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Inleiding

Dit document bevat een labo-instelling die een eenvoudige procedure toont om een bidirectioneel
circuit te maken om de ring te controleren. Het circuit start op het transmissiegedeelte van een
poort op een DS1- of DS3-bord en gaat de ring over. Het wordt fysiek achtergelaten door een
tweede haven op dezelfde plank, terug naar het retourgedeelte op zijn oorspronkelijke haven. De
procedure in dit document wordt gebruikt voor circuits op zowel bidirectionele lijnen-geschakelde
ringen (BLSR’s) als unidirectionele pad-switched ringen (UPSR’s).

Opmerking: De bewakingscircuits worden uitsluitend op bidirectionele ingebouwde schakelingen
uitgevoerd. Monitoring bouwt een eenrichtingsstroompad naar de testset van de DS1/DS3/EC1-
kaart. Maak een drop-circuit, zoals broadcast-video om een unidirectionele
(eenrichtingsschakeling) te bewaken.

De topologie die in dit document wordt gebruikt wordt hier weergegeven. In de topologie, zijn de
eindpunten van het controles circuit op het zelfde bord op het zelfde knooppunt. Deze procedure
werkt net zo goed als de eindpunten op afzonderlijke borden op afzonderlijke knooppunten zijn.
Deze procedure wordt uitgevoerd op verschillende topologieën zoals UPSR, BLSR en Lineair.
Monitorcircuits worden niet gebruikt op EtherSwitch-circuits.



Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco ONS 15454 ring/topologieën-configuraties.●

Gebruik van de ONS 15454 Cisco-transportcontroller (CTC) GUI.●

Gebruik van een Tberd DLI of soortgelijke testset.●

Optische analyzer voor alleen DWDM-analyse (Dense Wavelength Division Multiplexing)
(optische spectrumanalyzer (OSA) wordt niet gebruikt).

●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is geschikt voor Cisco ONS 15454 softwareversies 2.x en hoger.
Het is echter gebaseerd op deze softwareversie:

Cisco ONS 15454 softwareversies 3.0.3, 3.1.x, 3.2.x, 3.3.x en 3.4.x●

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.

Aansluiten, testen en aanmaken van het bewakingscircuit
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In deze procedures wordt de testset aangesloten op Port 2. Port 1 is levend verkeer dat is
aangesloten op de Class 5 Switch. Er wordt tijdelijk een lokaal eenrichtings- (unidirectioneel)
circuit aangemaakt tussen de twee poorten (Port 1 live-verkeer) en (Port 2 Monitor Circuit) om de
connectiviteit en signaalprestaties te testen. Het circuit voert de ring over. Het bewakingscircuit
wordt vervolgens aangemaakt tot poort 2. Een testset wordt rechtstreeks aangesloten tussen de
ontvangstingang van de testset en de monitor of de verzendingang van het DSX-paneel. Zorg
ervoor dat de testset is ingesteld voor een juiste codering en indeling om het bewegende verkeer
op poort 1 aan te passen. Raadpleeg dit voorbeeld uit de Cisco ONS 15454 Referentiegids,
release 3.4.

"U kunt secundaire circuits instellen om het verkeer te bewaken via primaire bidirectionele circuits.
Dit getal toont een voorbeeld van een monitor circuit. Bij knooppunt 1 wordt een VT1.5 uit poort 1
van een EC1-12-kaart geschrapt. Om het VT1.5-verkeer te kunnen bewaken, wordt de
testapparatuur aangesloten op poort 2 van de EC1-12-kaart. Een monitor-circuit naar poort 2
wordt geleverd in CTC. Circuit-monitoren zijn één kant op. Het monitorcircuit in deze figuur wordt
gebruikt voor het bewaken van VT1.5-verkeer dat wordt ontvangen door poort 1 van de EC1-12-
kaart."

Opmerking: Monitorcircuits kunnen niet met EtherSwitch-circuits worden gebruikt.

Op knooppunt 1 ontstaat het bewakingscircuit op de zendpoot op poort 2 naar de ontvangende
kant van de testset (DS1-14/DS3/EC1) in sleuf 2. Het bewegende bidirectionele signaal
overschrijdt de ring. Het loopt door knooppunt 2 en komt op het ontvangstbeen aan op poort 2 op
de DS1-14/DS3/EC1-kaart. Het circuit is fysiek voorzien van een netwerk of is software voorzien
van een netwerk aan het eind van knooppunt 2 op de Port 2 DS1/DS3/EC1-kaart. Het signaal
loopt dan terug, keert terug, en overschrijdt de ring in de tegenovergestelde richting aan Node 1.

Sluit de bit Error Rate Test-set aan

Voltooi deze stappen om de analyzer op poort 2 aan te sluiten en om poort 1 fysiek op de DS1-14
kaart in sleuf 2 aan te sluiten bij eindknooppunt 2.

Op knooppunt 1 is de analyzer aangesloten op Port 2 op de DS1-14-kaart in sleuf 2.Nadat de
analyzer is aangesloten op Port 2, ziet u een Alarm Indication Signal (AIS)-DS1 voorwaarde
op Port 1 zonder loopback die bij Node 1 wordt ingevoegd.Opmerking: AIS is een uitvoer van
alle apparaten naar de
testset.

1.
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Op knooppunt 1, fysiek lus poort 2 op DS1-14 kaart in sleuf 2.2.

De aangesloten apparaten testen

Test de verbindingen op poorten 1 en 2 op de DS1-14-kaart door tussen deze poorten een tijdelijk
testcircuit te maken. De naam van het tijdelijke circuit is TEST1.

Activeer poorten 1 en 2 door deze poorten in service te plaatsen op de DS1-14-
kaart.

