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SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC  

 
 
Własności 
 

� Driver dwóch silników DC    
� Zasilanie: 6 – 30V DC     
� Prąd ciągły (dla jednego silnika):  
      do 7A (bez radiatora) 
� Prąd ciągły (dla jednego silnika):  

do  20A* (z radiatorem) 
� Sterowanie kierunkiem obrotów,  
      prędkością (PWM), hamowanie  
� Maksymalna częstotliwość PWM: 

10KHz 
� Wyjście pomiaru prądu 
� wymiary 43x80 [mm] 
 

 
 
Opis układu 
 
SDD287 to moduł podwójnego drivera dla silników DC. Zbudowany on jest w oparciu o 
scalone mostki mocy, które pozwalają na sterowanie silnikiem DC prądem do 30A*. Układ 
posiada zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, które chroni przed możliwością 
uszkodzenia mostków. Moduł wyposażony jest także w zabezpieczenie przed odwrotnym 
podłączeniem zasilania oraz w wyjścia pomiaru prądu. Sterowanie pojedynczego mostka 
odbywa się przy pomocy 3 lub 4 pinów. Możliwa jest zmiana kierunku obrotów silnika, 
prędkości za pomocą sygnału PWM, dostępne jest także wyjście diagnostyczne 
sygnalizujące przeciążenie mostka.  
 
 
Obciążenie maksymalne 
 
Układ VHN3SP30 ma możliwość obciążenia prądem do 30A. W rzeczywistych warunkach 
osiągnięcie tak wysokiego prądu wymaga dobrego chłodzenia, by nie przekroczyć 
temperatury zadziałania zabezpieczenia termicznego (około 150°C).  
Opisywany moduł ma możliwość wysterowania prądem ciągłym do około 7A, bez 
konieczności używania radiatora. Powyżej tej wartości następuje włączenie 
zabezpieczenia termicznego: 
 

� dla prądu 10A – po około 35s 
� dla prądu 15A – po około 15s 
� dla prądu 20A – po około 3s 
� dla prądu 30A – <20ms 

 
 
Dla uzyskania prądu ciągłego powyżej 6-7A należy zaopatrzyć moduł w odpowiedni 
radiator, przykręcając go do spodniej warstwy płytki.  
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* wartość podawana przez producenta układu VHN3SP30  

Opis złącz  
 

 
 

Złącze Z1 
Nazwa Opis wyprowadzenia 
A1(2), B1(2) Wyjście mostka  1(2)  
VCC Zasilanie modułu (6 – 30V) 
GND Masa 

Złącza Z2, Z3 
Nazwa Opis wyprowadzenia 
P1 (P2) PWM mostka 1 (2) 
EN1 (EN2) Wyjście diagnostyczne mostka 1 (2) 

(należy zewnętrznie podciągnąć do +5V) 
W przypadku przeciążenia mostka na wyjściu tym 
wymuszany jest stan 0.  

B1, A1 (B1, A1) Sterowanie mostka 1 (2) 
I1 (I2) Wyjście pomiaru prądu mostka 1 (2). Napięcie na 

tym wyjściu jest proporcjonalne do płynącego 
przez mostek (silnik) prądu (0 - 10V)  

GND Masa  

 
 
 
 

 
 

Złącze Z1 posiada dwa wejścia VCC oraz dwa GND. Są one wewnętrznie 
połączone. W przypadku sumarycznego obciążenia modułu prądem ciągłym 
nie większym niż 10A, zasilanie można podłączyć tylko pod jedno VCC i GND. 
W przypadku większego obciążenia zalecane jest doprowadzenie zasilania do 
obu wejść VCC i GND.    

 
 Masy GND złącz Z1, Z2 i Z3 są wewnętrznie połączone. Nie należy jednak 

zasilać mostka poprzez masę złącz Z2/Z3, gdyż może to doprowadzić do 
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uszkodzenia modułu. Masa złącz Z2/Z3 służy tylko jako masa sygnałowa dla 
sterowania mostków.  

 
 
Sposób połączenia i sterowanie 
 

 

Rys. 1 Przykładowy sposób połączenia z mikrokontrolerem.  

