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Ani importanti penlrtt cercetarea c0rpttril0r cere$ti tnici'

- 1801, l ianuarie - descoperirea primului asteroid, 1 Ceres

(statutul seu este inci dual azi - planeti pitici sau asteroid) (vezi

rnai jos la subcapitolul despre Ceres);

- 2O01 - sonda spaliaie NEAR asolizeazi pe asteroridul 433 Eros;

2005 - a fost descoperit Eris - cea mai mare planeti pitici din
Sistemul nostru Solar.

r9s1vG

in vara anului 2Q17, tn obiect misterios, ale cirui origini sunt
necunoscute, a trecut a doua oari pe lingiL Pimint'2. Enigmaticul
obiect se deplaseazi cu vitezi variabili, decelerind 9i accelerAnd

treptat, ti are o luminiscenti si o orbite iegite din cornun'

,,Obiectul" este cunoscut sub numele de 1991VG3 9i a fost descoperit

pe 6 noiembrie 1991 de citre astronomul James Scottia. in afari de

Scotti ;i alli astronomi au observat ce acest obiect nu se aseameni
cu nici un alt corp ceresc analizat pini acum'

Atunci cand a fost descoperit, 1991VG avea un diametru de doar

10 metri gi o orbiti heliocentrici oarecum aseminitoare cu a planetei

noastre, orbite care se intinde pini la marginea Sistemului nostru
Solar. in mod normal, un obiect de asemenea dimensiuni nu ar trebui
si se migte aga, spun oamenii de gtiinli. Un alt lucru bi.zar este faptul
ci 1991VG se deplaseazi cu viteze variabile, accelerind gi decelerAnd

1 Dupi cornelia Rusu ti Mir:cea V. Rusu, AstronomiL tn date, in Magda Stavinschi
gi colab., Astronomia pentru toF. Publicqlie cllltwald,i\Hatflne, 2010, p. 8 9i urm.

2 Preluare de pe site-ul http:/,/incredibilia.ro/cercetatorii-sunt-uluiti-un-obiect-foar-
te-ciudat-din-spatiu-se-apropie-de-pamant/ postat 26 decembrie 2016, site vizitat
pe 30 septembrie 20L7, orele 15i2O.

3 NumArul din fala numelui este numirul de ordine, din Catalogul asteroizilor
aflafi in Sistemul nostru Solar.

4 James Vernon Scofti (n. 1960) este un astronom american. s-a Discut in Bandon,
statul Oregon gi a absolvit Woodway SeniorHigh din Edmonds, statul Washington
in anul 1978. A devenit doctor iD astronomie la Universitatea din Tucson, statul
Arizona in 1983, De atunci a lucrat la proiectul Spacewatch, unul dintr-o serie de
proiecte care cauti asteroizi in apropierea Pimantului. El a scris primul software
automatic de detectare a asterozilor penEu acest proiect in 1984.

treptat, comportament nemaiintalnit la corpurile ceresti obisnuite,
care au viteze constante.

in mod bizar, dupi ce au ,,reconstruit" electronic orbita iniliali
a ,,obiectului", cercetitorii ;i-au dat seama ci 1991VG a mai trecut
o dati pe lingi Pimint, in martie 1975. Tot cercetitorii in cauzi
au conchis ci este vorba de un comportament anormal, deoarece
asteroizii nu supravietuiesc atit de mult Timp in Spaliu ;i nu riman
pe aceeasi orbiti, astfel cA este destul de improbabil ca un asteroid
si treaci pe lingi Pimint de doui ori pe aceeasi orbiti. Mai mult,
oamenii de;tiinti au concluzionat ci,,obiectul" are o rotalie ciudati,
iar luminozitatea lui variazi in Timp.

Astfel, cercetitorii nu se pot pune de acord si nu pot propune o
singuri explicatie cu privire la ,,obiect", aga cum a fost foarte bine
definit: ,,Am analizat toate posibilititile ca 1991VG si fie un obiect
creat de Om. Au existat cateya ipoteze dupi care 1991VG ar putea fi
un obiect artificial, iar dupi ce am analizat fiecare ipotezi in parte,
le-am eliminat pe toate", a declarat Scotti. Teoriile cu privire la 1991
VG sunt numeroase si nici una nu poate fi confirmata sau infirmate
total. Unii suslin ci 1991VG ar putea fi o sonde extraterestre, trimisi
ln Spatiu pentru a descoperi sau monitoriza alte forme de viati, altii
spun cA este vorba doar de un rezervor gol de combustibil sau de o
bucati desprinsi din racheta misiunii Apollo 125.

