
Marshall MG10 Análise Amplificador 

A MG-10 é um amplificador de guitarra 10W sólida palco por Marshall. Possui 6-1/2 "alto-

falante, 2 canais:. Controles limpo e ultrapassagem, volume e tom, entrada de MP3 e saída de 

auscultadores adicional Ele dá uma sensação robusta sólido, construído como um tanque em 

madeira de aglomerado com um peso de 4,8 kg e  296x314x175 dimensões . 

 

Apesar de suas características de som não são os melhores, este amplificador de prática é 

popular porque é barato, confiável e é Marshall. O canal limpo joga razoavelmente bem, o som 

do canal de overdrive é bastante plana e fina, se você planeja usar distorção melhor usar um 

pedal ou um processador de efeitos de guitarra antes. O controle de tom adiciona alguns 

limites eo amplificador emite praticamente nenhum ruído. Para o dinheiro não é um 

amplificador de casa ruim, pequeno, portátil e com o logotipo da fantasia. 
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1. Marshall MG10 esquemática. 
A MG-10 circuito Marshall pode ser dividido em seis blocos: estágio de entrada, Palco 

Overdrive, Controle Tone, filtro, fonte de alimentação e amplificadores de potência : 
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O pré-amplificador é projetado com 4 estágios op-amp para amplificação e filtragem do sinal, 

um simples controle de tom passivo e um low pass filtro concluir o pré-amplificador. O 

TDA2030A 14W estado sólido monolítico IC é utilizado para o amplificador de potência. Esta 

arquitetura também usado no MG15 com pequenas modificações. 

 

O amplificador possui 4 botões: Volumes limpas e Distorção canal, ganho e tom. O botão Gain 

controla o nível de ultrapassagem, o botão Tone ajusta a quantidade de agudos no som e os 

botões Nível controlar o volume de saída do amplificador. 

  

Marshall MG10 PCB Layout. 

A placa de circuito impresso é construído para ser integrado no chassis de metal, que é 

asneira para o gabinete de aglomerado. O PCB está ligado ao chassi usando os conectores de 

entrada / saída e potenciômetros, não utilizando parafusos adicionais. Para uma melhor 

dissipação de calor, o amplificador de potência eo transformador estão ligados diretamente ao 
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quadro.

PCB A única camada usa DIP padrão de circuitos integrados e componentes de inserção 

passiva. Todos os conectores e botões são soldadas diretamente sobre a placa de minimizar o 

número de cabos.

 

Marshall MG10 Part de Lista / Bill of Materials. 

Na primeira linha, a quantidade de itens são mostrados: 

    2 CX1, CX2 472p  

    2 C1, C12 0.022u  

    10p 1 C2  

    1 C3 0.1u  

    C4 10pF 1  

    5 C5, C6, C9, C17, C24 10u  

    0.15u 1 C7  

    C8 1 220p  

    3 C10, C39, C40 10n  

    C11 1 560p  

    1 1nF C13  

    C14 1 470p  

    C15 47pF 1  

    1 C16 100nF  

    C19 0.0015u 1  

    1 0.0022u C20  
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    3 C21, C29, C30 100n  

    C22 4.7n 1  

    1 C23 1000U  

    1 220N C25  

    4 C27, C28, C31, C32 47U  

    2 C33, C34 2200u  

    4 D1, D2, D7, D8 1N4148  

    1 D3, D4, D5, D6 1N4007  

    1 JRA-1102 Fusível  

    2 SW1: A / B     DPDT 

    1 LED1 VERDE  

    1 RED LED2  

    LED3 vermelho de 5mm 1  

    2 R1, R46 10k  

    4 VR2, R2, R6, R9 1M  

    4 R3, R5, R44, R45 1k  

    R4 6K8 1  

    1 820 R7  

    R8 560 1  

    2 R10, R11 47K  

    5 R13, R14, R18, R19, R26 100K  

    2 R15, R24 390  

    4 R20, R21, R29, R30 3K3  

    2 R22, R23 330  

    R25 1 3K9  

    R28 560K 1  

    1 R31 1K5  

    4 R32, R38, R39, R40 33  

    R34 1 0,1  

    2 R35, R36 180  

    R37 1 2K2  

    R41 1 680  

    1 SP1 8ohm Speaker  

    Transformer 1  

    2 VR1, VR3 5k  

    1 VR4 50K  

    2 ZD1, ZD2 15V/0.5W  

    BA4560 IC 1  

    1 TL072 CI  

    1 CI TDA2030A 

  

