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Rohde & Schwarz:

Af Lars Kristiansen, München

I en turbulent branche som elektronikin-
dustrien, hvor efterspørgslen og konjunk-
turerne nærmest konstant er under foran-
dring i både op- og nedadgående retning, 
stilles der på alle måder store krav til samt-
lige leverandører i elektronikindustriens 
komplekse fødekæde. 

Specielt de børsnoterede virksomheder 
kan hurtigt komme i unåde på ’markedet’, 
hvis de ikke lever op til investorernes for-
ventninger. Det kan betyde, at firmaer føler 
sig tvunget til at tage beslutninger, der på 
den korte bane kan tilfredsstille investorer 

Global spiller med 
dybe lokale rødder

Rohde & Schwarz kan i år fejre sit 80 års jubilæum, og 
firmaet er fortsat 100 procent ejet af efterkommere 
efter de to stiftere, hvilket giver ro til at tænke mere 
langsigtet, fremhæver firmaet.

i form af f.eks. nedskæringer og reduktion 
i udviklingsbudgetter, men som set på den 
lidt længere bane imidlertid viser sig at være 
for kortsigtede eller direkte forkert tænkt. 

Den problematik er de familieejede virk-
somheder, der jo kun har deres private ejere 
(og evt. kreditorer) at tage hensyn til, ikke på 
samme måde påvirket af. I Mellemeuropa 
og ikke mindst Tyskland er der fortsat 
rigtige mange familieejede eller familie-
dominerede firmaer – og det gælder vel at 
mærke også meget store virksomheder og 
koncerner. 

Det er samtidig tankevækkende, at mange 
af disse familieejede virksomheder har for-

mået at navigere sig mere sikkert igennem 
krisen end de fleste. Tilsyneladende er 
familieejede virksomheder i f.eks. Tyskland 
også væsentligt dygtigere til at fastholde 
de produktionsarbejdspladser, som mange 
andre europæiske regioner ellers har tabt 
til specielt Fjernøsten.

Rohde & Schwarz med hovedsæde ikke 
så forfærdelig langt fra centrum i München 
– er et godt eksempel på en succesfuld og dy-
namisk familieejet elektronikvirksomhed. 
Firmaet har 80 års jubilæum i år, og firmaet 
er fortsat 100 procent ejet af efterkommere 
efter de to stiftere. Der har sikkert gennem 
årene været gode købstilbud på firmaet 
at forholde sig til for ejerne, og, men man 
har valgt at fastholde den etablerede ejer-
struktur. 

- Ingen tvivl om, at vores status som uaf-
hængig familieejet virksomhed er stærkt 
medvirkende til, at vi på en gang har formået 
at erobre en stærk global position og sam-

Panelet med Rohde & Schwarz’s 
ledelse med Christian Leicher 
siddende til venstre og Roland 
Steffen ved siden af, gør klar 
til præsentationen af firmaets 
strategi, planer samt en række 
nye produkter i forbindelse med 
et pressemøde i firmaets hoved-
kvarter i München.
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...FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

tidig fastholde stærke lokale rødder – ikke 
alene i Tyskland, men også i alle de 70 lande, 
hvor vi er direkte repræsenteret, påpegede 
Christian Leicher, der er præsident og COO, 
i forbindelse med en pressepræsentation 
ved hovedsædet for nyligt.

Store vækstmuligheder
Det helt centrale omdrejningspunkt hos 
Rohde & Schwarz er naturligvis test- og 
måleudstyr. Firmaet er på globalt plan en 
dominerende spiller på markedet for test-
udstyr til brug i forbindelse med udvikling 
og produktionstest af wireless kommunika-
tionsudstyr, og det vurderes, at hver anden 
solgt mobiltelefon er udviklet og testet ved 
brug af Rohde & Schwarz udstyr. 

