
nar på själva maskinen så är det möjligheten a�  
montera notställ. E� er a�  ha varit frånvarande 
under e�  par år är de� a en detalj som man ser 
på allt � er maskiner. En smidig sak. Inte bara för 
noter utan även för a�  ha någonstans a�  ställa 
sin pekpla� a på. 

CHAIN
Det är kanske inte alltid som ljud man växlar 
mellan på sin keyboard numeriskt ligger bred-
vid varandra. På olika maskiner brukar det � nnas 
någon lösning på hur man går från e�  ljud till e�  
annat. I Physis K4 har man löst det genom a�  
man på förväg kan programmera en kedja med 
performance och sedan stegvis hoppa mellan 
valfria platser. Du kan spara tio separata kedjor 
som kan vara upp till 128 steg långa. I användning 
är den förutbestämda kedjan av performance rä�  
� exibel. Den är underliggande och tillåter a�  du 
hoppar vidare till andra ljud innan du fortsä� er 
till nästa steg i kedjan.

PHYSIS EX EXPANSION
Expansionen, den interna ljudmotorn i den tes-
tade apparaten, innehåller både ljud som bygger 
på Physical Modelling (PM) samt ljud som byg-
ger på HDSE-teknologi (High De� nition Sound 
Engine). PM-ljud bygger inte på samplingar utan 
på matematiska modeller som simulerar den me-
kanik och de akustiska fenomen som genererar 
ljudet på e�  riktigt instrument. Physis erbjuder 
fyra olika grundmodeller av sin PM. En med � y-
gel, Upright Piano, en som har olika versioner av 
elpiano däribland Rhodes och Wurlitzer, en med 
Clavinet samt slutligen en rad idiofoner såsom 
vibrafon, marimba och klockspel. Grundmodel-
lerna av de olika ljuden låter bra även om det � nns 
en något steril aura i klangen. Rhodes-ljuden 
låter nog bäst. Mallet-instrumenten låter också 
riktigt bra. Clavinet-ljuden är också godkända. 
Pianoljuden låter bra men kan inte riktigt mäta 
sig med stagepianon i det övre skiktet. Vid lite 
hårdare anslag tränger en arti� ciell överton ige-
nom. Något av de bästa och roligaste fördelarna 
med PM är a�  du kan experimentera med fysiska 
storheter och bygga di�  egna instrument. Du 
kan ändra material, storlek, längden på strängar, 
hårdhet på hammare, anslagsställe, klubbor och 
annat. Tyvärr har man gjort denna möjligheten 
rä�  bökig a�  använda på K4. På de långt över 
hundra färdiga PM-ljuden � nns förprogram-
merade uppsä� ningar men så fort du vill göra 
något helt e� er eget huvud blir det krångligare. 
Se nedan i avsni� et om användning.

HDSE-ljuden inkluderar några DX-pianon, 
några Hammondvarianter som låter rä�  bra, 
kyrkorgel, dragspel, stråkar av olika slag, synt-
brass, pads, några basljud, några gitarrljud och 
lite annat. Totalt cirka hundra ljud. De � esta lju-
den är av den användbara sorten, bruksljud som 
låter rä�  bra. Även den ansenliga mängd ljud som 
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för tankarna mot italiensk radiopop låter bra på 
si�  sä� . Två olika ljud kan användas samtidigt. 
Dock kan endast e�  av ljuden vara PM-� ygelljud. 
I signalkedjan för varje ljud ingår en kompres-
sor, förstärkarsimulator, en multie� ekt samt EQ. 
Förutom det � nns en mastere� ekt med delay och 
chorus, en reverbenhet samt en master-EQ. 

I ANVÄNDNING
Som helhet fungerar K4 bra och den är öppen för 
fantastiska möjligheter a�  styra en uppsjö enhe-
ter på olika sä� . Som masterklaviatur öppnar den 
för enorma möjligheter. Mjukvaran i maskinen 
känns dock inte riktigt klar och många småsaker 
känns inte riktigt slutgiltigt genomtänkta. Jag 
ska bara ta e�  par exempel men jag skulle kunna 
skriva � era sidor med detaljer som jag tycker 
borde ändras. Nu är jag ingen expert på just da-
takod men mycket tyder på a�  det som verkar 
vara Linux-kod är slarvigt skriven. Det är överlag 
rä�  snyggt men det tar över en och en halv minut 
från det a�  man startar maskinen till a�  det kom-
mer ljud ut. Väldigt lång tid. Ljudbyten är också 
konstiga. Först någon sekund e� er man by�  
performance sker ljudbytet med e�  hack. Sedan 
e� er y� erligare någon sekund kommer e�  hack 
till. E�  generalfel är a�  den inte skickar alla notes 
o�  vid byte av performance. Råkar du hålla ner 
en tangent när du byter scene eller performance 
kommer alltså den tonen eller de tonerna ligga 
kvar. Inte så lyckat.

Tillvägagångssä� et a�  påverka de ljudpara-
metrar man vill kan i många fall vara onödigt 
krångligt. Något man kan göra på exempelvis 
marimba-ljudet är a�  välja material på både slag-
pla� or och klubbor. Jag väljer a�  göra de� a e� er-
som jag läst i manualen a�  man kan göra det. Det 
står ingenstans i maskinen. Jag går in i manualen 
och läser vilka NRPN-nummer dessa parametrar 
har. Klubbornas material ändras med MSB=0, 
LSB=1. Jag skruvar fram de� a på editeringssidan 
för kontrollerna och får upp responsen Sound 
parameter 2. Visningen av klubbornas hårdhet 
hade man önskat graderats i exempelvis so� , 

hard, wood, rubber eller liknande istället. I ma-
nualen kan man dock läsa a�  intervallet -50 till 50 
används. I maskinen återspeglas de� a i interval-
let 0-127 där enligt manualen värdena 14, 64 och 
114 utgör gränsvärden. En sak som y� erligare 
förvärrar läget är a�  e�  och samma NRPN-num-
mer kan stå för olika parametrar på olika typer av 
instrument. Det hela fungerar alltså i teorin men 
är i praktiken onödigt krångligt a�  jobba med. 
Här tycker jag Physis på e�  nästan oansvarsfullt 
sä�  går miste om en massa potential. De gör sig 
själva en väldigt stor otjänst om de inte tar en 
ordentlig ti�  på de här mjukvaruproblemen och 
kanske blandar in några musiker som visar hur 
man vill använda si�  instrument. Även manualen 
skulle behöva en översyn. 

SAMMANFATTNING
Egentligen kanske de� a skulle varit två tester. 
En för den interna ljudexpansionen och en för 
masterklaviaturen. Ljudexpansionen låter rä�  
bra även om � ygelljuden låter lite för arti� ciella 
för a�  mäta sig med stagepianon ur den högsta 
divisionen. Överlag låter det dock bra med bland 
annat en rad bra elpianon, malletinstrument, 
orglar, syntljud med bland annat en rad använd-
bara bruksljud. Speciellt om du ska producera 
italienska radiohits. Maskinens gränssni�  känns 
dock inte riktigt optimerat. Som masterklaviatur 
är den mycket kra� full med sina anslutningar och 
funktioner. Det är också i denna del som man hit-
tar smarta mjukvarulösningar. Som a�  man kan 
skapa virtuella instrument och på e�  enkelt sä�  
styra valfri parameter på valfri extern burk med 
en och samma kontroll. —
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