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Inleiding

Dit document bevat informatie over de manier waarop u poortadapters, multi-kanaals T3
(platforms zoals Cisco 7200 en Cisco 7500) en gekanaliseerde T3 Trunk-kaart voor AS5800 en
AS5400 kunt configureren en oplossen.

Port-adapters en multi-kanaals T3 - Overzicht

In deze sectie worden de poortadapters en multi-kanaals T3 (PA-MC-T3) beschreven die in de
Cisco 7200 en Cisco 7500 Series worden gebruikt.

Overzicht van poortadapter

De PA-MC-T3 is een poortadapter met één breedte die één T3-interfaceverbinding biedt met
BNC-connectors. (Zie figuur 1.) De interface kan maximaal 28 T1 lijnen (één T3 groep) bieden.



Elke T1-lijn wordt aan het systeem voorgesteld als een seriële interface die afzonderlijk kan
worden geconfigureerd.

Afbeelding 1 - PA-MC-T3 —Facebook weergave

Multi-kanaals T3-Overzicht

De PA-MC-T3 verbinding wordt gekanaliseerd in 28 onafhankelijke T1 gegevenslijnen. Elke T1-lijn
kan zonder kanalen worden gekanaliseerd of gekanaliseerd voor seriële transmissie van
gegevens.

Elk van de T1 lijnen kan de gehele T1 bandbreedte, een deel van de T1 bandbreedte, of de T1
bandbreedte in gekanaliseerde vorm voor gegevensoverdracht gebruiken. De bruikbare
bandbreedte voor elke T1-lijn is n x 56 kbps of n x 64 kbps, waarbij n een getal is dat tijdsleuven 1
tot 24 vertegenwoordigt.

Gekanaliseerde T1 maakt tot 24 tijdsleuven (56 kbps/64 kbps) per T1-lijn mogelijk. Het
ongebruikte gedeelte van de T1 bandbreedte, wanneer deze niet bij volle T1 snelheden draait, kan
niet worden gebruikt en is gevuld met ongebruikte kanaalgegevens. Aggregatie van meerdere T1-
lijnen wordt niet ondersteund. De PA-MC-T3 kan maximaal 128 logische kanalen ondersteunen.

Opmerking: T1-lijnen op de PA-MC-T3 zijn genummerd van 1 tot 28 in plaats van de meer
traditionele op nul gebaseerde regeling (0 tot 27) die met andere Cisco-producten wordt gebruikt.
Dit moet zorgen voor overeenstemming met telecomnummeringssystemen voor T1-lijnen binnen
gekanaliseerde (kanaalkanaliseerde) T3-apparatuur.

Het T3 deel van PA-MC-T3 ondersteunt het onderhoudspersoneel (wanneer c-bit parity wordt
gebruikt), evenals payload- en netwerkachtergronden. Het T1-gedeelte van de PA-MC-T3
ondersteunt faciliteiten datalink (FDL) in Extended Superframe (ESF)-framing, alsook diverse
achterpoortjes. Bit error rate Test (BERT) wordt ondersteund op elk van de T1 lijnen. BERT wordt
doorgaans uitgevoerd via een niet-geframed T1 signaal.

De PA-MC-T3 ondersteunt Cisco High-Level Data Link Control (HDLC), Frame Relay, PPP en
SMDS Data Exchange Interface (DXI)-inkapselingen via elke T1-link. Alleen voor Switched
Multimegabit Data Service (SMDS) wordt DXI op de T1 lijn verzonden, zodat deze nodig is om
verbinding te maken met een SMDS-switch met directe DXI-ingang.

De fysieke T3 verbinding op de PA-MC-T3 bestaat uit twee vrouwelijke BNC-connectors, één voor
ontvangen (RX) en één voor transmissie (TX). U moet coaxiale interfacekabels van 75 ohm RG-59
met mannelijke BNC-connectors gebruiken om de PA-MC-T3 interface met externe T3-apparatuur
te verbinden. (Zie voor kabelinformatie de sectie Cable, Connectors en Pinouts in het Overzicht:
PA-MC-T3 document voor installatie en configuratie van poortadapter.)

Een van de 28 T1-lijnen kan worden geconfigureerd als gekanaliseerde T1-lijnen. U kunt de
tijdsleuven in deze T1-lijnen in meerdere logische kanaalgroepen groeperen, die elk gegevens
met verschillende data-link Layer protocol-inkapselingen doorgeven.

Elke logische kanaalgroep kan bestaan uit individuele 56 kbps of 64 kbps tijdsleuven, of
individuele tijdsleuven plus tijdreeksen. Een kanaalgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit tijdsleuven
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1, 9 en 12-14. Elke logische kanaalgroep kan maximaal 1 tot 24 tijdslots bevatten. Dezelfde
tijdsleuf kan echter niet in meer dan één logische kanaalgroep worden gebruikt. Alle ongebruikte
tijdsleuven worden gevuld met programmeerbare onkanaalgegevens.

Elke T1-lijn bevat ingebouwde T1 bit error rate test (BERT)-circuits. Hierdoor kan de software van
de poortadapter programmeerbare patronen verzenden en detecteren, en u kunt een BERT op
elke T1-lijn of alle 28 T1-lijnen tegelijkertijd uitvoeren.

De PA-MC-T3 configureren

Nadat u hebt geverifieerd dat de nieuwe PA-MC-T3 correct is geïnstalleerd (de enabled LED gaat
aan), gebruikt u de geprivilegieerde configuratie opdracht om de nieuwe interfaces te
configureren. Zorg ervoor dat u deze informatie heeft:

Protocollen die u wilt routeren op elke nieuwe interface.●

IP-adressen, als u van plan bent om de interfaces voor IP-routing te configureren.●

Overbruggingsprotocollen die je van plan bent te gebruiken.●

Als u een nieuwe PA-MC-T3 hebt geïnstalleerd, of als u de configuratie van een bestaande T3-link
wilt wijzigen, moet u de configuratiemodus invoeren om de nieuwe interfaces te kunnen
configureren. Als u een PA-MC-T3 hebt vervangen die eerder is geconfigureerd, dan herkent het
systeem de nieuwe T3-link en brengt het omhoog in de bestaande configuratie.

Opmerking: Het "/" symbool wordt gebruikt in opdrachten om een fysieke locatie op te geven. Het
symbool ":" wordt gebruikt in opdrachten om een time-multiplexed-verdeling binnen een fysieke
poort te specificeren.

Tabel 1 toont verschillende T3-opdrachten die u kunt gebruiken:

Tabel 1 - T3-opdrachten

doel Opdra
cht Voorbeeld Aanvullend

e informatie

Selecteer
een T3-
controller

T3-
sleuf/p
oortad
apter/p
oort

Dit voorbeeld toont
een poortadapter op
een Cisco 7200 Series
router in sleuf 1 van de
poortadapter.
Router# controller t3

1/0

U moet
deze
opdracht
invoeren
voordat u
een andere
T3-
configuratie
opdracht
hebt.