2003 YTl

ln seara zilei de 1 noiembrie 2016, la Observatorul Astronomic al
Complexului Muzeal de gtiintele Naturii ,,Risvan Angheluli" de la
Galati, a fost observat asteroidul 2003 YT1 (164121), considerat cel mai
strelucitor asteroid apropiat de planeta P;mant (Ne ar-Earth Asteroid)

5 Apollo 12 a fost cel de-al saselea zbor cu echipaj in programul Apollo al Statelor
Unite si cel de-al doilea care a aterizat pe Luni. A fost lansat pe 14 noiembrie 1969
(lc la Centrul Spatial Kennedy, Florida, la patru luni dupi Apollo 11. Comandantul
misiunii Charles ,,Pete" Conrad si pilotul modulului lunar Alan L. Bean au efectuat
yrulin peste o zi gi gapte ore de activitate pe suprafata lunari in timp ce pilotul de
comandi al modulului, Richard F. Gordon a remas pe orbita lunari. Locul de ate-
rizare al misiunii a fost in partea de sud-est a Oceanului Furtunilor de pe Lund.
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din anul 20166. Acest asteroid face parte dintr-o categorie speciali de

asteroizi, numit; asteroizi cu risc mare de periculozitate. in Prezent,
se cunosc peste 15.000 de asteroizi apropiaJi de planeta Pimant qi

1.746 de asteroizi cu risc mare de periculozitate pentru piminteni,
acegtia fiind monitorizali de foarte multe observatoare astronomice.
Asteroidul 2003 YT1 (164121) este un asteroid binar, format din doui
componente avand dimensiunea de 1,1 km, respectiv 0,21 km, care se

afli una fali de cealalti la o distanli de 4 km.
Astronomii romini au realizat mai multe misuritori ale pozi!iei

acestui asteroid, acestea fiind raportate 1a Minor Planet CenterT.

Observaliile au fost realizate de echipa formati din Ovidiu Tercu,

coordonatorul Sec!iei Planetadu-Observator Astronomic din cadrul
Complexului Muzeal de gtiintele Naturii "Risvan Anghelul;" Galati
qi Andrei-Marian Stoian, membru al Astroclubului ,,Cilin Popovici"

tot din Galali. Astroclubul ,,Cilin Popovici" este principalul program
educa!iona1 a1 Observatorului Astronomic din cadrul instituliei
muzeale gili1ene.

2003 u8313

Pe 29 iulie 2005, astronomii au anun!at descoperirea ei. Denumite
2003 UB313, este cea mai mare planete pitica cunoscuti din Sisternul

nostru Solar.
DupA masa sa este aI noui.lea corP ceresc cunoscut din Sistemul

Solar, care se rote;te direct injurul Soarelui. Are cel putin un satelit,

numit Dysnomia. Deoarece diametrul seu este mai mare decAt

cel. al lui Pluton, a fost considerati de mulli cercetatori ca fiind
Planeta X, cea despre care se credea ci este cauza unor perturbiri in
rotalia planetelor Uranus gi Neptun.

6 Dr.pe 4 * *, Asteroid potenf.a.I periculos, surprins de ObseryLtontl Astronomic aI
Complexului Muzeal de $tiinfele Natwii Galati, pe site-ul wu,w.ziaruldeiasi.ro, vizitat
pe 4 noiembrie 2016 , orcleL4:42.
7 Minor Planet center - litenl Centru.l Planetelor Minore - este un organism creat
in 1947, care d€pinde de diviziunea a III-a a Uniunii Astronomice Intetlalionale,
care opereazi la Smithsonian Astrophysical Observatory.

Pe 24 august 2006, in urma unei rezolutii a Uniunii Astronomice
Internationale, 2003 UB313 a primit statutul de planeti pitice.

N2U2IE4
Asteroidul 2012TC4, care efectueaz; o rotafie completi in jurul

Soarelui in 609 zile, a fost descoperltin ZQIZ gi, de atunci, nu a mai
fost observat timp de cinci ani. El a fost din nou reperat in vara anului
2017 de citre VLT (Very Large Telescope) din cadrul Observatorului
European Austral (ESO) din Chile. Acest fapt a permis astronomilor
si ii calculeze traiectoria cu un grad ridicat de precizie- CercetAtorii
au putut astfel si determine ci la urmitoarea lui trecere pe lAngi
Terra, ce ya avea loc in 2050, asteroidul, care-;i modifici permanent
orbita sa nu se va ciocni cu planeta noastri. insi nu este imposibil
cain 2O79 acest asteroid si loveasci Terra.

