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• Kosmos (kr. κόσμος) – algses tähenduses korrastatud harmooniline
maailm, kaose vastand
• Kasutatud kogu universumi või kõige Maast
väljaspool oleva tähistamiseks
• Kitsamas tähenduses Maa-lähedane ja
planeetidevaheline ruum, algab 100 kilomeetri
kõrgusel Maa pinnast

Sõltuvalt kosmose mõiste ulatusest külgnevad ja kattuvad
kosmosevaldkonna terminid mitmete muude valdkondade omadega

Raketitehnika
Astronoomia

Kosmonautika,
kosmosetehnoloogia
Mehaanika, optika,
elektroonika

Mida on seni kosmoseterminite vallas tehtud:
• Terminoloogia hakkas kujunema 1950.–60. aastatel peamiselt
vene keelest tõlkimise kaudu
• Uno Veismanni raamatud, artiklid ENEs, hiljem EEs ja TEA entsüklopeedias,
samuti “Teaduse ja tehnika seletav sõnaraamat, I–II (TEA, 1997)
• Tim Furniss “Kosmosetehnika”, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2005.
Inglise keelest tõlkinud Kaja Sapar, retsenseerinud ja lisa “Kosmos ja
Eesti” kirjutanud Uno Veismann
• 2008. aastal hakkas töörühm Uno Veismanni juhtimisel koostama
väikest kosmoseterminoloogia inglise-eesti sõnastikku:
www.aai.ee/eterkosm
Umbes 1000 terminit. Sisaldab ka lühiseletusi eesti keeles
• Euroopa Liidu terminoloogia andmebaasi IATE tellimusel koostati
2018. aastal umbes 300 mõistest koosnev kosmosetehnoloogia
terminibaas
• Nimetatud baas on sisestatud Ekilexi keskkonda, ei ole veel Sõnaveebis
kättesaadav

• Astronoomia terminitele eesti keeles panid 20. sajandi algupoolel aluse
Juhan Lang ja Taavet Rootsmäe
• 1959. aastal ilmus Jaan Einasto tõlgitud (vene keelest) ja toimetatud
ülikooliõpik “Astronoomia”
• Artiklid ENEs, EEs ja TEA entsüklopeedias
• Heino Eelsalu “Astronoomialeksikon”, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1996
• Koguteos “Tähistaevas”, Koolibri, 2009. Inglise keelest tõlkinud
Peeter Einasto, Indrek Kolka, Laurits Leedjärv, Antti Tamm. Toimetanud
Rein Veskimäe
• 21. sajandi algul koostas Tiia Haud veebipõhise galaktilise astronoomia
ja kosmoloogia inglise-eesti seletava sõnastiku:
www.aai.ee/~tiia/sonastik

Mõned näited vähem tuntud terminitest:
escape maneuver – pagumanööver
cast propellant – valatiskütus
explosive-activated device – plahvatustäitur
flame bucket – joaneelaja, joaämber
graveyard orbit – ärastusorbiit
jet steering – jugatüürimine
periselene, perilune – periseleen, kuulähis
posigrade rocket – tuunimismootor
grayout – kiirenduspimestamine

Probleeme ja küsitavusi:
space science ↔ kosmoseteadus? Tähendusväli ebamäärane nii
inglise kui eesti keeles
space research ↔ kosmoseuuringud – mõnevõrra eksitav, parem oleks
uuringud kosmoses(t)
satellite ↔ satelliit, algselt (planeedi) looduslik kaaslane (Kuu on Maa
satelliit); tehiskaaslane on täpsem
spacecraft – kosmoseaparaat?
space mission – ?
Earth orbit – ei ole Maa orbiit, tähendab hoopis Maa-keskset ehk
geotsentrilist orbiiti, vrdl. LEO, MEO, GEO
Lunar geology, Martian geology etc. – ?

Arvukad akronüümid ja lühendid:
Nii NASA (National Aeronautics and Space Administration) kui
ESA (European Space Agency) kasutavad neid ohtralt, eelkõige
kolmetähelisi
AIT – Assembly, Integration and Test
APE – Absolute Pointing Error
ATS – Automated Test Scripts
CAP – Custom Accurate Pointing
COC – Certificate of Performance
DDD – Detailed Design Document
DIL – Deliverable Items List
ECO – Engineering Change Order
EFF – Earth Facing Facet
FAT – Factory Acceptance Test
IRD – Interface Requirements Document
MAIT – Manufacturing and Assembly Integration and Test
MOI – Moment Of Inertia
OIL – Open Items List
ORR – Operational Readiness Review
SEB – Single Event Burn-out
etc. etc.

Oleks vaja paremaid eestikeelseid vasteid:
countdown – stardiloendus (pöördloendamine, aeg stardini)
missile (guided or ballistic) – mürsk, lendmürsk, mehitamata lendrelv
aerospace vehicle – aerokosmos-lennuvahend
dysbarism – õhurõhu languse sümptomid elusolenditel
anacoustic zone – anakustiline piirkond, vaikuse piir
cislunar (space) – Kuu-alune (kosmos / ruum)
homing – isesihitumine, autosuundumine

Kes ja kui palju vajab eestikeelseid kosmosetermineid?
Bill Gunstoni The Cambridge Aerospace Dictionary (New York, 2012)
sisaldab umbes 40 000 sõna / terminit
NASAs arvatakse kasutusel olevat kuni 100 000
Eesti vajadus võiks väga ligikaudu olla:
Ajakirjandus

500–1000 terminit

Populaarteadus, entsüklopeediad
Kõrgkoolide loengukursused

~ 50 000 kasutajat

5000 terminit

~5000 kasutajat

≥ 5000 terminit

~500 kasutajat

Projekt- ja tootmisdokumentatsioon 10 000 terminit

~50 kasutajat

“Eesti keelt kasutab igapäevakeelena vähem kui miljon inimest, samal
ajal nõuab oma riigi, oma kultuuri olemasolu, et peame väga paljudes
valdkondades saama kasutada eesti keelt. Meil peab olema oma
terminoloogia jurisprudentsis, peame tõlkima eesti keelde Euroopa
Liidu dokumendid, meil peavad olema teaduse ja tehnika terminid
ligilähedaselt samas ulatuses kui suurtes keeltes. Nii mõjutavad eesti
keelt terminoloogia ja muud tõlketekstid.”
--------------------------------------------------“… ladina-kreekatüveliste rahvusvaheliste sõnade asendamine
eestipärastega, eriti kui see eestipärasus on üpris vägivaldne
(kuvand, teave …) on barbaarne, seda ei peaks olema.”
“Arvan, et eesti keelt on viinud loomulikkusest eemale ka terminoloogia
mõju. Püüd luua kõikide elusolevuste ja eluta loodusasjade jaoks
eesti keeles rangeid termineid segab tõsiselt loomulikku keelt,
inimeste keeletunnet … “
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