Stel het
type
framing in
voor een
T3-
controller

vormg
eving
[c-bit] |
m23 |
autom
atisch
detect
eren]

Dit voorbeeld stelt een
vorm van c-bits in.

Router(config-

controller)#

framing c-bit

Dit voorbeeld stelt
m23-vormgeving in.
Router(config-

controller)#

U kunt PA-
MC-T3
aanvragen
om het
vormtype te
detecteren
dat het als
volgt vanaf
het uiterste
einde moet



framing m23

ontvangen:
router(conf

ig-

controller)

#

framing

auto-detect

Specificeer
de
kabellengte1

cabine

Router(config-

controller)#

cablelength 40

Aangezien een
kabellengte van 40
wordt gespecificeerd,
wordt het 0-49 bereik
gebruikt. Als u de
kabellengte in 45
verandert, is het 0-49
bereik nog van
toepassing. Als je
bovendien een
kabellengte van 100
specificeert, en deze
vervolgens wijzigt in
200, dan is de 50-450-
range in elk geval van
toepassing. Deze
wijzigingen hebben
derhalve geen effect.
Slechts het bewegen
van één bereik (0-49)
naar het andere bereik
(50-450) heeft een
effect. Het eigenlijke
kabel-lengte nummer
dat u ingeeft, wordt
opgeslagen in het
configuratiebestand.

voeten is
een cijfer
van 0 tot
450. De
standaardw
aarde is 49
voet.

Stel de
klokbron
voor de T3-
controller
in

klokbro
n
{intern
| lijn

Dit voorbeeld geeft
een PA-MC-T3 op een
VIP in
interfaceprocessorsleu
f 1 op om een
lijnklokbron te
gebruiken.
Router(config)#

controller t3 1/0/0

Router(config-

controller)#

clock source line

Dit voorbeeld geeft
een PA-MC-T3 op een
Cisco 7200 Series
router op om een

-



interne klokbron te
gebruiken.
Router(config)#

controller t3 1/0

Router(config-

controller)#

clock source line

1 door de gebruiker opgegeven T3-kabellengtes zijn als volgt ingedeeld in bereik: 0-49 en 50-450.
Als u een kabellengtewaarde ingaat die in één van deze bereiken valt, wordt het bereik gebruikt
waarbinnen die waarde van toepassing is.

T1-lijnen configureren

U kunt een logische kanaalgroep op een T1-lijn maken met behulp van een van deze twee
controllers, naar gelang van de gekanaliseerde configuratie:

t1 t1-lijn-aantal kanaal-groep kanaal-groep-aantal timeslot lijst-van-tijd [snelheid {56} |
64}]waarin:t1-line-number is 1 tot 28 (alle 28 T1 lijnen kunnen meer dan één logische
kanaalgroep hebben).kanaal-groep definieert een logische kanaalgroep om een
gekanaliseerde T1 lijn te zijn (T1 lijnen 1 tot 28 kunnen worden gekanaliseerd).kanaal-groep-
nummer is 0 tot 23.timeslot lijst-van-timeslot kan 1 tot 24 zijn of een combinatie van
subbereiken binnen 1 tot 24 (elke subreeks is een lijst van tijdslots die de T1-lijn
vormen).snelheid {56 | 64} is een optioneel argument dat de snelheid van een tijdsleuf
aangeeft om 56 kbps of 64 kbps te zijn.Tabel 4 toont de configuratie van logische
kanaalgroep 20 op T1 lijn 1 die gekanaliseerde tijdsleuven 1 tot en met 5 en 20 tot en met 23
toegewezen.U kunt een logische kanaalgroep uit een T1-lijn (of een T1-lijn) verwijderen met
de controller-opdracht die geschikt is voor uw gekanaliseerde configuratie als volgt:

1.

op t1 t1-line-number kanaal-groep kanaal-groep-nummerwaarin:t1-line-number is 1 tot
28.kanaal-groep-nummer is 0 tot 23.

2.

Tabel 2 toont hoe logische kanaalgroep 10 uit gekanaliseerde T1 lijn 1 moet worden verwijderd.

Tabel 2 - Opdrachten om logische kanaalgroep 10 uit gekanaliseerde T1 lijn 1 te verwijderen

doel Opdra
cht Voorbeeld

Aanvullend
e
informatie

Een groep
logische
kanalen op
een T1 lijn
maken

t1 t1-
lijn-
numm
er
kanaal
-groep
kanaal
-groep-
numm
er

Dit voorbeeld is voor
interface 0 op een
poortadapter in sleuf
1.
Router(config)#

controller t3 1/0

Router(config-

controller)#

1 1 channel-group 20

timeslots 1-5, 20-23

-

Een
kanaalgroep
uit een T1-lijn
verwijderen

op t1
t1-line-
numbe
r
kanaal

Dit voorbeeld is voor
interface 0 op een
poortadapter in sleuf
1.
Router(config)#

-



-groep
kanaal
-groep-
numm
er

controller t3 1/0

Router(config-

controller)#

no t1 1 channel-

group 10

Instellen van
het formaat
op een T1-lijn

t1 t1-
line-
numbe
r
framin
g {esf]
| sf.

Dit voorbeeld stelt
Superframe (SF) in
voor T1 lijn 6.
Router(config)#

controller t3 1/0

Router(config-

controller)#

t1 6 framing sf

Standaardf
ormaat is
uitgebreid
Superfram
e (ESF).

Detectie of
opwekking
van een geel
alarm in- en
uitschakelen

[no] t1
t1-line-
numbe
r- geel
|
genera
tie}

In dit voorbeeld
wordt de detectie
van een geel alarm
uitgeschakeld op
een T1 regel
nummer 6.
Router (config-

controller)#

no t1 6 yellow

detection

Wanneer u
SF-indeling
selecteert,
dient u te
overwegen
de detectie
van geel
alarm uit te
schakelen,
omdat het
gele alarm
met de SF-
indeling
niet correct
kan worden
gedetectee
rd.

Instellen van
het ESF-
formaat voor
T1-lijn 16

t1 16
opstelli
ng esf

In dit voorbeeld
wordt het formaat
van het ESF voor
T1-lijn 16
vastgesteld.
Router(config)#

controller t3 1/0

Router(config-

controller)#

t1 16 framing esf

-

Stel interne
klokbron op
een T1-lijn in

t1 t1-
lijn-
aantal
klokbro
n
{intern
| lijn

Dit voorbeeld vormt
T1 lijn 1 om een
interne klokbron op
een VIP in sleuf 1
van de
interfaceprocessor
te gebruiken.
Router(config)#

controller t3 1/0/0

Router(config-

controller) #

t1 1 clock source

internal

t1-line-
number is
1 tot 28. De
standaardkl
okbron is
intern. U
kunt de
klokbron
instellen
voor
gebruik van
interne
blokkering
voor



testdoelein
den. Eén
uiteinde
van een
T1-circuit
moet de
klokbron
leveren.

