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In Part One, I did everything within my limited technical ability to share how this interesting and different 

cartridge design works. Now, let’s talk about the only thing that actually matters: how my system sounded 

with the DS Audio DS-W1 optical phono cartridge responsible for getting the music out of those record 

grooves. I can tell you this to start with: It is much quieter than any phono cartridge I have had in the 

system. It also sounded smoother through the midrange and top than any cartridge I’ve had in my system. 

I am saying that it’s even quieter and smoother than my Soundsmith SG-220 Strain-gauge cartridge. Don’t 

forget this initial impression; I think it’s important to many of my observations about the DS-W1. 

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

 صدا؛ دومقسمت 

در بخش نخست، من هر آنچه که در حیطه ی محدودِ توانایی های فنی ام در اختیار داشتم را با شما در میان گذاشتم 
تا نشان دهم این کارتریج با طراحی متفاوت و جالب توجه چگونه کار می کند. اینک، اما، بیایید تا درباره ی تنها 

مسئولیت  DS Audio DS-W1کارتریج اوپتیکال آنالوگ موضوعی که در واقع مهم است صحبت کنیم: در حالیکه 
بیرون کشیدن موسیقی از شیارهای صفحه های وینیل را عهده دار بود، سیستم صوتی من چگونه صدایی ارائه می 
داد. می توانم سخنم را با این مطلب آغاز کنم: این بی صداترین )ساکت ترین( کارتریجی بود که من تا کنون در 
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ر بسیار نرم تر از ه ی بازه فرکانسیهمچنین صدای آن در ناحیه ی میانی یا میدرِنج و باالاشته ام. سیستم خود د
کارتریجی بود که تاکنون دیده ام. آنچه می گویم اینست که صدای آن حتی به مراتب نرم تر و ساکت تر از کارتریج 

ید؛ به نظرم این موارد در خودم بود. این ادراک حسی اولیه را فراموش نکن Soundsmith SG-220استرِین گِیجِ 
 اهمیت زیادی دارند.  DS-W1تمامی مشاهدات من از 

One of the other early impressions I had with the DS-W1 in my system was that it was more like tape than 

vinyl. I’m not saying it sounded like a reel-to- reel setup. I’m saying the smooth, dynamic sound without 

the noise I usually hear from record grooves reminded me more of the sound of magnetic tape than of 

music reproduced by a magnetic cartridge. 

گرفتم این بود که صدای آن بیشتر به نوار ریل شبیه بود تا  DS-W1حس های اولیه ئی که از صدای یکی دیگر از 
ریل بود. منظورم اینست که صدای نرم،  –به  –وینیل. من نمی گویم که صدای آن شبیه نوار های ضبط شده ی ریل 

س با اپویا و بدون نویزی که عمومن از این کارتریج شنیده می شود من را به یاد نوارهای مغناطیسی می اندازد در قی
  زمانی که موسیقی بوسیله یک کارتریج مغناطیسی بازتولید شده است.   

I have spent over forty years listening mostly to moving iron and moving coil cartridges, but for the last 

three years, I’ve been listening to a strain gauge. I love that it doesn’t require a phono stage or an SUT and 

doesn’t give anything up in sonics. As good as all the best moving iron and moving coil cartridges sound, 

they all seemed to blur the music just a little and have a peaky upper midrange in comparison. These 

peaks in the upper midrange are measurable but with the best moving coils, it comes through as aliveness. 

This is a sound that most vinylphiles love. Thus, they may find it difficult at first to adjust to the sound of 

no magnets vibrating. The sound of the optical cartridge was so quiet, so clear and so smooth that it’s just 

not what we think of vinyl sounding like, but it’s definitely not what digital sounds like. 

کرده ام،  Moving Coil و Moving Ironبیش از چهل سال از عمرم را صرف گوش سپردن به کارتریج های من 
موسیقی گوش داده ام. عاشقش هستم چرا که به گذشته، من همواره با یک کارتریج استرین گیج اما برای سه سال 

پ آپ ترنسفورمر نمی طلبد و در عین حال هیچ چیز را در صدا از دست نمی دهد. بهترین از شما فونو استیج و استِ
ی کنند اما در عوض صدا در نمونه های کارتریج های مووینگ آیرون و مووینگ کُویل ظاهرن موسیقی را کمی مات م

ناحیه ی باالی میدرنج سرزنده و خودنما است. این پیک های باالی میدرنج قابل اندازه گیری اند اما وقتی از بهترین 
انواع کارتریج های مووینگ کویل استفاده می کنید، این ویژه گی بصورت حس یک اجرای زنده از اثر خود را نشان 

نرو، ازی صدایی است که همه صفحه وینیل گوش کُن ها )وینیلفایل ها( عاشقش هستند.این دقیقن همان می دهد. 
ممکن است این دسته از وینیلفایل ها تطبیق یافتن با صدای کارتریجی که از هیچ مغناطیس لرزنده ئی برای بازتولید 

بسیار ساکت بود، بسیار تمیز و بسیار  DSدشوار بیابند. صدای کارتریج اوپتیکال کمی صدا بهره نمی جوید را در ابتدا 
نرم که آنچیزی نیست که اکثر ما از صدای یک وینیل توقع داریم، اما یقینن و قطعن صدای آن هیچ شباهتی به یک 

  صدای دیجیتال ندارد.   

 

 

 



 

   
The DS-W1 gave me an incredibly clear window on the event just like my strain gauge. Still, there were 

significant differences between the two. The optical cartridge is rich and beautiful with very natural tone 

and warmth. It has a smoothness and sweetness in its timbre that was very seductive. It’s not the least bit 

analytical and like the Shindo LP system, it plays music in a very relaxed and satisfying way; a way I 

described in the Shindo review as listenable. Even with all this beauty, it has exceptional transparency and 

PRaT. When I was listening to the intro to the Beatles Love soundtrack, I felt the same desire to stand up 

and clap that I had when I heard it performed at the Las Vegas Mirage. 

در اختیار من قرار داد همانگونه که ی صوتی پنجره ی پاکِ شگفتی برانگیزی به روی رویدادها DS-W1کارتریج 
 ارتریجک شاخصی ما بین این دو یا همچنان تفاوت هاروزهای نخستم با استرین گیج نیز تجربه ی مشابهی داشتم. ام

وجود دارند. صدای کارتریج اوپتیکال دی اس غنی و زیبا به همراه تونال های طبیعی و حس گرمای دلپذیر بود. در 
صورت بپوسته ی صدای آن نرمی و شیرینی ئی هست که در هنگام شنیدن صدایش بسیار اغواگر بودند. صدای آن 

ش نمی رسید و مانند سیستم پخش ال پی از شیندو، موسیقی را به نحوی بسیار راحت تجزیه شده به ذرات ریز به گو
شنیدن" نام گذاشتم. حتی با وجود این و رضایت بخش پخش می کند؛ نحوه ئی که من در ریویوی شیندو آنرا "قابلِ

 از گروه بیتلز گوش می دادم، Loveمد قطعه ی آهمه زیبایی، صدای این کارتریج بسیار شفاف است. وقتیکه به پیشدر
شاهد اجرای  Las Vegas Mirageایستم و برای آنها دست بزنم که وقتی در تاالر همان قدر اشتیاق داشتم که ب

  بودم. زنده ی این اثر 

One of the other reasons the optical cartridge reminds me of tape sound was that in the tape-like, smooth 

and sweet upper midrange and treble, the DS-W1 does not exhibit a moving coil’s attenuation of these 

areas. Now, here is where the problem comes for most long-term moving coil lovers: With the best moving 



 
coils the attenuation of the upper midrange and treble is mostly controlled. In contrast, a great moving 

coil adds what we think of as a sense of aliveness to the music. Many vinyl lovers have come to associate 

this sound as a very positive thing. I have never heard this sound from tapes. I fear most have come so 

accustomed to this sound that they think a lack of it is incorrect, even not faithful to the sound of the 

master tape. If you give yourself enough time with the DS-W1, I think you will find yourself liking the tonal 

balance of it better than that of moving irons or moving coils. 

