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ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА ОТ АВТОРА
Настоящият „Архив „Космическо време” – 2015г (том II)”
е
сборник, включващ всички ежедневни и седмични бюлетини за хелиогеофизичната
обстановка,
публикувани
в
HELIOTARAXY.COM
(www.heliotaraxy.com) между 01 януари и 31 декември 2015г. Същият е
официалният сайт на безсрочния научно-изследователски и научнообразователен проект „Хелиотараксия: Център за слънчев и слънчевоземен мониторинг –Стара Загора” (www.heliotaraxy.com/for_us.html).
Книгата е регистрирана като електронно издание. Може да бъде
изтеглена свободно от линка
www.heliotaraxy.com/Library/PDF/From_Megalits_to_Rockets_.pdf.
Разпространява се и на CD/DVD –диск чрез заявка до автора или
издателството („Алфа Визия”-гр.Стара Загора).
Стара Загора, 26 юни 2019г
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1 януари 2015г/13ч30мин: Новата година започна с ниска слънчева

активност, ускорен слънчев вятър и леко смутена геомагнитна
обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в диапазона C1-C2.5 в областта 2253. Базисното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B7. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора е
единичното петно 2246. В южното полукълбо са групите петна 2248,
2251, 2252, 2253, регистрираната вчера 2254, както и една нова
малка група. Областта 2253 е от магнитен клас "бета-гама". Нейният
растеж продължи и през последните 24 часа.

Слънчевият диск на 1 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 94. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 134.

Волфово число е около 75.

В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас
X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един
от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ше бъде 140, а на 3 януари
ще е около 145.

4

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие Земята продължи да бъде в зоната на
високоскоростен поток в слънчевия вятър, чийто източник е южната
полярна слънчева коронална дупка . Скоростта на слънчевия вятър
беше в диапазона 470-600 км/с. В момента тя е около 480 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона от няколко нанотесли под и над нулата, но
преобладаваше отрицателната (т.е. южна) полярност. Тази обстановка
създаде предпоставки за геомагнитни смущения в някои райони на
средни ширини, докато в полярните райони на Земята имаше и места ,
където бяха наблюдавани местни слаби геомагнитни бури.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 януари) под влияние на
(CH HSS- ефект)
слънчевата южна полярна коронална дупка
скоростта на слънчевия вятър ще остане доста висока ( около и над
500 км/с). Поради това условията за слаба геомагнитна активност ще
се запазят.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над полярните райони на Земята имаше местни
слаби геомагнитни бури, а на места в средния пояс имаше геомагнитни
смущения. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес утре и на 3 януари ще е между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 35%, а
за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
15% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-01/13ч30мин (UT= 11h30min)
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2 януари 2015г/12ч00мин: Почти спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. През
последните 24 часа имаше само едно слабо изригвания (~ C1.5).
Източникът не е точно известен, но най-вероятно това е областта
2253. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5-B6.
През последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора е
единичното петно 2246, което е почти на самия западен лимб. В
южното полукълбо са групите петна 2248, 2251, 2252, 2253,2254,
регистрираната вчера 2255, както и една нова малка група северно от
2248. Областите 2251 и 2253 са от магнитен клас "бета-гама".
Растежът на 2253 продължи и през последните 24 часа, докато в същото
време 2251 започна да отслабва.

Слънчевият диск на 2 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 101. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 137.

Волфово число е около 85.

