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Let me mention two things before I get started with the review. While visiting with Garth Leerer of 

Musical Surroundings, I said, “I can tell you this after living for three years with the Soundsmith Stain-

gauge and now with the DS, I find these two cartridge technologies to be real alternatives to traditional 

magnetic cartridge. The reason is simple; You don’t need to fool with a phono preamp, a step up 

transformer and an active linestage. All of those devices add noise, hum  and money to a system that a 

setup like a strain gauge or this optical cartridge don’t. This wouldn’t matter if magnetic cartridges were 

vastly better, but they are not.  

  DS-Audioمحصول کمپانی  DS-W1ریویوی کارتریج فونوی اوپتیکال آنالوگ مدل 

 قسمت نخست؛ جنبه ی فنی

شرکت نکته اشاره کنم؛ در زمان مالقاتم با آقای گرث لیرر از  2ریویو به این اجازه می خواهم پیش از پرداختن به 
و  Soundsmithمحصول  Strain gaugeسالی که با کارتریج  3اندینگز، من به وی گفتم "پس از رمیوزیکال سُ

ا به عنوان جایگزینهایی واقعی برای کارتریج های م، فن آوری پشت این دو کارتریج ره اسپری کرد DS-W1اینک با 
سنتی یافتم. علت آن هم ساده است؛ شما نیازی به سر و کله زدن با پری آمپلی فایر فونو یا همان فونو  مغناطیسیِ

این کامپننت  یآپ ترنسفورمر و یک الین استیج اکتیو )پری آمپلی فایر غیر پسیو( ندارید. همه  پستااستیج، یک 
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نمی  DS-Audioو البته هزینه های سربار اضافه می کنند که ست آپ هایی مانند  نویز، هام ی سیستمه صداها ب
بسیار  صدای بسیار)مغناطیسی( کنند. همه ی این مشکالت را می شد نادیده گرفت چنانچه کارتریج های مگنتیک 

  بهتری می دادند، ولی اینگونه هم نیست. 

Still, both Peter Ledermann of Soundsmith and Garth Leerer will tell you this isn’t the way most people 

see it. They know this because both sell vastly more magnetic phono cartridges. It seems most 

audiophiles are worried that something newer and better will come out, and they won’t be able to use 

it. The whole high-end audio industry is built around upgrading, but let me tell you a little secret my 

grandmother taught me; new and improved isn’t most often. 

گفت که اغلب مردم به این موضوع هنوز، اما، پیتر لدرمان از کمپانی ساند اسمیث و گرث لیرر هر دو به شما خواهند 
تعداد بیشتری کارتریج مگنتیک می فروشند. به نظر می رسد که  نوزاینگونه نگاه نمی کنند. هر دوی این آقایان ه

نگران هستند که کامپننت های جدیدتر و بهتر عرضه می شوند، اما آنان قادر نخواهند  ی قدیمیاغلب اودیوفایل ها
اند حول محور به روز رسانی و ارتقاء -تمام صنعت صدای هاین به درستی استفاده کنند. بود از این محصوالت نوی

 تازگی و ارتقاء یافتگیبنا شده است، اما اجازه دهید رازی که مادر بزرگم به من آموخت را با شما در میان بگذارم؛ دادن 
    به ندرت با هم یکجا جمع می شوند.

It is my understanding from Garth that this is the first review of the DS-W1 with the new version of 

output two from the EQ/Power Supply Unit. The second set of outputs are labeled “subsonic” and 

originally just rolled off the very deepest bass, but the new version that I have in for review changed the 

second set of outputs to provide the RIAA equalization. It seems they haven’t printed new rear panels, 

and the one I had in for review is still marked subsonic (per the distributor, subsequent units will be 

labeled “RIAA”). 

به همراه ورژن جدید  DS-W1با گرث متوجه شدم که این نخستین بار است که یک ریویو برای من از گفتگویم 
آن، که مجهز به دو جفت خروجی است، نوشته می شود. دومین جفت خروجی که  EQ/Power Supplyدستگاه 

ست، اما ورژن اصلن به منظور بیرون دادن عمیقترین صداهای باس تعبیه شده ا ”Subsonic“باالی آن نوشته شده 
تخصیص داده بود.  RIAAجدیدی که من برای ریویو در اختیار داشتم دومین جفت از خروجی ها را به اکوالیزاسیون 

(. ظاهرن آنها برای این لطفن اینجا را کلیک فرمایید RIAAبرای کسب اطالعات بیشتر درباره ی اکوالیزاسیون )
دستگاه یک پنل پشتی جداگانه طراحی نکرده اند چراکه باالی دومین جفت خروجی این دستگاه همچنان نوشته شده 

Subsonic  اما می دانم اینک بنا به سفارش نمایندگی های مختلف، این نوشته به(RIAA .)تغییر می یابد 

I think with a technology this different I should spend a good bit more time than I normally would talking 

about how this cartridge works. I’ve read everything I could find about it and talked with Garth Leerer at 

Musical Surroundings who imports it to North America. Now, this is in no way the first optical phono 

cartridge. There have been people trying to get this right since the early 1940s if you count the Philco 

“Beam of Light” which used a light-based tone arm. It used a simple, small light bulb which shone upon a 

small mirror that was attached to the stylus. The modulations of the needle in the record groove were 

translated into light modulation on a photo-electric cell. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization


 

رتریج به سخن گفتن درباره ی اینکه این کا را می اندیشم با یک فن آوریِ تا این اندازه متفاوت بهتر است زمان بیشتری
پانی ر از کمرا خوانده ام و با گرث لیرِ بدست آوردمی این کارتریج ه که درباره کند بپردازم. من هر آنچ چگونه کار می