منرا به یاد نوارهای مغناطیسی می اندازد این بود که در صداهای شبیه نوار،  الیکی دیگر از دالیلی که کارتریج اوپتیک
نیز در این ناحیه ها هرگز آن تضعیفی که کارتریج  DS-W1، صدای کارتریج ندالی میدرنج نرم و شیرینتریبل و باکه 

های مووینگ کُویل از خود بروز می دهند را نشان نمی داد. اینک، اما، نوبت به مشکلی می رسد که اکثر کاربران 
با استفاده از بهترین انواع کارتریج های مووینگ کویل را شامل می شود: طوالنی مدت کارتریج های مووینگ کویل 

 در سوی مقابل، یک کارتریج عالی مووینگه است. کنترل شدمیدرنج و تریبل اکثرن  تضعیف صدا در نواحی باالی
کویل حس افزوده ئی از سرزنده گی را به موسیقی می افزاید. بسیاری از عاشقان وینیل به این نتیجه رسیده اند که 

رسم تچنین صدایی یک ویژه گی مثبت محسوب می شود. من چنین صدایی را از نوارهای مغناطیسی نمی شنوم. 
نین صدایی آنچنان خو گرفته باشیم که عدم وجود آنرا ناصحیح بپنداریم، حتی اگر این صدا به آنچه ازینست که به چ

را در اختیار داشته  DS-W1کارتریج  کافی به مدت نمانده باشد. چنانچه فادارچندان وضبط شده در نوار ریل مَستِر 
در قیاس با زمانیکه از کارتریج های را به تعادل تونال ها بیشتر عالقه مند می یابید  تانباور دارم که خود باشید،

 مووینگ آیرون یا مووینگ کویل استفاده می کنید. 

There is another area where the optical cartridge distinguished itself, the bass. In my system the bass took 

me by surprise; I mean I had always thought the bass was one of the strong points of my strain gauge, and 

it is. Still, I had never heard bass like this from my Teresonic, not with any analog or digital source. 

Personally, I felt the bass was slightly too much when played from the non-RIAA output one, but from the 

second output with the RIAA equalization, the DS-W1 produced bass that was bigger, deeper and more 

powerful than I had heard before from my system. Furthermore, with the DS-W1 the bass in my system 

was also able to sound either warm or tight depending on the recording. The bass simply sounded very 

realistic with the DS-W1 in my system. 

صدای  ،در سیستم من .ی باس ناحیهصدا در تیکال خود را متمایز نمود، یعنی حوزه ی دیگری هم بود که کارتریج اوپ
منظورم اینست که من همیشه می اندیشیدم که صدای باس نقطه ی قوت کارتریج  غافلگیرم کرد؛دی اس باس 

 Teresonic بلندگوهایاسترین گیج خودم است، چرا که اینگونه هم هست. اما هنوز هم، چنین باسی را هیچگاه از 
می شنیدم  RIAAخودم نشنیده بودم، با هیچ سورس دیجیتال یا آنالوگی. شخصن، زمانیکه صدا را از خروجی غیر 

 DS-W1، کارتریج RIAA اکوالیزاسیون می رسید، اما با استفاده از خروجی دوم یعنی مباس کمی هم زیاد به گوش
ن، با بیش از آ ر سیستمم شنیده ام را تولید کرد.بزرگتر، عمیقتر و قدرتمندتری از هر آنچه تاکنون دصدای باس 

صفحه وینیلی که گوش می دادم هم گرم کارتریج دی اس صدای باس در سیستم من همچنین قادر بود تا متناسب با 
  بسیار واقعی تر بود. اختصار، به ،ستم مندر سی DS-W1با کارتریج صدای باس  و دلپذیر باشد و هم کیپ و محکم.

Another significant difference between the strain gauge and the DS-W1 was that the strain gauge let ever 

little part of the recording really pop. With the DS-W1, however, you may not hear quite as much detail, 

but you will hear an entire performance in a more holistic and for myself, a more satisfying way. So, in 

this review instead of talking about how the parts of the frequency range sounded with the optical 

cartridge as the source, let me tell you about how certain instruments sounded.  



 

اجازه می گیج  رد این بود که استرینوجود دا DS-W1تفاوت شاخص دیگری که مابین کارتریج های استرین گیج و 
، اما، ممکن است شما DS-W1با کارتریج  بیرون بپرند.واقع ضبط شده روی صفحه وینیل به ریزترین اجزاء  دهد تا

، به نحوی و برای خودممی شنوید به مراتب جامع تر شما سرتاسر اجرای اثر را تا آن حد از جزییات را نشنوید، اما 
شخصی قسمت ماینکه چگونه بنابراین، در ادامه ی این ریویو به جای سخن گفتن درباره ی  .بسیار رضایت بخش تر

صدا داده است در حالیکه از کارتریج اوپتیکال برای سورس بهره گرفته می شود، اجازه دهید تا به  از بازه ی فرکانسی
   ه است. می دادصدا چگونه معینی شما بگویم هر ساز 

 

 

Violins, Violas, Cellos, and Most Importantly Fiddles 

To me, strings are a big test for any speaker. The DS-W1 allowed my Teresonic to play bowed 

strings with the power of real life. The sound varied from incredibly sweet to very rosiny. For 

example, one of my favorite recordings is King of the Cellist, Starker plays Kodaly. This is one 

of the most beautiful recordings of a cello I have heard. With the optical cartridge in the system 

his cello sounded warm, full of body, beautiful, and still I could easily and naturally hear the 

movement of his fingers up and down the fingerboard. The difference with the DS-W1 from 

other cartridges was the fingering, and the bowing seemed to be very much from the same 

instrument. In my experience, this is very difficult with a cello recording. 

 



 

 ویولن نوازهالن ها، ویوال ها، ویولن ِسل ها، و از همه مهم تر ویو

بلندگوهای به  DS-W1برای من، صدای سازهای زهی یک امتحان بزرگ برای بلندگوها به شمار می رود. کارتریج 
بازتولید  ز زندگیسرشار ا یتِرِسونیک من امکان داد تا سازهای زهی را با تمایل بیشتر به ناحیه ی پایین همراه با قدرت

د. برای ین دار )لعاب دار( سیر می کنزبسیار رِطیف کیفیت صدای کارتریج اوپتیکال از شیرینِی شگفت آور تا  .کند
است.  King of the Cellist, Starker Plays Kodalyمثال، یکی از صفحه های وینیل مورد عالقه ی من آلبوم 

ال در از کارتریج اوپتیکگیری این یکی از زیباترین رکوردهایی است که من از صدای ویولن سِل شنیده ام. با بهره 
ی و همچنان من می توانستم به آسانی و خیل داشت زیبا از جسمیت، سرشارویولن سلِ استارکر صدایی گرم،  ،سیستم

اس با  . تفاوت دیت انگشتانش که روی باره )دسته ی ویولن( باال و پایین می شدند را بشنومطبیعی صدای حرک
اینجا صدای انگشت گذاری ها و آرشه کشیدن ها گویی همه از یک ساز واحد بیرون که در این بود دیگر کارتریج ها 

 است.  یولن سل بسیار دشواریک رکورد از وهنگام پخش بنا به تجربه ی من، رسیدن به چنین کیفیتی در می آمدند. 