Lijnklokbron
op een T1-lijn
instellen

t1 t1-
lijn-
aantal
klokbro
n
{intern
| lijn

Dit voorbeeld vormt
T1 lijn 16 die een lijn
klokbron op een VIP
in sleuf 1 van de
interfaceprocessor
gebruikt.
Router(config)#

controller t3 1/0/0

Router(config-

controller)#

t1 16 clock source

line

-

Opmerking: Nadat een T1-lijn is ingesteld, verschijnt deze als seriële interface in de Cisco IOS®-
software. Daarom zijn alle configuratieopdrachten voor een seriële interface beschikbaar. Niet alle
opdrachten gelden echter voor de T1-lijn. Alle insluitingsformaten, zoals PPP, HDLC, SMDS en
Frame Relay zijn van toepassing op de geconfigureerde T1-lijn. De insluiting kan worden ingesteld
met behulp van de opdrachten voor de seriële interfaceconconfiguratie. Alle switching typen die
van toepassing zijn op een seriële interface, waaronder optimale switching, zijn ook van
toepassing op de geconfigureerde T1-lijn.

Controleer de T3-configuratie

Dit deel bevat verificatieinformatie voor de T3-configuratie.

Router# show controllers t3 1/0/0/1

T3 1/0/0 is up.

CT3 H/W Version : 3, CT3 ROM Version : 0.79, CT3 F/W Version : 0.29.0

T3 1/0/0 T1 1

No alarms detected.

Clock Source is internal.

BERT test result (running)

   Test Pattern : 2^11, Status : Sync, Sync Detected : 1

   Interval : 5 minute(s), Time Remain : 5 minute(s)

   Bit Errors(Since BERT Started): 6 bits,

   Bits Received(Since BERT start): 8113 Kbits

   Bit Errors(Since last sync): 6 bits

   Bits Received(Since last sync): 8113 Kbits

7200-1#show controller t3

T3 1/0 is up.  Hardware is CT3 single wide port adapter

  CT3 H/W Version : 1.0.1, CT3 ROM Version : 1.1, CT3 F/W Version : 2.4.0

  FREEDM version: 1, reset 0 resurrect 0

  Applique type is Channelized T3

  Receiver has loss of signal.

  MDL transmission is disabled

  FEAC code received: No code is being received



  Framing is M23, Line Code is B3ZS, Clock Source is Line

  Rx throttle total 0, equipment customer loopback

  Data in current interval (0 seconds elapsed):

     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation

     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs

     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs

     0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs

     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

Tabel 3 beschrijft de velden voor de show controllers t3 opdracht.

Tabel 3 - Velden voor de tonen controllers t3 Opdracht
Veld Beschrijving

T3 1/4/0
is
omhoog

Dit betekent T3 controller aangesloten op
deze Cisco AS5800 toegangsserver in shelf
1, sleuf 4, poort 0 is omhoog. De status van
de controller kan omhoog, omlaag of
administratief omlaag zijn. Loopback-
omstandigheden worden weergegeven door
lokaal geladen of op afstand geladen.

Type
applicatie
is ...

Dit beschrijft het type controller.

Geen
alarmen
gedetecte
erd

Alle alarmen die door de controller zijn
gedetecteerd, worden hier weergegeven. Hier
is de lijst met mogelijke alarmen:

Transmitter stuurt op afstand alarm.●

De zender stuurt een
waarschuwingssignaal.

●

Ontvanger heeft signaalverlies (LOS).●

Ontvanger krijgt AIS.●

Ontvanger heeft verlies van frame (LOF).●

Ontvanger heeft extern alarm.●

Ontvanger heeft geen alarm.●

MDL-
transmissi
e ...

De status van de onderhoudsgegevens Link
(MDL), die mogelijk is ingeschakeld of
uitgeschakeld wordt hier aangegeven. Dit
wordt gebruikt om prestatiegegevens en
besturingssignalen over het netwerk naar de
verste T3-eenheid te dragen. Het is de
tegenhanger van Faciliteitsdatalink (FDL) in
een T1-verbinding.

Ontvange
n FEAC-
code

Dit geeft aan of er al dan niet een verzoek
van een verre-eindalarmcode wordt
ontvangen. Hier volgt een lijst met mogelijke
waarden:

T3 FOUT (SA).●

T3 LOS/HBER.●

T3 out-of-frame.●

T3 AIS ontvangen.●

T3 CIJFER ontvangen.●

T3 Falen (NSA).●



Vaak gelaatstrek. Falen (NSA).●

Meerdere T1/DS1 LOS/HBER.●

T1/DS1-exemplaar. Falen.●

Enkelvoudige T1/DS1 LOS/HBER.●

T1/DS1 = FOUT (NSA).●

Er wordt geen code ontvangen.●

Framing
is ...

Dit duidt op het standaard T3-framing type,
dat M23, C-bits of Auto-detectie kan zijn.

Lijncode
is ...

Dit geeft het standaard T3-
lijncoderingsformaat aan. In dit voorbeeld is
het lijncoderingsformaat bipolaire substitutie
3-nul (B3ZS).

Klokbron
is ...

Dit toont de bron van het
synchronisatiesignaal (kloktijd), dat regel of
inwendig kan zijn. In dit voorbeeld geeft de lijn
het kloksignaal.

Gegeven
s in
huidige
periode ...

Dit levert summiere statistieken voor T3
signaalkwaliteit voor het huidige interval van
900 seconden (15 minuten). In dit voorbeeld
zijn de statistieken voor de huidige partiële
intervallen. Statistieken rollen om de 15
minuten in de accumulatiebuffer van 24 uur.
De oudste periode van 15 minuten valt van de
achterkant van de accumulatiebuffer van 24
uur.

Overtredi
ngen van
lijncode

Dit levert een telling op van zowel bipolaire
schendingen (BPV's) als excessieve Zeros
(EXZ's) die optreden gedurende de
accumulatieperiode. Een EXZ verhoogt de
Line Code Violations (LCV) met één ongeacht
de lengte van de nulstring.

P-bits
coderings
schendin
g

Dit toont het voorkomen van een P-bit parity
error event. Een P-bit parity error event is het
optreden van een ontvangen P-bit code op
het T3 M-frame die niet identiek is aan de
corresponderende lokaal berekende code. Dit
wordt PCV genoemd.

C-bits
coderings
schendin
g

Dit geeft het aantal coderingsschendingen
aan die via de C-bits gerapporteerd worden.
Voor C-bit parity is dit het aantal CP-bit parity
fouten dat in het accumulatie-interval
voorkomt. Dit wordt CCV genoemd.

P-bits Err
Secs

Dit toont het aantal seconden met een of
meer PCV's, een of meer out-of-frame defects
of een gedetecteerde inkomende AIS. Dit
profiel wordt niet verhoogd wanneer niet
beschikbare seconden (UAS) worden geteld.

P-bit
Ernstig
Err Secs

Dit toont het aantal seconden met 44 of meer
PCV's, een of meer out-of-frame defects of
een gedetecteerde inkomende AIS. Deze



calculator wordt niet verhoogd wanneer niet
beschikbare seconden worden geteld.

Ernstig
fout bij
het
maken
van secs

Dit geeft het aantal seconden aan met een of
meer out-of-frame defects of een
gedetecteerde inkomende AIS.