ست ساعت های زیادی گفتگو کردم. اینک می راندینگز که وارد کننده این محصول به آمریکای شمالی امیوزیکال س
میالدی طراحان  1940شمار نمی رود. از ابتدای دهه ی دانم، این هرگز اولین نمونه ی یک کارتریج نوری در دنیا به 

که از تون آرمی با  Philco" از Beam of lightزیادی در تالش بوده اند تا به این هدف دست یابند، از جمله "
یینه آمحوریت نور بهره می جست. این سیستم از یک المپِ مختصر و کوچک استفاده می نمود که نورش را بر یک 

اباند که مستقیمن به استایلوس )سوزن گرام( متصل بود. مودوالسیون های )نوسان های( سوزن که کوچک می ت
الکتریکی ترجمه می شدند. -داخل شیار های صفحه در حرکت بود به نوسان های نوری ئی بر روی سلول های فوتو

 د(. تغیر الکتریکی تبدیل کنالکتریکی قادر است نور با شدت های مختلف را به ولتاژهای م-سلول فوتو -)مترجم

Nearly every decade since then someone has tried a new idea on how to play records with light. The 

only one I had ever listened to was the Final Laser Turntable, which reads the LP with lasers instead of 

light. I found it bland and it seemed to have an especially hard time playing listenable music unless the 

LP was absolutely pristine. 

افرادی بوده اند که با جدیت تالش نموده اند تا به نحوی از نور برای بازپخش صفحه  پس از آن نیز دهههر تقریبن در 
فحه ص م ترنتیبل فاینال لیزر بود، که خودِه اصدایش شد موفق به شنیدنتنها مدلی که من های آنالوگ بهره بجویند. 

ل برای رسید آن ترنتیبمی با لیزر می خواند. صدای آن را بی مالط و بی مایه یافتم در حالیکه به نظر  ،به جای نور ،را
املن نو و ی شد کپخش موسیقی ئی قابل گوش سپردن با مشکالت زیادی مواجه بود مگر اینکه صفحه ئی که پخش م

 دست نخورده می بود. 

Now, DS Audio has brought us a 21st-century version. The DS of DS Audio is Digital Stream Corporation. 

DSC has been in the laser optics market over 25 years. You may not know them, but their products are 

right next to you every day. DSC is one of the world’s leading suppliers of industrial laser optics systems 

in the optical disc market, in medical testing systems, and for various laser optical instruments. They 

have a market share of 95% in disc tester optics. This should speak for the quality and performance of 

their laser products. DSC has explored unique applications of laser technology such as PC input devices, 

game devices, and by the way, along with Microsoft, they developed the optical mouse. DSC founder’s 

son, Tetsuaki Aoyagi has used all this modern technology to realize his dream in a truly world class 

optical cartridge. 

نام  در DSپیشوند نسخه ی قرن بیست و یکمی این فن آوری را ارائه کرده است.  DS-Audioاینک، کمپانی ژاپنی 
DS Audio  در واقع ازDigital Stream Corporation  آمده است. کمپانیDSC  سال گذشته مشغول  25طی
لیزر اوپتیک بوده است. شاید شما ندانید اما محصوالتشان در یک قدمی شما یافت می شوند. کمپانی در بازارهای 

DSC ِصنعتی در بازار دیسک های نوری، در زمینه سیستم های  یکی از پیشگامان تامین سیستم های لیزر اوپتیک
سهم آنها از بازار فروش دستگاه وپتیکال در جهان به شمار می رود. های لیزر است پزشکی، و انواع دیگری از ابزارتِ

درصد است. همین آمار نشان دهنده ی کیفیت باالی محصوالت لیزری  95ست دیسک های نوری بیش از های تِ
اطالعات  ورود ادوات برایاز جمله انواع  هکاربری های منحصر به فردی از لیزر را کاوش نمود DSCآنها است. کمپانی 

)مثل جوی استیک های  ، تجهیزات مربوط به بازی های کامپیوتری)مانند قلم نوری( به کامپیوترهای شخصی
وسعه ابداع کرده و تنیز آنها موس نوری را عظم مایکروسافت، ، با همکاری کمپانی مُمستقیمن، و اوپتیکال فوق دقیق(



 

تمامی این فن آوری های مدرن را به کار گمارده  ،تتسواکی آیویاگی ، آقایDSCفرزند موسس کمپانی  ،. اینکنده اداد
  تا به رویای خود را در قالب یک کارتریج نوری ئی حقیقتن در کالسی جهانی واقعیت ببخشد.

 

 

  In a factory tour article in issue 44 of the Japanese high-end audio magazine, Analog, the author 

says: 

“I was amazed by their complete ‘handmade’ processes. Among experienced testers and optical 

equipment, each cartridge is made by skilled engineers with well-designed jigs. In this day and 

age, the majority of manufacturers are outsourcing parts. Whereas in DS  Audio, electric 

components are hand soldered by the experienced engineers. Their concern can be seen on the 

backside of the printed circuit board in equalizer. The legs of components are twisted onto the 

extra wiring and soldered. This is because DS Audio believes 35μcupper membrane is not good 

enough for the audio signals to flow. Backing up the ground line reduces the impedance of the 

circuit. I have never seen such a detailed concern in any other audio makers. I asked Aki that this 

is too much work process, how can you make volume production? He replied, “This is our way 

and our concern. Quality comes first.” 