1.



Nadat poorten 1 en 2 op de DS1-14-kaart zijn geactiveerd, ziet u een AIS-DS1-
conditie.

Er wordt een AIS-alarm gegenereerd wanneer poorten 1 en 2 op de DS1-14-kaart in bedrijf
zijn.

2.



Controleer de aansluitingen op knooppunt 1, sleuf 2, poort 1 tot knooppunt 2, sleuf 2, poort 1
en een monitorcircuit van knooppunt 1, poort 2 (eenrichtingscircuit naar de testset) op de
DS1-14-
kaart.

De bron (knooppunt 1) voor het testcircuit is Port 1 op de DS1-14-kaart. Selecteer een
stroomtype en

3.



DS#. De
bestemming (knooppunt 1) voor het testcircuit is Port 2 op de DS1-14-kaart. Selecteer een
stroomtype en

DS#. Klik op
Voltooien om de tijdelijke instelling voor het testcircuit te bevestigen. Een eenrichtingscircuit
is op de controleingang van de testset (ontvang de ingang)

gebouwd.
Controleer dat het AIS-alarm dat in stap 2 is gegenereerd nu helder
is.

4.



Wanneer u de fysieke loop op Port 2 opent, veroorzaakt het een LOS-alarm (Loss of Signal),
zoals hier wordt
getoond:

Wanneer u de fysieke lus op Port 2 sluit, wordt het AIS-alarm
verwijderd.

5.



U kunt het tijdelijke testcircuit nu
verwijderen.

6.

Voordat u het bewakingscircuit rond de ring bouwt, controleert u de lijst met alarmen om er
zeker van te zijn dat er geen fout omstandigheden aanwezig
zijn.

7.



Het voorbeeld van het bewakingscircuit maken met drie knooppunten

Het bewakingscircuit gebruikt vier handmatig geconfigureerd kruisverbindingen (XC/XCVT’s).
Twee XC's op knooppunt 1 gaan van poorten 1 en 2 in de DS1-14 kaart in sleuf 2 naar de
Optische Carrier-48 (OC-48) kaarten in sleuven 5 en 13. XC/XCVTs in knooppunten 2 en 3 gaan
dan van OC-48 kaarten in sleuven 5 en 13. Het monitorcircuit heet TEST2. De topologie hier toont
het uitgaande en retourpad dat het monitorcircuit rond de ring neemt.

Opmerking: Het bewakingscircuit is niet automatisch aangemaakt. Dit wordt handmatig ingesteld.



Begin om het circuit in knooppunt 3 handmatig te configureren.De eerste XC gaat van poort
1 van de DS1-14 kaart in sleuf 2 naar poort 1 van de OC-48 kaart in sleuf 5. Het exacte pad
is sleuf 2, poort 1, STS 1, VT 1 naar sleuf 5, poort 1, STS 1, VT
1.

1.

Configureer de tweede XC handmatig op knooppunt 2.De XC gaat van poort 1 op de OC-48
kaart in sleuf 5 tot poorts 1 op de OC-48 kaart in sleuf 13. Het exacte pad is sleuf 5, poort 1,
STS 1, VT 1 tot sleuf 13, poort 1, STS 1, VT
1.

2.



Configureer handmatig de derde XC op knooppunt 1.De XC gaat van poort 1 op de OC-48
kaart in sleuf 5 tot poorts 1 op de OC-48 kaart in sleuf 13. Het exacte pad is sleuf 5, poort 1,
STS 1, VT 1 tot sleuf 13, poort 1, STS 1, VT
1.

3.

Terwijl u de XCs maakt, worden sommige alarmen gegenereerd, zoals die hier worden
getoond. Negeer alarmen LOS en AIS-
VT.

4.



Stel de laatste XC handmatig in op knooppunt 3.De XC gaat van Port 2 op de DS1-14-kaart
in sleuf 2 tot poorts 1 op de OC-48-kaart in sleuf 13. Het exacte pad is sleuf 2, poort 2, STS
1, VT 2 tot sleuf 13, poort 1, STS 1, VT
1.

Nadat het monitorcircuit is gecreëerd, zijn er achterpoortjes en in service geplaatste poorten,
deze alarmen in stap 4 duidelijk
weergegeven.

5.



Ook de op de testset gegenereerde alarmen zijn
helder.

Voer een test uit om na te gaan of het bewakingscircuit is voltooid.Bij knooppunt 3 doet het
verwijderen van de fysieke lus op poort 2 op de DS1-14 kaart in sleuf 2 een AIS-alarm
verschijnen.

6.



U kunt de bewakingscircuits zien vanuit de
netwerkweergave.

Alle alarmen worden
gewist.

7.



   

De procedure om het circuit te configureren is nu voltooid. Het circuit is klaar om te worden
gebruikt om de ring te bewaken.

Gerelateerde informatie

Cisco ONS 15454 gids voor installatie en operaties, release 3.1●

Cisco ONS 15454 handleiding voor probleemoplossing en onderhoud, release 3.1●

Cisco ONS 15454 Releaseopmerkingen●

ONS 15454 pagina voor productondersteuning●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

//www.cisco.com/en/US/products/hw/optical/ps2006/prod_installation_guides_list.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/optical/ps2006/prod_troubleshooting_guides_list.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/optical/ps2006/prod_release_notes_list.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/hw/optical/ps2006/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Een Circuit maken voor bewaking van Ring
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten
	Conventies

	Aansluiten, testen en aanmaken van het bewakingscircuit
	Sluit de bit Error Rate Test-set aan
	De aangesloten apparaten testen
	Het voorbeeld van het bewakingscircuit maken met drie knooppunten

	Gerelateerde informatie