В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас
X е по 5% , а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ше бъде 140, а на 4
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януари ще е около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
И през последното денонощие Земята остана в зоната на
високоскоростен поток в слънчевия вятър, чийто източник е южната
полярна слънчева коронална дупка . Скоростта на слънчевия вятър
беше в диапазона 420-500 км/с като тенденцията беше слабо
низходяща. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 450
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона от няколко нанотесли под и над
нулата.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 януари) под влияние на
слънчевата южна полярна коронална дупка
(CH HSS- ефект)
скоростта на слънчевия вятър ще остане доста висока. Според числения
модел (WSA Enlil) на 4 януари тя може да достигне 600 км/с. Поради
това ще има условия за геомагнитна активност особено утре и на 4
януари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и смутена, а
утре и на 4 януари ще е между смутена и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 15% за днес и по 35% за утре
и за 4 януари. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 5% за днес и по 15% за утре и за 4 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-02/12ч00мин (UT= 10h00min)
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3 януари 2015г/12ч00мин: Планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. В района
на групата петна 2253 имаше серия от няколко изригвания от слабия
мощностен клас C. Най-значимото измежду тях (C4.6) беше тази сутрин
- около 8ч сутринта българско време. Базисното ниво на слънчевия
рентгенов поток е приблизително B8-B9. През последното денонощие не
са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Всички те (2248,
2251,2252,2253,2255 и регистрираната вчера 2256) са в южното
полукълбо. Областта 2253 продължи да расте и да се усложнява. Тя
достигна магнитен клас "бета-гама-делта". Включва над 20 петна с
обща площ около 800 милионни части от слънчевия диск. Представлява
потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X).

Вляво- активна област AR12253 (2253) в бяла светлина; вдясно магнитограма на същата област (3 януари 2015г) (SDO)
Боулдърското число е 113. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 146.

Волфово число е

92.

В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 30% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас
X е по 5% , а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ше бъде 145, а на 5
януари ще е около 150.
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Слънчевият диск на 3 януари 2015г (SDO)
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Земята продължава да се намира в зоната на високоскоростен поток в
слънчевия вятър, чийто източник е южната полярна слънчева коронална
дупка . През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър
беше в диапазона 350-500 км/с като от вчера следобяд тенденцията е
възходяща. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 480
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше по-често отрицателна (ориентирана на юг). Тази обстановка
създаде условия за геомагнитна активност през изминалата нощ.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 януари) под влияние на
слънчевата южна полярна коронална дупка
(CH HSS- ефект)
скоростта на слънчевия вятър ще остане доста висока. Според числения
модел (WSA Enlil) утре и на 5 януари тя ще достига и надхвърля 600
км/с. Поради това както днес, така и през следващите два дни ще има
условия за геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
през нощта между 2ч и 5ч българско време достигна до ниво на малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Над България
геомагнитната обстановка беше смутена в продължение на девет часа
между 20ч и 5ч, когато местният K-индекс в Панагюрище достигна бал
4. Над полярните райони на Земята имаше аврорална активност.
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Северно сияние (Aurora Borealis) над Аляска (AlyaskaAuroraCam.com ;
solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре и на 5 януари ще е между смутена и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 30% за утре и за 5 януари. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е по 15% за всеки един от двата дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-03/12ч00мин (UT= 10h00min)
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4 януари 2015г/13ч00мин: Импулсно M- клас изригване
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Импулсно изригване със средна мощност (M1.1)имаше вчера около
11ч40мин българско време в района на групата петна 2253. В същата
област имаше серия от 10-12 изригвания от слабия мощностен клас C.
Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е приблизително B7-B8.
През последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Всички те (2248,
2251,2252,2253,2255 и 2256) са в южното полукълбо. Областта 2253 е
от магнитен клас "бета-гама-делта". Тя достигна площ от около 900
милионни части от слънчения диск, но вече показва признаци на
задържане на по-натъшния растеж. През последните две денонощия 2253
е практически единственият източник на еруптивни явления. Групата
петна 2255 "демонстрира" слаб растеж, но досега не е показала
някаква по-значима активност. Останалите групи петна са стабилни и
спокойни.

Слънчевият диск на 4 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 122. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 149.

Волфово число е

78.

В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 30% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас
X е по 5% , а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ше бъде 155, а на 6
януари ще е около 150.