On other recordings that had violins and violas, they sounded just as good as the cello, very sweet, never 

the least bit bright or strident, though they could show good bite when the performance called for it. 

Massed strings were full bodied and extended while never being abrasive. They were both powerful and 

relaxed. 

به خوبی همان ویولن سل را شنیدم،  ود داشت، صداییی ویولن و ویوال وجرکوردهای دیگری که در آنها صدادر 
بسیار شیرین، هرگز ذره ئی درخشندگی یا گوش خراشی در آن نیست، گرچه هرکجا در پرفورمنس به این ویژه گی ها 

ت و جثه و جسمیاختیار خواهید داشت. سازهای زهی در ارکسترهای بزرگ با بیشترین نیاز باشد به مقدار کافی در 
   هم آسوده. ،هم قدرتمند بود ،. این صدابودندکاملن بسط یافته بودند درحالیکه هرگز ساینده ن

I listen to a lot of bluegrass music, so it is important to me that a system can make a violin sound like a 

fiddle when it is played that way. I love the fact that the optical cartridge could let me hear the speed of 

a fiddle but at the same time hear its sweetness. Norman Blake’s more aggressive style of fiddle playing 

came across with all the musical aggression without becoming strident. My favorite jazz violin payer is 

Stéphane Grappelli; I put on an LP to hear how he sounded on this system and before I knew it I had 

listened to two complete LPs. I love how my system played these string instruments with the DS-W1 as 

the source. I own over a dozen Ray Brown recordings and the impact of his standup bass was like 

nothing I had ever heard from my Teresonic Ingenium. The amazing thing was how the DS-W1 did this 

with beautiful warmth without even the slightest hint of looseness or hangover. 

من به تعداد زیادی از آثار سبک بلوگِرَس )نوعی سبک موسیقی با الهام از سبک های جاز و بلوز است که عمدتن ریتم 
ن یک ویول ازهای سریعی دارد( گوش داده ام، پس برای من مهم است که یک سیستم صدای ویولن را همانگونه که 

من عاشق این حقیقت شدم که کارتریج اوپتیکال دی اس توانست به من اجازه  نواز شنیده می شود بازتولید نماید.
ی و پر قدرت شتر تهاجمیرا احساس کنم بلکه تمامی شیرینی آنرا نیز بشنوم. سبک ب سرعت ویولن نواز تنهاه ن دهد تا

 .شد پخش می شودویولن نوازی نورمن بلِیک با تمامی تهاجم موسیقیایی ممکن بدون آنکه ساینده و ناخوشایند 
من یکی از صفحه هایم از او را انتخاب کردم تا ببینم  راپلی است؛من استفان گی نوازنده ویولن سبک جازِ مورد عالقه 

او را  زکارهای او در این سیستم چگونه به گوش می رسند اما پیش از آنکه نتیجه را بدانم دو صفحه وینیل کامل ا
در به عنوان سورس  DS-W1مشتاقانه شنیده بودم. من عاشق چگونگی پخش شدن این سازهای زهی با استفاده از 

 بر مناو ایستاده ی باس آثار ِری براون را دارم و تاثیری که نوازندگی  من بیش از دوجین از سیستم خودم شدم.



 

داشت مانند هیچ زمان دیگری که من صدای ترسونیک خودم را شنیده بودم نبود. موضوع هیجان انگیز این بود که 
DS-W1  ی )وضعیت های مکانیکچگونه این کار را با گرمای زیبا بدون کوچکترین نشانه ئی از لووزنِس و هنگ اووِر

ناشی از عدم کارکرد صحیح کارتریج است و موجب از دست رفتن بخشهایی از اطالعات صوتی موجود بر روی  هک
    در هنگام پخش صفحه. صفحه می شود( 

Plucked Stringed Instruments 

So how did guitars, basses, harps, and the like sound? It didn’t matter whether it was a blues 

guitar, a standup bass in a jazz group, or a harp in classical ensemble, they sounded great. On 

these instruments, I heard superb harmonic structure and texture. The optical cartridge had a way 

of sweetening the leading edge without slowing it down. I think most people will love this about 

the DS-W1 though some will miss the more aggressive leading edge of a magnetic cartridge. I 

thought the system sounded very quick, and most of all the instruments sounded a lot like they 

do at a live event. 

 زهی دیگر انواع سازهای 

پس دیگر انواع سازهای زهی مانند گیتارها، باس ها، هارپ یا چنگ، و دیگر نمونه های مشابه با این کارتریج چگونه 
 ریا یک هارپ در یک ارکست ،صدا می دهند. اصلن اهمین نداشت که گیتار بلوز باشد، باس ایستاده در یک گروه جاز

کالسیک، همگی صدایی عالی داشتند. در صدای این سازها، من ساختار و بافتی فوق العاده هارمونیک را  مجلسی
. به نظرم اردد آن بکاهد شیرین کردن لبه های پیشرو بدون آنکه از سرعت برایویژه کارتریج اوپتیکال روشی  شنیدم.

می شوند اما برخی دلشان برای لبه های پیشروی به مراتب تهاجمی ترِ کارتریج  DS-W1این ویژه گی  اکثر افراد عاشق
فکر می کردم که سیستمم بسیار سریعتر صدا می دهد، و به ویژه با این کارتریج  های مغناطیسی تنگ خواهد شد.

 تمامی سازها به نحوی صدا می دادند که در واقعیت از آنها شنیده می شود. 

I spent hours listening to Wes Montgomery, John Williams, Hendrix, Clapton and Chet Atkins. The 

amazing thing was with each of their different instruments and styles, they sounded nicely alive but with 

great harmonic structure and texture. The tonality of the guitars was so beautiful with the optical 

cartridge in my system. 

پتون و چِت ندریکس، اریک کلَس مونتگومری، جان ویلیامز، جیمی هِساعتهای زیادی را صرف شنیدن آثاری از وِ
، بود که با هر یک از سازها و سبک های متفاوتی که با کارتریج اوپتیکال شنیدمنکته ی شگفت انگیز این  .اتکینز کردم

ود با وج همه گی به عالی ترین شکل صدایی زنده اما با ساختار و بافت هارمونیک فوق العاده را عرضه می کردند.
  تونالیته صدای گیتارها بسیار دلفریب بودند. کارتریج اوپتیکال دی اس در سیستمم

As I mentioned above, I listen to a lot of bluegrass, and it’s a music genre with lots of emotion and 

incredible micro-dynamics from all the different handmade, small, plucked string instruments. The DS-W1 

surprised me here. I thought with all the rich harmonics I might miss some of the speed and emotion of 

the music. Instead, I found the sound sweet, not dulling, and the combination of leading edge and 

incredible quietness and smoothness, enabled me to experience the soul of a bluegrass performance in a 

way that was completely satisfying. 