2. Fonte de alimentação 



A alimentação Power Stage fornece tensão de energia e viés de todos os circuitos, todo o 
consumo de energia é estimado em 40W:

 
O esquema é baseado em uma 220VAC para ± centro 12.6VAC aproveitado transformador 

com um retificador de onda completa, seguido por um regulador shunt. 

 Os capacitores CX 1 e CX 2 são filtros supressores de surtos que atenuam alimentação e 
transientes de chaveamento. 

 O fusível protege o dispositivo contra correntes de energização perigosas desligar tudo em 
caso de falha. 

 A palavra-LED 3 diodo ligado a +15 V, indica o estado de alimentação correta. 

O retificador é um circuito que converte AC em DC, permitindo a passagem de corrente em 

apenas uma direção. Para fazê-lo de uma ponte de diodo (D 3 , D 4 , D 5 e D 6 ) é usado para 

corrigir a onda completa do sinal de entrada 220AC. 

Regulamento de alimentação : 

A Regulador Shunt é usado t estabilizar o fornecimento de 15V. É circuito simples, com base 

em um único diodo Zener (dois diodos ZD 1 e ZD 2 para dupla fornecimento ± 15). 

A tensão de saída do regulador nunca pode ser maior do que a tensão de Zener (15V). As 

resistências R 35 e R 36 separa a entrada do regulador e da tensão de saída (incluindo 

ondulação) entre si e evita a Zener de carregamento directamente e desviar o 

fornecimento.  Shunt regulador é sempre bastante ineficiente devido à perda de potência 

constante durante as resistências em série. 

  
3. Estágio de entrada. 



O estágio de entrada é um amplificador operacional não inversora que irá proporcionar alta 

impedância de entrada, ganho de tensão e filtragem do sinal.

 

Um estágio de entrada pode ficar sujeita a picos de corrente / tensão transitórios causados por 

equipamentos defeituosos ou DC flutuação.  D 1 e D 2 (1N4148) diodos back-to-back 

conectadas entre os trilhos de abastecimento e de entrada são diodos de fixação do limitador, 

usados para proteger o circuito de sinais de entrada acima de 15V + V F (15.65V) ou abaixo-

15V-V F(-15.65V), que pode danificar o circuito. 

O ganho de tensão desta fase é dependente da frequência, mas as frequências médias, o valor 

do ganho do amplificador de inversão não é: 

 

  

3.1 Marshall MG10 impedância de entrada. 

A impedância de entrada no Marshall MG10 é a resistência de entrada R 1 mais o paralelo de 

R 2  e a resistência de entrada TL072 (106M Ω na ficha técnica ). 

 

Ele pode ser considerado como bom impedância de entrada, não carregar os captadores de 

guitarra e prevenir roubo de timbre (como regra geral a impedância de entrada de um 

amplificador deve ser pelo menos 1M Ω ). 

  

3.2 Entrada de Resposta de Freqüência Stage. 

A tampa de entrada C 1, forma um filtro passa-alto, em conjunto com uma resistência R 1 , R 2 e a resistência de entrada op-amp a 

remoção possível zumbido. Estabiliza e isolados do resto do circuito de entrada. 



Há também um filtro de alta freqüência de segunda ordem, implementado pela rede ganho 

paralelo que introduz dois pólos em fc1 e f c2 : 

 

 

Portanto, os harmônicos abaixo de 1,4 KHz aprox. são atenuados pelo 40dB/dec. 