11

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Земята продължава да се намира в зоната на високоскоростен поток в
слънчевия вятър, чийто източник е южната полярна слънчева коронална
дупка (CH HSS- ефект). През последното денонощие скоростта на
слънчевия вятър беше в диапазона 360-460 км/с като общата тенденция
беше низходяща. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 400
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) в момента е ориентирана на юг и нейната стойност е -8nT.
Днес и утре поради продължаващия CH HSS- ефект обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще е смутена. Това ще
създава условия за нестабилности в земната магнитосфера и оттам
геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над България тя също беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между смутена и активна
като е възможно да достигне и до ниво на малка геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1). Поради отслабването на
CH HSS- ефекта на 6 януари
тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 30% за днес и утре, а за 6 януари тя
е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
по 15% за днес и утре. За 6 януари тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-04/13ч00мин (UT= 11h00min)
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5 януари 2014г/11ч30мин: Умерена слънчева активност и планетарна

геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Продължително изригване със средна мощност (M1.3)имаше вчера около
17ч30мин българско време в района на групата петна 2253. В същата
област имаше и 7-8 изригвания от слабия мощностен клас C. Базисното
ниво на слънчевия рентгенов поток е приблизително B9-C1.0. През
последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Всички те ( 2251, 2252, 2253,
2255 и 2256) са в южното полукълбо. Областта 2253 е от магнитен
клас "бета-гама-делта". Тя продължава да поддържа площ от около 850900 милионни части от слънчения диск. През последното денонощие
обаче в нея се наблюдава процес на фрагментация. 2253 е практически
единственият източник на еруптивни явления. В момента тя е
разположена близо до центъра на слънчевия диск и е в отлична
геоефективна позиция. Групата петна 2255 се разви до магнитен клас
"бета-гама". Досега все още не е показала някаква по-значима
активност. Останалите групи петна са стабилни или са в процес на
бавно разпадане.

Активната област AR12253 (2253) на 5 януари
2015г (SDO)
Боулдърското число е 124. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 147.

Волфово число е

77- 78.

В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 50%, а за голямо изригване от клас X е
по 10% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е 5% за днес
и по 10% за всеки един от следващите два дни. Радиоиндексът F10.7
утре ше бъде 155, а на 7 януари ще е около 160.
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Слънчевият диск на 5 януари 2015г (SDO)
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Земята продължава да се намира в зоната на високоскоростен поток в
слънчевия вятър, чийто източник е южната полярна слънчева коронална
дупка (CH HSS- ефект). Вчера вечерта скоростта на слънчевия вятър
започна бързо да нараства и от 400км/с до днес сутринта тя достигна
приблизително 550 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
около 490 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в широки граници около нулата. Тази
комбинация от условия предизвика наблюдаваната през нощта малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5).
Днес, утре и на 7 януари поради продължаващия CH HSS- ефект
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще е
смутена, но тенденцията ще бъде тя да се успокоява. Това ще създава
условия за геомагнитна активност най-вече днес и утре.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
на два пъти (между 17ч и 20ч и след това между 23ч и 5ч българско
време достигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря(Kp=5;бал
G1). Над България активната обстановка се прояви като геомагнитна
буря между 20ч и 23ч българско време (за станция Панагюрище K=5).
След това през следващия 3-часов период обстановката беше смутена
(суббуря; K=4), а впоследствие се успокои.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка

утре

ще е между спокойна и активна, а на
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7 януари - между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 20%, а за 7 януари тя е 15%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за
утре и за 7 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка. Тя се свързва с евентуална СЕЧ- ерупция от слънчевата
активна област 2253.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-05/11ч30мин (UT= 09h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/01/05-2015/01/12)
Волфовото число за седмицата 29 декември 2014г-5 януари 2015г
+ 8/-10