Niet
beschikba
ar Secs

Dit toont het aantal seconden gedurende
welke de interface niet beschikbaar was in dit
interval. Dit wordt UAS genoemd.

Secties
voor
lijnen fout

Dit toont het aantal seconden in dit interval
tijdens één of meer codeovertredingen, of één
of meer LOS defecten.

C-bits
fouten

Dit geeft het aantal seconden aan met een of
meer C-bits codeovertredingen (CCV), een of
meer Out-of-Frame defecten of een
gedetecteerde inkomende AIS. Deze
maatstaf wordt niet verhoogd wanneer UAS's
worden geteld. Dit wordt CES genoemd.

C-bit
ernstig
geregene
reerde
secs

Dit geeft het aantal seconden aan met 44 of
meer CCV’s, een of meer Out-of-Frame
defects of een gedetecteerde inkomende AIS.
Deze maatstaf wordt niet verhoogd wanneer
UAS's worden geteld.

Totaal
Gegeven
s
(intervalle
n van 15
minuten)

Dit levert summiere statistieken voor T3
signaalkwaliteit voor intervallen van 15
minuten. De tellers in dit gegevensblok
worden elke 24 uur gewist (intervallen van 96
uur).

CT3 Trunk-kaart - Overzicht op Cisco AS5800/AS5850

Deze sectie verschaft informatie over gekanaliseerde T3 (CT3) Trunk-kaarten en legt uit hoe u
een CT3 trommelkaart kunt verwijderen en vervangen in het Cisco 5814 shelf chassis.

De universele Cisco AS5800 toegangsserver ondersteunt een CT3 ingress interface, die
asynchrone aggregatie van gekanaliseerde interfaces biedt en multiplexing op één T3-
voorziening. De CT3 kofferkaart is geïnstalleerd in de Cisco 5814 chassis van de kiesplank in
sleuven 0 tot sleuf 5. De Cisco AS5800 ondersteunt momenteel twee CT3 boomstamkaarten.

De CT3 kofferkaart bevat een on-board M13 multiplexer, die 28 afzonderlijke T1 lijnen in één T3
lijn vermenigvuldigt. Elke CT3 boomkaart die in Cisco 5814 kiesschema is geïnstalleerd bevat alle
noodzakelijke functionaliteit om verbinding signalering en inkomende digitale oproepen te
beëindigen.

Afbeelding 2 toont de CT3-trommelkaart.

Afbeelding 2 - CT3 Trunk-kaart



Elke CT3 trommelkaart:

Biedt fysieke beëindiging voor wel 672 sessies.●

Biedt digitale beëindiging voor wel 256 DS0-verbindingen (gesprekken) met behulp van on-
board Data Link Control (HDLC)-controllers.Opmerking: Het D-kanaal van een PRI gebruikt
één kanaal van een HDLC-controller.

●

Verwijdert het vormgeven en ingesloten signaleren bits (of voegt deze toe, afhankelijk van de
richting van de stroom) en demultiplexing van de oproepen. De gefragmenteerde CPU stuurt
de gegevensstroom naar aan boord van time-Division Multiplexing (TDM)-bronnen, die elke
oproep uitsplitsen en elke oproep doorgeven aan een geschikt gespreksafgiftemiddel. Digitale
of ISDN-geïnitieerde oproepen worden afgesloten aan boord van de CT3-trommelkaart op
HDLC-controllers.Opmerking: Elk D-kanaal gebruikt een HDLC-controller.Opmerking: Analoge
modemoproepen worden doorgegeven via de TDM-bus met inbelplank naar een beschikbare
modembron. De systeemsoftware controleert modems- en HDLC-resourcemanagement.

●

Reageert op tijdgevoelige signalering. Elke CT3 boomkaart kan twee klokken van om het
even welke 28 poorten leveren. U kunt prioriteiten aan deze klokken toewijzen of de
standaardwaarden accepteren die door de software zijn toegewezen.

●

Verwerkt het tellen van informatie om prestaties te controleren.●

Ondersteunt online invoeging en verwijdering (OIR), een functie die u in staat stelt om een
kofferkaart te verwijderen en te vervangen in het Cisco 5814 kiesschema, terwijl het systeem
in werking is, maar andere kaarten en hun bijbehorende oproepen niet ontwricht. Als u een
kofferkaart verwijdert terwijl het systeem in werking is, worden alle oproepen geassocieerd
met de CT3 lijnen op die kaart ingetrokken. Bel die door andere koffertjes of modemkaarten

●



worden verwerkt, wordt echter niet beïnvloed. Zie het gedeelte Online invoegen en
verwijderen van het document Card Verwijderen en invoegen voor meer informatie.

Afbeelding 3 toont twee boomkaarten die in een volledig geconfigureerd Cisco 5814-chassis met
kiesschema zijn geïnstalleerd.

Afbeelding 3 - Cisco 5814 chassis met kiesshelf volledig geconfigureerd met Trunk-kaarten

Knipperen

Alle Cisco AS5800 de boomkaarten van de toegangsserver gebruiken de zelfde zendklok. Deze
kloktijd kan uit deze bronnen afkomstig zijn:

TDM klokbron-Een prioriteitswaarde van 1 tot 50 die op een klokbron wordt toegepast
wanneer meerdere klokbronnen worden gebruikt.

●

Externe klokbron-Een klokbron extern aan de toegangsserver.●

Klokken worden geprioriteerd door sleufnummer (slots 0 tot 5). De klok met de hoogste prioriteit
wordt geselecteerd van de kaart in sleuf 0, en gebruikt als de standaardkloktijd. Als deze kloktijd
mislukt, wordt de hoogste prioriteit kloktijd van de kaart in sleuf 1 de standaardkloktijd, enzovoort.

De achterste kaart stuurt de klokken naar de wijzerplaat controller. De controller op de kiesschijf
selecteert de klok met de hoogste prioriteit als de primaire klok van het systeem, en de rest van de
klokken blijft in een geprioriteerde back-upwachtrij.

//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/as5800/software/configuration/guide/rem_ins.html#38639
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/as5800/software/configuration/guide/rem_ins.html#38639
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/as5800/software/configuration/guide/rem_ins.html


In plaats van het standaardalgoritme voor klokselectie te gebruiken, kunt u klokken door globale
configuratie specificeren, en een maximum van twee klokken per boomstamkaart selecteren.

Als u minder dan twee klokken op een kofferkaart configureren en alle andere geconfigureerde
klokken falen, gebruikt de klokselectie een beroep op het standaardalgoritme op die kaart, en
wordt de tweede kloktijd automatisch geselecteerd.

CT3-blokkering

CT3 boomkaarten worden gewoonlijk aan een extern apparaat bevestigd, zoals een digitaal
Access and Crossconnect System (DACS) of Add-Drop Multiplexer (ADM). Voor deze point-to-
point link is één klokbron nodig waaraan de CT3-link is gekoppeld. U moet bepalen of u wilt dat de
CT3.1.klokkaart of een extern apparaat als primaire klokbron gebruikt worden, en moet het
dienovereenkomstig tijdens het softwareconfiguratie proces configureren.

