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บทคดัย่อ 
 บทความวิชาการน้ีกล่าวเก่ียวกบัการออกแบบสร้างเคร่ืองเช่ือมความถ่ีสูงโดยใชห้ลกัการฟูลบริดจค์อนเวอร์เตอร์ ทาํงานท่ี
ความถี่ 80 kHz   มีกระแสเช่ือมสูงสุด 100A  เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าแบบหมอ้แปลงความถี่ต ํ่าจะมีขนาดใหญ่และนํ้าหนกัมาก  จึงทาํใหเ้กิด
ปัญหาในการเคลื่อนยา้ย และมีกาํลงังานสูญเสียมาก  ในบทความน้ีจึงนาํเสนอการออกแบบเคร่ืองเช่ือมความถี่สูงท่ีมีขนาดเล็กและ
นํ้ าหนกัเบา  ภายในเคร่ืองประกอบดว้ยวงจรมอดูเลตความกวา้งพลัส์ (PWM) โดยใชไ้อซีสําเร็จรูปเบอร์ SG3525  เป็นตวักาํเนิด
สัญญาณพลัส์และ วงจรขบันาํเกตใชไ้อซีเบอร์ TC4422   และใชห้มอ้แปลงพลัส์ในการขบัเกตโดยหมอ้แปลงพลัส์ทาํหนา้ท่ีแยกส่วน
ระหวา่งสัญญาณควบคุมและภาคกาํลงัออกจากกนัทางไฟฟ้า  ในส่วนของวงจรกาํลงัใชว้งจรแปลงผนัไฟตรงแบบฟูลบริดจค์อนเวอร์
เตอร์  และใชเ้พาเวอร์มอสเฟตเป็นอุปกรณ์การสวิตช์  และใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าความถ่ีสูงทาํหนา้ท่ีแยกแรงดนัดา้นอินพุตและแรงดนั
ดา้นเอาตพ์ตุออกจากกนั โดยมีวงจรเรียงกระแสดา้นเอาตพ์ตุเป็นแบบเตม็คล่ืน  และมีตวัเหน่ียวนาํเพื่อกรองกระแสในขณะเช่ือม  และมี
วงจรป้อนกลบัทาํหนา้ท่ีป้องกนักระแสเกิน   จากการออกแบบสร้างเคร่ืองเช่ือมความถี่สูงตน้แบบโดยใชห้ลกัการฟูลบริดจค์อนเวอร์เตอร์
น้ี  เม่ือนาํมาทดสอบแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของเคร่ืองเช่ือมท่ีนาํเสนอ   โดยใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
 

คาํสาํคญั  :   เคร่ืองเช่ือมความถ่ีสูง  ,  ฟลูบริดจค์อนเวอร์เตอร์   ,  มอดูเลตความกวา้งพลัส์  ,    หมอ้แปลงพลัส์ 
 

Abstract 
This article describes the design and construction of high frequency welding machine by using full-bridge converter and was working at   

80 kHz and the maximum welding capacity of 100A. Since the arc  welding  machines  for  low  frequency transformer are too large and  heavy and 
usually cause problems  in movement and many losses power.  This paper presents the design  of  high frequency welding machine was to construct 
a smaller and lighter.  Inside  is consists of  pulse width  modulation (PWM) circuit  was used  IC SG3525 which built controlling signal and  gate 
driving circuit was  used  IC  TC4422 . Using the pulse transformer to gate drive with pulse transformer would separate controlling signal and power 
circuit from each other.  The power circuit was used  full-bridge DC-DC convertible circuit and  the  mosfet  was used  as  switch device  and   high 
frequency transformer was used  to separate  input voltage side  and output voltage side.  The  output  rectifier circuit was of  full-wave type with add  
inductor to filter the current  in  while arc welding and  feedback control  circuit  to protect  the over current . The  system performance is 
investigated which appears satisfactory. 
 

