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Applied Acoustics Ultra Analog VA-3, Chromaphone 3 och Multiphonics CV-1

Makalös mjukvara för mogna musikanter
Runt om i världen finns det mjukvaruutvecklare som gör ett fantastiskt jobb.
Få är dock så välmeriterade som teamet bakom det kanadensiska företaget
Applied Acoustics System. Vi tycker det är dags att titta lite närmare på några
av deras alster.

AAS – Applied Acoustics System
Det Montrealbaserade mjukvaruföretaget
Applied Acoustics System (AAS) grundades
1998. En av dess grundare, Marc-Pierre Verge,
har flera doktors- och Masterstitlar inom det
mesta som har med modeling och ljudsyntes
att göra. Hans lika meriterade kollega Philippe
Dérogis har hand om utvecklingsarbetet hos
AAS. Efter att de båda doktorerat inom ljudsyntes vid IRCAM i Paris flyttade man till
Montreal och började där jobba med modulär
synt-teknik.

Ultra Analog VA-3

Trots det enkla utseendet var Ultra Analog 2 en mycket användbar synt…

Redan i början av 2000-talet hade MM kontakt
med AAS och fick då en alldeles egen version
av den kraftfulla synten Tassman, som vi kunde
dela med oss till våra läsare. Tassman är tyvärr
nedlagd, men det finns flera andra syntar som
AAS valt att utveckla vidare. En av de mest
populära är Ultra Analog som idag hunnit
fram till version VA-3. Ultra Analog har funnits en tid, och med version 3 har utvecklarna
förbättrat den redan utmärkta synten med en
rad funktioner.
År 2006 presenterades Ultra Analog som
en synt som använde en modelerad variant
av en analog, subtraktiv ljudsyntes med två
välljudande oscillatorer, dubbla filter, och så
vidare.
Med version 3 har Ultra Analog verkligen vuxit till sig. Vi känner igen mycket av
grundkonceptet, men Ultra Analog är nu en
multitimbral synt med dubbla röster. Du kan
välja att lägga två olika sound eller ”layer” på
varandra, eller som en keyboard-split, och
varje sound kan i sin tur genereras av två oscillatorer, två filteruppsättningar och så vidare…
ja, man inser snabbt att det här är en kraftfull
maskin.
Nu har Ultra Analog fått ett nytt gränssnitt
med ett startfönster (Home), som bland annat
erbjuder fyra makron som kan styra det användaren oftast vill ha omedelbar ”hands-on”kontakt med. Här kan man välja att låta varje
makro fritt styra fyra helt olika parametrar. Du
har dessutom fyra makron per layer.

Fler nyheter
…och trots att det inte skiljer så mycket är UA VA-3 en betydligt kraftfullare maskin.
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En ny browser gör det betydligt lättare att
hitta olika ljud, även om en sökfunktion

Det kan inte heller nog betonas, att det är väldigt
enkelt att skapa egna ljud, eller helt enkelt fixa till
någon preset, så den bättre passar ens egna behov.
hade underlättat. Man kan dock söka bland
packs, sounds, kategorier eller ljudkreatörer/
skapare.
I editor-delen, hittar du ytterligare tre flikar:
modes, synth, och effects.
Under modes kan du göra grovinställningar
och konfigurera makron. Där hittar du även
arpeggio-delen, och en väldigt enkel keyboarddel som dock funkar utmärkt att spela
enstaka toner på, om inget MIDI-keyboard
är anslutet.
Synth-fliken erbjuder alla de vanliga ljud

redigeringsmöjligheterna, och du kommer åt
de båda ljuden och lagren genom att klicka på
olika flikar. Du har dubbla uppsättningar av det
mesta här, så många inställningsmöjligheter
blir det.
VA-3 erbjuder nu även nya förbättrade ljudfilter. Här finns lågpass-, högpass-, notch- och
två olika formantfilter. Här finns även ett helt
nytt så kallat ladder- eller steg-filter. Det är
en variant på Moogs klassiska lågpassfilter,
som även kan användas som notch- eller
högpassdito.

Jämfört med VA-2, där effekterna var
globala, har VA-3 en uppsättning effekter för
varje layer, plus en ”allmännyttig” mastereffektuppsättning, och varje rack kan dessutom
innehålla upp till fem olika effekter. Bland
de 14 effekter som erbjuds hittar vi bland
annat reverb, delay, kompressor, phaser,
chorus, flanger, och en gitarrförstärkare.
Man förstår att de som programmerat olika
ljud till VA-3 haft god hjälp av denna digra
effektuppsättning.

