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Inleiding

Deze fout is van toepassing op de IGX Broadband Trunk Module (BTM) met een T3-backcard.

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

De C-bit parity Errs teller geeft aan dat in-service, end-to-end bit fouten worden ontvangen
tijdens transmissie. Er zijn drie C-bits (controlebits) die de vulling van het bit in elk DS3-subframe
controleren. De BTM ondersteunt alleen het DS3 C-bit parity-frame formaat, dat niet de 21 C-bits
nodig heeft voor bit-vulling controle. De DS3-niveau C-bits worden gebruikt voor in-service, end-
to-end pad-prestatiebewaking en in-band gegevenslinks. De drie C-bits in subframe 3 worden CP
(C-bit Parity)-bits genoemd en worden gebruikt voor DS3 path parity. Bij de DS3-zender worden
de CP-bits op dezelfde waarde ingesteld als de twee P-bits en niet opnieuw berekend in het
netwerk. Omdat de CP-bits niet door transmissieapparatuur worden gewijzigd, bieden ze controle
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van het end-to-end pad wanneer deze bij de ontvanger wordt geëvalueerd. DS3 C-bit parity frame-
formaat biedt significante voordelen ten opzichte van de M13-beeldindeling. M13 ondersteunt
alleen P-bit parity voor de detectie van lokale segmentfouten.

foutenvoorbeeld

De waarschijnlijke locatie van materiaalfouten wordt in geel weergegeven:

Probleemoplossing

De stappen voor het oplossen van problemen die in deze sectie worden beschreven, zijn
opdringerig. Voer de stappen in een onderhoudsvenster alleen uit als het gebruikersverkeer wordt
beïnvloed of als de opdracht Duplks aangeeft dat de fout nog steeds niet is opgetreden,
bijvoorbeeld wanneer de romp niet in de staat Clear-OK staat.

Beide uiteinden van de boomstam moeten tijdens het oplossen actief zijn.

Gebruik de opdracht Station om te controleren of de romp actief is. Als het versienummer
niet in de opdrachtoutput van de stappen wordt weergegeven, is de romp niet actief. Gebruik
de opdracht omhoog om de romp te activeren.

1.

Controleer de configuratie van de BTM en het volgende apparaat stroomopwaarts.Het frame
formaat voor C-bit parity moet op het netwerk voor de DS3-romp worden vastgezet.

2.

Controleer de kabels tussen de BTM en het volgende apparaat stroomopwaarts. Meestal is
het volgende apparaat stroomopwaarts de lokale netwerk beëindiging (NT). Laat de lokale
kabel die is aangesloten op de BTM-backcard los maar verwijder deze van NT.Sluit het
transport (Tx) aan op de ontvangstkabel (Rx) van de open kabel om het terug te draaien naar
de lokale BTM-backkaart. Als alternatief, plaats de lokale NT in het metallisch lus naar de
lokale basismodule van de apparatuur van de klant (CPE). In dit voorbeeld is de CPE de IGX
BTM backcard. Als de status van de romp in de opdrachtoutput van de camera verandert in
Clear-OK en de opdrachtoutput van de opdrachtgever niet langer incrementele fouten toont,
werken de kabel en de lokale stammodule goed.Gebruik de opdracht controllers om de
uitvoer een paar minuten lang te bewaken en dan verder te gaan met stap 3. Als de status
van de romp niet verandert in Clear-OK of als de opdrachtoutput van de opdrachtgevers niet
langer incrementele fouten toont, ga dan verder met Stap 2.

3.



   

Controleer de lokale hardware door een loopback-kabel op de connectors te plaatsen op de
achterkaart van de BTM.Als de status van de romp in de opdrachtoutput van de
opdrachtoutput verandert in Clear-OK en de opdrachtoutput van de opdrachtgever geen
incrementele fouten toont, werken de BTM en de backcard goed.Wacht minstens tien
seconden langer dan de timer die in de opdracht cnftrkparm is ingesteld om de verandering
in de status van de romp te controleren.Vervang de kabels en controleer of de
opdrachtoutput van de opdrachtgevers niet langer incrementele fouten toont.

4.

Controleer de kabels tussen de afstandsbediening en het volgende apparaat
stroomafwaarts.Meestal is dit de afgelegen NT. Laat de afstandskabel die op de
afstandsbediening is aangesloten los maar verwijder deze van de afstandsbediening.Sluit Tx
aan op Rx van de open kabel om deze terug te draaien naar de kofferkaart. Als alternatief,
plaats de afgelegen NT in de metallische lus naar de basismodule van de CPE. Als de
opdrachtoutput van de afstandsbediening geen fouten begint te tellen, werken de kabel en
de hoofdmodule goed.Gebruik de opdracht controllers om de uitvoer gedurende minimaal vijf
minuten te bewaken voordat u verdergaat.

5.

Controleer de Telco-lijn.Sluit Tx en Rx van de externe NT aan om het terug te draaien naar
de Telco lijn met behulp van een aangewezen BNC-kabel. Als er geen line-test apparatuur
beschikbaar is, controleert u of de opdrachtoutput van de opdrachtgevers in de lokale romp
niet langer incrementele fouten toont.Gebruik de opdracht printers om de uitvoer gedurende
minimaal vijf minuten te controleren voordat u verdergaat. Dit scenario voorziet slechts in een
basistest en vervangt geen volledige lijntest door de Telco.Sluit de kabel weer aan op NT als
de test is voltooid.

6.

Zorg ervoor dat de signaalsterkte voldoende is en dat de maximale kabellengte niet wordt
overschreden. Voor T3 stammen, moet u de lijn ver-uit (LBO) van het gebied van de
Lijnkabel van de opdracht van het netwerk configureren. Verwijdert de romp om de instelling
van de lijnkabellengte te corrigeren.Opmerking: Als u de romp verwijdert, kunt u alle
verbindingen verwijderen die over de romp worden gelegd. Voordat u een romp verwijdert,
controleer of een alternatieve route voor de verbindingen bestaat, of neem alle verbindingen
en parameters op zoals nodig is om de verbindingen opnieuw toe te voegen.

7.

Vraag het Telco om de lijn te testen.8.
Als het probleem blijft bestaan nadat u de stappen voor het oplossen van problemen hebt
uitgevoerd, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Cisco Systems op de
website (800) 553-24HR, (408) 526-7209, of stuurt u e-mail naar tac@cisco.com.

Gerelateerde informatie
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Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

//www.cisco.com/warp/customer/74/wansw_tsa/igx/docs/btm/btm_index_page.html?referring_site=bodynav
http://www.itu.int/home/index.html?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	BTM C-bits pariteitsfouten
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Fout bij definiëren
	foutenvoorbeeld
	Probleemoplossing
	Gerelateerde informatie