 

Há dois pequenos capacitores 10pF (C 2 e C 4 ) que atuam como filtros passa baixo, 

suavizando conteúdo severo da forma de onda e dando mais estabilidade para o estágio de 

entrada. 

  

4. Canal Overdrive - Clipping Amplificador. 



O Amplificador de Clipping é selecionado com a DPDT (Pólo duplo Double Throw) Switch1. O 

switch também pode fazer o sinal para ignorar esta parte do circuito, resultando em um som 

limpo.  

É feito de um ganho variável invertendo amplificador op-amp com dois diodos para executar a 

ação clipe e dois filtros no loop de feedback para dar forma a quantidade de recorte e da 

freqüência com que ele ocorre. 

Ganho de tensão: 

Não considerando o momento os diodos LED 1 e LED 2 e o condensador C 8 , o ganho de um 

estágio amplificador operacional de inversão é definida pela fórmula: 

 

O ganho do estágio pode ser variada alterando a ultrapassagem VR 2 configuração de controle, 

resultando em um ganho máximo de: 

 

Atenção: O G Vmin pode ser considerado como 1 (0 dB), apesar de os valores de VR 2 abaixo de 

560 Ω que irá criar umnegativo ganho (menor que 1). 

No entanto, o ganho de tensão desta fase não irá atingir valores como 892 (59dB). Como será 

visto no ponto seguinte, o ganho é limitado pela acção diodos de recorte. O ganho de topo será 

de cerca de 20 e o intervalo suplementar (20-892) vai definir a nitidez do sinal cortado. 

O ganho do circuito de recorte é enorme (892 no máximo). Se for comparado com outros 

desenhos de overdrive de sucesso como o Tube Screamer (118 máx.). Este facto, juntamente 

com o uso de reg / verde diodos para a ação de corte em vez de os de silicone, resulta em uma 



distorção dura com forma de onda abrupta e drástica, não muito sensível, também conhecido 

como o LED estanho abelha . 

Após a op-amp há uma  R 46  VR 3  divisor de tensão que introduz um min.  atenuação da VR 3 / 

(VR 3 + R 6 ) = 5K/15K = 0,3 =-10dB. 

 Clipping Diodos: 

O recorte simétrico é produzida por dois diodos LED 1 e LED 2 na malha de realimentação do 

amplificador; LED 1 clips o sinal positivo ciclo semi enquanto LED 2 apara o ciclo semi sinal 

negativo. Usando diferentes cores de diodo pode adicionar um grau de assimetria de luz para o 

corte, o que é considerado mais sonda tubular. 

Quando a diferença de tensão (positiva ou negativa) entre a saída do op-amp eo (-) de entrada 

é maior do que o levaram para a frente diodos tensão V F , o diodo liga.  À medida que a diodo 

liga polarizado, a resistência equivalente de o diodo vai de um circuito aberto (muito alto) para 

um valor muito baixo (poucos ohms), alterando o ganho do amplificador operacional de 

inversão de um valor alto para baixo para 1 e  de grampeamento  do sinal. 

Clipping quando  

Com V F para díodos LED é de cerca de 2V e Vin de guitarra de 100mV aprox. Com um ganho 

de 20 ou superior, o sinal será cortado.    

  

4.1 Clipping Amplificador resposta de freqüência. 

 

 A grande capacitor C 6 (10uF) filtra os harmônicos graves abaixo da faixa de áudio ( ~ 50 
Hz).. 

 O pequeno C 8 (220pF) atua  suavizando os cantos da forma de onda cortada e 
suavizando a parte alta da distorção. A frequência de corte depende do potenciômetro 
ultrapassagem VR 2 . Com o máximo de ganho de f c = 1 / (2 π x 220pF x 1M Ω ) = 723Hz, 
reduzindo o ganho as mudanças de corte para as altas freqüências. 

