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I N ovice

NAŠ ASTRONOM HERMAN MIKUŽ ODKRIL
DVA ASTEROIDA

Zelo sem vesel, da j e Slovencu enkr at uspelo odkrit i nekaj novega v vesolj u
in se vpisati med odkritelje. Ali gre za plod dolgoletnih opazovanj ali se
j e to zgodilo naključno ? Kaj bi lahko povedal o svoj em odkritju?

Asteroida sta bil a najdena kot stransk i produkt fotomet rij e šibkih kom e
tov , s čimer se ukvarjam že nekaj let . Pri opazovanju kom eta 119P /Par
ker-Hart ley dne 30 . j anu arj a 1997 (komet je imel sij oko li 17m ) sem
pri natančnejšem pr egledovanj u št irih zaporednih posnet kov opazil šibko
"zvezdico", ki se j e počasi pr em ikala med zvezdami. Opazovanja sem po
nov i11.februarja 1997 in v bliži ni omenj enega astero ida naš el še eneg a .

Kako bo im e novim a ast eroidoma in kakšni so podatki o njunih tirih , če

so že znani?

Vsekakor j e še pr ezgodaj , da bi raz miš ljalo imenih . Po imenovanje bi bilo
možno le, če bi uspel naj t i asteroida t udi ob nas lednjih dveh op ozicijah.
Glede na to , da sta bila opazovana le v kr at kem časovnem intervalu 10
dni, močno dvomim, da mi ju bo uspelo naslednj e leto ponovno najti.
Dodatna težava je tudi v tem , da gre za zelo šibka objekta s sij em med
18. in 19. magnitudo , kar pomen i, da sta na meji det ekcij e z našim 36-cm
teleskopom.

Vem , daje tvoja glavna usm eritev raziskovanj e kometov. Kako si trenutno
zaposlen s kom etom Hale-Bopp ?

Komet Hale-Bopp me zapos luj e že vse od od kritja v j uliju 1995. Ta j e
po leg Hyak utakej a , ki smo ga opazovali lansko leto , drugi zares svetel
komet po več kot dvajset ih leti h . Konec marca mu je narastel sij na
okoli - 1m , kar ga uvršča med najsvet lejše komete tega sto letja. Glede
opazovanj nam gre letos zelo na roke lepo vreme, ki s krajšimi prekin itvami
traja že vse od j anu arj a .

ln kakšne načrte im aš za prihodnost ?

Tu di v prihodnje bodo kom et i ost ali v središču mojega zanimanja. Še
napr ej se name ravam ukvarj a t i z opazovanj i kometov. Ta usmeritev j e
dala zelo dobre rezultate, naš e delo poznajo in cenij o tudi v tujini. Na vsak
način pa si bom prizadeva l, da bi naše l oba astero ida tudi ob nas lednj ih
opozicij ah , saj bi ju potem lahko poimenoval.

S Herm anom Mikužem se j e preko računalnika pogovarja l Marijan
Prosen .