ویژه ی  Hi-End Audioاز نشریه ژاپنی  44که در شماره  DS Audioی  طی مقاله ئی درباره ی مالقات از کارخانه
 آنالوگ به درج رسید، نویسنده اظهار می دارد: 



 

آنها شگفت زده شده بودم. در میان تست کننده های بسیار مجرب و « دست ساز»کاملن  تولیدِ فرایندِمن از "
آزموده با ادواتی که به بهترین شکل طراحی شده اند ساخته  ، هر کارتریج به دست مهندسینی کارآنها تجهیزات نوری

در این روزها و دوران، اغلب تولید کنندگان نیازهای خود به قطعات را برونسپاری می کنند. درحالیکه در می شود. 
، تمامی کامپننت های الکتریکی توسط مهندسینی مجرب با دست لحیم کاری می شوند. کوشش DS Audioکمپانی 

ود. پایه های کامپننت هایی که به برد متصل رد اصلی دستگاه اکواالیزر به دقت مشاهده نمآنها را می توان در پشت بُ
 DS Audioشده اند به درون مقداری سیم اضافه پیچیده و سپس با وسواس تمام لحیم شده اند. چراکه کمپانی 

برای جریان سیگنال های صوتی مناسب نیست. همچنین استفاده از برق گراند پشتیبان  μ35باور دارد پوسته ی مس 
در کار هیچ تولید کننده ی تجهیزات نین حدی از پرداختن به جزییات را می کاهد. من هیچگاه چ از امپدانس مدارنیز 

من از آقای تتسواکی پرسیدم با توجه به حجم زیاد کارها در فرآیند تولید، شما چگونه  صوتی دیگری ندیده بودم.
این تنها روش تولید ما خواهد بود چراکه تولید در تعداد باال را عهده دار می شوید؟ او پاسخ داد: سفارش ها برای 

 تنها نگرانی برای ما کیفیت است." 

No argument here. The complete factory tour article can be found on DS Audio’s website. 

 بیابید.  DS Audioدیگر در اینجا سخنی ندارم. متن کامل این مقاله را می توانید در وب سایت  

In a Michael Fremer interview video, I learned that the DS had back engineered a 40-year-old Toshiba 

Optical Cartridge and then made it better with their modern optical technologies. Their experience with 

optical devices gave them the ability to use some of their state-of-the-art technologies that simply have 

not been available before. The cartridge uses a miniature LED that is powered by what they call 

equalizer/power supply. You would probably think of it as a phono stage, but it won’t work with any 

other cartridges. 

ر که د یک کارتریج نوری متعلق به کمپانی توشیبا DSدر یکی از ویدئوهای مصاحبه از آقای مایکل فِرمِر، فهمیدم که 
و آنرا با فن آوری های نوین خود بهینه و نوسازی نموده  مهندسی معکوس کردهسال پیش تولید شده بود را  40

ت نوری به آنها این امکان را بخشید تا از فن آوری های فوق پیشرفته در زمینه تخصصی تجهیزاتجربه ی زیاد  است.
مینیاتوری استفاده می کند، که برق آن از  LEDنها از یک آئی بهره جویند که تا آنزمان در دسترس نبودند. کارتریج 

ا خود مالن شما باحت محل دستگاه اکواالیزر/منبع تغذیه ئی که همراه با کارتریج عرضه می شود، تامین می گردد.
-DSتان این دستگاه با هیچ کارتریجی غیر از ، ولی برای اطالعاستیک فونو استیج  تصور می کنید که این دستگاه

W1 کار نمی کند*. 

Unlike traditional moving magnet, moving iron or moving coil cartridges, the DS does not produce 

voltage or current from an electro-magnetic generator. My understanding from reading about the DS is 

that this is done by the stylus/cantilever responding to the mechanical movement of the record groove 

that modulates the LED on a moving screen. The modulated light from the LED is picked up by a 

photoelectric sensor. The photodiode converts the light into an electrical signal, sending it back through 

the tonearm cabling to the equalizer/power supply unit, which amplifies the signal to line level. This unit 

connects to your linestage.  

 



 

 DS، کارتریج نوری Moving Coilو یا  Moving Magnet ،Moving Ironبر خالف تمامی کارتریج های سنتی 
مغناطیسی تولید نمی کند. آنگونه که من از آنچه تاکنون درباره ی -الکترو هیچ ولتاژ یا جریان برقی را از یک مولد

این کارتریج جمع آوری کردم فهمیده ام به جای استفاده از جریان برق القائی، این عمل )یعنی خواندن اطالعات از 
م می پذیرد که انجا داخل شیار های صفحه و تبدیل آنها به سیگنال های الکتریکی( بوسیله ی استایلوس/کانتلیوری

داخل کارتریج به نوسان در می آورد. سایه ی این  LEDصفحه ئی را مقابل  ،متاثر از حرکت های سوزن درون شیار
 دیود حساس به نور یا فوتودیود نور را به سیگنال هایالکتریک می افتد. -صفحه ی نوسانگر بر روی یک حسگر فوتو

 ها را از طریق کابل تون آرم به دستگاه اکواالیزر/منبع تغدیه منتقل می کند، الکتریکی تبدیل می کند، و این سیگنال
کافیست شما از خروجی این دستگاه اتصالی به پری آمپلی فایر جایی که سیگنال ها تا سطح الین تقویت می شوند. 

ر کاری باقی و دیگ )چه پری آمپلی فایر پَسیو باشد و چه اکتیو تفاوتی ندارد و امکان اتصال وجود دارد( خود برقرار کنید
   نمی ماند. 

