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IInn  aa  pprreevviioouuss  aarrttiiccllee  II  ddiissccuusssseedd  bbuuiillddiinngg  aauuddiioo  aammpplliiff iieerrss  uussiinngg  ddiissccrreettee  ttrraannssiissttoorrss..    WWhhiillee  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  bbuuiilldd  ggoooodd
aauuddiioo  aammpplliiff iieerrss  ffrroomm  ddiissccrreettee  ttrraannssiissttoorrss,,  tthheeyy  aarree  nnoo  mmaattcchh  ffoorr  tthhee  mmaannyy  aauuddiioo  aammpp  IICC’’ss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  uuss..    IICC’’ss  ooffffeerr
mmaannyy  aaddvvaannttaaggeess  iinncclluuddiinngg  hhiigghh  eeffff iicciieennccyy,,  hhiigghh  ggaaiinn,,  llooww  ssttaannddbbyy  ccuurrrreenntt,,  llooww  ccoommppoonneenntt  ccoouunntt,,  ssmmaallll  ssiizzee  aanndd  ,,ooff
ccoouurrssee,,  llooww  ccoosstt..    IItt  iiss  lliittttllee  wwoonnddeerr  tthhaatt  aauuddiioo  aammpp  IICC’’ss  hhaavvee  rreeppllaacceedd  ddiissccrreettee  ttrraannssiissttoorrss  iinn  mmoosstt  ccoonnssuummeerr  eelleeccttrroonniicc
ddeevviicceess..    WWhhiillee  mmaannyy  eexxppeerriimmeenntteerrss  hhaavvee  ssttaayyeedd  aawwaayy  ffrroomm  tthheessee  lliittttllee  bbllaacckk  mmyysstteerriieess,,  II  aamm  ggooiinngg  ttoo  uunnccoovveerr  ssoommee  ooff
tthheeiirr  sseeccrreettss  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  hhooww  eeaassyy  tthheeyy  aarree  ttoo  uussee....

OOuurr  ff iirrsstt  IICC  aammpp  iiss  lliisstteedd  iinn  FFiigguurree  11  aanndd  uusseess  aa  LLMM338866  IICC..    TThhee  LLMM338866  ccoommeess  iinn  33  ff llaavvoorrss  nnooww;;  LLMM338866--11,,  LLMM338866--22,,
LLMM338866--33  wwiitthh  oouuttppuutt  ppoowweerr  lleevveellss  ooff  330000,,  550000  aanndd  770000  mmiillllii--wwaattttss  rreessppeeccttiivveellyy..    TThhee  ttyyppee  ssoolldd  bbyy  RRaaddiioo  SShhaacckk  iiss  tthhee
LLMM338866--11  aanndd  iiss  tthhee  oonnee  wwee  uusseedd  iinn  tthhiiss  cciirrccuuiitt..    PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  uunniiqquuee  ffeeaattuurree  iiss  tthhaatt  iitt  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  aannyy  RRaaddiioo  SShhaacckk
aanndd  ccaann  ooppeerraattee  aatt  vvoollttaaggeess  aass  llooww  aass  55  vvoollttss..    JJuusstt  lliikkee  rreegguullaarr  oopp  aammppss,,  aauuddiioo  aammpp  IICC’’ss  hhaavvee  aann  iinnvveerrttiinngg  aanndd  nnoonn--
iinnvveerrttiinngg  iinnppuutt..    IInnppuutt  ssiiggnnaallss  aarree  nnoorrmmaallllyy  ffeedd  ttoo  tthhee  nnoonn--iinnvveerrttiinngg  iinnppuutt  wwhhiillee  tthhee  iinnvveerrttiinngg  iinnppuutt  iiss  nnoorrmmaallllyy  ttiieedd  ttoo
ggrroouunndd..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  hhiigghh  ggaaiinn  ooff  IICC  aauuddiioo  aammppss,,  iitt  iiss  hhiigghhllyy  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  iissoollaattee  tthheemm  ffrroomm  tthhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  ttoo
pprreevveenntt  oosscciillllaattiioonnss..    IInn  tthhiiss  cciirrccuuiitt,,  RR11  aanndd  CC11  aaccccoommpplliisshh  tthhiiss  ttaasskk  vveerryy  wweellll..    RReessiissttoorr  RR33  ccoonnttrroollss  tthhee  ggaaiinn  aanndd
CCaappaacciittoorr  CC33  ccoouupplleess  tthhee  oouuttppuutt  ttoo  tthhee  ssppeeaakkeerr..    OOuuttppuutt  ccaappaacciittoorr  ccoouupplliinngg  iiss  mmaannddaattoorryy  iinn  jjuusstt  aabboouutt  aallll  IICC  aauuddiioo  aammpp
ddeessiiggnnss..