Pe 17 octombrie 2017, Asteroidul 2012 TC4 a trecut pe lingi Terra,
firi si se ciocneasci cu planeta noastre, conform previziunilor
oamenilor de gtiinlis.

Astronomii au participat in acest context la un exercitiu de apirare
planetara 9i au studiat un tip de obiect cosmic potential periculos
pcntru Omenire. ,,Consider ci exercitiul a fost un rnare succes", a
declarat Detlef Koschny, codirector al departamentului Near-Earth
Objects din cadrul Agenliei Spaliale Europene (ESA). ,,Am actionat ca

iii cum ar fi fost vorba despre un obiect cosmic considerat critic (chiar
tlaci nu era cazul) 9i am exersat plan:ul ce vizeazi schimburile de
informalii, utilizand telescoape $i sisteme radar. Ne-am pregAtit bine
gi cele mai multe dintre sistemele de monitorizare si de comunica!ii
Ju functionat asa cum era previzut", potrivit aceluiasi cercetetor.

in ziiele care au precedat trecerea asteroidului pe lAngi Terra,
NASA gi ESA au subliniat faptul ca nu existi niciun risc de coliziune
tlintre acest corp ceresc si Terra. ,,Nu existi niciun pericol, inclusiv
pentru sateliti", a declarat Michael Kelley de la departamentul de
Studii Planetare din cadrul NASA.

8 Mihai Dia", (ln qsteroid a hecltt joi pe l6ngd, Tera. Exercitiul d.e apd.rare planatani
d reusit, in Romenia Liberi, 12 octombrie 2017.
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Asteroidul2012 TC4, care s-a aflat la o distanti mai mici de 44.000
de kilometri fa!i de planeta noastre, s-a dovedit a fi ,,mai mic decit pre-

vedeau astronomii si are un diametru de 10-12 metri", a precizat Detlef
Koschny. Astronomii au crezut initial ci asteroidul avea un diametru
cuprins intre 20 gi 30 metri, apropiindu-se de mirimea meteorului
care s-a dezintegrat deasupra oragului Celeabinsk din centrul Rusiei
in februarie 2Q73- YizSnd acel bolid luminos pe cer, oamenii s-au

apropiat de ferestre, insi unda de 9oc a spart geamurile multor clidiri
din orag. Incidentul a determinat renirea a peste 1.300 de persoane.

Un numir mare de telescoape au putut sA monitorizeze asteroidul
2072'lC4 gi mai mulli astronomi amatori a putut chiar se oblini
imagini cu acesta, a precizat Detlef Koschny. Radarul de mari
dirnensiuni din Arecibo, Puerto Rico, nu a funclionat din cauza

uraganelor care au devastat in octombrie 2017 regiunea Mirii
Caraibilor. ,,Am fost lipsili de sansi din acest punct de vedere, insi
un alt radar american a putut fi utilizat in ultimele nopji", a adiugat
acelasi cercetetor.

A/2017 U1

Litera A reprezinte faptul ci acest obiect cosmic este un asteroid.
PanA in prezent, asteroizii cAt gi cometele pe care astronomii le-au

analizat au provenit din Sistemul Solar. Dar, recent, aceqtia au fost
martorii primei vizite a unui astfel de obiect provenit din afara
Sistemului nostru Solare.

Studii preliminare sugereazi ci ar fi vorba despre o cometi care se

deplaseazi cu o vitezi care indici faptul cA aparline unei stele apropiate

Sistemului nostru Solar, nefiind inse atrase de cimpul gravitalional
al Soarelui. Primele observalii au fost realizate pe 18 octombrie 2017

cu ajutorul telescopului Pan-STARRS 1 din Insulele Hawaii' AvAnd

in vedere orbita acesteia, astronomii au ajuns la ipoteza ci ar Putea fl
vorba despre o comete care nu a mai fost indentificati in Sistemul Solar'

e Preluare de pe site-ut http:,?www.descopera.ro/stiinta/16794611-un-obiect-mis-
terios-provedt-din-afara-sistemului-solat-a-fost-obsewat-de-astronomi?utrr-souJ-
ce=projectagora&utm-medium=conte[tdiscovery-go4it postat pe 30 octombrie
2017, sitevlzitatpe20 noiembrie 2017, orele 9;30.