One thing that DS Audio wants to be sure you understand is that the DS is an entirely analog device. All 

you have to do with either the strain gauge or the optical cartridge is listen to know this is true. 

آگاه هستید اینست که کارتریج  آن اصرار دارد مطمئن شود که شما نسبت به DS Audioیک موضوع مهم که 
است. تنها کاری که شما الزم است انجام دهید تا به صداقت این ادعا واقف  آنالوگوسیله ئی کاملن  DSنوری 

 شوید اینست که به صدای این کارتریج گوش دهید.

The DS has a much lower effective moving mass than any moving coil cartridges. In theory, this should 

result in a lower level of stored energy reflecting back down the cantilever and stylus to cause distortion 

or mis-tracking. The DS cartridge is lighter than the Soundsmith strain gauge and tracks at 1.45 to 1.5 

grams versus the 2.3 grams where my Soundsmith tracks best. 

( به مراتب پایینتری نسبت به کارتریج های Effective Moving Massمتحرک ) رم موثرِجِ DS-W1کارتریج 
Moving coil .خیره شده ئی را داشته باشیم که ذانرژیِ از  کمتریشود سطح به صورت نظری، این باید باعث  دارد

یار شش سوزن از داخل رِبه سمت پایین روی کانتلیور و استایلوس اِعمال می شود که خود منجر به بروز اعوجاج یا پَ
 1.45حتی از استرین گیج ساند اسمیت هم سبکتر است و در وزن  DSکارتریج  ( می شود.Mis-Trackingصفحه )

 . می دهدرا  شگرم بهترین ترکینگ 2.4گرم داخل شیار حرکت می کند در حالیکه کارتریج ساند اسمیت در وزن  1.5تا 

DS Audio claims that the cartridge offers a superior mechanical/electrical interface because 

conventional magnet cartridges are based on a “velocity-proportional” system, wherein the strength of 

the output signal depends on how fast the stylus moves. The DS, on the other hand, uses an “amplitude-

proportional” system, wherein the strength of the output signal depends on how far the stylus moves. 

They say this is significant because velocity-proportional devices, such as magnet based cartridges move 

faster at higher frequencies. 

 را عرضه کرده است زیرا کارتریج پیشرفته تریمدعی است که واسطه ی مکانیکی/الکتریکیِ  DS Audioکمپانی 
متناسب" عمل می کنند، که در آن توان سیگنال های خروجی -های مغناطیسیِ معمولی مبتنی بر سیستم "سرعت

، از سیستم DSج به اینکه استایلوس چقدر سریع داخل شیار حرکت می کند بستگی دارد. از سوی دیگر، کارتری
متناسب" بهره می برد، که در آن توان سیگنال خروجی به این بستگی دارد که استایلوس چقدر در دل شیار -"دامنه



 

متناسب"، مانند کارتریج های -آنها اظهار می دارند که این تفاوتی شاخص است چراکه ادوات "سرعتفرو می رود. 
 ی کنند. مغناطیسی در فرکانسهای باال سریعتر حرکت م

This peak in the upper midrange and highs is why we spend so much time and money trying to find the 

right load for a moving coil, so it doesn’t ring. Now, the other truth is most audiophiles are very used to 

the sound of our beloved moving coils. The moving coils’ extra energy in the top end, and even part of 

the midrange may be hard to tame, it also adds extra life and presence to the sound. Most audiophiles 

have come to think of this sound as the way a high-end vinyl playback system should sound. Yet, if you 

listen to some of the great new reel-to-reel tapes, you will discover that a great analog source doesn’t 

have to sound like this. 

صدا در ناحیه باالی میدرِنج و فرکانسهای باالتر دقیقن دلیل آنست که ما زمان و بهای زیادی را صرف می  این پیکِ
، تا صدای آنها زنگ دار نباشد. اینک، Moving Coilتالش برای یافتن وزن صحیح برای کارتریج های کنیم در 

خود عادت کرده  Moving Coilحقیقتی دیگر اینست که اغلب اودیوفایل ها عمیقن به صدای کارتریج های عزیز 
را به سختی  وجود دارد Moving Coilاند. انرژی افزوده ئی که در ناحیه های باال و میدرنج صدای کارتریج های 

می بخشد. اکثر اودیوفایل ها چنین صدایی را دقیقن  کاذبیمی توان نادیده گرفت، که به صدا سر زندگی و حضور 
اند قلمداد می کنند. این درحالیست که، اگر شما به برخی از رکوردهای -برازنده ی یک سیستم پخش وینیلِ های

به تازگی صورت گرفته اند گوش سپارید، در خواهید یافت که یک سیستم آنالوگ عالی عالی ئی که از ریل به ریل و 
این اظهار نظر به معنی برتری سورس هایی مانند ریل نیست بلکه به  -نباید صدایی اینچنین داشته باشد. )مترجم

  (.هستی معنی آنست که برای رسیدن به یک صدای فوق برتر از یک ترنتیبل نیاز به تمهیدات دقیقتر

Thus, both a strain gauge or an optical cartridge takes a little while to get used to. When I first got the 

Soundsmith in I was impressed but missed my Miyabi Standard and Benz-Micro Ebony TR S. The surprise 

came when I took the strain gauge out that I missed it’s sound even more. I’m not saying the 

Soundsmith Strain Gauge and the DS-W1 Optical cartridge sound alike, but they neither sound like a 

magnet based cartridge. 

