fjöllum, þá hitnar loftið um 1°C við
hverja 103 metra sem það lækkar.  Til dæmis, ef þrýstingur er lækkaður úr 142 kPa í 135 kPa (í 5
psi yfir loftþrýstingi) þá kólnar loftið um 4 °C.  Þegar hitastig inni í dekkinu nær jafnvægi við
umhverfið, þá eykst þrýstingurinn.  Þessi þrýstiaukning er um það bil fjórðungur af upphaflegu
þrýstiminnkuninni.  Ef yfirþrýstingur í dekki er snögglega minnkaður úr 150 kPa í 35 kPa (22 psi í
5 psi), þá fellur hitastig loftsins inni í dekkjunum um 44 °C.  Eftir að loftið í dekkinu hefur hitnað
aftur er yfirþrýstingurinn kominn í 61 kPa (8,8 psi).  Þetta veldur því að það er sjaldnast nóg að
hleypa einu sinni úr.

Einar Kjartansson

Kvennaferðin

Stefnt er að því að fara hina árlegu kvennaferð í mars.  Vegna þess á að hittast til skrafs og
ráðagerða mánudaginn 6. mars kl 20:00 í Lóninu, Hótel Loftleiðum, þetta er á sama tíma og
félagsfundurinn.  Vonast er til að allar þær sem hafa áhuga á ferðinni láti sjá sig.

Hrauneyjar - eldsneyti

Við Hrauneyjafossvirkjun hefur verið opnuð eldsneytissala og gistiaðstaða.  Hægt er að fá 95
okt. bensín og díselolíu.  Einnig er á boðstólum kaffi og aðrar veitingar.  Fyrst um sinn verður opið
frá föstudags síðdegi til sunnudagskvölds.  Hægt er að fá gistingu í svefnpokaplássi eða í
uppábúnum rúmum.  Síminn í Hrauneyjum er 985-32478, einnig er hægt að ná í Jórunni
Eggertsdóttur í hs: 98-75078, fax: 98-75278.



Frá Eyjafjarðardeild
Hið árlega þorrablót Ferðaklúbbsins 4x4 Eyjafjarðardeild var haldið þann 11. febrúar á

Hveravöllum.  Þátttakan var með eindæmum góð, það er 25 bílar með 58 manns innanborðs.  Hópur
þessi samanstóð af félögum úr Eyjafirði, Ólafsfirði og Mývatnssveit.  Farin var hefðbundin leið upp
kjöl.  Ferðin uppeftir gekk aldeilis vel með einni undantekningu þó í Skagafirði, er einn jeppinn og
eigandi tóku feil á hvor skildi á hvolf.

Í Varmahlíð var hin árlega súpa sötruð við góðar undirtektir sötrara.  Fjallafærið var verulega
gott og útsýnið og sólin hvöttu menn áfram.  Komið var á Hveravelli kl. 5 e.h., og hafist handa við
að moka sig inn í skálann.  Að því loknu var borið fram þorrapaté.  Skemmtun þessi stóð lengi fram
eftir nóttu með tilheyrandi söng, bröndurum, annálum, sundferðum og krampahlátur flogum.  Mis
snemma skriðu menn í kojur, og fór það mikið eftir lyst manna á frost vökva.

Árla næsta morgun var tekið til óspilltra málanna með þrif á skála og svæði utan við, menn
og bílar gerðir ferðaklárir.  Hélt eins kílómetra löng fylking af stað undir fararstjórn Sighvats
formanns 4x4 Húnvetningadeildar og bauð hann okkur í Álkuskála.  Þaðan var haldið niður
Vatnsdal.  Eftir það var haldin þjóðbraut heim með viðkomu á Blönduósi þar sem flestir fengu sér
kaffisopa og örfáir fengu pylsur.

Þökkum frábært þorrablót. Skemmtinefndin.

Tilboð
Efnagerðin Sámur er með tilboð til félagsmanna á hreinsiefnum.  Um er að ræða pakka sem

inniheldur:

Einnig eru í boði:
• Sám 2000 Túrbó í 5 lítra
pakkningu á kr 1000-

• Sám Hrímpól rúðuhreinsir í 5 lítra pakkningu á kr 500-
• Sáms Dekkjahreinsir í 5 lítra pakkningu á kr 500-
• Handþvottakrem (gott í skúrinn) 750 ml. á kr 400- og 4,5 Kg. á kr 1400-
• Gamaspeed riðolía í 1 lítra pakkningu á kr 400-
• Sáms Silicon sprey í 500 ml. pakkningu á kr 500-
• Sáms uppþvottalögur í 5 lítra pakkningu á kr 600-

Frekari upplýsingar og pantanir er hægt að gera í símum:
568-6040 á þriðjudögum milli kl. 18:00 og 21:00  (Reynir Þór)
565-5433 á fimmtudögum milli kl. 18:00 og 21:00  (Vigfús)

Smáauglýsingar
• Óska eftir drifloku í Toyota Landcrusier ´74, 6 ríllu.      Uppl. s: 557-9844, Hjalti eða

Þórarinn.
• Til sölu Lapplander framhásing (spicer 44) árg ´81 keyrð 30 þús., með upphækunararm fyrir

Willys hentar einnig fyrir Súkkur. Uppl. Hjörtur, s: 567-6272
• Til sölu varahlutir í Hilux, hásingar, öxlar, mismunadrif, driflæsing (Torsen), millikassi, fjaðrir,

felgur, boddýhlutir o.fl. Uppl. Smári s: 98-78710, á kvöldin og um helgar.
• Til sölu Nissan (SD33T, Patrolvélin) 3,3 l díselvél með túrbínu árg. ´80.   Sighvatur s: 95-24950
• Til sölu varahlutir í Suzuki t.d. hásingar,öxlar, fjaðrir o.fl., einnig ódýr ísskápur hentugur í

aðstöðuna, óska eftir 33” dekkjum og 5 gata 12” álfelgum. Valdimar s: 567-5606
• Til sölu Toyota X-cab R-36500  árg ‘88, V6, 5manna, með miklum aukabúnaði: 38” eða 44”

dekk, . Uppl Eyþór s: 587-4928.

Sám  2000 Túrbó tjöruhreinsir, 5
lítrar
Sám  Hrímpól Rúðuhreinsir,     5
lítrar
Sáms Dekkjahreinsir,      5 lítrar

Kr. 1700-