 

س گوش می دهم، و این ژانری از موسیقی است با مانگونه که پیشتر اشاره کردم، من خیلی به موسیقی های بلوگرَ ه
که از سازهایی دست ساز، کوچک، با سیم های برهنه )مانند بانجو، دینامیک هایی -احساسات فراوان و میکرو

ینجا هم منرا غافلگیر نمود. فکر می کردم که با وجود ا DS-W1ماندولین و گیتار الکتریک( بیرون می آیند. کارتریج 
وض، را از دست خواهم داد. اما در ع اییچنین غنای هارمونیک در صدا احتمالن بخشی از سرعت و حس موسیقی

آن کاملن  آور یشگفت و نرمی صدا را بسیار شیرین یافتم، و نه خسته کننده، و ترکیب لبه های بیرونی صدا و سکوت
 رضایت برانگیز بود.

I’m going to include the piano in this group. The optical cartridge played over such a large frequency range, 

it could be played with a great, powerful sound or a soft one. It reacted sonically to how hard or easy the 

pianist struck the notes. It could sustain a note, or the note could be quickly released. The piano is capable 

of such incredible dynamics; the good news is that the cartridge was up to the task of reproducing a piano 

in the ways I just described but also with all its overtones that all those strings inside a wooden structure 

produce. The piano is an instrument that simply sounded more real with the beautiful tonality of the 

optical cartridge. 

خش می پکارتریج اوپتیکال چنان بازه ی وسیعی از فرکانس ها را باز .من صدای پیانو را نیز به این فهرست می افزایم
ارتریج این کهم صدایی قدرتمند یا صدایی نرم و آرام را به عالیترین شکل تجسم بخشد.  مانکند که قادر است توأ

انو ضربه پیانو با چه شدتی بر کلیدهای پیی تا جایی پیش برده که شما به آسانی درک می کنید نوازنده  کیفیت صدا را
ه راحتی درک می شد که چه زمان نُت را محدود می کند و چه موقع پایان نُت را رها می کند. پیانو وارد می کند. ب

قادر به ارائه ی چنین دینامیک های شگفت انگیزی است؛ خبر خوب این بود که این کارتریج هم دقیقن برای همین 
داهای صانند پیانو را نه تنها آنگونه که شرح دادم بازتولید کند بلکه با تمام ای سازی موظایف ساخته شده است که صد

یکال با کارتریج اوپتبر می خیزند. پیانو سازی است که  چوبی سازه یهمه ی سیم های داخل  از که فرعی و جانبی ئی
       را باز می تاباند.  واقعی با تونالیته هایی زیبابه اختصار صدایی به مراتب دی اس 

Like with Stéphane Grappelli when I put on an LP from Oscar Peterson’s box set For My Friends, I ended 
up listening to three whole LPs before I took a break. These recordings are of great music, but I had never 
heard the piano have the kind of weight and authority that afternoon. Again, I think it’s the way the DS-
W1 played harmonics and produced such beautiful tone that made the piano sounded so fine; of course, 
it did have something to do with how great Oscar plays. 

 Myا نام ب سکار پیترسوناُ  وش می دادم، وقتی یکی از صفحه ها از مجموعه یمانند زمانیکه به آثار استفان گراپلی گ
Friends ا گوش سپردن به سه صفحه ی کامل از آن مجموعه به پایان رسیدرا روی ترنتیبل گذاشتم، سرانجام کار ب، 

این آثار شامل موسیقی های فوق العاده ایست، اما من هرگز صدای پیانوی او را با ! تازه کنمقبل از آنکه بروم و نفسی 
است که  DS-W1باور دارم این روش مجددن، این حد از وزن و تسلط که در آن بعد از ظهر شنیدم، نشنیده بودم. 

پخش می نمود و تون هایی اینچنین زیبا را تولید می کرد که صدای پیانو را تا آن حد عالی را  ئیهارمونیک ها چنان
ست ه یتدسزنده ی چیره و عاری از هر ایرادی ساخته بود؛ البته، این موضوع به اینکه ُاسکار پیترسون تا چه اندازه نوا

 د. ربوط می شنیز م



 

 

Drums and Percussion 

Drums often carry the rhythm and pace of a performance. I think that’s what I have always 

considered when judging the ability of a system to play drums. It’s easy to put together a system 

that robs all the weight and substance while you attempt to have lightning fast and tight bass. 

Often, you also end up finding out that you have sacrificed the bloom and warmth of the bass. At 

the same time, I have a low threshold for bass that is the least bit boomy, and that is a sound I hear 

from way too many systems. The optical cartridge gave me the kind of big and bold drums like I 

have never heard in my system without a hint of boom. The “RIAA” output did this without 

sacrificing PRaT in any way; I fact, the PRaT was exceptional. All in all, I was a very happy 

camper with how drums sounded. 

 صدای درامز و سازهای کوبه ئی

ساز درامز اغلب ریتم و گام اجرا را حمل می نماید. به نظرم این همان چیزی است که وقتی توانایی سیستم برای 
پخش صدای درامز را داوری می کنم همواره مورد توجه قرار می داده ام. جمع کردن یک سیستم که تمام وزن و 

در  ست.کار راحتی ا ،به ویژه وقتیکه شما به دنبال صدای باسِ رعد آسا سریع و کیپ باشید ،بایدرا برُ محتویات اثر
شکوفایی و گرمای صدای باس را فدا کرده اید. همزمان، سیستم من  در خواهید یافت کهنهایتن ، شما برخی موارد

م که من از بسیاری سیست است ی، و این صدایینیز تحمل کمی برای باس دارد که یعنی کمترین حد یک باسِ قو
های دیگر نیز می شنوم. کارتریج اوپتیکال نوعی از صدای درامز بزرگ و قوی جثه را به من داد که من هیچگاه قادر 

این ویژه گی را بدون  RIAAنبودم در سیستم خود بشنوم بدون آنکه صدای باس قدری بووم پیدا کند. خروجی 



 

تمام حالتها به خوبی نشان می داد؛ در واقع، گام/ریتم/زمانبندی اجرای آثار /زمانبندی در قربانی کردن گام/ریتم
     بودم. خاطر از صدایی که از ساز درامز می شنیدم بسیار مسرور و آسوده من روی هم رفته، استثنایی بود. 

In a way, cymbals are part of how drums sound. It would be a shame to get all the things about the drum 

kit sounding great, but then have tinny sounding cymbals or sandpaper sounding brushes. Cymbals can 

range in sound from a startling crash to a bright, brassy sound, or a silvery shimmer. All cymbals do not 

sound alike just like drums don’t; when your system plays cymbals right it will let you hear those 

differences with ease, and they will still sound, very natural. With the DS-W1, my system was able to let 

cymbals play this way with apparent ease. The drummer’s brushes on either the drums or the cymbals 

also sounded wonderfully natural. 