نیاز به زمان دارد تا به آن عادت کنید. وقتی که کارتریج ساند اسمیت خودم  DS-W1بنابراین، کارتریج نوینی مانند 
حت تاثیر صدای آن قرار گرفته بودم اما همچنان دلم برای کارتریج های میابی استاندارد و ابتدا بسیار ترا تهیه کردم 

ه این بود که فلگیر کنندامایکروی ابونی تی آر اس که قبلن از آنها استفاده می کردم نیز تنگ شده بود. نکته ی غ-بنز
اینبار برای ساند اسمیت تنگ شده بود. من ب کردم، باز هم دلم صرا ن DSوقتی ساند اسمیت را از کار خارج کردم و 

شبیه هم است، اما هیچیک از آن دو صدایی شبیه به کارتریج های مغناطیسی  DSنمی گویم که صدای ساند اسمیت و 
 نداشتند. 

https://www.dagogo.com/miyabi-standard-cartridge-review
https://www.dagogo.com/benz-micro-ebony-tr-s-class-moving-coil-phono-cartridge-review


 

 

The Review System 

I replaced the Soundsmith strain gauge system with the DS-W1 system. The cartridge was 

mounted on my AMG 12-inch tonearm, and the LPs were spinning on my AMG V12 Veilla 

turntable. The rest of the system consisted of my Teresonic Ingenium XR-Silver speakers driven 

by the Pass Labs XA30.8. The volume and switching in my system are handled by the Emia 

Silver Remote Autoformer. All of the cables and power cords are High Fidelity Cables, Ultimate 

Reference. The power cables are plugged into the wonderful HB Cable Design PowerSlave 

Marble. 

 سیستم ریویو

نصب کردم و  AMGاینچیِ  12را جایگزین ساند اسمیت کردم. کارتریج را بر روی تون آرم  DS-W1من کارتریج 
مابقی سیستم شامل بلندگوهای به گردش در می آمد.  AMG V12 Veillaنیز بر روی یک ترنتیبل  ی اِل پیصفحه ها

Teresonic Ingenium XR-Silver  خودم بود که یکPass Labs XA30.8  راه می افتادند. کنترل ولوم و
صورت می پذیرفت. تمامی کابل های  Emia Silver Remote Autoformerسوییچ بین ورودی ها نیز توسط یک 

می باشد. تمامی کابل های برق به  High Fidelity Cables, Ultimate Referenceاینترکانکت و برق نیز از 
HB Cable Design PowerSlave Marble  .شگفت انگیز متصل بودند 

 

https://www.dagogo.com/amg-viella-v12-turntable-review
https://www.dagogo.com/teresonic-ingenium-silver-floorstanding-speaker-with-lowther-dx4-driver-review
https://www.dagogo.com/pass-labs-xa30-8-class-stereo-amplifier-review
https://www.dagogo.com/high-fidelity-cables-ct-1ur-ultimate-reference-speaker-and-interconnect-cables-review
https://www.dagogo.com/high-fidelity-cables-ct-1ur-ultimate-reference-speaker-and-interconnect-cables-review
https://www.dagogo.com/high-fidelity-cables-ct-1-ultimate-reference-rhodium-plus-power-cord-review
https://www.dagogo.com/hb-cable-design-powerslave-marble-review
https://www.dagogo.com/hb-cable-design-powerslave-marble-review
https://www.dagogo.com/teresonic-ingenium-silver-floorstanding-speaker-with-lowther-dx4-driver-review
https://www.dagogo.com/high-fidelity-cables-ct-1ur-ultimate-reference-speaker-and-interconnect-cables-review
https://www.dagogo.com/hb-cable-design-powerslave-marble-review


 
All cartridges need to be set up correctly to sound their best; that seems obvious. The point should be 

made that some phono cartridges are more particular about how they are set up than others. For 

example, some phono cartridges have a conical stylus, some an elliptical, some a Shibata and even an 

optimized line contact. As you move up that list of stylus types, set up has to be much more particular. 

When it comes to a cartridge with a Shibata stylus, and that reads displacement instead of vibrations, 

properly setting it up is critical. In a displacement reading cartridge, the set up of the azimuth and anti-

skating is particularly important. One other thing about a displacement reading cartridge with a Shibata 

or a line contact stylus is that it is very important to keep the stylus clean. It will sound slightly tizzy if it’s 

not clean. Don’t be fanatical about it, but if you hear something not sounding right give it a good 

cleaning, and you will be well rewarded. 

هستند تا بهترین صدایشان را عرضه کنند؛ که امری زیاد ت با دقآنهم ست آپ شدن مند همه ی کارتریج ها نیاز
مبرهن به نظر می رسد. نکته اینست که برخی از انواع کارتریج های خاص نیاز به تنظیمات ویژه ئی دارند. مثلن، 

می برند، برخی از استایلوس بیضی شکل، بعضی دیگر از  هبعضی از کارتریج های گرام از استایلوس مخروطی بهر
حی شیباتا و یا حتی از انواع بهینه ی شده ی تماس خطی. وقتی صدر فهرست انواع استایلوس ها را می نگریم، طرا

ست آپ کردن به مراتب امری شاخص و ویژه می شود. وقتی صحبت از یک کارتریج با استایلوس شیباتا در میان 
نه لرزش ها را، آنگاه ست آپ و تنظیمات صحیح  باشد، و اینکه این نوع از استایلوس ها جابجایی ها را می خوانند و