Keywords :   high frequency  welding  machine  , full bridge converter ,  pulse width  modulation , pulse transformer 
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1.  บทนํา 
  เคร่ืองเช่ือมโลหะแบบใชไ้ฟฟ้าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองชนิดหลกัๆคือชนิดแรกเป็นเคร่ืองเช่ือมท่ีให้แรงดนัขาออกเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบั และชนิดท่ีสองเป็นเคร่ืองเช่ือมท่ีใหแ้รงดนัขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรง [1]  ชนิดท่ีใหแ้รงดนัขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลบันั้นนิยม
ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในประเทศไทยเน่ืองจากสร้างไดง่้าย โดยสามารถท่ีจะสร้างข้ึนไดเ้องไดใ้นประเทศและ มีราคาถูก อยา่งไรก็ดีเคร่ืองเช่ือม
ไฟฟ้าชนิดน้ี ก็จะมีขอ้เสียหลายประการคือ มีขนาดท่ีใหญ่และ นํ้าหนกัมาก เน่ืองจากโดยทัว่ไปจะใชห้ลกัการของแกนเหล็กท่ีถ่ายพลงังานท่ี
ความถี่ต ํ่า จึงทาํใหเ้คล่ือนยา้ยไปใชใ้นงานนอกสถานที่ไดล้าํบาก 
 สาํหรับเคร่ืองเช่ือมชนิดท่ีใหแ้รงดนัขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนั้น ปัจจุบนัไดมี้การนาํเอาวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์มาใชใ้น
การสร้างเคร่ืองเช่ือมกนัอยา่งมาก โดยเฉพาะการนาํเอาหลกัการของวงจรแปลงผนัไฟตรงแบบสวิตชท่ี์มีความถี่สูง (High Frequency 
Switching Converters) ชนิดต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการสร้างเคร่ืองเช่ือมชนิดไฟฟ้ากระแสตรง[2]  ซ่ึงเคร่ืองเช่ือมชนิดไฟฟ้า
กระแสตรงน้ีกจ็ะมีขอ้ดีคือ ทาํใหเ้คร่ืองเช่ือมมีขนาดเลก็  นํ้าหนกัเบา  และยงัใหป้ระสิทธิภาพสูง 
 
2.   วธีิการดาํเนินงาน 
 เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ากระแสตรงน้ีไดเ้ลือกวงจรแปลงผนัไฟตรงแบบฟูลบริดจค์อนเวอร์เตอร์  เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า
กระแสตรง    ซ่ึงเป็นแบบสวิตซ์ดว้ยความถ่ีสูง การออกแบบส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ากระแสตรงน้ี  สามารถแสดงเป็น
บลอ็กไดอะแกรมไดด้งัรูปท่ี 1    

 
รูปที่ 1  บลอ็กไดอะแกรมแสดงส่วนต่าง  ๆ

 
 การออกแบบและสร้างเคร่ืองเช่ือมความถ่ีสูงแบบวงจรฟูลบริดจค์อนเวอร์เตอร์ ประกอบดว้ยขั้นตอนการทาํงานและองคป์ระกอบใน
ภาคต่างๆ ดงัน้ี 
 2.1   การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟ 
 2.2   การออกแบบวงจรกาํเนิดสัญญาณมอดูเลตความกวา้งพลัส์และขบันาํเกต 
 2.3   การออกแบบ แหล่งจ่ายไฟตรงภาคกาํลงั 
 2.4   การออกแบบวงจรฟลูบริดจค์อนเวอร์เตอร์ 
 2.5   การออกแบบหมอ้แปลงกาํลงัความถ่ีสูง 
               2.6  การออกแบบวงจรเรียงกระแสดา้นทุติยภูมิ 
               2.7  การออกแบบวงจรป้อนกลบัแรงดนัและกระแสเกิน 
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2.1   การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟ 
 แหล่งจ่ายไฟ  +15 V  สําหรับวงจรควบคุมมอดูเลตความกวา้งพลัส์  วงจรป้องกนักระแส และวงจรขบัเกต  แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงทาํ
หนา้ท่ีเป็นตวัจ่ายแรงดนัไฟเลี้ยงใหก้บัวงจรส่วนต่างๆ ของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  วงจรแหล่งจ่ายใชไ้อซีเรกกเูลเตอร์เบอร์ L200C  เพื่อใหแ้รงดนัไฟฟ้า
ท่ีออกมามีความเรียบและต่อเน่ือง  ใชเ้ป็นแหล่งจ่ายใหก้บัวงจร    การทาํงานของวงจรมีดงัน้ี  เม่ือจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้หมอ้แปลง
จะมีแรงดนัไฟสลบัท่ีตอ้งการออกมาจากหมอ้แปลงแรงดนัไฟสลบัน้ีจะถูกเรียงกระแสโดยไดโอดเป็นไฟตรง  ซ่ึงถูกต่อแบบบริดจ์
จากนั้นจะผ่านการกรองแรงดนัให้เรียบข้ึนโดยตวัเก็บประจุ  และถูกทาํให้แรงดนัคงท่ีดว้ยไอซีเรกกูเลเตอร์  โดยไอซีเรกกูเลเตอร์
สามารถจ่ายกระแสไดสู้งสุด 2 A  โดยวงจรแหล่งจ่ายไฟแสดงดงัรูปท่ี 2 

