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Inleiding

Deze fout is van toepassing op de IGX breedbandmodule (BTM) met T3, E3, en E1 backcards.

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.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Fout bij definiëren

Het Blauwe Signaal, ook bekend als een Alarm Indication Signal (AIS), geeft een van twee
problemen aan:

De apparatuur stroomopwaarts van de interface is in alarm.●

De apparatuur stroomopwaarts van de interface is functioneel, maar een tussenapparaat is in
alarm.

●

De term stroomopwaarts verwijst naar de relatieve positie van een stuk transmissieapparatuur in
het netwerk. De BTM is:
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Downstream van het dichtstbijzijnde transmissieapparaat in de ontvangstrichting.●

stroomopwaarts van het dichtstbijzijnde stuk transmissieapparatuur in de verzendrichting.●

Het T3- of DS3-signaal of AIS-signaal wordt gegenereerd op alle DS3-uitgangen van een
transmissiesysteem met een hogere orde tijdens een volledige systeemstoring. Een Blauw Signal-
triggers om onnodige tributaire alarmen te voorkomen. Een DS3 Blue Signal (AIS) is een signaal
met de volgende eigenschappen:

Geldige framing bits.●

Een payload bit-patroon van 1010... met één na elk overhead-bit.●

Geldige P-bit parity.●

Alle C-bits ingesteld op nul. Dit staat ook bekend als vast vulling.●

Alle X-bits ingesteld op één.●

Transmissieapparatuur genereert een AIS in de stroomafwaartse richting als deze niet kan
herstellen van een probleem dat zich voordoet bij het stroomopwaarts signaal.
Transmissieapparatuur omvat multiplexers, kanaalserviceseenheden (CSU’s) en digitale cross-
connect systemen (DCS).

Foutenomstandigheden zoals verlies van signaal (LoS) of verlies van frame (LoF) verhinderen dat
de romp het signaal dat van de apparatuur is ontvangen stroomopwaarts naar de stroomafwaartse
apparatuur afgeeft.

foutenvoorbeeld

De waarschijnlijke locatie van fouten in de apparatuur wordt geel gemarkeerd.



Probleemoplossing

De volgende activiteiten voor het oplossen van problemen zijn opdringerig. Voer deze stappen in
een onderhoudsvenster alleen uit als het gebruikersverkeer wordt beïnvloed of als de fout
aangeeft dat de fout blijft bestaan, bijvoorbeeld wanneer de romp niet in Clear-OK staat.

Beide uiteinden van de boomstam moeten tijdens het oplossen actief zijn. Geef de opdracht
van de stappen uit om te controleren of de romp actief is. Als het boomstamnummer niet in
het scherm van de Duplks wordt weergegeven, is de romp niet actief. Om een romp in te
schakelen, geeft u de opdracht omhoog uit.

1.

Als het uiteinde van de romp in Geel alarm in het scherm van de stortplaats is, controleer of
de bekabeling correct is tussen de afgelegen IGX en het afgelegen uiteinde van de
kofferbak.Het lokale boomstam zal in een AIS (BLUE) alarm zijn (als de overbrengingsrichting
van de afgelegen IGX boomkabel niet is aangesloten. Daarom zou de Remote Network
Termination (NT) een LoS hebben.

2.

Controleer de afstandsbediening.Laat de externe bekabeling die op de afstandsbediening is
aangesloten, los maar verwijder deze van de afstandsbediening.Plaats een hardwarelus op
de BTM-backcard. Gebruik voor E1 een loopback-stekker. Gebruik voor T3/E3 een geschikte
BNC-connector.Als alternatief voor de hardwarelus op de BTM-backcard plaatst u de
afstandsNT in de lus naar de apparatuur van de klant (CPE). De CPE is de BTM op de
afgelegen plaats.Geef de opdracht van klagers en vervolgens de opdracht van donateurs
uit.Als fouten geen toename meer hebben plaatsgevonden, werken de bekabeling en de
BTM-kaart die op de IGX-afstandsbediening zijn ingesteld, goed.Monitorcomputers
gedurende ten minste vijf minuten.

3.

De bekabeling terugzetten via de IGX-afstandsbediening.4.
Vraag uw Telco om de bron van het AIS te vinden. Het probleem kan bestaan op een
tussentoestel.

5.

Als het probleem blijft bestaan nadat u de stappen voor probleemoplossing hebt uitgevoerd,
neemt u contact op met het Cisco Systems Technical Assistance Center (TAC) op (800) 553-
24HR, (408) 526-7209, de Cisco Technical Support website, of stuurt u e-mail naar
tac@cisco.com.

Gerelateerde informatie
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