е 66

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
Вероятността за изригвания от средния
между ниска и умерена
мощностен клас M ще е между ниска и умерена . Вероятността за
големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е
ниска. Главен потенциален източник на еруптивна активност през
седмицата ще бъде областта AR12253 (2253).
Петнообразувателната активност се очаква да бъде умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 30 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде завишен през по-голямата част от седмицата с
изключение на 11 януари (неделя).
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде предимно около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е малка. Тя се свързва се
евентуална СЕЧ-ерупция от слънчевата активна област AR12253 (2253).
През седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде предимно
смутена . Към края на седмицата тя ще бъде между спокойна и смутена.
Има обаче и значителна вероятност за геомагнитни бури, които ще
бъдат свързани с действащ
CH HSS-ефект. В началото на
седмицата той ще е причинен от слънчевата южна полярна корононална
дупка, а след сряда - от коронална дупка, разполагаща се в северното
полукълбо и около слънчевия екнатор)
От 23 декември Земята е в сектор на междупланетното магнитно поле
(ММП) със знак "-". Очаква се Земята да пресече следващата секторна
граница с преход "-/+" на 6 януари.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-05/24ч00мин (UT:22h00min)
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6 януари 2014г/12ч15мин: Условията за геомагнитна активност се

запазват и днес
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Наблюдавани бяха десетина слаби изригвания от клас C. Както и в
предните дни техен основен източник беше областта 2242. Найзначимото измежду тях (~C7.5)достигна своя максимум в приблизително
в 19ч40мин българско време. Две изригвания бяха регистрирани и от
новоизгряващ активен център на югоизточния край на слънчевия диск.
Изглежда, че това е старата активна област 2242. Базисното ниво на
слънчевия рентгенов поток е приблизително B8-B9. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Всички те ( 2251, 2252, 2253 и
2255) са в южното полукълбо. Областта 2253 е от магнитен клас
"бета-гама-делта". Тя продължава да отслабва и площта й за
последните 24 часа се "сви" с около 20%. Въпреки това 2253 си остава
основният източник на еруптивни явления откъм видимата от Земята
страна на Слънцето. Групата петна 2255 е от магнитен клас "бетагама", но както и в предните дни си остава спокойна.

Слънчевият диск на 6 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 89. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 148.

Волфово число е

68.

В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 50%, а за голямо изригване от клас X
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както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% на ден. Радиоиндексът
F10.7 утре ше бъде 155, а на 8 януари ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Все още Земята продължава да се намира в зоната на високоскоростен
поток в слънчевия вятър, чийто източник е южната полярна слънчева
коронална дупка (CH HSS- ефект). Скоростта на слънчевия вятър беше
в диапазона
450-550 км/с. В момента тя е около 500 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазон от по няколко нанотесли под и над нулата.
Днес ще продължи да действа затихващият CH HSS- ефект, свързан с
южната слънчева полярна коронална дупка. Утре обстановката ще бъде
сравнително спокойна. Ново активизиране се очаква на 8 януари когато
скоростта на слънчевия вятър ще започне да нараства- този път под
влияние на коронална дупка , разположена в северното полукълбо на
Слънцето.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над България геомагнитната обстановка също
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна,утре между спокойна и смутена, а на 8 януари ще бъде между смутена и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 30%, за утре е 15%, а за 8 януари тя е 35%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е 10% за днес, 5% за утре и
15% за 8 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка. Тя се свързва с евентуална СЕЧ- ерупция от слънчевата
активна област 2253.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-06/12ч15мин (UT= 10h15min)
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7 януари 2015г/13ч45мин: Планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (Kp=6;бал G2)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. C9изригване бе регистрирано вчера около 13ч45мин българско време от
активна област, разположена близо до югоизточния край на слънчевия
диск (най-вероятно това е завръщащата се стара група петна 2242).
Останалите изригвания бяха в мощностния диапазон C1-C2. Базисното
ниво на слънчевия рентгенов поток е приблизително B8-B9. През
последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
обща площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Там са
групите 2251, 2252,2253, 2255 както и едно единично петно на
югоизточния срай на слънчевия диск (може би старата група 2242?).
Областта 2253 отслабна и вече е от магнитен клас "бета-гама".
Площта й още намаля и е под 500 милионни части от слънчевия диск.
През последните 24 часа тя генерира само слаби изригвания от ниската
зона на клас C. Въпреки това 2253 все още се приема за основният
потенциален източник на еруптивни явления откъм видимата от Земята
страна на Слънцето. В северното полукълбо са двете новорегистрирани
групи петна 2257 и 2258.