μ μ

 
รูปที่ 2   วงจรแหล่งจ่ายไฟ 

 

2.2  การออกแบบวงจรกาํเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว้างพลัส์และขับนําเกต 
2.2.1  ภาควงจรกาํเนิดสัญญาณมอดูเลตความกว้างพลัส์ 
 วงจรกาํเนิดสัญญาณควบคุมในส่วนน้ีทาํหนา้ท่ีสร้างสัญญาณไปขบันาํเกตของมอสเฟตกาํลงัทั้งส่ีชุดในวงจรคอนเวอร์เตอร์
ซ่ึงจะตอ้งควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึงช่วงจงัหวะเวลาการทาํงานของเพาเวอร์มอสเฟต  เพื่อใหไ้ดรู้ปคล่ืนของแรงดนั
ทางด้านเอาต์พุตท่ีต้องการ   และไม่ให้เกิดความเสียหายข้ึนกับอุปกรณ์ของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ากระแสตรง  ซ่ึงวงจรควบคุมน้ีจะ
ประกอบดว้ยวงจรต่างๆ  ดงัแสดงในรูปท่ี 3  โดยจะรับแรงดนั 15 V เขา้ท่ีขา 13 และ15   และวงจร RC จะสร้างสัญญาณสามเหลี่ยมฟัน
เล่ือยออกมาเพื่อนาํสญัญาณท่ีไดไ้ปมอดูเลตกบัสญัญาณป้อนกลบัท่ีไดจ้ากวงจรของภาคขยายความต่าง แลว้จะไดส้ัญญาณพลัส์ออกมา
ท่ีขา 11 และขา 14 โดยรูปคล่ืนท่ีไดอ้อกมานั้นจะมีความต่างเฟสกนั ซ่ึงสามารถปรับความกวา้งพลัส์ไดท่ี้ตวัตา้นทานปรับค่าไดข้นาด 
20 kΩ  และค่าตวัเก็บประจุมีขนาด 47 μF  โดยใหค้วามถ่ีเอาตพ์ตุประมาณ 80 kHz  

μ

μ

μ

 
รูปที ่3  วงจรกาํเนิดสญัญาณมอดูเลตความกวา้งพลัส์ 
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2.2.2  ภาควงจรขบันําเกต 
  วงจรชุดขบันาํเกตน้ีจะทาํหนา้ท่ีจ่ายแรงดนัไฟฟ้าไปขบัให้เพาเวอร์มอสเฟตทาํงาน  โดยรับสัญญาณควบคุมการทาํงานจาก
วงจรกาํเนิดสัญญาณและผ่านไอซีขยายแรงดนัและกระแส เพื่อขยายส่งให้หมอ้แปลงพลัส์  การใชห้มอ้แปลงพลัส์มีขอ้ดีคือ  สามารถแยก
กราวดข์องเพาเวอร์มอสเฟตแต่ละตวัออกจากกนั  ส่วนการเลือกใชห้มอ้แปลงพลัส์เลือกใชข้นาดแกนเฟอร์ไรตแ์บบเทอร์รอยดซ่ึ์งรูปคล่ืนท่ี

ไดน้ั้นจะดีกว่าแกนแบบ EI หรือ EE โดยมีอตัราส่วน 1:1 เพื่อให้สามารถขบัแรงดนัป้อนให้ขาเกตไดดี้ขึ้น และเป็นการแยกทางไฟฟ้า 
(Isolated) ทาํใหป้ระหยดัแหล่งจ่ายไฟท่ีขบัเกตไม่ตอ้งมีหลายชุดซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 4 
 