TThhee  LLMM338866  IICC  iiss  uunniiqquuee  iinn  tthhaatt  tthhee  ggaaiinn  ccaann  bbee  mmooddiiff iieedd  bbyy  cchhaannggiinngg  RReessiissttoorr  RR22  aanndd  CCaappaacciittoorr  CC22..    TThhiiss  ccoonnffiigguurraattiioonn
wwiillll  ggiivvee  uuss  aa  ggaaiinn  ooff  2200..    BByy  rreemmoovviinngg  RR22  aanndd  ccoonnnneeccttiinngg  CC22  aaccrroossss  ppiinnss  11  aanndd  88,,  wwee  ccaann  iinnccrreeaassee  tthhee  ggaaiinn  ttoo  220000..    IItt  iiss
iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ggaaiinn  ddooeess  nnoott  iinnccrreeaassee  tthhee  oouuttppuutt  ppoowweerr..    TThhee  iinnccrreeaasseedd  ggaaiinn  iiss  oonnllyy  uusseedd
wwhheenn  aa  vveerryy  llooww  iinnppuutt  ssiiggnnaall  iiss  ttoo  bbee  aammpplliiff iieedd..

OOuurr  nneexxtt  IICC  iiss  tthhee  LLMM338800  aanndd  iitt  aallssoo  ccoommeess  iinn  ttwwoo  ff llaavvoorrss;;  LLMM338800--88  aanndd  LLMM338800  wwiitthh  oouuttppuutt  ppoowweerrss  ooff  770000  mmiillllii--wwaattttss  aanndd
22  wwaattttss  rreessppeeccttiivveellyy..    FFiigguurree  22  ddeeppiiccttss  tthhee  LLMM338800--88  aanndd  FFiigguurree  33  ddeeppiiccttss  tthhee  LLMM338800..    TThhee  LLMM338800--88  ccoommeess  iinn  aann  88  ppiinn
ppaacckkaaggee  aanndd  iittss  bbaassiicc  cciirrccuuiitt  iiss  vviirrttuuaallllyy  iiddeennttiiccaall  ttoo  tthhee  LLMM338800  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppiinn  oouutt..    TThhee  LLMM338800  ccoommeess  iinn  aa  1144
ppiinn  ppaacckkaaggee  aanndd  ppiinnss  33,,44,,55,,1100,,1111  aanndd  1133  aarree  ccoonnnneecctteedd  ttoo  ggrroouunndd  ttoo  aacctt  aass  aa  hheeaatt  ssiinnkk..    EExxppeerriieennccee  hhaass  sshhoowwnn  tthhee
LLMM338800  sshhoouulldd  bbee  ssoollddeerreedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  cciirrccuuiitt  bbooaarrdd  ((nnoo  IICC  ssoocckkeett))  iiff  iitt  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  ooppeerraatteedd  aatt  iittss  ffuullll  rraatteedd  22  wwaatttt
oouuttppuutt..    TThhiiss  IICC  ccaann  bbeeccoommee  qquuiittee  wwaarrmm  aanndd  iitt’’ss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ggeett  rriidd  ooff  eexxcceessss  hheeaatt  tthhrroouugghh  tthhee  ppiinnss..    TThhee  pprriimmaarryy
aaddvvaannttaaggeess  ooff  tthhee  LLMM338800  sseerriieess  IICC’’ss  aarree  hhiigghheerr  oouuttppuutt  ppoowweerr,,  vveerryy  llooww  ddiissttoorrttiioonn  aanndd  llooww  eexxtteerrnnaall  ppaarrttss  ccoouunntt..



