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Zonopado kontrolata de rsqeig, por kiu manovdst'o poväs riCevirajtort de

iofa tegaOo, inkluzive de trajnvetura sekurigo sgn $ignälila1ependeüg'
Loeal Shunting Area genn*na lakaler Rangierbereioh

zane de mafiepüwe l?cala

terminproPono:
manovradzono n-ral$altßbla de r€geio

14389 Punkto en minimurna distanco af irakforko aü irakokrucaio, determil?$a 
'

limon inter trakcirkvitoj dö ffnoncosistemo pri liberu tmko, por sekurigi ke "

veturilo $ur unu traka ne obstaklu yeturon sur la alia trako.

angla clearance Paint
franca psintded4gagement

ierminProPonoi:

germana FreigabePunkt

li trakcirkvitolimo öe disforki$o
El disforki$a liberigPunkto

14510 Trakcirkvitsekcio de snoncosistemo prilihera trako, ne $enpefe apartenanta

aliiinero, sed unufine transi$anta la koncernan trakol<onver$an limpunkton"

angla fauting TVP sectian g€jrnäna nieht grcnzzejchenfraes Gleis

ttiä.ä ängaöement d'une section d'annanc* da lib6ratian ds la voie - TVP

ierminProPonoj:
I I tra*cirkvitsekeio traffi träkokonwrfi.a limBunkto
2i trakcirkvitsekcio en post'signalilä sek$retdistanco

Frrr ne bone kompreneblaj difinoj jen klarigo per apudai skizoj:

14389: La puntdo trovi$as en distanco
al trakpkonver$a limpunkto t04t 35)
läü maksimurna distanco
inter bufro{tisko kaj ekstera radakso'
Öe ia punKo estas instaiita izoladiunto.

1451ü. La sekcio trov$as malantaü

konc.erna itinero en ties postcignalila
sekurecdistanco {0161 1 ).
ökaze aran$on de la itinero ne eblas

veturo sur alia konver$ants trako'

Lä$ts infonno dc UfL
La evoiuigo de r.eta vsr$io ut} Termädit por klientoj, do ankaü por niaj kunlabor-

antoi, an*äraü daüras pro kornpliks administradö ds 26lingvoj, Nihavu paciencon'

Agrabfan someron elkore deziras Heinz Hoffrnann.

Terminara
TeKu 147

NEKROLOGO

La 12-an de Januaro 2013 mortis nia kara franca
termirlarä kunlaboranto Matc Naulin en sis E2-ä

vivoJaro. Frofesie lilaboris prisekureco de fer'
vojaj instalqfoj kaj atingis kvalifikBon Unuaklasa
Staciestro" En |FEF-Terminara Sekcio li precipe

tradukis francajn difintekstojn en Esperanton' Li

estis m*mbro de SAT'amilero'
Marc trloulindarlre estos en nia memom. Liripozu
en paco.

Kuriero
Junio 2013

Karai gekolegoi,
en fäft t+O ipäcembro 2010) mi informis, ke surbaze de diskutrezulto en So{io, mi

sendis $angpioponojn al P1V-responsulo. En la reta P;V-versio <ffiBlyCIügl9,Xel>

estas legefta la'sktuala stato de korektoj. Jen rezulto de mia $oföädo:

Pri aktualai P|V-korektoj
1. Okazis jentj korektoj en senco de niaj proponoi:
- Verboj eikargi kaj tmnskargi estas enigitaj ffgXu 1e.9' papo f).
- movi 1: ta moOifita difino enhavas pozicio$an$on ankaü de objekto

(IeKu 139, pa$o 2).
- vagonaro: LA iama difinkOmenCO,,Utruo ,.." Egtas kOreffiita al ,,Kompleto ..."

(IeKu 120, pa$o 4).
- üagono kaj trajno 1: La modifita difino ebligas terminuzon ankaü öe aliaj

transportsistemoj (teKu 140, pa$o 1)-

- Sufiksoj ad- kaj -ig. estas enigitaj 0e parkadtrako, ran$admonteto, ran$adstacio'

ruliüekipaio kaj ruli0relo"

2. Okazis korektoj äliäi olniaj proponoj:
- lo$istiko: Anstataü nia propono (feKu 14ü, pa$o 1) estas enigita iena difino: Titto

OeIa rimeAq, kiuj ebligas bonan finkciadon de entreprono, interalie koncentradon kaj

proviantadonde armeo.
-'pramo: Anstataü nia propono aldoniderivaion upramSipo" (TeKu 1?0, pa$o 3)' sole

ia iama difinkomenoo,,Cranda Sipo ..." e$tis $an$ata al,"Boato ari $ipo ...".

