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Inleiding

Dit document bevat informatie over de fysieke connectiviteit voor de verbinding van Cisco
CIP/CPA Parallel Channel met de kabels van BUS en TAG mainframe.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

GRIJS

GRIJS betekent de lichtgrijze aansluiting aan het uiteinde van een kanaalkabel.

BETEKENT NIET DE CPU’S.

Dit betekent het lichtgrijze uiteinde van een kanaalkabel (en routerkabels) altijd het einde is dat het
verst verwijderd is van de host CPU (bijvoorbeeld 3090).



Dit zijn een paar manieren om de Bus- en Tag connectors (B/T) te differentiëren:

Y Cable - Bus en Tag IN is een mannelijke 78-pins connector en moet zwart zijn. De bus en
tag OUT is vrouwelijk en moet lichtgrijs zijn. Het uiteinde met de S/B-schakelaar (Select
Out/Bypass) op de CIP-kaart. Wanneer de twee kabels uit de CIP-kaartconnector komen, zijn
Bus en Tag OUT de kabel die zich dichtst bij de S/B-schakelaar bevindt.IBM P/N
89F8392Cisco PS/N CAB-PCA-YFRU P/N 72-0864-01

●

VA Cable - Bus en Tag IN is een Vrouwelijke 78-pins connector en moet Lichtgrijs zijn. P2 is
bus, P3 is Tag. Als u de kabel vasthoudt en in de gaten van de 78-pins aansluiting kijkt met
het brede gedeelte van de 78-pins D-connector bovenop, is P2 (bus) aan de rechterkant en
P3 (tag) aan de linkerkant. Het plastic op de uiteinden van de B/T-connectors moet zwart zijn
(zeer donkergrijs); Ze zijn Lichtgrijs op de VB-kabel. Deze "Dark Grey"-connectors verbinden
met de Lichtgrijze connectors aan de uiteinden van de Bus- en tagkabels die afkomstig zijn
van de host.IBM P/N 12G8058 (terminator en VA-kabel samen in B/M zijn IBM P/N
12G7988)Cisco P/N CAB-PCA-VA (schepen met de terminator)FRU P/N 72-0863-01

●

VB Cable - Bus en Tag OUT is een mannelijke 78-pins connector en moet zwart zijn. P2 is
bus, P3 is Tag. Als u de kabel in spelden op de 78-pins connector vasthoudt met het brede
gedeelte van de 78-pins D-connector aan de bovenkant, is P2 (bus) aan de linkerkant en P3
(tag) aan de rechterkant. De B/T-aansluitingen moeten worden voorzien van lichtgrijs plastic
(in plaats van zwart op de VA-kabel). Deze lichte grijze uiteinden moeten worden aangesloten
op de zwarte (Donkergrijze) uiteinden van de bus- en tagkabels die naar de volgende

●



   

stroomafwaartse eenheid leiden.IBM P/N 12G793Cisco PS/N CAB-PCA-VBFRU P/N 72-
0865-01
Terminator - bevestigt aan de Y-kabel in plaats van de VB-kabel en eindigt de B/T-kabel. Het
is een 78-pins mannenaansluiting en moet zwart zijn.IBM P/N 6473048

●
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