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RTO oscilloskoper 
med avanceret FFT
Rohde & Schwarz 
har erobret en stærk 
markedsposition med 
den såkaldte RTO serie 
af oscilloskoper, der 
bl.a. inkluderer en 
særdeles avanceret 
FFT (spektrumanalyse) 
funktion. 

Af Kenneth Rasmussen og Tomas Rønberg, 
Rohde & Schwarz Danmark

Da Rohde & Schwarz i sommeren 2010 
gik ind på oscilloskopmarkedet med RTO 
serien, var det med en række nye features 
og teknologier, der fik mange i branchen til 
at spærre øjnene op.

Blandt de nye features og faciliteter kan 
nævnes:

• Særdeles høj dataopsamlingshastighed 
på mere end 1 million samples/s (større 
end 2.5 million samples/s segmente-
ret).

• En 100 procent digital trigger med trig-
gerjitter på mindre end 1 ps.

• Single core A/D konverter med en 
samplerate på 10Gs/s pr. kanal.

• Lav egenstøj og høj følsomhed. 
• Fuld båndbredde specificeret, selv i 1 

mV/div.
• Innovativt brugerinterface med 10,4” 

højopløselig touch skærm
• Unik FFT (spektrumanalyse) funktion.
Da produkterne bliver mere og mere 

integrerede, betyder det, at ingeniøren, der 
før i tiden primært beskæftigede sig med 
f.eks. den digitale del af designet, nu også 
skal kunne måle på den analoge del af de-
signet. Da teknologien i mange produkter 
også går mod højere clockhastigheder og 

dermed lavere forsyningsspænding, stiller 
det øget krav til måleudstyret på områder 
som følsomhed og egenstøj - selv op i GHz 
området. 

RTO-serien er som det eneste GHz oscil-
loskop specificeret til den fulde båndbredde 
ved 1 mV/div uden brug af digital zoom. Det 
er også muligt på effektiv vis at kombinere 
målinger i såvel tids- som frekvensdomænet 
samtidigt, hvilket åbner for en række nye 
muligheder.

Lav støj og  
forvrængning
Den lave egenstøj i RTO’ens indgangskreds-
løb giver – som vist i figur 1 (Diagram 1, 
Ch1) – en rms støj på mindre end 150 uV i 
2 GHz båndbredde. Single core A/D konver-
teren, der kører 10Gs/s, giver i modsætning 
til traditionelle multi-core A/D konvertere 
en meget lav forvrængning og et spurious 
frit dynamisk område på mere end 70 dB 
(Diagram2: M4). 

Test- og måling:

Figur 1. RTO’erne udmærker sig bl.a. ved lav støj, lav forvrængning og højt dynamikområde.

Figur 2. FFT funktionen, som den traditionelt er implementeret i oscilloskoper.
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Det store dynamiske område i frekvens domain er opnået gennem en FFT implementering der bruger en DDC (Digital Down Converter) inden FFT transformationen udføres. Normalt er FFT funktionen i 
oscilloskoper udført meget traditionelt og som beskrevet i lærebøgerne. Denne proces kan nemmest beskrives som vist i figur 2. 
 

 
 

Figur 2. 
 
Problemet her er at det transformerede frekvens-domain spectrum går fra 0 Hz til en maks frekvens der er bestemt af to parametre, nemlig Record Length og Record Time. Det kræver en god viden om 
mekanismerne i en FFT transformation at sætte føromtalte parametre i time-domain for at få det ønskede resultat i frekvens-domain. Skal der derefter zoomes i de transformerede data mangler der ofte 
den ønskede opløsning, især ved højere frekvenser. Disse begrænsninger har ført til at ingenører generelt finder FFT funktion i oscilloskopet meget lidt anvendelig. 
 
