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Inleiding

Dit document beschrijft de aanbevolen maximale waarden voor de kabellengte voor de normale
timing en de lustiming.

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

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

Aanbevolen maximale kabellengte

Deze waarden van de kabellengte zijn het maximum dat voor normale timing wordt aanbevolen:

V.35/RS449-
gegevenssnelheid

Max.
kabelleng
te
aanbevol
en
(voetjes)

Max. kabellengte
aanbevolen
(meters)

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

2 MB/sec 50 15.24
1 MB/sec 100 30.48
512 Kb/sec 200 60.96
256 Kb/sec 400 121.92
128 Kb/sec 800 243.84
56 K 1600 487.68
1,2 Kb/sec 3000 914.40

Dit veronderstelt dat de kabel deze kenmerken heeft:

24 AWG●

100 ohm●

Koper getwiste paarkabel met een maximale capaciteit van 16 pf/voet
(standaardtelefoonkabel)

●

De EIA422-standaard geeft een grafiek aan van de lengte van de kabel ten opzichte van de
gegevenssnelheid op basis van de AC-verzwakking. De werkelijke beperkende factor is de
klokmarge wanneer de timing op normaal is ingesteld. Als de timing is ingesteld op loop, dan is de
grafiek van toepassing.

De klokmarge wordt berekend door uit te gaan van een maximale retourvertraging van 4 ns/ft van
de kabel, met betrekking tot de helft van de kloktijd plus een aantal veiligheidsgaranties.

Gebruik deze tabel in de modus voor loop-timing (afgeleid uit grafiek). Deze waarden van de
kabellengte zijn het maximum dat voor lustiming wordt aanbevolen:

V.35/RS449-
gegevenssnelheid

Max.
kabelleng
te
aanbevol
en
(voetjes)

Max. kabellengte
aanbevolen
(meters)

2 MB/sec 150 45.72
1 MB/sec 300 91.44
512 Kb/sec 600 182.88
256 Kb/sec 1200 365.76
128 Kb/sec 2400 731.52
56 K 3000 914.40
1,2 Kb/sec 3000 914.40

Gerelateerde informatie

Software Center - WAN-switchingsoftware●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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