، سنج ها بخش جدایی ناپذیر در صدای درامز به شمار می رود. این می تواند شرم آور باشد که همه ی نحویبه 
صدایی نازک و ناهمگون داشته  یا براشی که صدای سمباده ئی دارد ملحقات یک کیت درام عالی باشند، اما سنج ها

گهانی و هیجان انگیز تا یک صدای روشن و برنزی، سنج ها می توانند بازه ی صوتی از یک صدای برخورد نا باشند.
درامزها نیز همه ی یا درخششی نقره فام را در خود جای دهند. همه ی سنج ها صدایی مشابه ندارند همانگونه که 

ای آنها تا تفاوته هم صدا نیستند؛ وقتیکه سیستم شما صدای آنها را به درستی پخش کند به شما امکان خواهد داد
، سیستم من قادر بود DS-W1، و آنها همچنان صدایی بسیار طبیعی خواهند داشت. با دریابیدو به راحتی را با دقت 

تا به سنج ها اجازه دهد اینگونه و با راحتی ئی عیان پخش شوند. براش کشیدن نوازنده ی درامز هم بر روی پوسته 
 یز به نحو شگفت آوری طبیعی صدا می داد. ی طبل ها یا بر روی سنج ها ن

Horns and Woodwinds 

I listen to a whole lot of jazz so how my system plays these instruments is very important to me. 

(Anyone wondering what the Beatnik does not listen a whole lot to? -Pub.) I have about ten Pete 

Fountain records because he plays a great clarinet and my late Dad loved him. I also love to hear 

the great saxophone players of jazz. On the classical side, flutes and oboes really appeal to me. To 

enjoy woodwinds, a system has to have balance from the upper bass through the top-end. It is 

necessary to have more than balance, though. These instruments move small amounts of air, but 

this air is a very essential part of their sound. You can hear it when you listen to them live. With 

the DS-W1, my system’s reproduction of the harmonics of woodwinds was as good as I have 

heard, with an added amount of warmth and beauty that I was not accustomed to, but with which 

I was very pleased. The last bit of air didn’t stand out as much as it did with other super high-end 

cartridges. Instead, the air seemed to be more part of the holistic sound of the instrument. Maybe 

a better way to have that said is to say the air and the sound of the instrument were more a part of 

one another than I had heard before. 

 بدنه چوبی برنجی و سازهای بادیِ سازهای بادیِ

 دسته از نمن بسیار به آثار سبک جاز گوش می دهم پس اینکه سیستم من تا چه اندازه خوب از عهده ی پخش ای
ه دقیقن چه سبکی را من بسیار زیاد )همه مشتاقند بدانند ک برخوردار است.برایم سازها بر می آید از اهمیت فراوانی 

دارم چراکه او کالرینت را عالی می نوازد و پدر فقیدم من حدودن ده عدد از آثار پیت فانتِین را  (؟گوش نمی دهم...
کالسیک، اما، در سوی  فون هستم.ش سپردن به آثار جاز با ساز ساکسُمن همچنین عاشق گوهم عاشق او بود. 

م برای لذت بردن از سازهای بادیِ بدنه چوبی، یک سیست بوا بسیار برایم دلپذیر و اشتیاق برانگیزند.صدای فلوت و اُ



 

میبایست از باالی ناحیه ی باس تا انتهای باالی بازه ی بسامدها تعادل کامل و کافی داشته باشد. حتی این مهم است 
ته باشد. این گونه از سازها قادرند حجم کوچکی از هوا را به حرکت درآورند، اما همین حجم کم ی افزوده داشعادلتکه 

اینگونه اصوات را وقتی بصورت زنده به صدای این سازها گوش می دهید می  از هوا نقشی بنیادی در صدای ساز دارد.
به همان خوبی ئی بود که در سیستم من بازتولید هارمونیک های سازهای بدنه چوبی  DS-W1شنوید. با کارتریج 

، با گرما و زیبایی افزوده ئی که من با آن خو نداشتم، اما با آن بسیار رضایتمند صدای این سازها را زنده شنیده بودم
د ان-ییکه از کارتریج های مغناطیسی سوپر هابودم. آخرین بخش از هوای خارج شده از بلندگوها به اندازه ی زمان

د. به گوش می رس ساز کلی و فراگیردر صدای به عنوان بخشی بهره می برید دوام نمی آورند. در عوض، هوا بیشتر 
موضوع این باشد که هوا و صدای ساز هر یک بخشی از دیگری بود و این تجربه ئی بود که  شاید، راه بهتر برای بیان

        پیشتر هرگز نداشتم.  من

Horns are even more demanding than woodwinds. They often really push a system to its breaking point 

with both their wide frequency range and explosive dynamics. Most turntable systems struggle with 

horns; it is just difficult to get the explosive dynamics, the bite, and the body of a horn right without 

sounding edgy or just downright strident. Again, the great harmonics of the DS-W1 kept this in check so 

well that horns sounded like horns without ever becoming edgy. 

رده ی بازه ی گست با هر دو ویژه گیِآنها  .سختگیرندسازهای بادی برنجی حتی بیشتر از سازهای بادی بدنه چوبی 
 .ش می رانندپی شنرا تا نقطه ی شکستصوتی اغلب یک سیستم  فرکانس و دینامیک انفجاری که در صدایشان دارند

 ،رسیدن به دینامیک های انفجاری ؛تقال می کنند ی برنجیسازهای باد رای پخشاکثر سیستم های ترنتیبل ب
 ساینده گی محض باشد،لبه دار و یا ، بدون آنکه صدا گزندگی، و جثه و جسمیت صحیح در سازهای بادی برنجی

صدای نیز تحت کنترل داشته است که  این مهم را DS-W1ق العاده ی ودوباره، هارمونیک های ف کاری دشوار است.
 ازتولید شوند. ب حقیقی بدون آنکه لبه دار شوند به بهترین نحو شبیه صدای سازهای بادی برنجیرنجی سازهای بادی ب

Let’s end with the most important instrument, the Human Voice 

The most important instrument for my system to get right is the human voice. I want to hear as 

close to real human beings in the room with me as possible. The most important thing is voices 

should never sound like someone is inside a box. I want my system to have enough transparency 

to get the boxes out of the way and have enough articulation that voices can sound very lifelike. I 

look for a system that will allow me to hear the space and context of where the voice has been 

recorded. The first time I heard what I’m looking for was with the Teresonic Ingenium XR Silver 

speakers, the Wavac EC300B amp, the Shindo Giscours preamp and the Shindo 301 turntable 

system. I was shocked that voices could sound, as I described it, so scary real. It turned out there 

were a few, in fact very few, combinations of components that could do this in my room. 

 انسان خواندن با مهم ترین ساز به پایان بریم، صدایسخن را بیایید تا 

 تا جای ممکن خواندن انسان است.آواز در سیستم من میبایست صحیح باشد صدای پخش آن مهمترین سازی که 
ز اداشته باشد که داخل اتاق کنار من حضور دارد. حقیقی بیشترین شباهت را به صدای انسانی  تالش میکنم تا صدا

 می خواهم سیستمم شفافیت یک جعبه می خواند. روند صیشخ مهمتر اینکه صدا نباید مانند وقتی باشد کههمه 
به اندازه ی کافی پیچ و خم و قوص و قزح داشته باشد صدا کافی داشته باشد تا همه ی جعبه ها را از میان بردارد و 



 

اهد داد ه من امکان خومواره به دنبال سیستمی هستم که به د.نمانند باش-به نحوی که نواهای انسانی بسیار زندگی
ا نخستین باری که چنین صدایی ر در آن ضبط شده است را به راحتی بشنوم. صدای خوانندهتا فضاها و بستری که 

 Wavac آمپلی فایرپاور ، Teresonic Ingenium XR Silverبلندگوهای کل از متشبود سیستمی با شنیدم 
EC300B پری آمپلی فایر ،Shindo Giscours  و ترنتیبلShindo 301.  ،من با این سیستم شوکه شدم ازینکه

همانگونه که شرح دادم، صدایش تا چه اندازه هولناک می تواند واقعی باشد. سرانجام برایم معلوم شد که تعداد کمی، 
   در واقع خیلی کم، از ترکیبهایی از کامپننت ها وجود دارند که مانند سیستم من صدا می دهند. 

