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Mosfet Regulerbar strømforsyning & Belastning. 
OZ5PZ Poul Rosenbeck. 

 
Denne konstruktion med en P-channel mosfet transistor fungerer som to forskellige 
kredsløb.  

1. Stabiliseret strømforsyning med variabel strømbegrænser. 
2. Elektronisk belastning med variabel indstilling af strømmen.  

 
 
 

 
Komplet Diagram. 

 
 
 

Stabiliseret strømforsyning med strømbegrænser. 
Skal kredsløbet anvendes som en stabiliseret strømforsyning, tilsluttes printet en 
spændingskilde på 15-30 volt. Afbryderne S1A og S1B skal begge være åbne. Den 
stabiliserede spænding udtages på klemmerne + & - UD. Strømbegrænsning bestemmes 
af trimpotentiometer på 47R. 
 
Elektronisk Variabel belastning. 
Ved anvendelse af kredsløbet som elektronisk belastning sluttes afbryderne S1A og 
S1B. Påse at reguleringspotentiometer er neddrejet. Den spændingskilde der ønskes 
belastet, tilsluttes + & -  Ind klemmerne. Nu kan spændingskilden belastes ved at dreje 
langsomt op for reguleringspotentiometer indtil den ønskede strøm er opnået. Hvis 
transistoren er monteret på en stor køleplade kan den belastes en hel del. Også her 
bestemmer trimpotentiometer på 47R den maksimale strøm der kan trækkes fra 
kredsløbet. 
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Ved stor effekt monteres mosfet transistoren udenfor print på en køleplade der kan 
holde transistoren afkølet ved den givne effekt. 
 
 

 
Komponentplacering. 

 

 
Komponentplacering med underlagte printbaner. 

 

 
Printtegning. 

 
 

Printmål: 5 x 7,5 cm. 
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Fremstilling af print.  
 
Print den spejlvendte printtegning ud på et stykke kalkepapir. Tegningen er spejlvendt 
for at tegningen kommer så tæt på printplade som muligt. Lægger tegningen ovenpå 
papiret vil banerne blive tyndere p.g.a lysets brydning i papiret/filmen. 
Belysning af færdigkøbt fotoprint foretages med en højfjeldssol eller anden ultraviolet 
lyskilde. 
Belysningstid er omkring 5-7 minutter med højfleldssol i en afstand af omkring 50 cm. 
Men der må prøves frem indtil man har den rette belysningstid med den pågældende 
lyskilde. 
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