CT1-blokkering

De CT3 kofferkaart heeft 28 T1-boeren die hun klok altijd van de lijn halen. Als resultaat hiervan is
het configureren van T1 klokbronnen niet toegestaan.

LED- en alfanumerieke indicatielampjes

Het CT3 hoofdkaartvoorpaneel is ontworpen met LED en alfanumerieke displays om de status van
de hoofdkaart aan te geven (zie figuur 4).

Afbeelding 4 - CT3 Frontpaneel van de Trunk-kaart en alfanumerieke indicatielampjes



Tabel 4 bevat een lijst van de CT3-boomkaart-LEDs en hun functies.

Tabel 4 - CT3 Trunk-kaartLEDs en hun functies
LED Kleur Beschrijving

PWR Groe
n

Voeding—Licht op als stroom is
ingeschakeld.

MAK
EN Geel Onderhoud—Lichten om aan te geven dat

de functiekaart klaar is voor OIR.

HCP
U

Groe
n

Host CPU-verlichting wanneer wordt
vastgesteld dat de geassocieerde CPU
zich in een goede werkomstandigheden
bevindt; schakelt uit als er een foutmelding
of code wordt gedownload .

FCP
U

Groe
n

Het vormgeven van datalink-Lichten
wanneer de geassocieerde FDL CPU is
bepaald in goede werkomstandigheden, en
sluit uit wanneer er een foutvoorwaarde is,
of wanneer code wordt gedownload.

LAL
M Geel

Plaatselijk alarm—Lichten om aan te geven
dat een T1 alarm toestand door software
voor een bepaalde poort is aangetroffen.
Deze blijft UIT als de toestand normaal is.

RAL
M Geel

Afstandsalarm—Lichten om aan te geven
dat de alarmconditie T1 door software voor



een bepaalde poort is aangetroffen; blijft
UIT als de toestand normaal is.

NLO
PPE
N

Geel

Netwerk loop-Lichten om aan te geven dat
minstens één T1 niet beschikbaar is
(statusindicator). Deze blijft UIT als de
toestand normaal is.

T3E
N

Groe
n 1

Schakel—Lichten in om een CT3-kaartlijn
verbinding aan te geven die normaal
gebruik mogelijk maakt.

T3L
OOP2

Geel3
Loopback-Lampjes om aan te geven dat
een loopback conditie op de CT3 lijn
bestaat en software gecontroleerd is.

LOS Geel3

Verlies-van-signaal-Lichten om aan te
geven dat de CT3-camera een verlies van
signaal ervaren (175 opeenvolgende
nullen).

AIS Geel3

Alarmindicatielampje — Lichten om de
aanwezigheid van AIS aan te geven in de
ontvangen CT3-lijn. Licht om aan te geven
dat er een T3-alarmconditie is en blijft UIT
als de bedrijfstoestand normaal is.

FER
F

Geel3
Ver-eind ontvangen mislukking-Lichten om
ver-eind te wijzen ontvangen mislukking op
de CT3 lijn.

OOF Geel3
Out-of-frame-lampen om een out-of-frame
toestand op de CT3-lijn aan te geven.

1 Dit indicatielampje moet branden voor een correct CT3-
programma. 2 Wanneer in loopback-modus, stelt dit
diagnostiek in staat om lokale CT3-testen uit te voeren
zonder externe ondersteuning. De CT3-lijn wordt niet
door deze conditie beïnvloed en blijft dus los en open. 3
Deze LED moet uit zijn voor een juiste CT3-bediening.

Trunk-kaartconnectors

Het CT3 voorpaneel is ontworpen met twee typen kabelconnectors (zie figuur 5). De BNC-
connectors worden gebruikt voor het aansluiten van de kabels die de T3-signalen dragen. De
bantam-aansluitingen worden gebruikt voor lokale BERT-circuittests op DS1-niveau.

Afbeelding 5 - CT3 Trunk Card-connectors



Kabels

De CT3 boomkaart gebruikt gemeenschappelijke BNC coaxiale kabelconnectors (zie figuur 6), om
45 Mbps signalen door een kabel van 75 ohm te ontvangen en verzenden. Er zijn twee vrouwelijke
BNC-connectors:

Eén voor T3-verzendgegevens.●

Eén voor T3 ontvangt gegevens.●

Afbeelding 6 - CT3 coaxiale kabel van 75 ohm

CT3 Trunk-kaart - Overzicht op AS5350/AS5400

De procedure voor de installatie en configuratie van een CT3-kaart is identiek voor AS5350 en
AS5400.

De cijfers in deze sectie tonen de nummering en installatie van sleuven voor AS5350 en AS5400.

Afbeelding 7 - nummering met sleuven op Cisco AS5350-chassis



Afbeelding 8 - voor AS5350, T3 DFC (AS535-DFC-CT3)

Afbeelding 9 - Installeer de T3 DFC in Cisco AS5350

Afbeelding 10 - nummering met sleuven op Cisco AS5400-chassis

Afbeelding 11 - Installeer de T3 DFC in Cisco AS5400



Voer de opdracht show chassis in in bevoorrechte EXEC-modus voor AS5350 of AS5400 om de
sleuf te bepalen waarin CT3-DFC is. Gebruik dat sleufnummer tijdens het configureren van T3-lijn
of controller.

AS5350# show chassis slot

Slot 1:

DFC type is AS5350 Empty DFC

DFC is not powered

OIR events:

        Number of insertions = 0, Number of removals = 0

Slot 2:

DFC type is AS5350 CT3 DFC

OIR events:

        Number of insertions = 0, Number of removals = 0

DFC State is DFC_S_OPERATIONAL

Slot 3:

DFC type is AS5350 Empty DFC

DFC is not powered

OIR events:

        Number of insertions = 0, Number of removals = 0

De AS54-DFC-CT3 boomstamkaart voor AS5400, en AS535-DFC-CT3 routekaart voor AS5350,
bieden 28 individuele T1 kanalen (gebundeld in T3) voor seriële transmissie van gegevens aan.
De CT3 link ondersteunt het onderhoudsdatalink-kanaal in de C-bit parity-modus, en ook payload-
en netwerkachtergronden. De T1s die in de CT3-link zijn verveelvoudigd, een ondersteunende
gegevenslink (FDL) in uitgebreide superframe (ESF)-vormgeving.

Besturingsnummering

De CT3-nummeringsconventie is dFC-sleuf/poort in CLI-opdrachten. De nummering van de sleuf
van de Trunk begint bij het moederbord en werkt omhoog van links naar rechts. Slot 0 is
gereserveerd voor het moederbord. Trunk-kaart-slots zijn sequentieel genummerd van 1 tot 7.
Poortnummerwaarde is altijd 0.

Onder CT3 is de CT1 controller nummering conventie dfc-sleuf/port:channel in CLI opdrachten.
Poortnummeringswaarden variëren van 1 tot 28.



Opdracht doel

Stap 1
AS5400> Wachtwoord
inschakelen:
wachtwoord AS5400#

Hiermee schakelt u de
modus in. Voer het
wachtwoord in. U bent
in de modus voor
inschakelen wanneer
de melding AS5350# of
AS5400#wijzigt.

