
ASA340P Lisätietoja rakenteesta ja paristoista. 
 

Vapaavärähtelijäkaiutin 
Ainakin osassa ASA340P tuotantosarjaa käytettiin kaiuttimena vapaavärähtelijää. Radion alkuvuosina tämä 
rakenne oli yleinen, mutta jo 30-luvun jälkipuoliskolla harvinainen. Saksaisessa DKE- radiossa sellainen 
kuitenkin oli kustannussyistä käytössä. Saksalaista perua on myös 340P kaiutin, kuten kuva leimoineen 
kertoo. Vapaavärähtelijän toimintaperiaate selviää kuvasta 1. Dynaamisessa kaiuttimessa kartioon 
kiinnitetty pieni-impedanssinen äänikelakelaa liikkuu vakiomagneettikentässä, joka aikaansaadaan 
ensisijaisesti kestomagneetilla. Ääniohjaus tuodaan pääteputkelta sovitusmuuntajalla äänikelalle, jonka 
impedanssi on tyypillisesti välillä 4 …16Ω.  

 

Kuva1.Vapaavärähjelijäkaiuttimen periaaterakenne   ja 

Vapaavärähtelijässä suuri-impedanssinen äänikela on kiinteä ja kiinnitetty kestomagneettiin. Äänen 
tahdissa vaihtelevan kelan magneettikentässä on liikkuva metallikieli, jonka liike siirretään liikuntavarren 
avulla äänikartion liikkeesi. Äänikela voidaan liittää suoraan pääteputken anodikuormaksi ja erillistä 
muuntajaa ei tarvita Äänikelan impedanssi Z= 17kΩ(1kHz) ja R=2kΩ. Kelassa on 8300 kierrosta Ø0,07mm 
lankaa. Kaiutinrunko on puristettua kovaa pahvia. 

 

  



Differenriaalikondensaattori 

 

Molemmat differentiaalikondensaattorit näkyvät kuvassa. Vasemmalla antennisignaalin vaimennin ja 
oikealla takaisinkytkennän voimakkuus. Tämän näköiset pakkakondensaattorit olivat yleisiä monissa 
varhaisemmissa radioissa ja harrastuskäytössäkin vielä 1950-luvulla. Oletan, että nämä olisivat ASA omaa 
valmistetta, mitään nimeä tai numeroa ei ollut näkyvissä. Tavanomaiseen säätökondensaattoriin nähden on 
differentiaalirakenteessa kaksi saman suuruista (kapasitanssista) staattoripakkaa ja yksi yhteinen kiertyvä 
roottorilevykepakka. Roottoriulosotossa (kuvassa keltainen ja toisessa musta johtokierros) säilyy 
kapasitanssi vakiona roottoria kierrettäessä, kun staattorien ulosostot ovat ”sähköisesti” yhdessä. 

Kuvassa on eräs havaintomalli, joka ei rakenteellisesti vastaa po. pakkarakennetta mutta selventänee 
periaatteen. 

 Differientaalikondensaattori 

 

Roottoria akselista käännettäessä pienenee toisen kondensaattoripuoliskon kapasitanssi ja vastaavasti 
toisen puoliskon kasvaa. Näin ollen signaalin ”läpäisy” muuttuu mutta roottoriulosoton kapasitanssi säilyy 
vakiona ja siihen liitetty virityspiiri tms. säilyy muuttumattomana. 

 Anodi- ja hehkujännitteiden paristot 
Paristokäyttöisissä putkiradioissa tarvittiin kaksi erillistä paristoa. Putkien tyyppien mukaisesti käytettiin 
Anodiparistoa vastaanottimen 60… 120V anodijännitteen aikaansaamiseksi. Samoin paristosta oli yleensä 
mahdollista saada joitakin alempiakin jännitteitä sekä negatiivisia hilaetujännitteitä, vastaanottimen 
rakenteen sellaista edellyttäessä. 340P mallissa käytetään anodijännitettä 90… 120V, joskin radio 
alhaisemmallakin jännitteellä toimii. Tarpeelliset hilaetujännitteet saadaan anodivirran avulla, sillä 
anodipariston miinusjohdin on kytketty sopivalla vastuksella radion miinus- runkoon. Anodiparistosta 
otetaan 9mA virta jännitteen ollessa n 110V. Anodiparistoa kuormitetaan siten n. 1W teholla eli 12kΩ 
kuormalla. Virrasta 6mA kuluttaa pääteputki KL4 ja loput 3mA kaksi KF4 (tässä KF3) putkea. Anodijännitteen 



laskiessa myös virta pienenee. Anodijännitteelle ei ole erillistä kytkintä, sillä virrankulku loppuu, kun 
hehkujännite katkaistaan. 

Radiossa oli käytetty kookasta Airam 120V Super paristoa, joka vie yli puolet kotelon pohja-alasta. 

 

Pariston mitat ovat 265x150x75(mm) ja paino 3,45kg. Paristossa on runsaasti ulosottoja eri jännitteille, 
kuten seuraavasta kuvasta näkyy. 

 

Paristo on koottu 1,5V sinkki- hiili pareista, joita on kytketty sarjaan tarpeellinen määrä. Jännitevälille 0 -
120 v tarvitaan siten 80 kpl kennoja ja ulosotot ovat n. 20V välein. Pariston vasemmassa laidassa on 
ulosottoja välillä 3V – 10V 1,5 V’n välein. Näiden oletan olevan hilaetujännitteiden miinusjänniteitä O-
napaan nähden, vaikkei painutuksessa olekaan miinusmerkkiä.  

  Kennokoko on tiettävästi sama, kuin vanhassa 4,5V’n litteässä taskulampun paristossa. Kennopaketti on 
suojattu piellä ja sijoitettu yläosasta avoimeen pahvikoteloon. Erillinen kansi peittä yläpinnan ja kotelon 



sivut, keltamusta osa kuvassa. Tällaisen pariston kapasiteetista ja käyttötunneista esim. em. kuormituksella 
ei ole tietoja mutta kokonsa perusteella 2-3h päivittäisellä käytöllä paristo lienee ollut pitkäikäinen. 
Vastaavia paristoja tekivät myös useat muut paristovalmistajat. Paristojen rakenteissa tapahtui muutoksia 
ja kehitystä. Mm Airam siirtyi ns. levykeanodirakenteeseen ja sitä käytettiin myös muissa paristotyypeissa. 
Vielä 1950 -luvulla anodiparistoilla oli markkinoita, kunnes transistoriradiot 1960 luvulla syrjäyttivät 
paristoputkivastaanottimet. 

Hehkuakku. ASA 340 putkien hehkujännite on 2V ja kolmen putken yhteinen hehkuvirta 270mA. Tämän 
mukana ei ollut akkua, mutta hehkuakkuna käytettiin usein seuraavan kuvan mukaista lasi- tai 
bakeliittikuorista lyijyakkua. Usein sen suoja oli puurimoista tehty kuljetuskehikko, sillä akkua täytyi 
säännöllisesti viedä uudelleen ladattavaksi. 

 

Pakkauslaatikko 
Tämän Asan mukana oli alkuperäinen pakkauslaatikko, jossa Kapten Ramström’in radio oli ollut ainakin 
Lounaissaaristossa Utö ja Eckerön saarilla. 

Åke Nyholm_2020.03.02 
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