I RTO oscilloskop serien introducerede Rohde & Schwarz banebrydende nytænkning da FFT funktionen skulle implementeres. Målet var en mere fleksibel brugerflade der i sin opbygning nemt kan 
indstille velkendte parametre fra Spectrum Analyzeren så som center, span, rbw, reference level og vertical gain. Med andre ord, brugeren skulle have fornemmelsen af at sidde foran en Spectrum 
Analyzer. Implementeringen af RTO’ens FTT, der er udført 100% i hardware, kan ses i figur 3. 
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I en 2 kHz resolution båndbredde ligger 
støjgulvet omkring -125 dBm (Diagram4: 
M3). Som figur 1 viser, kan op til tre traces 
aktiveres på hver af de to eller fire inputka-
naler (Ch1Wfm1 & Ch1Wfm2). Disse traces 
kan så analyseres individuelt i acquisition-
delen af RTO’en. F.eks. kan hver af disse tre 
traces analyseres i frekvensdomænet af tre 
separate FFT funktioner med hver deres 
individuelle indstilling (Math3 & Math4).

Det store dynamikområde i frekvens-
domænet er opnået gennem en FFT im-
plementering, der bruger en DDC (Digital 
Down Converter), inden FFT transforma-
tionen udføres. Normalt er FFT funktionen 
i oscilloskoper udført meget traditionelt og 
som beskrevet i lærebøgerne. Denne proces 
kan overordnet illustreres beskrives som 
vist i figur 2.

Problemet er imidlertid, at det transfor-
merede frekvens-domæne spektrum går 
fra 0 Hz til en maksimal frekvens, der er 
bestemt af to parametre, nemlig Record 
Length og Record Time. Det kræver en god 
viden om mekanismerne i en FFT trans-
formation at sætte føromtalte parametre 
i tidsdomænet, så man får det ønskede 
resultat i frekvens-domænet. 

Skal der derefter zoomes i de transforme-
rede data, mangler der ofte den ønskede op-
løsning. Det gælder især ved højere frekven-
ser. Disse begrænsninger betyder, at de fleste 
ingeniører generelt finder FFT funktioner i 
et oscilloskop meget lidt anvendelige.

FFT analyse med  
ny tankegang
I RTO oscilloskop serien introducerede  
Rohde & Schwarz en på flere måder bane-

brydende nytænkning, da FFT funktionen 
skulle implementeres. Målet var en mere 
fleksibel brugerflade, der i sin opbygning gør 
det nemt at indstille velkendte parametre 
fra spektrumanalysatoren som center, span, 
rbw, reference level og vertikal gain. Med an-
dre ord: Brugeren skal have fornemmelsen 

af at sidde foran en spektrumanalysator. 
Implementeringen af RTO’ens FTT, der 
er udført 100 procent i hardware, kan ses 
i figur 3.

Den store forskel er DDC’en, der kon-

Figur 4 viser en måling på en sweepgenerator, hvor oscilloskopets Ch1 måler HF signalet, og Ch2 måler genera-
torens sweepspænding.

Figur 3. Implementeringen af RTO’ens FTT, der er udført 100 procent i hardware. 
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verterer de samplede data ned til baseband 
(~ 0 Hz) og zoomer ind på det ønskede 
frekvensområde, før FFT transformationen 
udføres. Dette giver maksimal opløsning i 
frekvensdomænet – uanset hvor smalt et 
span man har omkring den ønskede cen-
terfrekvens. 

Desuden er FFT’en både segmenteret 
og overlappet, hvilket er teknologier, man 
kender fra f.eks. R&S FSVR realtime spek-
trumanalysatorerne. Det betyder, at selv de 
korteste events i tidsdomænesignalet bliver 
fanget og vist i frekvensdomænet.

Den virkelige styrke i RTO seriens FFT ba-
serede spektrumanalysatorfunktion ligger 
i muligheden for at analysere korrelerede 
hændelser i både tids- og frekvensdomænet 
samtidigt. 

