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Introdução

Este documento explica como trazer acima um tronco de sub-taxa em um ambiente de
laboratório.

Nas instalações típicas dos troncos de sub-taxa, a temporização de tronco é fornecida pelo telco.
A fim usar troncos de sub-taxa em um ambiente de laboratório, você deve fornecer um pulso de
disparo na relação.

Um tronco de sub-taxa (ou a linha de pacote de informação) são um link de comunicação entre
dois nós IPX ou nós de IGX, ou ambos. O sub refere a taxa que é menos do que a taxa do T1 ou
E1. Um tronco de sub-taxa não pode falar às linhas de pacote de informação T1/E1 fracionárias
porque usam a linha diferente mecanismos de sincronização. Isto significa que podem
sincronização acima de um dia, mas não o seguinte.

A interface física pode ser as relações V.11/X.21, V.35, ou RS-449.

Pré-requisitos

Requisitos

A exigência é emular configurações do mundo real em um ambiente de laboratório.

Um tronco de sub-taxa exige o pulso de disparo seja fornecido em cada relação. Além, os sinais
de dados TX e RX devem ser cruzados entre as placas de tronco. Este cruzamento pode ser
realizado usando um cabo crossover ou um dispositivo que emule uma interface de subtaxa do
telco. Com um cabo cross-over, um pulso de disparo deve ser fornecido às relações porque o
cartão do tronco de sub-taxa é uma relação do equipamento de terminal de dados (DTE) e não
fornece o pulso de disparo.



   

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Procedimento

A taxa de dados do tronco de sub-taxa deve ser um valor apoiado pelo IPX/IGX. As taxas
suportadas são:

64 kbps●

128 Kbps●

Kbps 256●

384 kbps●

512 Kbps●

768 kbps●

1.024 Mbps●

1.536 Mbps●

1.920 Mbps●

Conclua estes passos:

Adicionar uma conexão local entre duas portas DCE em um único SDP (ou no HDM) que
usam a relação V.35 ou RS-449 que combina os cartões do tronco de sub-taxa. A conexão é
configurada com as relações DCE em ambas as portas. A taxa de dados da conexão deve
combinar a taxa do tronco.

1.

Conecte um cabo straight-through de uma porta SDP/HDM a um dos conectores do tronco
de sub-taxa.

2.

Conecte outros reto-através do cabo V.35 ou RS-449 da outra porta SDP/HDM ao outro
conector do tronco de sub-taxa.

3.

Configurar a subtaxa PLN/Trunk para a taxa da conexão local SDP/HDM.4.
Adicionar a subtaxa PLN/Trunk.5.

O tronco de sub-taxa usa o cartão SDP/HDM como o telco. O cartão SDP/HDM fornece
cronometrar e o mecanismo cruzando transmitir e recebe fluxos de dados.

Informações Relacionadas

Guia para novos nomes e cores para produtos de switching WAN●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps525/products_tech_note09186a0080094bd2.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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