 

So, this was the final test for the DS-W1 to pass if it could please me personally and not just be a 

cartridge I could recommend as one of the best. After carrying out a few tweaks in the setup and 

weeks of listening, the optical cartridge passed with flying colors. It has such wonderful tonal 

colors and incredible space that it didn’t matter whether it was Johnny Cash, Neil Young, Satchmo, 



 
Ella or Joni, their voices sounded beautiful and right. If you’re looking for a cartridge that will 

super highlight the voice, then the DS-W1 isn’t it. I should mention that this description is when 

the DS-W1 was used in the AMG V12. When I used the optical cartridge in the AMG Giro, it 

highlighted the voices more. I preferred the sound of the voices more with the V12; they were 

more natural. One of the wonders of the cartridge is its ability to portray a very holistic sound. So 

if you’re looking for a sound where the voice sounds scary real, very natural and part of the whole 

performance, then the DS-W1 is as good as it gets. Of course, that is a generalization, very 

dependent on individual recording and the setup in which you use the cartridge. 

بود که پشت سر گذارد و پرسش این بود که آیا صدایش می تواند منرا به انتهای  DS-W1پایانی برای پس، این آزمون 
بعد از  .کنم میماند که به عنوان یکی از عالی ترین ها پیشنهادش می رضایت برساند یا اینکه فقط کارتریجی باقی 

 ج اوپتیکال همه ی آزمون ها را بسیارانجام چند تغییر در ست آِپ کارتریج و چند هفته شنیدن صدایش، کارتری
صدای این کارتریج چنان رنگ آمیزی در تونال ها و فضای شگفت انگیزی را در خود  ه بود.پشت سر گذاشتموفقیت 

گوش می دهید، در همه ی اجراها  نیال یا جُدارد که فرقی نمی کند با آن به آثار جانی کَش، نیل یانگ، ساتچمو، اِ
 ند. چنانچه به دنبال کارتریجی هستید که صدای خواننده ها را فراوصداهای خواننده ها زیبا و صحیح پخش می ش

مانی زچنین نتیجه ئی را  منکه هید. البته الزم به یادآوری است چیزی نیست که می خوا DS-W1پس برجسته کند، 
نصب  AMG Giroهمراه بود. وقتی کارتریج اوپتیکال را روی ترنتیبل  AMG V12با ترنتیبل  DS-W1ه گرفتم ک

. ازینرو توانستم مقایسه ئی ما بین این دو صدا داشته باشم و بودشده کردم آنجا صدای خواننده ها کمی برجسته تر 
ا در هیکی از شگفتی  عی تر به گوش می رسیدند.؛ آنها به مراتب طبیرا ترجیح دادم V12 خواننده ها با نهایتن صدای

ی هستید پس اگر به دنبال صدای است. موسیقی ن یک تصویر جامع ازشیدن کارتریج تواناییش در به تصویر کمورد ای
کارتریج  ، بنابراینباشند ، خیلی طبیعی و بخشی از کلیت پرفورمنسبه نحو ترسناکی واقعیکه خواننده ها در آن 

البته این اظهار نظر خیلی عمومی است، یقینن بهترین گزینه ایست که در اختیار خواهید داشت.  DS-W1اوپتیکال 
فاکتورهای مهم دیگری همچون ست آپ صحیح، تک تک صفحه های وینیلی که گوش می دهید و سیستمی که 

        کارتریج در آن نصب شده نیز برای رسیدن به عالیترین نتیجه از اهمیت زیادی برخوردارند. 

Temporal Realism 

I’m one of those reviewers who often talks about Pace, Rhythm, and Timing. I think one of the 

things that most sets apart live music from recorded music is temporal realism. Playing back music 

on an audio system seldom seems to get the timing and flow of music correct. It seems to me that 

tape and phono cartridges that are displacement-reading devices do this better than any phono 

cartridge that uses magnets. I’m guessing that the movement of the coils or the magnets simply 

blurs the timing to some small extent. I think moving iron cartridges do this less than moving 

magnets or moving coils, but none that I have heard can match the DS Audio or the Soundsmith 

Strain-gauge. I have no idea what messes up the temporal realism on digital playback, but it is one 

of the format’s real weaknesses, in my opinion. The ability to come so much closer to getting the 

timing and flow of a musical performance correct is part of what makes the DS-W1 such an 

enjoyable cartridge to listen to. 

 

 



 

 واقع گرایی گذرا

و زمانبندی سخن به میان می آورند. به  من یکی از آندسته ریویو نویس هایی هستم که اغلب درباره ی گام، ریتم
نظرم یکی از مهمترین عواملی که موسیقی زنده را از موسیقی ضبط شده متمایز می کند واقع گرایی گذراست. در 

به نظرم  ت.یاف دستسیال موسیقیِ از  صحیححس و  می توان به زمانبندیبازپخش موسیقی در یک سیستم به ندرت 
به جایی برای خواندن اطالعات از روی صفحه بهره می برند  کارتریج های گرامافونی که از جا همچنین که ریل ها و

یا مگنت ها به  هسته ها جام می دهند. حدس می زنم که حرکاتاین کار را بهتر از انواع کارتریج های مغناطیسی ان
به نظرم کارتریج های مووینگ آیرون کمتر از  اندک می گردند. اندازه ئیدر سادگی موجب مات شدن زمانبندی حتی 

کارتریج های مووینگ مگنت و مووینگ کویل این خصیصه را نشان می دهند، اما هیچ یک از آنهایی که من صدایشان 
چه عاملی واقع گرایی  دقیقن نمیدانم کهنیستند.  DS Audioرا شنیده ام قادر به یکسان شمرده شدن با کارتریج 

گذرا را در صداهای دیجیتال خراب می کند، اما یقینن این مسئله یکی از ضعف های این فورمت صدا است، البته به 
خشی ر باجرای اث سیال موسیقیایی ازحس انتقال زمانبندی و صحیحترین توانایی در نزدیک شدن زیاد به داوری من. 

 لذتبخش برای گوش سپردن به صدایش تبدیل کرده است. ارتریجیرا به ک DS-W1از آن مواردی است که 

Dynamic, Micro-Dynamics and Scale 

With the DS-W1, my system had jaw-dropping dynamics. It could go from very quiet to very, very 

loud almost instantaneously if the recording was that dynamic. It was also way too easy to turn the 

system up excessively loud if the LP started with a soft passage. The scale was also exceptional, 

being anywhere from huge to very small depending on what I was listening to. The sound, in 

general, was big and bold, but instruments never sounded bigger than life unless it was a recording 

where it always sounded that way. The cartridge also did a very good job of playing small or 

delicate works beautifully. 