Eksemplet i Figur 4 på side 29 viser en 
måling på en sweepgenerator, hvor oscil-
loskopets Ch1 måler HF signalet, og Ch2 
måler generatorens sweepspænding. Den 
nederste del af displayet viser HF signalet 
på Ch1 i frekvensdomænet ved brug af FFT 
gate funktionen. Gaten er vist i HF signalet 
på Ch1. 

Cursor målinger kan nu bruges til at kon-
trollere sammenhængen mellem sweeps-
pændingen i tidsdomænet og HF signalets 
frekvens i frekvensdomænet. Den segmen-

terede og overlappende FFT giver desuden 
en præcis måling af signalniveauet, uanset 
hvilken ’windowing’ funktion der anven-
des.

Den segmenterede FFT, der nedbryder 
timedomænet i mindre sektioner, der er 
overlappet, giver et hurtigt overblik over 
de frekvens komponenter, der er til stede 
inden for et givet tidsspan. Eksemplet i figur 
5 viser en frekvens-hoppende synthesizer 
– her med kun to frekvenser – samt det 
spektrum, der opstår i tidsrummet omkring 
skiftet fra den ene frekvens til den anden. 
Her kan man blandt andet se, at synthesi-
zerens frekvens kommer forbi den ønskede 
frekvens, før den falder til ro. Også her kan 
gating bruges til at vise, hvor i tidsdomænet 
de enkelte events hænder.

Med RTO serien er det således for første 
gang inden for rækkevidde at få en detalje-
ret analysere af hændelser i både tids- og 
frekvensdomænet samtidigt. Muligheden 
for op til tre traces på inputkanalen samt 
muligheden for individuelle analyser i både 
tids- og frekvensdomænet af de enkelte tra-
ces (multi spektrumanalyse) gør RTO serien 
til et ideelt instrument i ’mixed-domain’ 
udviklingsmiljøer.

n

n

Figur 5 viser en frekvens-hoppende synthesizer – her med kun to frekvenser – og det spektrum, der opstår i tids-
rummet omkring skiftet fra den ene frekvens til den anden.

DELTA 
overtager 
Danfoss
testcenter
DELTA styrker nu sin position inden 
for test gennem overtagelse af Danfoss’ 
testcenter for pålidelighed og korrosion 
i Nordborg. Aftalen træder i kraft den 
1. november 2011. Testcentrets kunder 
vil ikke umiddelbart mærke ændringer, 
da personale, lokation og faciliteter vil 
forblive uændret.

- Det er logisk for DELTA at søge 
lokal tilstedeværelse i Sønderjylland 
med regionens højteknologiske indu-
striklynger. Vi kan nu tilbyde en bredere 
vifte af test-og konsulentydelser til ek-
sisterende Danfoss og DELTA kunder i 
regionen, men vi får også mulighed for 
at tiltrække nye kunder, forklarer Stig 
Lumbye, divisionsdirektør hos DELTA. 

For Danfoss er salget af testcentret 
også et logisk skridt i retning af at 
realisere virksomhedens ’core & clear 
strategy’. 

- I DELTA har vi fundet en partner, 
der kan sikre, at Danfoss i fremtiden 
kan råde over det bedste tjenester 
inden for dette område, siger Tina Lar-
sen, direktør for Danfoss’ Technology 
Centre.

Mens personale og faciliteter som 
nævnt forbliver uændret i den nærme-
ste fremtid, har DELTA en klar vision 
om at etablere et helt nyt state-of-the-
art testcenter, som kan tilbyde hele 
spektret af DELTA’s test-og konsulen-
tydelser - herunder EMC-test. 

- Fra vores lokationer i Hørsholm 
og Aarhus ved vi, at kunderne sætter 
stor pris på one-stop-shopping, når det 
drejer sig om køb af test, ligesom det er 
populært at kombinere testaktiviteter 
med en workshop med en af vores 
eksperter, siger Stig Lumbye. 
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