Firmaet er også ledende inden for EMC 
testudstyr og indtager en solid nummer to 
position efter Agilent med en klar margin 
ned til nummer tre på verdensmarkedet 
inden for områder som spektrum- og sig-
nalanalyse, vektor netværks analyse samt 
signalgeneratorer, der bruges i lang række 

forskellige sammenhænge og applikationer. 
Rohde & Schwarz har for et par år siden 
også gjort sin entre på markedet for oscil-
loskoper.

Firmaet er endvidere aktivt inden for 
broadcast segmentet med bl.a. transmittere, 
audio/video headends, post-produktions-
udstyr samt test- og måleudstyr til brug i 
hele transmissionskæden. 

’Secure’ radiokommunikations-, radio-
monitorerings- og test- og måleinstrumen-
teringsløsninger til aerospace og forsvar er 
ligeledes vigtige forretningsområder, og det 
samme gælder instrumenter og systemer 
til sikker kommunikation og radiomonito-
rering samt IT-sikkerhed i offentlige institu-
tioner og industri med mere.

- Generelt har vi i de seneste år ’outper-
formed’ udviklingen på test- og måleinstru-
ment markedet, og i det seneste regnskabsår 
har vi oplevet en tocifret procentmæssig 
stigning i omsætningen. Vi er overbeviste 
om, at det er en udvikling, som vi kan 
fortsætte i de kommende år, siger Chri-
stian Leicher, der leder en virksomhed med 

omkring 9100 ansatte på globalt plan og en 
omsætning på 1,8 milliarder euro.

Ifølge Roland Steffen, der leder test- og 
måledivisionen, er der et solidt fundament 
for vækst i langt de fleste af Rohde & 
Schwarz’s etablerede og nyere forretnings-
områder, ligesom helt nye applikations- og 
markedssegmenter materialiserer sig.

- Som ny spiller på oscilloskop-markedet 
har vi fået en god start, og det gælder selv-
følgelig ikke mindst i de markeder, hvor vi 
i forvejen har den stærkeste position. Vi vil 
fortsætte med at udvide vores oscilloskop 
portefølje, som det også understreges med 
introduktion af den nye RTM-serie med 
bl.a. indbyggede faciliteter til logikanalyse. 
Det er også strategien at ekspandere vores 
engagement inden for instrumenter med en 
lavere prisstruktur, og der vil blive lanceret 
’value’ instrumenter under såvel Rohde & 
Schwarz som Hameg varemærkerne, siger 
Roland Steffen.
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FORTSAT FRA SIDE 13: VSG til 
multikanals-
scenarier
Rohde & Schwarz lancerer nu firmaets hidtil mest 
slagkraftige og fleksible vektor signalgenerator (VSG), 
der både kan bruges som en ’klassisk’ single-path VSG 
samt til de mest komplekse multikanals MIMO receiver 
tests og simuleringer.

I forbindelse med den internationale pres-
sepræsentation ved firmaets hovedsæde i 
München lancerede Rohde & Schwarz flere 
nye spændende produkter. Men der var 
ikke tvivl om, at den nye high-end vektor 
signalgenerator (VSG), R&S SMW200A, var 
det absolutte stjerneprodukt.

Med R&S SMW200A adresserer Rohde 
& Schwarz RF-kommunikationsindustri-
ens ønske om at få tilgang til alsidige og 
fleksible instrumenter, der kan generere 
komplekse, digitalt modulerede signaler af 
den højeste ’kvalitet’ til brug i forbindelse 
med udvikling af de nye generationer af 
bl.a. MIMO-baserede wideband kommu-
nikationssystemer samt til verifikation af 
3G og 4G basestationer og en lang række 
anvendelsesområder inden for aerospace- 
og forsvarssegmenterne.

 R&S SMW200A kombinerer i ét og samme 
instrument en baseband generator, en RF ge-
nerator samt en MIMO (Multiple-Input and 
Multiple-Output) fading simulator. Vektor 

signalgeneratoren dækker frekvensområdet 
fra 100 kHz til 3 GHz (eller optionelt 6 GHz) 
og har en I/Q modulationsbåndbredde på 
160 MHz ved intern baseband.