تنظیمات آزیموت و و دقیق از اهمیت کلیدی برخوردار می شود. در کارتریج هایی که جا به جایی را می خوانند، 
به ویژه از اهمیت بیشتری برخوردارند. نکته ی مهم دیگر درباره ی کارتریج هایی که ش( رِ سُ)ضد اسکیتینگ -آنتی

وند. اه داشته شگتماس خطی، اینست که تمیز ن از نوعیا  باشند را می خوانند، خواه با طراحی شیباتاجا به جایی 
صدای این نوع کارتریج ها در صورت تمیز نبودن تیز و تهاجمی می شود. در این باره تعصب نداشته باشید، اما هر 

فت را تمیز کنید و یقینن پاداشتان را دریاگاه شنیدید که در صدا چیزی ناخوشایند به گوشتان می رسد استایلوس 
به تازگی ژل مخصوص تمیز کردن نوک و بدنه ی  DS Audioبه همین منظور کمپانی  -)مترجم خواهید نمود.

  را روانه ی بازار کرده است(.  ST-50 Stylus Cleanerاستایلوس با نام 

The good news is that any dealer who sells you this cartridge should be able to set it up correctly for 

you. If you are going to have it shipped to you, the news is still good. Cartridge setup is not nearly as 

mystical as people make it out. I suggest you get Michael Framer’s DVD on setting up a turntable. 

این  - DS Audio به عنوان فروشنده یا نمایندگی کمپانی-خبر خوب اینست که هر فروشنده ئی که توانسته باشد 
ست که . اما اگر قرار ا†کارتریج را به شما بفروشد یقینن قادر خواهد بود تا آنرا به بهترین نحو برای شما تنظیم کند

تنظیم این کارتریج آنقدرها هم رازآلود و پیچیده برایتان دارم. این محصول برای شما ارسال شود، باز هم اخبار خوبی 
  چگونگی ست آپ و تنظیم ترنتیبل ها را ببینید. ی مایکل فِرمِر درباره  DVDنیست. به شما پیشنهاد می کنم 

The other good news is that the DS is an easy cartridge to set up. The front is flat and square, the stylus 

and diamond are very easy to see and place on a protractor. It probably took me less time to setup the 

DS than any cartridge I have used in a long time. It turns out that everything I was told by the importer 

about setting up the cartridge was spot on. It tracked and sounded best with a vertical tracking force of 

1.45 grams; it sounded best with the cartridge body level to the LP, and the azimuth of the stylus was 

right on. 



 

ست آپ نسبتن آسانی دارد. جلوی این کارتریج مسطح و مربع شکل است،  DSخبر خوب دیگر اینست که کارتریج 
صب و ابزاری برای ن-الماسه ی آن به آسانی قابل دیدن اند و به راحتی بر روی پروترکتور )مترجم نوکِو استایلوس و 

این کارتریج  ه اندازیاحتمالن نصب و را. دبر روی یک ترنتیبل است( قرار میگیر و تون آرم کالیبراسیون دقیق کارتریج
زمان کمتری را نسبت به ست آپِ کارتریجی که خودم برای مدت طوالنی از آن استفاده می کنم  DS Audioجدید از 

در ضمن معلوم شد تمامی نکاتی که درباره ی ست آپ این کارتریج توسط وارد کننده ی آن به من گفته برده است. 
نیروی  با واین کارتریج پس از ست آپ به خوبی در شیار حرکت می کرد اند. حقیقتن مفید و کاربردی بوده  ه بودشد

 در حالیکه بهترینالزم به ذکر است همچنین  ؛به بهترین نحو صدا را بیرون می داد گرم 1.45ترکینگ عمودی برابر با 
ن آزیموت استایلوس با بهتری صدا را از آن می گرفتم بدنه ی کارتریج با سطح پالتر و صفحه اِل پی کاملن موازی بود، و

 ممکن تنظیم شده بود. 

One last thing, the cartridge tracks wonderfully in a medium mass tonearm, but when I tried it in a high 

mass arm, I found it just didn’t work as well. I was told to expect this by Garth at Musical Surrounding, 

so again, everything I was told about setting up the DS was just as they said. 

رم متوسط نصب شده باشد بهترین ترکینگ را ارائه می و اما آخرین نکته، این کارتریج وقتی بر روی یک تون آرم با جِ
 ثقبل صدا نمی دهد. اما، گر به خوبیِدهد، اما وقتی آنرا بر روی یک تون آرم سنگینتر امتحان کردم، فهمیدم که 

لیرر از میوزیکال سراندینگز قبلن هم به من گفته بود که احتمالن با چنین شرایطی مواجه خواهم شد، پس بار دیگر 
به من گفته شده بود درست از آب  DS-W1همه ی نکاتی که از سوی نمایندگی این کمپانی درباره ست آپِ کارتریج 

 در آمد.

After a few weeks with the DS, I knew I had to talk about something with the DS that I had never talked 

about in a review before. One of the things I noticed about the DS was it had incredible depth, but not 

quite as wide a soundstage as I was used to. I’ll talk about that later, but what is significant is I found I 

could tailor that soundstage with where I placed the ART tuning cones. By moving the tuning cones that 

were on each back corner of my doublewide rack’s top shelve to the corners behind my speakers, I could 

significantly widen the soundstage. With this setup, I was simply blown away with everything about the 

soundstage of my system. Truth is, with this setup I was pretty much blown away by the entirety of the 

sound of my system with the DS playing the records. 

