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Introdução

Este original descreve a introdução das ondas não utilizadas que são monitoradas na
monitoração lateral Ótica da potência no Cisco Transport Controller (CTC) quando você usa 80-
Wavelength Cruz-conecta o cartão (WXC) no dispositivo ONS15454.

Note: É apenas um problema cosmético e não um tráfego impactados. O TNC relata errada
a emissão espontânea amplificada ou a leitura de força amplificada do ruído (ASE) como
potência dos canais.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conceitos de sistema da plataforma do transporte do Multi-serviço (MSTP) e de hardware
WXC conhecimento

●

Princípios do CTC●

O mecanismo do controle de potência automática (APC), tal como ele usa parâmetros
automáticos da instalação do nó (ANS) e o número de canais ativo usados a fim controlar
níveis de potência ótica

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

CTC lançado com mesmos que a versão do nó●

Nó MSTP com o cartão 80-WXC-C●



ONS15454 MSTP com versão de software: 09.604-013-F1813-SPA●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

  

Informações de Apoio

Característica lateral da monitoração da potência

Os Nós do Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) permitem que você ver os níveis da
potência laterais na manutenção > no DWDM > na monitoração da potência do lado > aba Ótica
do lado n, onde n é A, B, C, D. Cada canal existente tem EM e põe PARA FORA sobre cada lado
do nó no caso dos circuitos bidirecionais.

Indica PARA FORA a potência na porta emissora no que diz respeito ao lado a que é referido. É a
última porta do lado antes da primeira porta amplificada no sentido que vai do nó ao período ou à
porta emissora do lado próprio se não há nenhuma porta amplificada.

EM indica a potência na porta de entrada no que diz respeito ao lado a que é referido. É a
primeira porta do lado após a última porta amplificada no sentido que vai do período ao nó ou à
porta de entrada do lado próprio se não há nenhuma porta amplificada.

A edição foi medida ao fazer a monitoração lateral da potência no CTC para o nó MSTP.

As ondas da falsificação são observadas (27, 30, 33, 35, 37, 40 e 41) na monitoração lateral da
potência no CTC para um nó, segundo as indicações de Fig-1. aqui.

Fig-1

Note: A edição e a observação compartilhadas neste original são relacionadas com versão



específica no laboratório de teste.

Observações

Você pode encontrar dos originais que 80-WXC tem uma porta do ponto de referência (para medir
a potência Ótica do canal) COM RX e de lá é um algoritmo interno no software que dá pela
potência do canal apesar do estado do link (É ou o OOS).

O COM RX de 80-WXC relata somente a potência total e não pela potência do canal conforme a
arquitetura de hardware.

Referência Table1-A

Fig-2

Table1-A

Calibração virtual da porta do fotodiodo 80-WXC-C 
Fotodiodo virtual O CTC datilografa o nome Calibrado às portas
VPD3 Potência total DROP-TX DROP-TX
VPD4 Potência total COM-RX COM-RX

Poucos nomearam estes ASE como comprimentos de onda de Ghost e confirmaram os



comprimentos de onda do fantasma são canais no estado desabilitado.

Estas ondas não utilizadas podem ser vistas para os canais do Exp igualmente enquanto o cartão
80-WXC-C fornece estas funcionalidades:

Quando usado no multiplexer ou no modo bidirecional, o cartão 80-WXC-C permite a seleção
de um único comprimento de onda ou a toda a combinação de comprimentos de onda de
algumas das nove portas de entrada à porta emissora comum.

●

Quando usado no modo bidirecional, o comprimento de onda da saída da porta COM-RX é
rachado para controlar os comprimentos de onda expressos e da gota.

●

Quando usado no modo do desmultiplexador, o cartão 80-WXC-C, permite a seleção de um
único comprimento de onda ou uma combinação de comprimentos de onda da porta de
entrada comum a algumas das nove portas emissora.

●

Há muitos comprimentos de onda mostrados em Fig-1 especificamente 33, 35, 37 & 40.●

Estes são os comprimentos de onda que existem mas não são em serviço, igualmente notam
aqui que 80-WXC está usado na instalação no modo bidirecional e não há nenhuma potência
ótica em ADD-RX para estes comprimentos de onda do fantasma.

●

Para estes canais de fantasma (ASE), os circuitos são criados, mas nenhuma fonte é
conectada a MD40s.

●

Também, quando você suprime destes comprimentos de onda do CTC, estes comprimentos
de onda do fantasma desaparecem monitoração lateral do formulário.

●

Quando verificado com o OSA na porta COM-TX-MON de 80-WXC e de você não veja
nenhuns comprimentos de onda extra lá.

●

Solução

O colaborador do produto identificou-a como um defect-CSCur20915 novo.

Sintoma: O painel lateral da monitoração da potência no CTC está relatando níveis da
potência para os canais em deficiente/estado bloqueado.

●

Condições: Nó com 80-WXC; as leituras de força do fantasma são relatadas no na seção
vermelha no diagrama mais adiantado.

●

Solução: Nenhum●
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