Lassvis med användbara preset
Med över 1 200 färdiga preset är det självfallet
massor av ljud som faller de flesta på läppen,
men var samtidigt beredd på att just du kanske
inte älskar precis alla. Du hittar 648 fabriksinställningar från VA-2 som konverterats till
VA-3, och dessutom finns alltså 560 helt nya
preset. Det kan inte heller nog betonas, att det
är väldigt enkelt att skapa egna ljud, eller helt
enkelt fixa till någon preset, så den bättre passar
ens egna behov.
Det finns ljud i 32 olika kategorier, och om
detta inte skulle var nog finns 16 olika ljudpaket
att köpa till. Det handlar där om ytterligare över
2 000 ljud från olika producenter.

De dubbla ”lagren” gör rejäla skillnader i ljudbilden.

PLATTFORM AU, VST, AAX och
fristående för Mac och PC
TILLVERKARE AAS,
www.applied-acoustics.com
PRIS Normalpris: 39,99 dollar,
i skrivande stund: 24,99 dollar
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Chromaphone 3 är mästare på att återskapa diverse
slagverksbetonade instrument, som vibrafon, marimba
och liknande, men den öppnar samtidigt otroliga
möjligheter att skapa helt nya ljud som man
aldrig hört förut.
Chromaphone 3

Så här såg Chromaphone 2 ut. Två olika resonatorer i serie.

Även den i mitt tycke mest intressanta mjukvarusynten från AAS, Chromaphone, har nått
fram till sin tredje version. Och precis som
Ultra Analog har den fått ett nytt gränssnitt
med fyra flikar: Home, Browser, Editor, och
Settings. Både upplägget på dessa sidor och
när det gäller effekterna känns igen från syskonsynten. Chromaphone har däremot fått en
klaviatur som är lättare att använda.
Chromaphone är en multitimbral synt med
två röster, som kan splittas eller läggas i lager
– precis som UA VA-3. Olika så kallade ”resonatorer” är grundbulten till den Objekt-syntes,
som Chromaphone bygger på. Man återskapar
dessa objekt med hjälp av fysisk modelering:
strängar, plåtar, trumskinn, membran, balkar,
stänger, och rör. Med hjälp av dessa modeleringar kan man både återskapa befintliga
instrument och skapa helt nya. Det mest fascinerande är att tekniken även tar hänsyn till
hur de skapade objekten påverkar varandra
sinsemellan.

Ljudliga egenskaper
Chromaphone 3 är mästare på att återskapa
diverse slagverksbetonade instrument, som
vibrafon, marimba och liknande, men den
öppnar samtidigt otroliga möjligheter att skapa
helt nya ljud som man aldrig hört förut. Och då
menar jag inte enbart scifi- eller skräckfilmsbetonade ljudcollage som andra syntutvecklare
tycks ha fokuserat på. Chromaphone fixar allt
som man kan slå på, men övertygar även med
instrument som man normalt blåser i, och
stränginstrument, och olika typer av keyboard
… ja, ni förstår säkert. Chromaphone 3 är helt
enkelt ett oerhört mångsidigt instrument.
Punkt, slut.

Massor av preset

Och så här ser Home-sidan hos den betydligt piggare Chromaphone 3 ut.
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Chromaphone 3 har självfallet begåvats med
en frikostig uppsättning färdiga fabriksljud.
Utöver de 670 ljuden från föregångaren som
remastrats hittar vi ytterligare 421 nya ljud, där

AAS fått hjälp av nio framgångsrika producenter/programmerare att skapa ett ljudbibliotek,
som totalt innehåller över tusentalet spännande ljud.
De här ljuden har kategoriserats i 34 olika
ljudgrupper – av förklarliga skäl handlar det
mycket om återskapandet av olika saker man
slår på, men ljudgrupperna innehåller även
arpeggion, basar, klockor, körer, handklapp,
cymbaler, guitars, hi-hats, keyboard, percussion, träblås, virveltrummor och andra slagverk. Och även på Chromaphone-sidan finns
det en bra uppsättning undervisningsvideor,
och det tackar vi för!