میدانستم که باید چیزهایی را درباره ی این کارتریج بنویسم که تا قبل از آن در ، DSپس از گذراندن چند هفته ئی با 
دریافتم این بود که  DSهیچ ریویوی دیگری به تحریر در نیاورده بودم. از مهمترین ویژه گی هایی که من از صدای 

تصویر به آن گستردگی ئی نبود که من به آن عادت داشتم. -صدااین صدا عمق شگفت انگیزی داشت، اما پهنای 
اما چیزی که از اهمیت ویژه ئی برخوردار بود این بود که من جلوتر در همین ریویو به این موضوع خواهیم پرداخت، 

تصویر را به خواسته خودم بهینه و اصالح -( می توانم ساند استیج یا همان صداDSدریافتم که )با استفاده از کارتریج 
که به منظور تیونینگ  ARTکنم و این کار را با به کارگیری و جا به جا کردن انواع پایه های مخروطی شکل سری 

 های تیونینگ در گوشه. با استفاده از این مخروط ††صدای انواع کامپننت های صوتی طراحی شده اند انجام می دادم
 شمگیری افزایش دهم. با این ست آپبه نحو چ را تصویر-های رِک عریض خودم تا زیر بلندگوها توانستم عرض صدا

 یکی پس از دیگری را من که صفحه های اِل پی DS کارتریج به همراه ،من از تمامیت صدایی که از سیستم خود
  .  منفجر شدم حسابیمی شنیدم به  ،پخش می نمود



 
I know that many of you who are reading this don’t have the turning cones, but this still makes an 

important point about the ability of a system to produce a good soundstage and great sound. That point 

is that the tuning of the room can have a bigger effect than the active components in your system do. 

Another point is that if you have a finely tuned system then changing any component will probably 

require you to fine tune the room again. 

روط ها دسترسی ندارید، اما همچنان این نکته میدانم که بسیاری از شما احتمالن به ابزارهای تیونینگ مانند این مخ
رود.  تصویری برتر به شمار می-ئی مهم در ارتباط با توانایی سیستم صوتی شما در بازتولید یک صدای عالی و صدا

کامپننت های  تعویضسیو( می تواند حتی تاثیری بیشتر از آن نکته ی مهم اینست که تیون کردن اتاق )با تجهیزات پَ
هره می برید، به خوبی تیون شده ب درون سیستم داشته باشد. نکته ی دیگر اینست که وقتی شما از یک سیستمِاکتیو 

 آنگاه تغییر هر یک از کامپننت ها به احتمال شما را وادار خواهد نمود تا تیونینگ اتاق را متناسبن تغییر دهید. 

 



 

The EQ/Power Supply Unit 

This little unit looked and felt like a small but well-built high-end audio component. It was 

surprisingly heavy for its size. It used very high-quality chassis mount RCA connectors. None of 

those connectors were mounted on the circuit board with holes cut out in the chassis to connect 

through. This is very important if you use High Fidelity Cables or other high-end cables that fit 

tight and have substantial connectors. The chassis is very stable, with nice thick walls and nice 

brass feet and footers. I’ve already shared with you the care that went into the inside of this unit 

with its discrete state-of-the-art technology. 

 یونیت اکواالیزر/منبع تغذیه

اندِ خیلی خوش ساخت اما با جثه ئی کوچک -جمع و جور ظاهر و باطنی همچون یک کامپننت صوتی های این یونیتِ
 RCAداشت. به نحو غافلگیر کننده ئی، اما، وزن آن نسبت به اندازه اش زیاد است. در این یونیت از کانکتورهای 

ستقیمن اند. هیچ یک از آن کانکتورها م بسیار با کیفیتی استفاده شده که با دقت و محکم روی شاسی اصلی نصب شده
روی برد مدارها لحیم نشده اند به گونه ئی که فقط از حفره ئی که پشت پنل ایجاد می کنند بیرون آمده باشند. وقتیکه 

اند بهره می جویید -یا انواع دیگری از کابل های های High Fidelity Cablesشما از کابل های با کیفیتی مانند 
به امری مهم بدل می شود که کابل ها داخل پست ها به خوبی جای گرفته و محکم شوند و البته این که به این نکته 

 شاسی یونیت اکوالیزر/منبع تغذیه بسیار استوار و با ثباتاندازه ی کافی کانکتور در اختیار شما قرار گرفته باشد. 
 ه های برنجی بسیار مرغوب و با کیفیت. پیشتر از وسواساست، با دیواره هایی ضخیم و عالی و با صفحه ی زیرین و پای

فراوانی که مصروف ساخت قطعات داخلی این یونیت می شود و فن آوری فوق پیشرفته ئی که پشت آن است با شما 
 سخن گفتم. 

The only control on the unit is the power switch on the front panel. On the back, there is one pair of 

single-ended inputs and two sets of single ended outputs. As I have already mentioned there are two 

output choices; the first pair is only marked as “Out” the second a pair is marked as “RIAA.” This 

nomenclature may be a little confusing. As I explained earlier according to Garth Leerer, the first pair 

doesn’t start to roll the bass off until the low 30Hz region. With the units being sold now,  the RIAA 

output uses the 50.5Hz bass equalization of the RIAA curve. This is significant because all modern 

recordings use this equalization. The RIAA equalization is a form of pre-emphasis on recording and de-

emphasis on playback. 