 تدینامیک ها و تناسبا-دینامیک ها، میکرو

ار فحه یی بسیاگر صن می آورد. ی را بیرون می داد که فَکِ منرا پاییئ، سیستم من دینامیک هاDS-W1با کارتریج 
در صورتیکه  .تغییر می کرد از سکوت زیاد به خیلی بلندصدا در لحظه ئی بس کوتاه  دینامیک را با آن گوش می دادید

 اد کنید.زیخیلی با یک پاساژ نرم و مالیم شروع می شد بسیار بسیار راحت می توانستید ولوم را خیلی  ال پیکه 
از مقیاسی عظیم تا بسیار کوچک بسته به کاری در هر لحظه و تناسبات نیز استثنایی بودند، در همه جا عالی بودند 

اما سازها هرگز بزرگتر از آنچه در واقعیت ر داشت. صدا، بصورت کلی، عظیم و پرُ جثه بود، توان تغیی گوش می کردم
صدا می دهند به گوش نمی رسند مگر اینکه در یک صفحه ی خاص ضبط اثر به نحوی بوده که اینگونه صدا دهد. 

 مد. بر می آنیز همچنین به زیبایی هرچه تمامتر از عهده ی پخش آثار ظریف و کوچک اوپتیکال کارتریج 

 I felt the optical cartridge’s micro-dynamics were very good but different from the micro-dynamics of 

other phono cartridges. Micro-dynamics are important in two areas. First, they let us hear the quickness 

of the fingering of a string instrument or maybe the brush work of a drummer. This is essential to move 

the listener from the feeling one is listening to a speaker to feeling like you’re listening to music. They 

enable us to hear musical transients. Transients are the momentary variations in frequency; the ability of 

a system to play them for us is key to the aliveness of that system. A good moving coil mostly controls the 

added energy in the upper midrange and that is what many have come to equate with hearing transients 

in their system. The DS-W1 didn’t have this added energy in the upper midrange. Instead, it allowed me 



 
to hear the harmonics, as well as the transients. I find this combination of transients and harmonics to be 

more like live music. Though if you bring a lifetime of moving coil baggage with you instead of an open 

mind and ear, you may just miss out on how magical transients are when played with the DS-W1. This is 

a lot like my experience when listening to tapes. They have incredible dynamics but don’t have the upper 

midrange energy of a magnetic cartridge. I think the DS-W1 and the tape sound more like real music, but 

maybe not what we traditionally mean when we refer to the sound of vinyl. Don’t get me wrong, there 

are still many moving coil and moving iron cartridges with which I love to listen to music in my system. 

دینامیک ها در کارتریج اوپتیکال بسیار عالی بودند اما نسبت به دیگر کارتریج هایی که -حس من این بود که میکرو
ست، آنها به ما امکان می دهند دینامیک ها در دو ناحیه اهمیت زیادی می یابند. نخ-میکرو .میشناختم متفاوت بود

 .مرا لمس کنی ه های سازهای زهی را بشنویم یا شاید براش کشیدن نوازنده ی درامزسرعت انگشت گذاری نوازند تا
این مسئله ئی بنادین است که شنونده را از اینکه احساس کند که به یک بلندگو گوش سپرده به این احساس که او در 

ترَنزیِنت ها را به درستی درک دینامیک ها ما را قادر می سازند تا -حال موسیقی شنیدن است ارتقاء می دهد. میکرو
لیدی ا مانند کد آنها برای متوانایی یک سیستم در بازتولی هستند؛صدا کنیم. ترنزینت ها تغییرات لحظه ئی در بسامد 

یک کارتریج مووینگ کویل خوب اغلب انرژی افزوده شده در ناحیه باالی  ی حس زنده بودن صدای سیستم است.برا
 ترنزینت در سیستم شان برابر میبا میدرنج را کنترل و برجسته می کند و این همان چیزی است که بسیاری آنرا 

چنین انرژیِ  افزوده ئی را در باالی میدرنج در خود نداشت. در عوض آن، این کارتریج اجازه  DS-W1کارتریج  دانند.
من این راحتی بشنوم، به همان خوبی که ترنزینت های حقیقی را منتقل می نمود. به را تا هارمونیک ها می داد 

و گوش ذهن  شما به جای یکالبته اگر  موسیقی زنده یافتم.به شبیه بیشتر خیلی را ینت و هارمونیک ها کیب ترنزتر
بیاورید، احتمالن متوجه با خود چمدانی از کارتریج های مووینگ کویل که سراسر عمر گردآوری کرده اید را  باز

ازین جهت این صدا بسیار شبیه به  چه ترنزینت های سحرانگیزی در اختیار دارید. DS-W1د شد که با نخواهی
زمانیست که من به ریل گوش می دهم. آنها دینامیک فوق العاده ئی دارند اما انرژی کارتریج های مغناطیسی را در 

ی اس و ریل های مستر بسیار به موسیقی واقعی شبیه ناحیه ی باالی میدرنج ندارند. به نظرم صدای کارتریج های د
ترند، اما شاید این صدا آنچیزی نباشد که وقتی به صدای وینیل اشاره می کنیم در اذهان متبادر می شود. سخن منرا 
اشتباه درک نکنید، هنوز هم کارتریج های مووینگ کویل و مووینگ آیرون زیادی در دنیا هستند که من عاشق داشتن 

 ها در سیستم خودم هستم. آن

Soundstage and Space 

If you’ve been reading my reviews for long, you know that producing a huge holographic 

soundstage isn’t the most important thing to me. I think that kind of soundstaging is neat, but I 

don’t think it has much to do with the emotional enjoyment of a musical event, and sometimes it 

distracts from the performance. Still, it is important to most audiophiles so I feel I must share 

something about how a component I am reviewing performs in this area. This is an area where at 

first I thought the DS Audio was different from most cartridges in a way that might bother some 

people. The optical cartridge had incredible depth but if the performance was a small event, then 

the soundstage would not be as wide as most are used to. As I mentioned in the setup portion of 

the review, I discovered this had more to do with how I was using the Audio Reference Technology 

tuning cones than with the DS Audio cartridge itself. If I used no cones at all the soundstage was 

plenty wide. So, it became a matter of fine tuning everything from my system to the room for the 

DS cartridge. This should have come as no surprise since they had been carefully tuned for the 



 
strain gauge. I can’t imagine that the optical cartridge’s ability in producing a soundstage will be 

scrutinized by many, one way or the other. 

 تصویر )ساند استِیج( و فضا-صدا

اگر مدت طوالنی ئیست که ریویوهای منرا دنبال می کنید، می دانید که تولید کردن یک ساند استیج هولوگرافیک 
کر نمی ف صویرها شسته و رفته اند، امات-به نظرم اینطور صداعظیم از یک سیستم مهمترین مسئله برای من نیست. 