NORPURI

,,Daci observatiile viitoare vor confirma originea neobignuiti a

orbitei, acesta ar putea fi primul caz al aparitiei unei comete inster-
stelare", a declarat G areth Williams, director al International Astro-
nomical Union>s Minor Planet Center (MPC). Obiectul prezinti ceea
ce specialigtii denumesc o orbiti hiperbolici, ceea ce inseamni ci
se migci atdt de rapid incat nu poate fi atrase de gravitatia Soarelui.
Deqi in faza initiali au considerat cA este o cometA, observaliile ulte-
rioare realizate cu Very Large Telescope din Chile au prezentat faptul
ci obiectul nu detine caractedsticile unei comete. Acesta a traversat
Sistemul Solarla o distanfi de 37,6 milioane de kilometri de Soare pe
9 septembrie 2O17; la primele misuratori, specialiqtii au determinat
ci obiectul cildtoregte cu 26 de kilometri pe secundA. Experlii esti-
meazi ci acest obiect are circumferinta de cca 160 de metri.

Ceres - planeli pitici $au aster0id?

De fapt i se spune in limbaj de specialitate, I Ceres, fiind primul
asteroid cunoscut, identificat de astronomul italian Giuseppe Piazzi
pe l ianuarie 180110.

Sonda spaliala Dawn a NASA a identificat in anul 2006 c;i pe
Ceres, unul din cele rnai mari obiecte ceresti din centura de asteroizi
a Sistemului nostru Solar, se afli siruri puternic reflectorizante.
Un studiu publicat de cercetitorii americani prezinti dovezi ale
existenlei a doui linii distinctive de gheate in apropiere de suprafata
planetei pitice: ,,Aceste studii sustin ideea conform cAreia gheata s-a

separat de roci la inceputul istoric al piticei Ceres, formind un strat de
gheale care a rimas la suprafati", afirmi Carol Raymond, principalul
investigator in cadrul misiunii Dawn.

Apa inghe!ate de pe alte corpuri ceregti este importante deoarece
apa este un ingredient esential al yielii. ,,Prin descoperirea corpurilor
cere$ti care au fost bogate in api in trecut, putem afla indicii despre
existenla vielii de pe alte planete din Sistemul nostru Solar" spune
Raymond.

10 Pe 3 ianuarie 1886, Grigory Nicolayevich Neujmil, astronom rus, descoperea
asteroidul cu num;rul 951, Caspra.
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Partea superioari a suprafetei lui Ceres este bogatA in hidrogen,
concentralia f,ind mai mare la latitudinile medii qi inalte. ,,Pe Ceres,

gheala nu este localizati doar in cratere, este pretutindeni gi in apro-
pierea suprafe!elor cu latitudini inalte" a declarat Thomas Pretty-
man, cercetator principal al Detectorului cu Neutroni qi Raze Gamarl

(GRaND). Cercetitorii au utilizat GRaNd pentru a determina concen-
tratia de hidrogen, fier gi potasiu din cele mai inalte zone ale lui Ceres.

Neutronii sunt produgi atunci cind razele cosmice interactioneazA cu

suprafala lui Ceres. Pe Ceres hidrogenul se afla inghelat.
Concentralia mare de fler, hidrogen, potasiu gi carbon furnizeazi

dovezi asupra faptului ca stratul exterior care acoperi Ceres este

alterat de apa lichide aflati in interiorul plantei. Cercetitorii sugereazi
ci in urma deceniilor de interacliune cu elemente radioactive, Ceres

a produs cildura care a condus la formarea interiorului stincos gi a

stratului inghelat de la suprafali.
in cadrul altei cercetiri realizate de Thomas Platz, din cadrul

Institutului pentru Cercetarea Sistemului Solar Max P]anck din
Germania, a fost descoperiti depunerea unor materiale lucioase in
craterele din emisfera nordici, unde temperaturile ajung la -126 grade

Celsius. Descoperirea sugereazi ce apa s-ar putea afla in craterele din
zona intunecate a planetei pitice Ceres.