NNoo  mmaatttteerr  hhooww  mmuucchh  vvoolluummee,,  aann  aauuddiioo  aammpp  pprroovviiddeess,,  tthheerree  aarree  ssttiillll  tthhoossee  wwhhoo  rreeqquuiirree  eevveenn  mmoorree..    TThhee  cciirrccuuiitt  iinn  FFiigguurree  44
uusseess  aa  LLMM338833  IICC  aammpp  aanndd  wwiillll  pprroovviiddee  uupp  ttoo  77  wwaattttss  ooff  oouuttppuutt  ppoowweerr  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  wwaanntt  ttoo  rreeaallllyy  eexxppeerriieennccee  tthheeiirr  aauuddiioo..
TThhee  LLMM338833  ccoommeess  iinn  aa  TTOO222200  ttyyppee  ppaacckkaaggee  wwiitthh  55  ppiinnss  aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  FFiigguurree  44..    MMyy  eexxppeerriieenncceess  wwiitthh  tthhiiss  IICC  rreevveeaalleedd
tthhaatt  iitt  mmuusstt  bbee  hheeaatt  ssiinnkkeedd  aatt  aallll  ttiimmeess  dduuee  ttoo  iitt’’ss  hhiigghh  ssttaannddbbyy  ccuurrrreenntt..    IIff  yyoouu  ppllaann  ttoo  uussee  tthhiiss  IICC  kkeeeepp  aallll  ccoommppoonneennttss  aass
cclloossee  aass  ppoossssiibbllee  ttoo  tthhee  IICC  aanndd  bbee  cceerrttaaiinn  tthhaatt  yyoouurr  ppoowweerr  ssoouurrccee  ccaann  ssuuppppllyy  uupp  ttoo  11..33  aammppss  ooff  ccuurrrreenntt..    TThhee  mmaaiinn
aaddvvaannttaaggee  ttoo  tthhiiss  IICC  iiss  iittss  77  wwaatttt  oouuttppuutt  wwhhiicchh  iiss  wwhhyy  iitt  hhaass  ffoouunndd  iittss  wwaayy  iinnttoo  mmaannyy  iinneexxppeennssiivvee  ccaarr  rraaddiiooss..    TThhiiss  IICC  ooffffeerrss
llooww  ddiissttoorrttiioonn  aanndd  iiss  aa  rreeaall  bbaarrggaaiinn  ccoommppaarreedd  ttoo  ddiissccrreettee  ttrraannssiissttoorrss..



IItt  sshhoouulldd  bbee  aappppaarreenntt  nnooww  tthhaatt  aauuddiioo  aammpp  IICC’’ss  hhaavvee  mmuucchh  ttoo  ooffffeerr  uuss  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  llooww  ccoosstt  aauuddiioo  aammpp  cciirrccuuiittss..    TThheerree  aarree
mmaannyy  ootthheerr  aauuddiioo  aammpp  IICC’’ss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  uuss  aanndd  ddaattaa  sshheeeettss  ccaann  bbee  eeaassiillyy  oobbttaaiinneedd  bbyy  sseeaarrcchhiinngg  tthhee  wwoorrlldd  wwiiddee  wweebb..
AAllmmoosstt  aallll  ooff  tthhee  mmaajjoorr  IICC  mmaannuuffaaccttuurreerrss  nnooww  ooffffeerr  tthheeiirr  ddaattaa  sshheeeettss  ttoo  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrreeee  aatt  tthheeiirr  wweebb  ssiitteess..    CChheecckk
NNaattiioonnaall  SSeemmiiccoonndduuccttoorr  aatt  hhttttpp::////wwwwww..nnaattiioonnaall..ccoomm//ddeessiiggnn//  aanndd  MMoottoorroollaa  aatt  hhttttpp::////mmoott--ssppss..ccoomm//ccggii--bbiinn//ddllssrrcchh  ffoorr  aallll  kkiinnddss
ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  wwiiddee  aarrrraayy  ooff  IICC’’ss  aanndd  ootthheerr  ssoolliidd  ssttaattee  ddeevviicceess..
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