Stap 2

AS5400#

aanvalsterrein Voer
configuratieopdrachte

n in, één per regel.

Einde met CNTL/Z.

AS5400

(configuratie)#

Hiermee voert u de
mondiale
configuratiemodus in.
U bent in mondiale
configuratiewijze
wanneer de prompt
verandert in AS5350
(configuratie)# of
AS5400

(configuratie)#.

Stap 3

AS5400

(configuratie)#

controller T3/0 AS5400
(configuratie-

controller)#

Hiermee wordt de
configuratiemodus
van de controller
ingeschakeld om de
T3 controller te
configureren voor
sleuf 1 poort 0.
Sleufwaarden variëren
van 1 tot 7. Het
poortnummer is altijd
0.

Stap 4
AS5400 (configuratie-

controller)# vormend
c-bit

Voer het vormtype
van uw telco in: c-bits
of m23.

Stap 5
AS5400 (configuratie-

controller)#

klokbronlijn
Voer de klokbron in:
binnen of in lijn.

Stap 6
AS5400 (configuratie-

controller)#

kabelkasten 450

Geef uw kabellengte
op: waarden variëren
van 0 tot 450 voet.

Stap 7

AS5400 (configuratie-

controller)# t1 1-28
controller of AS5400
(configuratie-

controller)# t1 1-
10,15-20,23
controller

Configureert uw T1-
controllers. Het bereik
is 1 tot 28. In dit geval
worden alle 28 T1s
tegelijk ingesteld.
Omits gespecificeerde
T1-controllers en
andere voorzieningen.
In dit geval zijn T1-
controllers 11-14, 21,
22 en 24-28 niet
opgenomen.
Opmerking: deze CLI-
opdracht is alleen



achterwaarts
compatibel.

Stap 8
AS5400 (configuratie-

controller)# Ctrl-Z
AS5400#

Geeft terug om mode
in te schakelen.

Controleer de controller

Om te verifiëren dat uw controller is geïnstalleerd en dat er geen alarmen zijn gemeld, voert u de
opdracht Show controller in en specificeert u het controletype, sleuf en poortnummers.

AS5400# show controller t3 1/0

T3 1/0 is down.

  Applique type is Channelized T3

  Transmitter is sending remote alarm.

  Receiver has loss of signal.

  FEAC code received: No code is being received

  Framing is M23, Line Code is B3ZS, Clock Source is Line

  Data in current interval (330 seconds elapsed):

     0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation

     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs

     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs

     0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs

     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

  Total Data (last 24 hours)

     9944 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation,

     0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs,

     0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs,

     86400 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs,

     0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

Zie T1-lijnen configureren voor het configureren van individuele T1 lijnen.

Gebruik de Test-poort

Het CT3-frontpaneel van de trommel is ontworpen met een alfanumerieke weergave om de status
van de trommel en de informatie over de poortcontrole te verschaffen (zie figuur 4).

Test-port functionaliteit wordt ondersteund door Cisco IOS® softwarerelease 12.0(6)T en latere
versies.

Overzicht van testpoorten: Trunk-kaartjacks

De testpoort is een set van bantam jack connectors onderaan het CT3 frontpaneel (zie figuur 5).

Met de bantam-aansluitingen kan een extern testapparaat (bijvoorbeeld een FIREBERD-
testapparaat) worden aangesloten om een van de 28 afzonderlijke T1-circuits in druppelstand en -
invoegmodus te testen, of om een afzonderlijk T1-circuit in de monitormodus te bewaken.

In de droger-en-invoegmodus komt de T1-lijn niet langer in gebruik. Om accidenteel gebruik
van de drukknop in de droger-en-invoegmodus te voorkomen, gebruikt u de opdracht
bevoorrechte EXEC-stam om de druppel-en-invoegmodus op de gespecificeerde T3-controller

●



uit te schakelen.
In de monitor-modus kunt u alleen de invoerkant van de T1-lijn bewaken. De T1-lijn die wordt
bewaakt, wordt niet onderbroken en de lijn onderhoudt zijn HDLC- en modemverbindingen via
TDM.

●

Drop & Insert-modus

De opdracht voor de uitrollijst met bevoorrechte EXEC-rechten wordt gebruikt om de uitrolmodus
op een T3-controller in- of uit te schakelen. Wanneer het systeem voor het eerst opgestart is,
wordt de droger-en-invoegmodus uitgeschakeld aan alle T3-controllers.

Voltooi de volgende stappen om een bepaalde T1-lijn naar de testpoort te laten lopen:

Laat en invoegmodus inschakelen door de uitrollijst van de teststam op bevoorrechte EXEC-
opdracht in te voeren.
AS5800# test trunk drop-insert on shelf/slot/unit

Opmerking: de plank/sleuf/eenheid identificeert de T1 aan de CT3-controller.

1.

Druk op de drukknop onder de LED en laat deze snel los om naar het poortnummer te
schakelen. De drukknop is in figuur 4 aangeduid met "MONITOR #".Opmerking: U moet de
drukknop binnen 2 seconden loslaten om door de poortnummers (van 1 tot 28) te gaan. Na
poort 28, keert de weergave terug naar poort 1.

2.

Houd de drukknop twee of meer seconden ingedrukt.De letter "D" (aanduiding van het
druppeltje) wordt weergegeven op het voorpaneel LED, erop wijzend dat de specifieke T1-lijn
naar de testpoort is gevallen.Opmerking: Druk nogmaals op de drukknop om een ander
poortnummer te selecteren en houd deze twee of meer seconden ingedrukt. U kunt nu
overschakelen naar een ander poortnummer.

3.

Schakel de droger- en invoegmodus uit na het testen van de T1-lijnen. We raden u aan om
de uitrolmodus uit te schakelen om te voorkomen dat de drukknop per ongeluk op de CT3-
plank wordt gebruikt.Wilt u de uitrolmodus uitschakelen, dan voert u de opdracht voor
bevoorrechte EXEC-opdracht in de teststam op:
AS5800# test trunk drop-insert off shelf/slot/unit

4.

Monitormodus

U kunt een individueel T1-circuit in de monitormodus bewaken.

Voltooi de volgende stappen om een bepaalde T1-lijn in de testpoort te controleren:

Controleer of de uitrolmodus is uitgeschakeld aan de CT3-controller. Typ daartoe de
opdracht tonen:
AS5800# show controller t3 shelf/slot/unit

Hier is de voorbeelduitvoer van de opdracht Show controller t3 indien de invoegmodus is
uitgeschakeld:
AS5800# show controller t3 1/1/0

T3 1/1/0 is up.

Applique type is Channelized T3

No alarms detected.

1.