Ceres - planeta de gheali

Ceres se aflA intre Marte si Jupiterr2. La inceput a fost numit asteroid,
mai tirziu planete, iar din 2006 este numit planeti pitici. Sonda
americani Dawn a dat primele imagini despre Ceres tot in 2006: astfel,
au putut fl observate zece puncte luminoase pe suprafala lui Ceres-

11 in englezi Gamma Ray and Neutron Detector, Scopu] spectrometului cu raze
gamma ti neutroni este de a furniza informatii despre elementele care formeazi
crusti de suprafaJi a corpurilor ceregti. Mai exact, oferi informalii despre zeci
de centimetri de crusti. Acest instrument mAsoare energiile razelor gamma gi a1e

neutronilor care ajung la sondele tereshe cand acestea trec pe langi corpurile ceregti
in cauzA.

12 Preluare de pe site-ul hnp://www.efemeride.ro/misterioasa-planeta-ceres-ridi-
ca-numeroase-se[lne-de-intlebare-cu-privire-la-originea-sa, vizitate pe 6 august 2016.

Planeta face turul in jurul Soarelui in 4,61 ani. Diametrul ei este de
t)50 de kilometri, se afli in centura de asteroizi a Sistemului nostru
Solar;i datoriti gravitatiei, forma ei este sferici.

Unii astronomi consideri ca punctele luminoase sunt datorate
ghe!ii. Alli specialigti le consideri prea puternice pentru a fi create
prin reflectarea luminii pe gheala de la sol. Punctele luminoase sunt
grupate intr-un perimetru restrans. Pirerile sunt impertite, misterul
|imine. Spre surprinderea specialistilor unele puncte luminoase au
tlispirut. Nu se cunoaste fenomenul care a dus la disparitia acestora.

O alte descoperire surprinzitoare este un gir muntos, cu
ineltimi de peste 4.500 de metri, iar ln interiorul acestor munti a
li)st descoperite o structura in formi de piramidi, de dimensiuni
tbarte mari.

Ceres este considerati de unii specialigti cea mai rnici planeti a

Sistemului nostru Solar si cei mai mare asteroid din centura de asteroizi
tlintre Marte si Jupiter. Surprind prin forma sa sferice. Asteroizii din
.rpropierea sa au forme neregulate. Se spune ci Ceres este o planeti
vcche, formati Ia inceputurile Sistemului nostru Solar, care nu are
rlimensiuni mari din cauza gravitaliei pe care o de planeta Jupiter.

Ceres are suprafata acoperiti de un strat gros de gheata, care poate
,rlunge pin;i la 120 de kilometri- Sonda americani Dawn a transmis o
li)tografle in care se poate vedea o gauri enormi in gheata. Se crede cA

este vorba despre un crater, format in urma coliziunii cu un asteroid
sau poate fl un vulcan.

Ceres este inconjurati de milioane de asteroizi. O zi pe Ceres
tlureazi 9 ore pimantene, iar un an 1.681 de zile. Dupi. Terra, Ceres
cste cel mai important rezervor de api din Sistemul nostru Solar:
.iO%o din masa sa este api. Avind cantiteti uriage de api, se spune ci
sub calota de gheate exista oceane, iar specialigtii nu exclud existenta
ru nor forme de viali.Una dintre ipoteze este cA Ceres s-a format cu
rnult timp inainte ca Sistemul Solar si ia nagtere, in perioada in care
impacturile cu alte obiecte erau mult mai rare. De-a lungul timpului,
orbita planetei pitice a plasat-o in centura de asteroizi.

O alta teorie este reflectatA de activitatea geotermali, completati de
suprafata inghelati a planetei. Cercetitorii de la NASA au descoperit
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probe care sugereazi ci micile pete strilucitoare descoperite in
craterul Lui Ceres provin dintr-un impact care a rizuit o parte din
suprafala planetei gi a lisat urme de carbonat de sodiu.

Compu$i ai vielii pe Ceres

Asteroidul Ceres continui si uimeasci cercetitorii prin
descoperirile de pe suprafala acestuia. Cea mai noui descoperire
include un component chimic care face posibili crearea organismelor:
o echipe internationali a identificat o zoni bogati in compugi organici
in emisfera nordici a acestei planete pitice. Regiunea detectate are cca

1.000 de kilometri pitrali, fiind bogate in compusi alifatici. Compugii

organici includ metanul 9i mai multe tipuri uzuale de hidrocarburi
si sunt considerali precursorii aminoacizilor.