Diody D1 oraz D2 (np. typu 1N1418) służą do ograniczenia napięcia na wejściu uC do + 5V. 

 
Wejścia (Z2, Z3) Wyjścia (Z1) opis 
A1 (2) B1 (2) EN1 (2) 

(podciągnięte do 
+5V) 

A1 (1) B1 (2)  

1 1 1 H H hamowanie do Vcc 
1 0 1 H L obroty lewo* 
0 1 1 L H obroty prawo* 
0 0 1 L L hamowanie do GND 

Tabela 1 Tabela prawdy sterowania mostkiem (mostkami) 

* przyjęte umownie 

 
 
Wyjście diagnostyczne 

EN1(2) 
Wyjścia mostka A1(2), B1(2) 

(złącze Z1) 
opis 

stan stan  
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1 zależny od wejść A1(2) i B1(2) 
(patrz tabela 1) 

normalna praca  

0 Z 
włączenie zabezpieczenia 
termicznego lub 
przeciążeniowego 

Tabela 2 Wyjście diagnostyczne 

 
Na Rys. 1 pokazany został przykładowy sposób połączenia modułu z mikrokontrolerem. 
Diody D1, D2 chronią wejścia przetwornika ADC mikrokontrolera przed napięciami 
wyższymi niż 5V. Rezystory o wartości 4,7k służą do podciągnięcia (wymuszenia stanu 
wysokiego) wejść (wyjść) diagnostycznych do +5V. Jeśli wejście EN nie jest podciągnięte 
wyjście mostka będzie nieaktywne.  
W przypadku zadziałania zabezpieczenia termicznego lub przeciążeniowego na wyjściu 
diagnostycznym EN1(2) pojawi się stan niski (Tabela 2), a wyjście mostka zostanie 
wyłączone. Aby „potwierdzić” ten stan i powrócić do normalnej pracy należy na wejścia 
A1(2) i B1(2) podać stan niski, a następnie wysoki.  
Sygnał PWM podawany na wejście P1 (P2) umożliwia sterowanie prędkością silnika. 
Zalecana częstotliwość PWM = 1KHz. Jeśli sygnał ten nie jest wykorzystywany należy na 
wejście P1 (P2) podać wartość +5V.  
 
 
Wyjście pomiaru prądu 
 
Na wyjściach I1 i I2 dostępne jest napięcie proporcjonalne (przeskalowane) do płynącego 
przez mostek (silnik) prądu. Prąd ten jest mierzony jako spadek napięcia na złączu 
tranzystora MOSFET. Rezystancja tego złącza wynosi 0,023Ω przy napięciu zasilania 
modułu > 12V.  Napięcie na wyjściu I1 (I2) jest równe:  
    

Uout = I*R*G 
,gdzie: 
I – rzeczywisty prąd płynący przez mostek; 
R – rezystancja złącza pomiaru prądu (0,023Ω przy VCC > 12V); 
G – wzmocnienie (R11(R21)/R12(R23) +1), domyślnie 16 
 
Przykładowo dla prądu I = 10A, na wyjściu I1(I2) pojawi się napięcie: 
Uout = 10*0,023*16 = 3,68V 
 
Zmieniając stosunek wartości elementów R11(R21) do R12(R23) można odpowiednio 
dobrać zakres napięć wyjściowych dla interesującego nas zakresu prądu. Maksymalna 
wartość jaka może pojawić się na wyjściu I1 (I2) to 10V.   
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Dane techniczne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
UWAGI  
 

 

Podczas pracy modułu bez radiatora, przy dużych prądach, mostki mogą 
osiągać wysokie temperatury dochodzące do 150°C. 

Ilość kanałów 2 
Napięcie zasilania 6 – 30V DC 
Prąd maksymalny 
(bez radiatora) 

 
6 – 7 A - ciągły 

 10A  – wyłączenie po około 35s 

 

 

20A – wyłączenie po około 3s 
Częstotliwość PWM   < 10KHz 
Pomiar prądu wyjście 0 – 10V 
Wymiary 43 x 80 mm 

 a = 43mm 

 b = 80mm 

 c = 3.5mm 

 d = 4mm 

 e =Ø3.4mm 
 f =~18mm 
 g=4mm 
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