PLATTFORM AU, VST2, VST3, AAX och
fristående för Mac och PC
TILLVERKARE AAS,
www.applied-acoustics.com
PRIS 199 dollar

AAS Multiphonics CV-1 Modular
Synthesizer Plugin
Och så en riktigt spännande nyhet…
Modulära hårvarusyntar har länge utgjort de
riktiga syntnördarnas egen nisch, men under
senare år har det dykt upp flera modulärsyntar
i mjukvaruform. Det var förstås ett självklart
steg för utvecklarna bakom AAS att presentera
en sådan mjukvara, eftersom just den modulära
synttekniken var något som de fokuserade
på från allra första början. Eller som Benoit
Charland, chef för product designer-teamet
uttrycker det: ”Vi har återvänt till vår första
stora kärlek”.

Med modulärsynten Multiphonics CV-1 ska
man både kunna upptäcka, experimentera och
skapa, och samtidigt ha roligt. Multiphonics
CV-1 har ett enkelt och lättbegripligt gränssnitt, och som användare erbjuds man både ett
rejält bibliotek av moduler, och en bra uppsättning (fler än 150) färdiga syntinställningar
från erkända artister.

Upplägg

Och så här ser Home-sidan hos den betydligt piggare Chromaphone 3 ut.

För novisen kan det här med modulärsyntar
kanske upplevas som något av ett mysterium,
men jag rekommenderar verkligen att ni ger
det en rejäl chans. Det finns gott om pedagogiskt upplagda filmsnuttar där ljudkreatören
Venus Theory visar hur man går till väga för
att skapa några grundläggande syntupplägg.
Multiphonics CV-1 erbjuder ett trettiotal
olika moduler som man kan utgå ifrån för att
bygga en egen synt. Modulerna är uppdelade i
Audio Generators, Clocks & Sequencers, CV
Generators, Filters, Mixers, Signal Processors,
VCA’s och något AAS kallar Visualisers (mätare och liknande).
Du drar dina moduler till racken. Sen är det
bara att dra patch-kablar mellan modulerna.
Om man gått igenom de ovan rekommenderade undervisningsvideorna bör det inte vara
alltför svårt att koppla upp sin egen första synt.
Du kan hela tiden kolla hur (eller om) det låter
genom att spela på de dragspelsliknande
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knapparna nertill i huvudfönstret, och för att
smycka ut ljuden ytterligare erbjuds två effekter, delay och reverb – båda enkla men tämligen
välljudande.

AAS erbjuder något så
unikt som syntar med ett
eget sound.
Ljudpaletter & intryck
Än så länge handlar Multiphonics CV-1
om olika varianter av mono-syntar, men vi

hoppas att A AS i framtiden även ska erbjuda
polyfoniska moduler, och kanske rentav
modulversioner av sina egna syntar. En
chromaphone-modul hade onekligen smakat
mumma!
Den här synten är förstås riktigt vass när
det gäller klassiska, feta analogliknande ljud,
men den fixar även FM-liknande klanger på ett
ypperligt sätt. Både oscillatorerna och filtren
håller riktigt hög klass, och AAS eget Objeq
Filter, som kan fungera både som filter och
ljudgenerator, erbjuder oväntade möjligheter
till ljudskapande.
Man får en rätt bra bild av vad CV-1 kan
åstadkomma om man kikar på de 15 olika
ljudkategorier som utvecklarna har sorterat

in sina färdiga patcher i. Eller vad sägs om
”basses, chords, drone, generative, grainy,
leads, percussions, rhythmic, sequences,
sound effects, stabs, strings, sweeps, tuned
och unclassifiable”. Speciellt den sista gruppen tycker jag känns väldigt spännande:
”oklassifierbara”.
På Applied Acoustics hemsida hittar du
både nedladdningsbara demoversioner av
alla deras syntar och en bra uppsättning
ljud- och videoklipp, som visar hur de låter.
A AS erbjuder något så unikt som syntar
med ett eget sound. Detta är verkligen värt
att uppmuntra i tider där många utvecklare
bara presenterar sånt som man redan hört
förut. —

Efter att ha följt undervisningsvideon på AAS hemsida kunde min första egna modulärsynt se dagens ljud.
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PLATTFORM AU, VST2, VST3, AAX och
fristående för Mac och PC
TILLVERKARE AAS, www.appliedacoustics.com
PRIS Normalpris: 99 dollar, i skrivande
stund: 79 dollar
DISTRIBUTÖR av hela AAS sortiment:
Sweden MIDI Music,
www.swedenmidimusic.se

En av de mer komplexa patcherna.
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