Maria Chiara De Sanctis, savantul care a condus acest studiu, a

men!ionat ci 
"este 

pentru prima oari cind indiciile acestea au fost
observate atat de clar pe un asteroid sau pe un alt corp firi atmosferi".

Claritatea vine in urma folosirii VIRMS, un spectrometru cu raze
infraroEii, de mare precizie al sondei Dawn a NASA.

S-a mai descoperit ca Ceres este bogate in amoniac, carbonati,
siruri qi api solidi. Prezenta combinatA a acestor chimicale, impreuni
cu compuqii chimici recent descoperili, sugereazi ca planeta pitic;
formeazi un mediu favorabil pentru procesele chimice prebiotice.

Comela llalley

O dati 1a aproximativ 76 de ani, cometa Halleytrece prin apropierea

Pimdntului, fiind vizibili chiar cu ochiul liberl3. Astronomul Edmond

Halley a fost primul care a prezis recuren!a cometei in anul 1700, iar
apiriliile acesteia pe cerul Terrei sunt menlionate inci din secolul
III i. Hr. in 1910, apartia faimoasei comete a creat Panici induse de

zvonurile despre apocalipsi.

13 o ana Buj or, Poves tea fascinsntei HaIIey, cometa care 4 intrat ln istoie inrr-o noqpte
de crdciun. Maii regi se temeau de eo, pe site-ul http://www.descopera.ro/stiil-
ty'15938863-povestea-fascinantei-halley-cometa-care-a-tltrat-in-istorie-intr-o-noap-
te-de-craciun-marii-regi-se-temeau-de-ea, postat 25 decembde 2016, site vizitat pe

25 mai 2077 , otele 18:44.

cERE$| r!1rCI

in 1705, astronomul englez Edmond Halley a publicat lucrarea
,,Synopsis Astronomia Cometicae". UtilizAnd teoria atractiei
gravitationale a lui Isaac Newton, pentru a calcula traiectoria a

200 de comete, Halley a prezentat o noui teorie: trei comete observate
in 1531, 1607 qi 1682 erau, de fapt, aceeasi cometi.

Halley a afirmat ce aceasta orbiteazi Soarele gi trece pe lang;
l'imant o dati la fiecare 76 de ani, el prezicdnd ci va fl din nou vizibili
in 1758 sau la inceputul anului 1759. ,,Daci se va intoarce conform
prezicerilor mele, urmagii nu vor putea s; nu recunoasci faptul ci a

fost descoperita prima dati de un englez" a spus acesta. Cometa gi-a

licut aparitia din nou ln noaptea de Criciun din 1758. Descoperirea
.r [ost certificatA ca triumfu] rationamentului gtiingific qi al fizicii
rtcwtoniene. Conform cercetitorilor actuali, cometa lP/Halley,
cilAtoreste prin Sistemul nostru Solar de aproximativ 200-000 de
ani. Edmond Halley a indentifi.cat doar citeva aparilii aIe cometei,
tllr astronomii au prezentat grafic apariJiile sale anterioare qi au

rlcscoperit referinle istorice datAnd din tirnpuri antice. lntr-un ziar
rlin 2010, cercetatorii Daniel W. Graham gi Eric Hintz au afirmat ci
una dintre primele aparilii ale cometei Halley ar fi fost inregistrati
ln 466 i. Hr. pe cerul Greciei.

ln arhivele antice, locuitorii din zoni descriu fenomenul ca un
,, meteorit care a aterizat in Hellespont" (stramtoarea Dardanele de
,rzi), iar lumina sa a fost vizibili pe cer timp de 75 de zile. Conform
Iui Graham gi Hintz, evenimentul coincide cu aparilia cometei
I lalley din secolul V i. Hr. Una dintre cele mai faimoase referinte se

gisegte in arhivele chineze din timpul dinastiei Han. Aite aparilii au
lirst observate in Babilon, in anul164 i. Hr. $i 87 i. Hr. mentionate in
inscripliile de pe tiblitele babiloniene. in timpul romanilor, cometa
qi'ar fi fi.cut aparilia in anul 12 i. Hr., iar, legat de aparitia ei, cei
lrci magi de la Risirit au prezis nasterea unui mare Conducitor
(lnqelept), care a fost lisus Hristos.

invinuili pentru tnoartea re0ilor

Cometa Halleya alimentat inspira!ia gi frica primilor sii observatori.
('ometa a fost deseori considerati,,semn riu" qi considerati ,yinovatd"


