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Powrót poci�gu ze szlaku. 
 
Na stacji A wzbudzone s� przeka�niki : HST, OH, OSM, SM, EP, OZ.  
�wiec� kontrolki:  liniowe zaj�to�ci odcinków, zielona PS. 
 
Na stacji B wzbudzone s� przeka�niki : EO, OZ, UST, VSM.  
�wiec� kontrolki:  liniowe zaj�to�ci odcinków, czerwona US. 
 
Załó�my �e poci�g z jaki� przyczyn wraca ze szlaku. Oczywi�cie, przedtem był wyprawiony 
na szlak na sygnał zezwalaj�cy na semaforze wyjazdowym. 
Zakładamy równie� �e poci�g wje�d�a na sygnał zezwalaj�cy na stacj� A, czyli na semafor A.  
Przeka�nik KpzA powoduje wzbudzenie si� przeka�nika EV. Nie powoduje to jednak 
�adnych znacz�cych zmian w blokadzie. Równie� zjazd z stref liczników osi te� nic nie 
zmienia.  
Zobaczmy w takim razie co si� stanie jak naci�niemy przycisk RBP.  
Wzbudza si� przeka�nik TBP. Ten powoduje odwzbudzenie si� przeka�nika HST oraz 
wzbudzenie EO. Powoduje równie� pojawienie si� napi�cia na �yłach 1-2 linii co powoduje 
wzbudzenie si� przeka�nika RBP na stacji B.  
Odwzbudzony HST powoduje wyga�niecie kontrolki PS, wł�czenie dzwonka liniowego. 
Natomiast wzbudzenie EO powoduje odwzbudzenie si� EP a tym samym wył�czenie 
dzwonka liniowego. 
To tyle jak na razie na stacji A. 
Przejedzmy do stacji B. Tam jak wiadomo wzbudził si� przeka�nik RBP.  
 Wzbudzony RBP powoduje wzbudzenie przeka�nika OH ( opó�niony na przyci�ganie i 
opadanie) oraz przeka�ników K ( i po chwili KQ) na obu stacjach. Odcina równocze�nie 
zasilanie przeka�nika RBP (równie� opó�nionego na zwalnianie ale w mniejszym stopniu). 
OH wzbudzaj�c si� powoduje równie� dzwonienie dzwonka liniowego, przygotowanie 
obwodu przeka�nika T do wzbudzenia na stacji A ( po opadni�ciu przeka�nika RBP) oraz 
wzbudzenie si� przeka�nika EP. Wzbudzony EP powoduje wył�czenie dzwonka liniowego. 
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oraz powoduje uniezale�nienie si� przeka�nika OH od zestyków przeka�nika RBP.  
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Teraz mo�e spokojnie odwzbudzi� si� przeka�nik RBP powoduj�c pojawienie si� napi�cia na 
�yłach 3-4 linii co powoduje wzbudzenie si� przeka�nika T na stacji A.  
Wzbudzony przeka�nik K na stacji B powoduje zapalenie si� białej kontrolki VT. 
Wró�my na stacj� A. Tam wzbudził si� nam przeka�nik T. Jego zestyk znajduje si� w 
obwodzie przeka�nika EO i nic nowego nie wnosi. Wzbudził si� równie� przeka�nik K i KQ. 
Ich zestyki powoduj� ponowne wzbudzenie si� przeka�nika HST oraz za�wiecenie si� białej 
kontrolki VT. Przeka�nik HST swoim zestykiem powoduje ponowne za�wiecenie si� zielonej 
kontrolki PS 
  
Teraz na stacji A mamy wzbudzone przeka�niki : HST, SM, OSM, T, K, KQ, OH, EO, OZ 
oraz przeka�niki niezaj�to�ci szlaku.  
 
Na stacji B natomiast wzbudzone s� przeka�niki : K, KQ, UST, VSM, EP, EO, OZ.  
 
Blokada wróciła do stanu zasadniczego. Mo�na wyprawi� nast�pny poci�g ze stacji A do 
stacji B. 