  

5. Canal Limpo. 



Quando o canal limpo é selecionada, todo o Clipping Stage é ignorada. O sinal é feita apenas a 

partir da fase de entrada e para alimentar o VR um potenciómetro na configuração típica volume 

passiva. 

  

6. Tom de controle. 
The Marshall MG10 está usando uma versão simplificada Contour controle de tom, que ajusta 

o tom com apenas um potenciômetro VR 4 .

 

O circuito é um filtro de entalhe assimétrica, com a banda de paragem situados a 1 KHz de 

aprox.  

 

T ele controle de tom ajustar o mid-range do sinal. Manter os graves e agudos, reduzindo ou 

eliminando o centro de gama média resultados 1KHz no que é popularmente conhecido como 

um escavou som , popular entre os jogadores de metal. Os graves e agudos não pode ser 

modificado, de modo que o controle é limitado.  

Devido à assimetria, depois de a banda parar o conteúdo de alta freqüência vai 
perder até 10dB.  



Nota: entrada do circuito Tone é fundamentada através da tomada de entrada para reduzir o 

ruído e estalos quando a guitarra não está conectado. 

  

7. Filtro 
Após o controle Tone, não há filtro passa-baixa grave feita de dois filtros ativos consecutivos: 

de 2 ª ordem chave Sallen + 3 ordem da chave Sallen. 

O objectivo desta filtragem é remover completamente harmônicos de alta freqüência antes da 

amplificação de potência, a fim de ajustar o conteúdo de forma de onda para a faixa de 

freqüência cone do alto-falante e evitar respostas duras ruidosos.

 

A matemática para calcular a freqüência de corte deste filtros são semelhantes aos filtros 

chefe CE2 Sallen chave .Alternativamente, o simples 2 ou 3 Order Sallen-Key Low Pass 

Filtro Design Tool por Okawa projeto elétrico pode ser usado para obter as freqüências de 

corte. 

 No Sallen chave Segunda Ordem:  

fc 0 = 10,7 KHz 

 Ordem Terceira Sallen-chave: Uma configuração comum para implementar 3 ª ordem 
Sallen-Key está usando um filtro RC 1 ª ordem passiva + a 2 ª ordem padrão Sallen-Key. 

FC 1 = 461,5 Hz  

FC 2 = 1. 65 KHz  

FC 3 = 4,1 KHz 

O filtro irá remover um grande conteúdo de altas freqüências, conforme mostrado abaixo: 
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 8. Amplificador de Potência. 

O Marshall MG-10 usa o TDA2030A monolítico amplificador de potência, que se destine a ser 

utilizado como um amplificador AB classe baixa freqüência. Tipicamente ele fornece potência 

de saída de 14W (d = 0,5%), a potência de saída garantida é 12W em um 4 Ω de carga e 8W 

em um 8 Ω .

 

O IC incorpora sistema interno de proteção contra curto-circuito para limitar automaticamente a 

potência dissipada, de modo a manter o ponto de funcionamento dos transistores de saída 

dentro da sua área de operação segura. Térmica do sistema de desligamento também está 

incluído. 



 

8.1 A Rede Zobel e Feedback Loop. 

O circuito de compensação de impedância de carga, também conhecido como um circuito 

Zobel, é utilizado para neutralizar a impedância crescente de uma bobina de voz causada pela 

reactância indutiva.   

Usando um Zobel o amplificador de potência é estabilizado e timbres limpos restaurado, 

limpando alguns esporões que se manifestaram como peidar espetado em tons de outra forma 

limpa. Valores de componentes típicos de uma rede Zobel, que consistem em série ligado 

resistência e condensador são de 10 a 100 cápsulas nF e uma resistência perto da 

impedância. 