Komunikilo de Terminara Sekcio en F3ka Komisiono de IFEF
üvidanro de Faka Kofidsiono:

Jan tlldal Niemann, Hovedvagtsstrade 98, I DK'3000 Helsinpr
Poßteleforto: +45 7l ?0 63 83 Retdreso: nismann@tcabelmail'dk

$ckrctario dc Tcrrninara Sckcio:

D-ro Heinz Hoffrnann, Finstere Gacse 2 DB4l445 Rad*eul
Telefono: +49 351 8385877 Retndreso: il,de

fino FO f- ,Asto -
de itinero I Ol6tt

--lD|*--



2
$. Bedaürtnde ($is nun) ne okazis korektoj laü niaj proponoj: . -
- radioforrio: La tennino restas evitinda sincnimo por radiotelefonio

(TeKu 139, Pa$o 1).
r.$argo 2: La'siionirna difino kiei öe ltargo restas (feKu i39, Pa$o ?)'
- Äar$i"to, el$ar$i, trans$ar$i: La tenninoj restas spite al enigo de "eikargi" 

kaj

,transk€rgi" (IeKu 139, Pa$o 2)'
- ialusde*livd: La nocio neästis enigata pordiferencigi intertridimensia taluso käi

dudimensia tatusdeklivo (IeKu 139, pa$o 1)-

- terminalo 2: La noeio naestis enigata kieltrafika nocio $eKu 14ü' paQo 1)'

. trako l: La restania difino ne ebligas terminuzon ankaü öe aliai transpsrtsistemoi

ßeKu 140, Pa0o 1)'

4. 25-an de Majo mi petis korektor-r de jena memfarita gramatika eraro: Lt terminoj
i'bloksekcio" näj "fniaisterno" vers rilatas ne alhloko, sed af blokado. Sekve Sustas

- bioksdsekcio Kantono ekipita per btrokadsistemo'

- blok drirt**o Teknika araogo öe kantonigita fervdlinio por cortigi sekuran

senperan irajnsinsekvon.
l-a koncernajn terminojn sn UtÖdätumtranko mi jam ksrektis'

Termindccirtoj öe kunsido +n 65-a |FfF-kongresü en Arfigues'prÖs-Bordeaux

el TeKu 145;
0099s
07ts3
088A5
09749
49742

el TeKu 146:
12447
14570
14090
99828

relvoiftelico
trakobuftlo rcturna
trako distribua
trako distribua klientPriserva
ne träktita Pra difinmankCI kaj
fraoso en nasilingv*j terminoi

itinerkorrtrolo Persona ri gratda

vidu ssbe
vidu sube
di#orltito unuträkä

Por eviti miskomprenon
{el du trakoj}
disforkiüo dutraka

disforkifro kruca
sinkrone konduka trakciilaro

sinftrona kondulsdo de trakciiloi
sinkrone konduka PluroBa trnkciCI

pri unu-el-unu-traka mi aldonis noton:

laü propano 2
laü proPono 1

laü unumla prüPono
laü unusola propono

laü propono t

laü novä prCIpono sendiia
de Jarosiav Mafu$J<a

laü nova propono tendita
de Jaroelav Matu$,ka
laü propono 1

laü nove prCIPonö sendita
de Ledislev Frald
laü propono 2
laü nova propono sendita
de LadisJav F akl

9982e

14577
14660;09502

03ff25
il8954

3

La pärtoprenantoj en Migues ne decidis pri nocioj 1457A ksj 14690.11i petis pti

denova diskuto surbaze de pliaj nacilingvaj klarigoj, Jen miaj koncernaj rimarkigoj:
L-a Esperanto-difinoj en TeKu 146 estas tradukitaj el gennana, k*j laü enhavo

respondas ankaü al angla kaj fronca lingvoj. Nek ni nek alilandaj tradukantoj rajtas
enigi aldonajn karakterizaioin.

nnna6 mi konstatas, ke lä difinoj tre malklare montra$ diferencon inter 14570 kaj

14S90. Mi kortkludas ke nocio 14570 temas pri adapto de teknihBi si$empj, sekve
proponas "intersistema funksiehlo", durTl en nocio 1469ü estas aldgnitaj reglArenta
oruanjza hai ium adaptoj, Lq germana adiektivo betriebliche povas signifi kaj

"entreprenä" kaj "ekspluata". Öi tb la tormino "interferuoja opsräcieblo" miaopinie
sufiOe taügas.

At ambaü proponoj en TeKu 146 antaükongress rete jesis 4 kunlaborantoj. Sekve
mijam enigis la terminojn en la UlC-datumbankon. $e esti$os denova diskuto hun

aliaj deeidoj 0e sekva kongreso, mifacile povo$ korekti.

Novqj tasftoj
El la nova terminamplekso (kun nur anglaj, francaj kaj Wnnanaj terminoj) enigita de
Internacia Fervoj-Unio UIC jen grupo de kvar nocioj koncernantaj komutadsn ne tute
lokan, ne fare de regejo, do lokproksiman, kaj du nocioj pritrakcirkvitoj:

14512 Unu trakfor*manipula levumilo aü grupo de tio, por lokproksima mekanika
komutado de trakforkoj kun ties signaliloj, sen regado farc de regejo.

angla graund lever frarne
franca levier ä Pied d'reuvre
genfiäna mechanisches Stellwerk

terminpropono:
komuteio lokproksima mskanika

14701 lnstataio por lokproksima komutado de trakforko aü trakforkogrupo.
angfa local point aprating Panelfranca penneau localde maneuvrc d'aiguilles
germana Sedienpanel fllr lokala Weichen

terminproponoi:
{} komutejo lokproksima regpanela (laü nacilingvaj terminoj)
2| konrutejo tokproksima (laü difino)

14609 Regmaniero por komutitrakforkon aü trakforkogrupon per lokproksimau komutejo, kun ebla samtempa sekurigo per kontmlanta regejo"
angla
franca
germana

locd point operation
exploitatian locala d' aiguille
I aka I er We ich a n b etn:e b

terminpropono:
komutado per lokproksima komutejo