اهی اوقات و حتی گ د،نزیادی داشته باشارتباط  اییموسیقیرویدادی کنم که اساسن به دریافت یک حس لذتبخش از 
د. هنوز هم، اما، این موضوع برای بسیاری از اودیوفایل ها مهم است نموجب پرت شدن حواس از اصل اجرا می شو

بنابراین من خود را همیشه متعهد می دانم که اطالعاتی در این حوزه را درباره ی هر کامپننتی که ریویو می کنم با 
با بقیه ی به نحوی  DS Audioن در میان بگذارم. این حوزه جایی است که در ابتدا من فکر کردم که مخاطبی

ی فوق العاده ئی داشت اما در اجرا که احتمالن برخی را ناراضی کند. کارتریج اوپتیکال عمق متفاوت بودکارتریج ها 
ه که در همانگوند ارائه نمی داد. شنیده می ش دیگر کارتریج هااز ویر پهنای کافی را آنطور که تص-آثای کوچکتر صدا

در کار است سیستم من  DS-W1بخش نخست ریویو در بحث ست آپ شرح دادم، من فهمیدم که وقتی کارتریج 
کامپننت ها  رپَسیو مانند مخروط هایی که زی یکتآکوس حساسیت بیشتری نسبت به تنظیم ادوات جانبی تیونینگ

تصویر صحیح از تنظیم خود کارتریج مهمتر بود. -قرار دارند نشان میداد و تنظیم این ادوات برای رسیدن به صدا
وقتی مخروط ها را کاملن برچیدم ساند استیج کاملن عریض شد. بنابراین، مسئله ی تیونینگ عالی کامپننت ها و 

تصویر تصحیح -برخوردارد بود تا صداخاصی از اهمیت  DS Audioکارتریج ی منطبق با ویژه گی های اتاق شنیدار
شود. این موضوع منرا غافلگیر نکرد چرا که وقتی کارتریج استرین گیج خودم را به سیستمم اضافه کردم نیز مجبور 

ی دی اس در تولید یک ساند نمی توانم تصور کنم که توانایی کارتریج نورم. ه بودبه انجام همه ی این کارها شد
               به زیر مداقه و موشکافی کشانده باشد.را به انحاء گوناگون همه چیز استیج 

While soundstaging isn’t that important to me, spatial presentation is. Even mono recordings, at least to 

good ones, contain lots of spatial information. Portraying this info to the listener is another one of those 

things that moves a system from a great audio system to one that can emotionally move you with much 

of the energy of a live musical event. In this area the DS-W1 was as good as any cartridge I have used, but 

again it portrayed space slightly differently. I think this is because it was so much quieter than any 

cartridge I have used. This means on studio recordings there didn’t seem to be as much of the sound of 

the venue as in live recordings. This kind of presentation is probably more correct, but it took a little 

getting used to. I believe this is because the DS-W1 doesn’t add much of its own sound to the recording. 

The one area in which the spatial presentation was always exceptional was around and within individual 

instruments or the human voice. In this area, the DS was as good as I have heard from any cartridge. 

بعدی( برایم بسیار اهمیت دارم.  3تصویر سازی برای من مهم نیست، در عوض ارائه ی فضایی )-وقتی چگونگی صدا
آثار ضبط شده بصورت مونو، حداقل آنها که ضبط عالی داشته اند، بسیاری از اطالعات فضایی در اثر یافت در حتی 

مواردی است که یک سیستم را از "یک سیستم صوتی  می شوند. فهماندن این موضوع به شنونده یکی دیگر از آن
شما را  یموسیقیای یک رویداد واقعیِ بوسیله ی انتقال حجم زیادی از انرژیِمی تواند عالی بودن" به یک سیستم که 

ن که تاکنو رده باالدیگر کارتریجهای  عالی بود مانند بسیاری از DS-W1در این حوزه هم  .ان دهداز نظر احساسی تک
داشته ام، اما این کارتریج اطالعات فضایی صدا را کمی متفاوت بیرون می داد. به نظرم علت آن این بود که کارتریج 

این تفاوت مانند زمانیست که یک اثر  ساکت تر صدا می داد. ار برده امکبه نوری دی اس از هر کارتریجی که تاکنون 



 

همان ضبط استودیویی  DS-W1در استودیو ضبط شده باشد و دیگری در یک سالن یا فضای باز ضبط باشد، و صدای 
این نوع از ارائه ی موسیقی احتمالن بیشتر دقیق است، اما کمی زمان می برد تا به آن خو بگیرید. من به این  است. 

تنها حوزه ئی که  نمی افزاید.ضبط شده ودش را به اجرای اثر رد پای خ DS-W1موضوع باور دارم چراکه کارتریج 
ر دو صدای خواننده ها نهفته بود.  سازها و درونیات تک تک ارائه ی فضایی دائمن استثنائی بود در حول و حوش

 ی نشنیده ام.دیگر به اندازه ئی عالی بود که تاکنون از هیچ کارتریج DS Audioاین حوزه، صدای 

 

Conclusion 

To me, the DS Audio DS-W1 optical cartridge is about pure fidelity and great harmonics played 

with rich and beautiful tonal color. It has a natural and realistic warmth without giving up speed 

or detail. It had temporal realism that is closer to live music than I have heard before. Neither have 

I had any cartridge in my system with such powerful, deep bass that has both slam, bloom, and 

decay. 

 نتیجه گیری

درباره ی وفاداری ناب و هارمونیک های فوق العاده ئی است که  DS Audio DS-W1برای من، کارتریج اوپتیکال 
دون از دست ب را رایانه ئیگاین کارتریج گرمای طبیعی و واقع  به اجرا در می آیند. و دلربا با رنگ آمیزی تونالهای غنی

واقع گرایی گذرا یا پرداخت صحیح گام/ریتم/زمانبندی این کارتریج بسیار  هد.ارائه می دت و جزئیات عدادن سر
. همچنین من هرگز کارتریجی در سیستم خود نداشته نزدیک است زنده به موسیقیبیش از هر آنچه تاکنون شنیده ام 

   ی را بیرون دهد که هم ضربه می زند، بووم کافی دارد و زوال به اندازه. عمیق ین باس قدرتمند وام که چن

The harmonics and timbre produced by the DS-W1 are as good as any cartridge I have heard and 

better than most. It is slightly more forgiving and a little richer sounding cartridge than my 

Soundsmith Strain-gauge; it is a very emotionally satisfying and enjoyable cartridge to listen to. 

Isn’t that what we hope for when we go to a live musical event? Maybe the highest praise I can 

give it is that the longer I listened to it the more I couldn’t imagine living without it. I don’t know 



 
if it’s the best cartridge in the world. Not only I have I not heard them all, most of us can’t agree 

on what the best would sound like. What I can say is I haven’t heard a better phono cartridge with 

which I would rather listen to music. For me, that about sums it up! 

 تولید می شوند از تمامی کارتریج هایی که تاکنون در سیستمم داشته ام بهتر و DS-W1هارمونیک ها و پوسته ئی که توسط 
پخته تر بود. صدای آن بیشتر بخشنده و کمی غنی تر از کارتریج استرین گیج خودم است؛ این کارتریجی است که از شنیدن 

 یداد موسیقیایی توقع داریم؟ احتمالنیک رومان چیزی نیست که از ا این هآی. می شویدصدایش از نظر احساسی سرشار از لذت 
با آن زمان بیشتری را  بگویم این واقعیت است که هرچه DS-W1عالیترین ستایشی که می توانم در وصف کارتریج اوپتیکال 

 ست.قن نمی دانم که آیا این بهترین کارتریج در دنیامن دقی م زندگی را بدون آن تصور کنم.ستم بیشتر نمی توانسپری می کرد
نشنیده ام، بلکه همه ی ما نمی توانیم بر سر این موضوع که کدام یک الزامن بهترین صدا را  همه ی آنها راصدای نه فقط من 

یده ام که با نشن از این بهتررا  ج گراموفونیکارتری ت که من صدای هیچتوانم بگویم اینس تنها چیزی که میدارد توافق کنیم. 
     آن من همواره ترجیح دهم که به موسیقی گوش دهم. برای من، این پایان یک جمعبندی است. 

 دهمترجم: وحید صفوی زا

 

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. 

http://www.avinava.com/
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