 R ZOBEL = R 32 / / R38 / / R 39 / / R 40 / / R 41 = 33 / / 33 / / 33 / / 33 = 8,25 Ω 

 Capacitor C 25 é 220nF (um valor geral, também utilizado em outros projetos de Marshall) 

  

Power Amp Feedback: 

O amplificador de potência utiliza remuneração atual feedback.  A tensão de realimentação de 

corrente é obtido pela passagem da corrente de retorno alto-falante através de uma corrente de 

sensoriamento resistor R 34 (0,1 Ω / 2W). C 34 blocos qualquer feedback de tensão AC, 

permitindo apenas DC e freqüências muito baixas para passar. O sinal de retorno atual de 

R 34 fica dividido por R 31 , C 24 blocos qualquer feedback DC através desse caminho que. 

O feedback faz amplificador permanece mais estável e a quantidade de distorção é muito 

reduzida irá reduzir o ganho. Outros efeitos são a promoção do alto-falante de amortecimento, 

e meados pegou resposta de freqüência. 

  

9. Marshall MG10 Cone Speaker. 
O cone do alto-falante rotulado como 160RFB08-1 e fabricado pela CHANGZHOU Chunil 

CORP estabelecido em Changzhou, na China, em 2004. Foi investido pela Munil Chun, que 

tem mais de 30 anos experiência em engenharia orador na Coréia. 



 

As especificações do falante são:  

Especificações Gerais 

diâmetro nominal 6 1/2 ", 160 milímetros 

potência 10 watts RMS 

impedância nominal 8 ohms 

sensibilidade (1W/1M) 91 dB 

faixa de freqüência 110-13000 Hz 

Tipo de chassis aço estampado 

Diâmetro da bobina de voz 1 "25 milímetros 

material de bobina de voz cobre rodada 

Tipo de ímã cerâmico 

peso ímã 5.3. oz, 0,15 kg 

  

Thiele & Small Parameters 

Fs 110 Hz 

Re 6,5 ohms 

Qes 2.035 

QMS 8,458 

QTS 1.640 

Você irá 13,514 ℓ 

Sd 16.742 m 
2
 

Não 0,859% 

MMS 6,146 g 

Cms 339.520 ㎛ / N 

Mmd 4.900 g 

BL 3.686Tm 

  

Informações de montagem 

diâmetro 6.5 ", 165 milímetros 

profundidade global 2.40 ", 61 milímetros 

diâmetro do círculo de parafuso 6,10 ", 155 milímetros 



Diâmetro do corte 5,70 ", 145 milímetros 

montagem dimensões do entalhe 0,20 * 0,27 ", 5 * 7 milímetros 

número de slots de montagem 4 

unidade de peso 17,64 onças, 0,5 kg 

  

As cores de alto-falante amplificador muito o tom, ser fisicamente impossível construir um alto-

falante que teria uma resposta plana em uma faixa de largura. A resposta não mudar são de 3 

dB, considerada de alta qualidade. A resposta Marshall MG10 variar em torno de 5 dB.

 

 Os rolos de resposta de freqüência de pesadamente após 5 KHz, essa é uma 
característica de alto-falantes de guitarra e muito típico para todos os 8 "a 15" drivers 
destinados woofer ou o dever de gama média.  O corte de alta freqüência precoce é 
benéfica na amplificação de guitarra, uma vez que atenua dura soando freqüências 
causadas pelo corte do sinal. 

 Há uma outra queda na largura de banda em aproximadamente abaixo de 80 Hz, muito 
próximo da frequência fundamental do baixo corda E aberta. Limitar todas as freqüências 
abaixo de 80 Hz pode adicionar uma grande quantidade de clareza ao som. 



 

 O gráfico mostra o típico meados pegou curva de impedância. Ele tem alta impedância em 
ressonância alto-falante ( ~ 100 Hz). Também tem impedância crescente com o aumento 
da frequência, porque contém um indutor (a bobina de voz).Indutores de impedir o fluxo de 
corrente alternada: quanto maior a frequência, maior é a impedância.  

  

10. Recursos. 
Amplificador de Potência feedback por Música Eletrônica Fórum. Todos os Marshall MG 

Series Schematics pela AMP Arquivos. 

  

  

  

  

Obrigado pela leitura, todo o feedback é apreciado     
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