                    

μ

μ

μ

μ

 
 

รูปที ่4   วงจรขบันาํเกตแบบฟลูบริดจข์องเพาเวอร์มอสเฟต 
 

2.3  การออกแบบแหล่งจ่ายไฟตรงภาคกาํลงั  
 แหล่งจ่ายแรงดนัของระบบประกอบดว้ย วงจรเรียงกระแสแบบบริดจแ์ละวงจรกรองแรงดนั  โดยจะรับแรงดนัไฟกระแสสลบั  220 
V 50 Hz 1 Phase เพื่อเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัใหเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงประมาณ 310 V  โดยสามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (1) 
วงจรแหล่งจ่ายไฟตรงภาคกาํลงัแสดงดงัรูปท่ี 5   
 
                                       DC S DV = 2 × V - V          (1) 
เม่ือ 
           VS  คือ  แรงดนัท่ีใชง้าน (V) 
     VD คือ  แรงดนัตกคร่อมไดโอด (V) 
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ดงันั้น  

  ( ) ( )DCV = 2 × 200 2 0.7

310 V

− ×

=
  

          

μ

 
 

รูปที ่5  วงจรแหล่งจ่ายไฟตรงภาคกาํลงั 
  
2.4  การออกแบบวงจรฟูลบริดจ์คอนเวอร์เตอร์ 
 วงจรแปลงผนัไฟตรง  แบบฟูลบริดจ[์3]  ในรูปท่ี 6  เพาเวอร์มอสเฟตทั้ง  4  ตวัจะสลบัการทาํงานกนัเป็นคู่คือ  Q1  และ  Q 4  จะ
นาํกระแสพร้อมกนัในสัญญาณช่วงคร่ึงคาบแรก  ส่วนในคร่ึงคาบหลงั  Q 2  และ  Q 3  นาํกระแสแทน  ส่วน  Q1  และ Q 4  หยดุนาํกระแสทาํให้

แรงดนัเอาตพ์ตุของคอนเวอร์เตอร์ท่ีขดลวดดา้นปฐมภูมิเป็นรูปส่ีเหล่ียมซ่ึงมีค่ายอดถึงยอดเท่ากบัสองเท่าของแรงดนัไฟตรงท่ีป้อนเล้ียงวงจรใน
ภาคกาํลงั  และมีความถี่เท่ากบัการทาํงานของ  PWM  ท่ีขบัใหก้บัเพาเวอร์มอสเฟตทาํงาน 
  ในการเลือกพิกดัของเพาเวอร์มอสเฟตจะใชว้ิธีพิจารณาแรงดนัท่ีตกคร่อมตวัอุปกรณ์  และกระแสท่ีไหลผา่นอุปกรณ์ต่างๆ  โดยปกติ
พิกดัของเพาเวอร์มอสเฟตไดจ้ากการคาํนวณ ค่ากระแสท่ีไหลผา่นเพาเวอร์มอสเฟตเท่ากบั  15.5 A  โดยเป็นการกาํหนดพิกดัท่ี  25 oC  แต่การ
เลือกพิกดัใชง้านจะตอ้งคาํนึงถึงอุณหภูมิขณะทาํงานและการออกแบบตอ้งประเมินอุณหภูมิท่ีตวัถงัดว้ย  ในขณะทาํงานเม่ือมีแผ่นระบายความ
ร้อนใหต้วัถงัของเพาเวอร์มอสเฟตมีอุณหภูมิไม่เกิน  60 oC  และอุณหภูมิหอ้งไม่เกิน  45 oC  เม่ือพิจารณา  Thermal Durating Factor  ของสารก่ึง
ตวันาํพิกดัของกระแสเฟตที่อุณหภูมิ  60 oC  จะลดลงเหลือประมาณ  0.7  เท่าของพิกดั  เม่ืออุณหภูมิท่ีตวัถงัเท่ากบั  25 oC  ดงันั้นจะตอ้งใช้
เพาเวอร์มอสเฟตท่ีมีพิกดักระแสท่ีอุณหภูมิตวัถงั  25 oC  เท่ากบั  15.5/0.7  =  22 A  และเม่ือคาํนึงถึงการ Overload  ประมาณ  1.5  เท่าและ  Safety 
Factor  1.5  เท่า    จะตอ้งใชเ้พาเวอร์มอสเฟตท่ีมีพิกดักระแสที่อุณหภูมิ  25 oC  เท่ากบั  49.5 A         มีขายในทอ้งตลาดซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูงเลือกใช้
มอสเฟตที่มีอตัราการทนกระแสท่ี  50 A  และมีค่าอตัราทนแรงดนั  500 V 
 

