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Inleiding

In dit document wordt de fout Broadband Trunk Module (BTM) parity bit (P-bit) besproken en
worden stappen beschreven om deze foutmelding te verhelpen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit geval is van toepassing op Cisco IGX™ BTM met een T3-interfacekaart.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Fout bij definiëren

De IP-bit parity errs teller geeft aan dat de bit in service fouten tijdens transmissie zijn
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ontvangen. Er zijn twee P-bits die pariteitsinformatie bevatten in het digitale signaalniveau 3 (DS3)
frame. De P-bits bevinden zich in de eerste bits positie in blok 1 van subframes 3 en 4. De DS3-
bron compileert pariteit over alle DS3-informatiebits na het eerste X-bit in een DS3-frame. De
berekende pariteitsinformatie wordt in de twee P-bits van het volgende frame ingevoegd. De
waarde van beide P-bits is altijd hetzelfde. Beide P-bits worden op 1 ingesteld, indien het vorige
DS3-frame een oneven aantal bits bevatte; beide P-bits worden op 0 ingesteld, als het vorige
DS3-frame een even aantal bits bevatte. Omdat P-bits door elke faciliteit sectie van het DS3 pad
opnieuw worden berekend, bieden ze geen manier om het pad van end-to-end te bewaken.

foutenvoorbeeld

De waarschijnlijke locatie van materiaalfouten wordt in dit diagram in geel gemarkeerd:

IP-bits pariteitsfouten

NT—Netwerkbeëindiging●

MUX-De Multiplexer in het Telco lijnpad.●

RX—ontvangen●

TX—transport●

Probleemoplossing

De activiteiten voor het oplossen van problemen in deze sectie zijn opdringerig. Voer deze
stappen alleen in een onderhoudsvenster uit in deze situaties:

het gebruikersverkeer wordt geraakt●

de opdrachtoutput van de parameter geeft aan dat er nog steeds een fout is, zoals wanneer
de romp niet in de Clear-OK status is.

●

Beide uiteinden van de boomstam moeten actief zijn wanneer u problemen oplost.

Geef de opdracht van de stappen uit 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. Om een romp in te schakelen, geeft u de opdracht omhoog uit.

1.

Controleer de bekabeling tussen de BTM en het volgende apparaat upstream. Meestal is het
volgende apparaat stroomopwaarts het lokale Netwerk Termination (NT).Laat de lokale
bekabeling die op de BTM-interfacekaart is aangesloten, maar verwijder deze van NT.Sluit
de verzendconnector (Tx) aan op de ontvangstaansluiting (Rx) van de open kabel om deze
terug te koppelen naar de lokale BTM-interfacekaart. Als alternatief, plaats de lokale NT in
het metalen lus naar de lokale basismodule van de Customer Premises Equipment (CPE). In
dit voorbeeld is CPE de Cisco IGX BTM interfacekaart.Als de status van de romp in de
opdrachtoutput van de camera verandert in Clear-OK en de opdracht van de directrice niet

2.



   

langer incrementele fouten toont, werken de kabel en de lokale stammodule goed.Controleer
de uitvoer van de opdracht computers een paar minuten voordat u naar Stap 3 gaat.Als de
status van de romp niet verandert in Helder-OK of als de opdracht van de directeurs
incrementele fouten blijft vertonen, herhaal dan stap 2.
Plaats een loopback kabel op de connectors op de interfacekaart van de BTM, om de lokale
hardware te controleren. Als de status van de romp in de uitvoer van de opdracht van de
diskette verandert in Clear-OK en de opdrachtoutput van de opdrachtgevers niet langer
incrementele fouten vertoont, werken de BTM en de interfacekaart goed.Wacht minstens tien
seconden langer dan de timer in de opdracht cnftrkparm om de verandering in de status van
de romp te controleren.Vervang de bekabeling en controleer of de opdrachtoutput van de
opdrachtgevers niet langer incrementele fouten toont.

3.

Controleer de lokale NT. Als NT de eigenschap Telco is, vraag het Telco om het te testen.4.
Als het probleem blijft bestaan nadat u de stappen voor het oplossen van problemen hebt
uitgevoerd, neemt u contact op met Cisco Systems Technical Support:

Telefoon: (800) 553-24 HR of (408) 526-7209●

Website: Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

E-mail: tac@cisco.com●

Gerelateerde informatie

Aanbeveling G.704 van de International Telephony Union (ITU)●

Software Center - WAN-switchingsoftware●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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