FEAC code received: No code is being received

Framing is M23, Line Code B3ZS, Clock Source is Internal

Drop-insert is disabled

Data in current interval (90 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation

0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs

0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs

0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs

0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

AS5800#

N.B.: Als het display aangeeft dat de beëindigen-invoegen is ingeschakeld, herhaalt u Stap 4
in de procedure Drop-Insert Mode.
Druk op de drukknop onder de LED en laat deze snel los om naar het poortnummer te
schakelen. De drukknop is in figuur 4 aangeduid met "MONITOR #".Opmerking: U moet de
drukknop binnen twee seconden uitschakelen om door de poortnummers (van 1 tot 28) te
gaan. Na poort 28, keert de weergave terug naar poort 1.

2.

Houd de drukknop twee of meer seconden ingedrukt.De letter "M" (aanwijzende monitor)
wordt in het voorpaneel weergegeven. Dit geeft aan dat u de bepaalde T1-lijn kunt bewaken
in de testpoort.Opmerking: Druk nogmaals op de drukknop om een ander poortnummer te
selecteren en houd deze twee of meer seconden ingedrukt. U kunt nu overschakelen naar
een ander poortnummer.

3.

Specificaties

Tabel 5 bevat de CT3 romp kaartspecificaties.

Tabel 5 - CT3 Trunk-kaartspecificaties
Beschrijving Specificaties

Afmetingen
H x W x L

15,4 x 0,08 x 18,7 inch. (39,12 x 0,203 x
47,5 cm) zonder de drager 15,5 x 1,23 x
19 inch. (39,37 x 3,12 x 48,26 cm) met de
drager.

Gewicht 3,6 kg (8 lb).
Transmissieb
it rate 44.736 Mbps.

MTBF1 Meer dan 50.000 uur.
Stroomvereis
ten

+3,3 VDC, 8A, ±5% +5,0 VDC, 15 A, ±
5%.

Regelgeving

Veiligheid: UL 1950, CSA 22.2 No. 950,
EN60950, AUSTEL TS001, AS/NZS 3260,
IEC 950. Emissies: CFR 47 Part 15 Class
B(FCC), CISPR22 Class B, EN55022
Class B, AS/NRZ 3548 Class B, ICES003,
VCCI Klasse B. Immuniteit: IEC 1000-3-2,
IEC 1000-3-3, IEC-1000-4-2, IEC-1000-4-
3, IEC-1000-4-4, IEC-1000-4-5, IEC-1000-
4-6, 000-4-11, EN50082-1, EN50082-2.
Raadpleeg voor aanvullende informatie
over de naleving het informatiedocument
over naleving en veiligheid van de
regelgeving dat bij het hulpmiddel is



gevoegd.
1 MTBF = Gemiddelde tijd tussen mislukkingen.

Sluit de Trunk-kaartkabels aan

De CT3 boomkaart gebruikt gemeenschappelijke vrouwelijke BNC coaxiale kabelconnectors om
45-Mbps signalen door een kabel van 75 ohm te ontvangen en verzenden. Er zijn twee
vrouwelijke BNC-connectors:

Eén voor T3-verzendgegevens.●

Eén voor T3 ontvangt gegevens.●

Gebruik een coaxiale kabel van 75 ohm om de T3-lijnen aan te sluiten (zie afbeelding 6).

Voltooi de volgende stappen om de T3-lijnen aan te sluiten:

Sluit het uiteinde van de T3-kabel rechtstreeks aan op het BNC-aansluitpunt op de
kofferkaart (zie afbeelding 12).Afbeelding 12 - CT3 Trunk-kaart - BNC-kabelverbindingen

1.

Sluit het netwerkeinde van uw CT3-kabel aan op uw externe netwerk.2.

Lengte kabel configureren

Wanneer u uw CT3 boomkaarten vormt, moet u de lengte van de kabel opnemen die op de kaart
is aangesloten. Om deze lengte te specificeren, gebruikt u de opdracht kabelengte en wijst u de
lengte van de DS3-kabel aan. De kabellengte is een aantal poten van 0 tot 450.

Wanneer u uw systeem voor CT3 lijnen vormt, moet u ook extra opdrachten omvatten om het
vormen, lijncode, klokbron, signalering, etc. te definiëren.

Raadpleeg voor extra softwareinformatie de Cisco AS5800 Universal Access Server-handleiding,
beheer, onderhoud en provisioning die met uw systeem was meegeleverd.

Dit vult de installatieprocedure van de kofferkaart af.



Controleer en probleemoplossing de installatie van de Trunk-kaart

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat de configuratie van de
trommelkaart goed werkt.

Wanneer u voor het eerst uw Cisco AS5800 inschakelt, lichten alle LEDs op terwijl het systeem
een serie diagnostiek uitvoert. Nadat het systeem de eerste diagnostiek passeert, worden alle
LEDs uitgeschakeld. De LEDs gaat vervolgens weer branden zoals in tabel 4 beschreven wordt.

Om de hardware-installatie te voltooien, controleert u of de LEDs van de hoofdkaart correct
werken. Om dit te doen, observeer deze LED-staten:

Het indicatielampje AAN is.Als het LED-apparaat uitgeschakeld blijft, controleert u of de kaart
correct is geplaatst.Als het apparaat LED op andere boomkaarten in de kiesschappen brandt,
probeer dan de hoofdkaart in een andere sleuf te plaatsen. Als geen van de stroom LEDs
licht, controleer dan de stroomaansluitingen van het kiesschema, ingangsmodules en AC-
ingangsvoeding (indien aanwezig).

●

Het LED-indicatielampje HCPU is ingeschakeld.Als het LED-indicatielampje HCPU UIT is,
maar de LED-voeding is ingeschakeld, kan het softwarebeeld niet op de kaart worden
geladen. De controller op de kiesschijf probeert de software automatisch te herladen. Na een
geprogrammeerd aantal pogingen om het software-beeld opnieuw te laden, heeft de controller
van de kieskast de bevoegdheden van de trommelkaart uitgeschakeld en worden alle LEDs
uitgeschakeld.Ga er in dat geval van uit dat de storing het gevolg is van defecte hardware. Zet
de kaart terug naar de fabriek voor vervanging.

●

Het LED-indicatielampje FCPU is ingeschakeld.Als de FCPU-LED uitgeschakeld is wanneer
de HCPU-LED ON is, is de hardware defect of is de software van de computerprocessor
beschadigd. Om te bepalen of de fout met de software te maken heeft, wacht dan terwijl de
optie automatisch opnieuw laden op de controllerkaart van het kiesschema probeert de
softwareafbeelding te herladen. Als de software na het geprogrammeerde aantal pogingen
niet opnieuw geladen is, ga er dan vanuit dat de fout veroorzaakt is door defecte hardware.
Zet de kaart terug naar de fabriek voor vervanging.Zie de Cisco AS5800 Universal Access
Server-installatiehandleiding voor meer informatie over probleemoplossing voor installatie.

●

CT3 Trunk-kaart configureren

Cisco 5814 kiesschema's herkent alleen boomstamkaarten in de sleuven 0 tot 5. Installeer daarom
alleen in de eerste zes sleuven kaarten.

Als u een inbelkaart vervangt door een nieuwe kaart met inbelplank van hetzelfde type te
installeren in dezelfde sleuf, herkent de systeemsoftware de nieuwe kaartinterfaces van de
inbelschijf en brengt deze automatisch omhoog. Er is geen extra configuratie nodig.