                         

μ
μ

 
รูปที ่6 วงจรฟลูบริดจค์อนเวอร์เตอร์ 
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2.5  การออกแบบหม้อแปลงกาํลงัความถีสู่ง 

 การคาํนวณหาจาํนวนรอบขดปฐมภูมิ (NP)  กาํหนดค่า  Δ maxB  มีค่าเท่ากบั  1600 Wb/m2 และค่า  A e  มีค่าเท่ากบั  3.52 cm.2  

ดงันั้นคาํนวณหาค่าจาํนวนรอบดา้นปฐมภูมิ (NP) 
 

               in(min) ds(sat) on(max)
P

max e

8(V - 2V )t
N = ×10

ΔB A
       (2) 

                          
-6(237 - 2×2.6)×2×10 8= ×10

2200×3.52
= 14 รอบ

     

 

การคาํนวณหาจาํนวนรอบขดทุติยภูมิ (N S ) 

จากการคาํนวณไดค้่า  NP  เท่ากบั 14 รอบ  สามารถหา  N S   ไดจ้ากอตัราส่วน  

 

                                                 p

s

N
a =

N
          (3) 

แทนค่า 

                                                   sN 3= รอบ    
จาํนวนรอบของขด  NS เท่ากบั 3 รอบ 
คาํนวณหาค่าความเหน่ียวนาํของขดลวดปฐมภูมิ (LP)  โดยท่ีระยะช่องอากาศ  ( gλ  = 3 mm.) 

 

                           
2 -8

e p
P

g

4 A N ×10
L =

λ
π        (4) 

                                      
2 -84 3.52 14 10

3
π× × ×

=  

                                      44 μH=  
 

การคาํนวณหาค่ากระแสสูงสุดท่ีขดลวดปฐมภูมิ ( )( )p pKI  
 

   ( )
( ) ( )

( ) ( )( )
( )

in min ds sato
p pK on max

in min on max

V - 2VP ×T
I = + t

2ηV × t Lp
        (5) 

 
กาํหนดให ้ 0.8η =      

        ( )
( )

( )
( )( )

( )
-6

-6
p pK -6 -6

2200×5×10 237 - 2×2.6
I = + × 2×10

2×0.8×237×5×10 44×10

= 22 A
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2.6 การออกแบบวงจรเรียงกระแสด้านทุติยภูมิ  
 สาํหรับการเลือกไดโอดดา้นขาเอาตพ์ตุ  สามารถคาํนวณหาค่าผา่นไดโอดไดด้งัน้ี 
 

                                  
rms peak

1 1I = × I ×
T2

      (6) 
 

เม่ือ   
  T   คือ คาบเวลารูปคล่ืนกระแส (sec) 
ดงันั้น 

              rms
1 1I = ×100×

52
44 A=

 

      
 การออกแบบพิกดัของไดโอดกาํลงัเอาตพ์ตุจะเหมือนดา้นอินพตุ  โดยจะคาํนึงถึง Thermal Durating  Factor  ประมาณ  0.7  เท่าของพิกดัเม่ือ
อุณหภูมิท่ีตวัถงัเท่ากบั  25 oC  44/0.7  =  63 A   ค่า Overload  ประมาณ1.5  เท่า  63× 1.5  =  95A   ค่า Safety Factor  ประมาณ  1.5  เท่า  95 × 1.5  =  142 A   
ดงันั้นจะตอ้งใชไ้ดโอดท่ีมีค่ากระแส  200 A  โดยการต่อแบบฟลูเวฟ  ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

                    
 