یه شده دکمه روشن/خاموش در پنل جلوی یونیت است. در پنل پشتی، یک تنها امکان کنترلی که برای کاربر تعب
( و دو جفت خروجی غیر باالنس سینگل اندِد تعبیه شده است. Single-Endedغیر باالنس ) RCAجفت ورودی 

 OUTهمانگونه که پیشتر شرح دادم، دو نوع خروجی مختلف برای کاربر منظور شده است؛ جفت اول با نوشته ی 
مشخص شده اند. این نامگذاری ممکن است کمی گمراه کننده باشد. همانگونه که قبلن هم  RIAAدوم با  و جفت

هرتز دامنه ی فرکانس پایین را از خود عبور می دهد.  30شرح دادم، بنا به گفته گرث لیرر، جفت اول خروجی ها تا 
در  از منحنی اکوالیزاسیون باس RIAAی ند، خروجا دنیاما با یونیت های جدیدی که اینک در حال به فروش رس

هرتز بهره می گیرد. این مقدار تفاوت قابل توجه است چراکه صفحه های پرس شده ی جدید اکثرن از  50.5حوزه ی 
در تقویت کردن صفحه های اِل پی -شکلی از پیش RIAAاکوالیزاسیون همین اکوالیزاسیون استفاده می کنند. 

 آن در هنگام بازپخش است. کردن تقویت-بازو هنگام تولید )مسترینگ( 



 
The DS system sounded great in either mode, but I preferred it when using the “RIAA.” The wow factor 

of the bass was fun from the first set of outputs; voices were fuller, and the bass had more rhythm. The 

midrange seemed slightly more alive, and there seemed to be slightly more information. By the way, 

Garth said this was a somewhat new addition to the box; it’s a good one, one I wish the Soundsmith 

strain gauge had.  Stay tuned for part two about how my system sounded with the DS-W1 Optical 

Cartridge. 

را به دلیل آرشیوی که در اختیار داشتم  RIAAدر هر دو وضعیت صدایی عالی داشت، اما من خروجی  DSکارتریج 
ترجیح دادم. با استفاده از خروجی معمولی فاکتور حیرت آور در صدای باس بسیار قابل توجه و مفرح بود؛ صداها 

 به گوش میو ریتم باس فوق العاده بود. صدای میدرنج هم به مراتب سرزنده تر از همیشه ، ندآکنده و سرشار بود
روجی ه داشت، خرو میزان اطالعات منتقل شده به وضوح بیشتر بود. به هر سو، همانگونه که گرث لیرر هم اشا رسید

RIAA اش استرین گیج ساند امکان جدیدی است که به این مجموعه اضافه شده و اینک من آرزو می کنم ای ک
با  DS-W1اسمیت من هم چنین امکانی می داشت. با این ریویو همراه باشید تا در ادامه شرح دهم کارتریج نوری 

 سیستم من چه صدا و نتیجه ئی را به دنبال داشته است. 

 مترجم: وحید صفوی زاده

Specification: 

Type: Optical phono cartridge with dedicated EQ/power supply unit 

Output voltage: 500mV 

Recommended tracking force: 1.4 to 1.6g 

Stylus shape: Shibata 

Cantilever: Boron 

Weight: 6.5g 

Price: $8500 for Cartridge and EQ/power Supply Unit 

Avin Ava Arta Co. 

، این کارتریج در هیچ سطحی با سیگنال های  DSالزم به یادآوری است با وجود نوری یا اوپتیکال بودن کارتریج  -آوین آوا
 دیجیتال کار نمی کند و کاملن آنالوگ است. 

*دغدغه ی مچینگ کارتریج و فونو استیج یک موضوع قدیمی است. همچنین هماهنگ سازی امپدانس و گِینِ  -آوین آوا
 DSخروجی یک فونو استیج منطبق با جدول فنی هر کارتریج نیز می تواند امری پیچیده شود. نگرش نوین و مینیمال 

Audio مات مابین یونیت اکواالیزر و کارتریج بهترین نتیجه رااین گرفتاری ها را برطرف نموده و با انجام دقیق ترین تنظی 
موجز و مختصر ارائه می دهد. مثال آن را می توان مشابه بلندگوهای اکتیو منگر دانست که دغدغه ی انتخاب یک پاور آمپلی 

ه است، و امروز اند پیش روی مخاطبان فرانهاده-فایر مناسب برای بلندگو را مرتفع ساخته و فصل جدیدی را در جهان های
 این یک دیدگاه صحیح مینیمال به شمار می رود.

در ایران، با داشتن سالها تجربه ی قبلی در زمینه ی  DS Audioشرکت آوین آوا آرتا، نمایندگی انحصاری کمپانی †
ن وسیستم های آنالوگ به ویژه ترنتیبل ها، و همچنین به واسطه ی همکاری نزدیک با کمپانی های سرشناسی همچ

Acoustical Systems  از کشور آلمان و گذراندن دوره های آموزشی حضوری، هم اینک تنها ارائه دهنده ی انواع

http://www.avinava.com/


 

و غیره، در کنار عرضه ی انواع  SmarTractor ،SmartStylusتجهیزات حرفه ئی ست آپ و تنظیم ترنتیبل، مانند 
ل پی ر فاین تیونینگ سیستم های پخش صفحه اِخدمات فنی شامل کالیبراسیون، تیونینگ، فاین تیونینگ و سوپ

 در ایران می باشد.

 

 

در راستای ارائه ی انواع تجهیزات پسیو به منظور تیونینگ صدای کامپننت همواره شرکت آوین آوا آرتا مفتخر است ††
کمپانی های ژاپنی آکوستیک ریوایو،  های مکانیکی محصولو نویزگیر هاایزوالتور و با ارائه ی انواع ها کوشا بوده

 برای رفع نیازهای آکوستیکی کاربران چاره اندیشی نموده است. اویادی و کراینا
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