Als u een kofferkaart in een andere sleuf installeert dan de kaart die u zojuist heeft verwijderd, is
extra configuratie nodig.

Zie de Cisco AS5800 Universal Access Server-handleiding voor gebruik, beheer, onderhoud en
provisioning die met uw systeem was meegeleverd.

Configuratieopdrachten
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In dit deel wordt de procedure beschreven om uw CT3-kaart te configureren.

Opmerking: Het "/" symbool wordt gebruikt in opdrachten om een fysieke locatie op te geven. Dus
1/0/0 op een T3 poort vertelt u waar u iets in het kiesschema kunt stoppen. Het symbool ":" wordt
gebruikt in opdrachten om een TDM-kanaal in een fysieke poort te specificeren.

Voltooi de volgende stappen om uw CT3-kaart te configureren:

Typ de opdracht activeren.Typ uw wachtwoord. U bevindt zich in een bevoorrechte EXEC-
modus wanneer de melding in AS5800#verandert.
AS5800> enable

Password: password

AS5800#

1.

Voer in de mondiale configuratiemodus in door de opdracht configureerbare terminal in te
voeren. Dit voorbeeld gebruikt de optie voor de eindconfiguratie. U bent in mondiale
configuratiemodus wanneer de prompt verandert in AS5800 (configuratie)#.
AS5800# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

AS5800(config)#

2.

Voer interface loopback 0 in om interface loopback 0 te maken, wat het logische IP-net is dat
alle inbelgebruikersadressen bevat. U bent in interfacemodus wanneer de prompt verandert
in AS5800 (configuratie-als)#.
AS5800(config)# interface loopback 0

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0,

changed state to up

3.

Stel het normale gegevenspad weer in op de bron (lokaal of netwerk).
AS5800(config-if)# loopback local

4.

Gebruik de opdracht no shutdown om de interface in te schakelen. Om de functionaliteit van
een opdracht te deactiveren, typt u nr vóór de opdracht.
AS5800(config-if)# no shutdown

5.

Geef de configuratie van de controller op om de T3-controller-poort te configureren. De enige
wettelijke havenwaarde is 0.
AS5800(config)# controller t3 shelf/slot/0

6.

Geef een optionele tekstbeschrijving op voor de T3-controller.
AS5800(config-controller)# t3 description ascii-string

7.

Geef de waarde van de controller-cabine op, van 0 tot 450 voet.
AS5800(config-controller)# cablelength 200

8.

Typ het gebruikte type T3-framing. C-bit specificeert C-bit parity framing. M23 (standaard)
specificeert M23 multiplexer-framing.
AS5800(config-controller)# framing c-bit

9.

Maak een logische T1 controller van elk van de opgegeven T3 lijntijdsleuven. De ingang
ds1 is een tijdsleuf binnen de T3 lijn met een waarde van 1 tot 28.
AS5800(config-controller)# t1 ds1 controller

10.

Geef de configuratie van de controller op om de T3-controller-poort te configureren. T1-num
is een T1-timeslot in de T3-lijn met een waarde van 1 tot 28.
AS5800(config)# controller t1 shelf/slot/port:t1-num

11.

Configureer de klokbron als een interne klok (intern) of een teruggewonnen kloktijd (lijn).12.



AS5800(config-controller)# clock source line

Configureer de klokprioriteit, wat een waarde is van 1 tot 50.Selecteer een externe
referentiekloktijd of een boomwerkkaart om een vergrendelingsbron te selecteren.Als u een
externe referentiekloktijd gebruikt, is er geen andere CLI nodig. Als u een boomstamkaart
gebruikt, selecteer een sleuf van de wijzerplaat van 0 tot 5.Selecteer het T3 poortnummer,
dat een waarde van 0 heeft.
AS5800(config)# dial-tdm-clock priority {1-50}

{external | trunk-slot} {0-5} ds3-port 0 port {1-28}

13.

Sla de wijzigingen op als het klaar is.
AS5800# copy running-config startup-config

14.

Verificatie

Om uw softwareconfiguratie te controleren kunt u opdrachten voor show invoeren om de
instellingen voor de kloktijd (show-instelbare kloktijd) en de controller (show-controller t3) weer te
geven. Om tonen opdrachten in te voeren, moet u in bevoorrechte EXEC modus zijn. Hier zijn een
paar voorbeelden:

AS5800# show dial-shelf clock

Primary Clock:

--------------

Slot 12:

System primary is 1/1/0:2 of priority 213

TDM Bus Master Clock Generator State = NORMAL

Backup clocks:

Source Slot Port DS3-Port Priority Status State

-------------------------------------------------------------

Trunk 0 1 0 206 Bad Default

Trunk 0 2 0 212 Bad Default

Trunk 1 4 0 225 Good Default

Status of trunk clocks:

-----------------------

Ds3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Slot Port Type 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 0 T3 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

1 0 T3 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B G G G G G G G G

AS5800# show controller t3

T3 1/0/0 is up.

Applique type is Channelized T3

No alarms detected.

FEAC code received: No code is being received

Framing is M23, Line Code is B3ZS, Clock Source is Line.

Data in current interval (751 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation

0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs

0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs

0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs

0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

Total Data (last 16 15 minute intervals):

34989 Line Code Violations, 16414 P-bit Coding Violation,

49331 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs,

0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs,

12 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs,

10 C-bit Errored Secs, 10 C-bit Severely Errored Secs

T3 1/1/0 is up.

Applique type is Channelized T3

No alarms detected.



FEAC code received: No code is being received

Framing is M23, Line Code is B3ZS, Clock Source is Line.

Data in current interval (751 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation

0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs

0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs

0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs

0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

Total Data (last 16 15 minute intervals):

42579 Line Code Violations, 16421 P-bit Coding Violation,

49208 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs,

0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs,

2 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs,

10 C-bit Errored Secs, 10 C-bit Severely Errored Secs

Een typische T3-controllerconfiguratie in een configuratie bestand lijkt als volgt:

T3 controller configuration:

----------------------------

controller T3 1/0/0

framing m23

clock source line

cablelength 224

t1 1 controller

t1 2 controller

t1 3 controller

t1 4 controller

t1 5 controller

t1 6 controller

t1 7 controller

t1 8 controller

t1 9 controller

t1 10 controller

t1 11 controller

t1 12 controller

t1 13 controller

t1 14 controller

t1 15 controller

t1 16 controller

t1 17 controller

t1 18 controller

t1 19 controller

t1 20 controller

t1 21 controller

t1 22 controller

t1 23 controller

t1 24 controller

t1 25 controller

t1 26 controller

t1 27 controller

t1 28 controller

Zo ziet een typische T1-controller uit:

T1 controller configuration:

----------------------------

controller T1 1/0/0:1

framing esf

pri-group timeslots 1-24

controller T1 1/0/0:2

channel-group 0 timeslots 1-24

.



   

.

.

controller T1 1/1/0:28

cas-group 0 timeslots 1-24
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