De særdeles gode modulations- og RF 
karakteristika gør det meget alsidige in-
strument velegnet til udvikling af high-end 
komponenter, moduler samt komplette 
produkter til wideband kommunikations-
systemer som LTE-Advanced og WLAN IEEE 
802.11ac. 

R&S SMW200A kan som option udstyres 
med yderligere en RF-path, der kan hånd-
tere frekvenser op til 6 GHz, og fuldt udbyg-
get med to baseband og fire fading simula-
tor-moduler får brugeren således tilgang til 
to full-featured vektor signalgeneratorer i 
én enhed. 

Fading scenarier som 2x2 MIMO og 8x2 
MIMO til TD-LTE samt 2x2 MIMO til LTE-
Advanced ’carrier aggregation’ kan meget let 
simuleres. I forbindelse med applikationer 
som 3x3 MIMO til WLAN eller 4x4 MIMO til 

R&S SMW200A 
kombinerer i ét og 
samme instrument 
en baseband genera-
tor, en RF generator 
samt en MIMO 
(Multiple-Input and 
Multiple-Output) 
fading simulator.

Han ser også et stort vækstpotentiale in-
den for testsystem til mobile netværksope-
ratører, der efterspørger testudstyr, som kan 
understøtte hele livscyclen fra planlægning, 
installation, optimering og operation samt 
certifikation af de mobile netværk og det 
udstyr, der kobles op til netværket.  

Den igangværende bevægelse mod ’mi-
krobølge’ frekvensområdet inden for wi-
reless kommunikation, automotive og for-
svars- og aerospace systemer åbner også 
store muligheder for en virksomhed som 
Rohde & Schwarz, hvis historiske spidskom-
petencer netop ligger inden for højfrekvens-
området.

Kontrol over hele udviklings- 
og produktionsprocessen
90 procent af Rohde & Schwarz produktion 
sælges på markeder uden for Tyskland, 
og den meget internationale profil under-
streges også ved, at firmaet ud over hoved-
sædet i München også råder over vigtige 
udviklingscentre i USA, Singapore, Korea, 
Kina og Frankrig, Storbritannien og som 
bekendt også i Danmark (Aalborg), hvor der 
udvikles software og hardware løsninger til 
moderselskabet. 

Indtil for nyligt har produktionen stort 
set 100 procent foregået i Europa på egne 
fabrikker, men i 2011 åbnede Rohde & 
Schwarz egne produktionsfaciliteter i hen-
holdsvis Singapore og Malaysia for at sikre 
de asiatiske udviklingsenheder direkte til-
gang til ’lokale’ produktionsenheder, der 
er en af kongstankerne i Rohde & Schwarz’ 
koncept.

 - For os er det et helt centralt element, 
at udvikling og produktion kan fungere 
som tæt integrerede enheder, og derfor er 
det også vigtigt, at de rent fysisk er placeret 
forholdsvis tæt ved hinanden. Vi produce-
rer udelukkende på produktionsenheder, vi 
selv ejer og driver, og vi producerer også selv 
print og mange af de mekaniske dele, som 
indgår i produkterne. Vi ønsker at have fuld 
kontrol over hele forsyningskæden, fordi vi 
betragter det som den eneste måde at sikre 
en konsistent høj produktkvalitet samt den 
maksimale fleksibilitet og uafhængighed, 
fremhæver Christian Leicher.

n
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LTE-FDD kræves der mere end to RF-kilder. 
Ud over de to interne RF-path er det muligt 
at tilkoble kompakte signalgenerator-mo-
duler (R&S SGS100A), så man på den måde 
får tilgang til flere RF-kilder. Signalgenera-
tor modulerne kan styres direkte fra R&S 
SMW200A. 

