
Man talar om sm& orsaker och stora verkningar i olika sam.
manhang. Niir det gdller radioavstiirning b"s"irras den tesen i
hiig grad. Avstiirningsmaterielens typ och kvalitet och elutrust.
ningens placering har utan tvivel stor betydelse, men nrinst
lika viktiga dr ordentliga stomfiirbindningar av elutrustning
och karosseridetaljer. En bristfiil l ig godsfiirbindning av en ka.
rosseridel p3 grund av firg eller rost hr ofta anledningen till
ett d&ligt avstiirningsresultat. Dessa stomfiirbindningar utfijrs
med fl5tade s. k. jordningsband, med minst 15 mm, area. Jord-
ningsbanden finns alltid med i Blaupunkts ,'skrdddarsydda,'

tillbehiirssatser, si det dr egentligen endast friga om att de
bl i r  ordent l igt  monterade.
I den aktuella tillbehtirssatsen till Saab 64 ingir inte mindre
dn fyra jordningsband. Mellan grillen och motorhuven (i n6r-
heten av det hiigra signalhornet) {inns ett jordningsband. Det
andra utgir fr6.n samma stille pi motorhuven och g&r fram
till den punkt i karossen ddr batteriets minusledning dr an.
sluten. FrAn samma gem€nsamma punkt gir ett tredje och ett
fjdrde jordningsband till tiindspolen rcspektive huvliset. Fiir
att fi en sdker stomftjrbindning av tendspolen monterar man
en speciell klammer, som pi insidan har ett antal skarpa nab-
bar vilka skiir in i tdndspolehuset. Detta ganska vidlyftiga
arrangemang iir niidvhndigt di hillaren till tdndspolen inte
ger till{redsstdllande kontakt till spolen pi grund av rostskydd
och lackering. Pi tal om huvlSser dr det viktigt att de pl6t.

Riin utf\rda stomt'drbind,ningar au oliku karosseridetaljer iir
lika-oumbiirliga som ioriga aast\rningsdon. Frdn jordnings-
punkten, dit pilen pekar, utgdr tre jordningsband. Ett gar ttil
tiindspolehuset Dia en tandad klammer o"i "tt annat t;ll den
tr&d-liknande. ldsanordningen. Ett tred.je gdr titt det h6gra sig-
nalhornets fiistbult pd, motorhuaen. Ett t'jiirile jord,niigsbaid,
slutligen g&r lrdn satnma liistbult tilt grillen. Hur d,e tie kon-
densatorerna i UKV-tillbehijrssatsen nrcnterd,s t'ramgdr ocksd
tydligt. Tiindspolens nya placering ijr ett stort'plui lrdn aa-
stdrningssynpunkt.

vinklar, som dr fastsvetsade i motorhuven. skrapas eller filas
fria fr5n flrg i den punkt ddr l&sanordningen griper in. Lika
viktigt iir naturligtvis att den tr&dliknande lSsanordningen
skrapas eller filas si att kontaktytorna d.ven dHr blir fria frin
{drg. Tro inte att en god kontakt mellan motorhuven och ka-
rossen endast dr viktig pi Saab, det gdller alla vagnar med
helt stilkarosseri.
Ett gammalt bepriivat avstiirningsprov dr f6rresten att jdm.
fiira stiirningsnivin i mottagaren med fijrst iippen och sedan
stdngd motorhuv. Om sttirningarna Hr lika kraftiga i b&da
fallen tyder detta pA d8lig kontakt mellan huven och karossen.
En ur radioavstiirningssynpunkt vdlkommen nyhet pi Saab 64
5r att tlndspolen fitt en gynnsammare placering - nHrmare
tdnd{iirdelaren. Tdndledningen mellan spolen och fiirclelar-
locket blir avsevHrt kortare, vilket 6r en {iirdel, di det medfijr
sd.mre antennverkan till "stiirshndarna" - tdndsti{ten och t6nd-
{tirdelaren.
Saab 64 iir frin fabriken prim[ravst6rd, vilket pi denna vagn
innebdr att tdndledningen dr av s. k. motstindstyp. Med dessa
motstindsledningar erh8ller man vanligen ett godtagbart av-
stiirningsresultat inom alla frekvensomriden. I Blaupunkt till-
behiirssatser fiir siviil AM som FM (UKV) ing&r inte heller
n6gra extra avstiirningsdetaljer fiir tdndsystemet. Som en exrra
etg6rd kan man montera en avsttird ftjrdelarrotor med beteck.
ning ZWT 9 Z 3 med indringsnummer 585. Det inbyggda
ddmpmotst6ndet [r pi 5.000 ohm.
En synnerligen ef{ektiv avstiirningsmetod dr att anvdnda nor-
mala tiindledningar, Bosch delvis avskdrmade ddmprnotst6nd
EM/WFG 5/2 (5.000 ohm) fiir tindstiften och fiirdelarrotor
ZYVT 9 Z 3 med. dndringsnummer 585 i fiirdelaren samt 4 st.
EM/W 1i20 (1.000 ohm) -l-- 4 st. gummiskydd V/NK I Z 14 i
fiirdelarlocket.
De kondensatorer som ingir i tillbehijrssatsen fiir UKV-avstijr-
ning iir dels en genomfiirningskondensator EMKO 21 Z l*an-
slutningsledning WEA 439 Z Z {iir anslutning Df pi genera-
torn. Ftir anslutning B+ pe hddningsregulatorn monteras dess"
utom genom{i;rningskondensatorn EMKO 2l Z 2fanslutnings-
ledning WEA 439 Z 2. F6r den elektriska bensinpumpen slut-
ligen anvdndes den lilla kondensatorn EMKO fg Z 3.
Di Saab 5r en vagn som inbjuder till snabb landsvdgskiirning
rekommenderar vi som bilradio Blaupunkt Frankfurt. Denna
apparat har ndmligen en uteffekt av hela 6 watt vid 12 volt.
Och med tanke p& vindbrus och vlgljud behiivs detta faktiskt
ner det gir undan. Under 4 watts uteffekt 5r absolut inte att
rekommendera, om man utnyttjar Saabens fartresurser. 
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ffiffiffiffi ffi,-&W
tondspolens plocering ondrod

Ett bra aasti;rnings-
resultat kriiuer bl. a.
god metallisk kontakt
mellan motorhuaen
och karossen. Det iir
tillriickligt med ndg-
ra liltag 16r att kon-
taktytorna i de bdda
plStainklarna skall
bli lria t'rdn liirg och
eaentuell rost.

Den trddliknande lds-
anordningen mdste
ocksd ha god,a kon-
taktytor pd. d.e stiil-
len d,dr ilen griper in
i motorhuuens pmt-
uinklar.
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