รูปที ่7  วงจรเรียงกระแสทางดา้นทุติยภูมิ 
 
2.7 การออกแบบวงจรป้อนกลบัแรงดนัและกระแสเกนิ 
 เคร่ืองเช่ือมความถ่ีสูงโดยใชห้ลกัการฟลูบริดจค์อนเวอร์เตอร์จะถูกควบคุมแบบลูปปิด (PI control)  เพื่อใหไ้ดก้ระแสเช่ือมมี
ความต่อเน่ือง  แรงดนัไฟฟ้าจะผา่นวงจรแบ่งแรงดนัจ่ายใหก้บัไอซี  SG3525  โดยแรงดนัน้ีจะมีคา่อยูใ่นช่วง 0 - 3.6 V เพ่ือใหส้ามารถปรับ
ความกวา้งพลัส์ไดโ้ดยอตัโนมติั ในช่วงแรกนั้นโหลดจะเร่ิมดึงกระแสมากแรงดนัตกคร่อมท่ีวงจรแบ่งแรงดนัจะมีคา่มากป้อนใหก้บัขา  
Inverting  วงจรกจ็ะลดความกวา้งของพลัส์ลง แต่เม่ือกระแสโหลดลดลงแรงดนัป้อนใหข้า Inverting  กล็ดลงทาํใหค้วามกวา้งของพลัส์
เพ่ิมข้ึน    ในส่วนของการป้อนกลบัแรงดนันั้นไดแ้รงดนัจากขั้วเอาตพุ์ตโดยตรง ในขณะไม่มีโหลดจะมีแรงดนัประมาณ  44 V dc   นาํมาเขา้วงจร

แบ่งแรงดนัเช่นเดียวกบัวงจรป้อนกลบักระแส แต่การทาํงานจะกลบักนั คือในช่วงแรกท่ีโหลดดึงกระแสแรงดนัท่ีขั้วเอาตพ์ตุจะตกลงทาํใหแ้รงดนั
ท่ีป้อนเขา้ขา  Inverting ของไอซี SG3525 มีค่านอ้ย แต่เม่ือโหลดดึงกระแสตํ่าลงแรงดนัท่ีป้อนกลบัก็จะเพิ่มข้ึน    ในจุดท่ีแรงดนัป้อนกลบัเพิ่มข้ึนน้ีจะ
ทาํใหค้วามกวา้งพลัส์ลดลงเป็น 0 % ไดน้ั้นหมายความวา่วงจรหยดุการทาํงาน 
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μ

μ μ

μ

 
 

รูปที ่8  วงจรป้องกนักระแสเกิน 
 

3.  บทสรุป 
บทความน้ีในวงจรควบคุมแบบพลัส์วิดมอดูเลชัน่ (PWM)  ใชไ้อซีสาํเร็จรูปเบอร์  SG3525          และชุดขบันาํเกตของมอสเฟตใช้

หมอ้แปลงพลัส์แบบเทอร์รอย ( toroid)     ใชไ้อซีสาํเร็จรูปเบอร์ TC4422  เป็นวงจรช่วยขบักระแสใหก้บัหมอ้แปลง       ส่วนวงจรกาํลงัต่อเป็น
แบบฟูลบริดจ์คอนเวอร์เตอร์โดยใช้เพาเวอร์มอสเฟตเป็นอุปกรณ์การสวิตช์   สําหรับหม้อแปลงความถ่ีสูงเลือกใช้แกนเฟอร์ไรต์เพราะ
ตอบสนองความถ่ีสูงไดดี้กวา่แกนเหล็ก   และมีวงจรป้องกนัตรวจจบักระแสเกิน   จากการทดสอบทางดา้นอินพุตใชแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั  
220 V 50 Hz  โดยมีแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีขั้วเช่ือมขณะไม่ไดท้าํการเช่ือมมีค่า  50 V      และแรงดนัเอาตพ์ุตท่ีขั้วเช่ือมขณะท่ีทาํการเช่ือมอยูร่ะหว่าง 
20 - 22 V โดยท่ีขั้วบวกต่อท่ีลวดเช่ือมและสามารถปรับกระแสเช่ือมไดสู้งสุด 100 A 
 
4.  กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  คุณ อภิชิต    สุขะเกตุ        คุณ ณฐัพงษ ์       ทุ่มทอง       และคุณ ณรงค ์      สวสัดี      ท่ีช่วยคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ   
ในบทความน้ี 
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