Слънчевият диск на 7 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 102. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 147.

Волфово число е

77.

В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 50%, а за голямо изригване от клас X
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както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% на ден. Радиоиндексът
F10.7 утре ше бъде 155, а на 9 януари ще е около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 420-520 км/с. В момента тя е около 500 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя много големи колебания и днес преди обяд българско време
достигна максимална отрицателна стойност (южна ориентация) от 19nT!. Явлението е доста неочаквано и причината за него още не е
известна. В съчетание със завишената скорост на слънчевия вятър
обаче това предизвика планетарна геомагнитна буря със средна мощност
(Kp=6; бал G2).

Слънчевите коронални дупки на 7 януари 2015г:
Изображение на Слънцето в ултарвиолетова
светлина на дължина на вълната l=211A.(SDO)
Утре и на 9 януари ще действа CH HSS- ефект, свързан с със
слънчева коронална дупка с положителна полярност. Ето защо
условията за геомагнитна активност през следващите два дни ще се
запазят.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
тази сутрин между 8ч и 11ч българско време достигна до ниво на
планетарна геомагнитна буря (***!!!***) със средна мощност и 3-
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часовият Kp-индекс достигна бал 6. Над България геомагнитната
обстановка по това време беше смутена. Местинят K-индекс в станция
Панагюрище достигна бал 4.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре ще е между смутена и активна, а на 9
януари ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 35%, а за 9 януари
тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
15% за утре и 5% за 9 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка. Тя се свързва с евентуална СЕЧ- ерупция от слънчевата
активна област 2253.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-07/13ч45мин (UT= 11h45min)
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8 януари 2015г/12ч30мин: Все още не е напълно ясен източникът на

вчерашната мощна геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 810 изригвания в мощностния диапазон C1-C4.5. Техни източници бяха
групите петна 2253, 2251 и новият активен район на югоизточния край
на слънчевия диск който вчера получи номер AR12259 (2259).
Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е приблизително B9-C1.
През последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 регистрирани и една нова групи петна. По
обща площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Там са
групите 2253, 2255 + регистрираната вчера 2259. За последната се
предполага, че е свързана със старите групи петна 2241 и 2242. В
северното полукълбо са групите петна 2257 и 2258. Областта 2253 е
от магнитен клас "бета-гама". Площта й спадна до около 200 милионни
части от слънчевия диск. През последните 24 часа тя генерира само
слаби изригвания от ниската зона на клас C. 2253 все още се приема
за основният потенциален източник на еруптивни явления откъм
видимата от Земята страна на Слънцето. Към този момент още е трудно
да се оцени еруптивният потенциал на областта 2259.

Слънчевият диск на 8 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 106. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 147.

Волфово число е

80.

В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 50%, за голямо изригване от клас X е по
10%, а за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на ден. Радиоиндексът
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F10.7 утре ше бъде 160,