Dermed kan der opbygges en særdeles 
kompakt 4x4 MIMO receiver testplatform, 
der opererer med korrekt enkodede base-
bandsignaler og kan udføre realtime kanal-
simulering, AWGN generering – og hvis det 
er nødvendigt – faselåst kobling af ’multiple’ 
RF paths. 

- SMW200A kan kreere signal-scenarier, 
som indtil nu enten har krævet adskillige 
instrumenter i en kompleks opsætning, 
eller overhovedet ikke har kunnet imple-
menteres med det tilgængelige udstyr på 
markedet, fremhæver Wolfgang Kernchen, 
der er ansvarlig for signalgenerator produk-
terne hos Rohde & Schwarz.

Supporter alle 
kommunikationsstandarder
Rohde & Schwarz understøtter fra starten 
samtlige de vigtige digitale kommunikati-
onsstandarder: LTE, LTE-Advanced, 3GPP 
FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE 
Evolution, TD-SCDMA, CDMA2000/1xEV-
DO og WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac. 

Samtlige standarder kører direkte på R&S 
SMW200A. Det er således ikke nødvendigt 
at forbinde til en ekstern pc, hvilket samtidig 
gør det let og hurtigt at variere specifikke pa-
rametre. Samtidig simplificeres troubleshoo-
ting af den testede enhed, hvilket naturligvis 

også er med til at reducere tidsforbruget. Da 
R&S SMW200A er multikanals-kompatibel, 
kan udviklerne med en minimal indsats 
endda kreere scenarier med brug af forskel-
lige signaler, så man på den måde kan teste 
multistandard radio basestationer. 

Rohde & Schwarz fremhæver, at R&S SM-
W200A’s fremragende signalkvalitet sikrer 
høj præcision i forbindelse med spektrale 
og modulationsmålinger. SSB fasestøj opgi-
ves til -139 dBc (typisk) ved 1 GHz (20 kHz 
offset). 

Brugervenlighed i fokus
Selvom der er tale om et særdeles komplekst 
instrument, har Rohde & Schwarz lagt meget 
stor vægt på at gøre R&S SMW200A så let 
som muligt at arbejde med i det daglige.  
Den nye touchscreen sikrer, at brugerne kan 
kontrollere instrumentet på en endnu mere 

intuitiv måde ved brug af Rohde & Schwarz’ 
gennemprøvede og -testede blokdiagrams-
koncept som det primære operative ele-
ment til at visualisere signalflowet.

Der er præopsætning for alle de vigtigste 
digitale standarder og fading-scenarier. Med 
LTE og UMTS testcase wizards er det muligt 
at simplificere kompleks conformance test 
af basestationer i henhold til 3GPP specifi-
kationen.

- Med vores nye flagskibsprodukt ønsker 
vi at tilbyde vore kunder et instrument, der 
takket være den ekstremt høje ydelse og in-
telligente features gør testprocessen lettere. 
Samtidig er der tale om en unik og kompakt 
løsning med en høj grad af skalerbarhed og 
dermed også fremtidssikring. Vi tilbyder et 
framework, som sikrer, at produkterne kan 
leve op til både nutidens og kommende 
kommunikationsstandarder, fremhæver 
Wolfgang Kernchen. -lak

Figur 1. Ved brug SMW200A er der muligt at simulere fading-scenarier for bl.a. 2x2 MIMO (f.eks. UMTS  HSPA+) , 3x3 MIMO (f.eks WLAN), 4x4 MIMO (f.eks. LTE FDD) 
samt 8x2 MIMO (f.eks. TD-LTE).

Figur 2. De stadig flere forskellige digitale standarder stiller krav om avancerede værktøjer til interferenssimule-
ring. Men ser samtidig, at de næste generationer skal supportere multistandard radioer og dermed kunne operere 
over et meget bredt frekvensområde.
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Key challenges in wireless communications 
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