а

на 10 януари ще е около 165.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Както вече съобщщихме в нашия редовен бюлетин от вчера и в
извънредния бюлетин от последната нощ, параметрите на
междупланетната среда в околностите на Земята вчера бяха силно
дестабилизирани. В резултат от това вчера около обяд започна
планетарна геомагнитна буря със средна мощност, която впоследствие
прерастна в мощна буря (Kp=7). Причината, за тази дестабилизация все
още не е изяснена напълно. Като най-вероятно се счита обяснението
според което се е получил сложен комбиниран ефект от: (1)влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция
(CH HSSефект),(2) дългоживуща магнитна област с положителна полярност,
която се разполага на слънчевия диск пред короналната дупка и (3)
облак коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 3 януари.
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 450-500 км/с. В момента тя е около 450 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
в момента е около -4nT. През последната нощ и тази сутрин тя се
колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над нулата.
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър ще останат смутени под
влияние на гореспоменатия CH HSS-ефект. Успокояване ще настъпи на 10
януари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
вчера около обяд между 11ч и 14ч българско време достигна до ниво на
мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; бал G3) (***!!!***). Над
полярните райони на Земята бе наблюдавана аврорална активност. Над
България геомагнитната обстановка беше смутена. Местинят K-индекс в
станция Панагюрище достигна бал 4 на три пъти през последните 24
часа - вчера между 11ч и 14ч, между 17ч и 20ч и тази сутрин межд 5ч
и 8ч българско време.

23

3-часовият планетарен Kp-индекс между 6 и 8 януари
2015г (SWPC; Център за прогнози на космическото
време, Боулдър)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между смутена и малка
геомагнитна буря (Kp=5), утре - между спокойна и активна, а на 10
януари ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%, за утре е 30%,
а за 10 януари тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е 25% за днес, 10% за утре и 5% за 10 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-08/12ч30мин (UT= 10h30min)
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8 януари

2015г/0ч30мин: Мощна планетарна геомагнитна буря

(Kp=7;бал G3) и аврорална активност
Изглежда, че вчера станахме свидетели на една от най-мощните
геомагнитни бури (***!!!***) от началото на настоящия 24-ти слънчев
цикъл (SC24). Между 11ч и 14ч българско време 3-часовият планетарен
Kp- индекс достигна бал 7 (т.е. мощна буря, бал G3). В същото време
над някои полярни станции (например Анкоридж, Аляска) местният Kиндекс достигна бал 8, т.е. много мощна буря. Тя беше съпроводена и
от мощна аврорална активност над полярните райони на Земята.

Северно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска на 7 януари 2015г
(снимка: Маркета Мъри; solarham.net)
Причината за тази мощщна геомагнитна активност беше навлизането на
Земята в област на влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция (CH HSS-ефект). Това обаче се случи почти
едновременно с достигането до Земята на нерегистриран облак слънчево
коронално вещество (CME). Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)достигна максимална отрицателна
стойност (ориентация на юг) от -20nT. Тя остана отрицателна през поголямата част от деня. В същото време скоростта на слънчевия вятър
остана в диапазона между 450 и 520 км/с. Съществено нарастна обаче
концентрацията на частиците на слънчевия вятър в околностите на
Земята - до около 8-10 пъти спрямо 6 януари по обяд.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-08/0ч15мин (2015-01-08/ UT= 22h15min)
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9 януари 2015г/11ч15мин: Геомагнитната обстановка бавно се

успокоява
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Тази
сутрин около 10ч30мин в района на групата петна 2257 достигна своя
максимум изригване с показател C9. То още не е съвсем приключило, но
по всичко изглежда е от импулсен тип. Имаше и няколко други
изригвания през последните 24 часа, които бяха в мощностния диапазон
C1.0-C3.0 Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е
приблизително C1. През последното денонощие не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
обща площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Там са
групите 2253, 2255, 2259 + една новоизгряваща група на югоизточния
край на слънчевия диск. В северното полукълбо са групите петна
2257, 2258 и новата 2260. Всички групи петна са от магнитните
класове "алфа" и "бета". По-значителни потенциални източници за
изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X) са бързо
нарастналата през последните 24 часа област 2257, както и 2259.

Слънчевият диск на 9 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 101. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 156.

Волфово число е

75.

В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 50%, а за голямо изригване от клас X е
по 10% на ден. Вероятноста за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 11 януари ще бъде около
165.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 450-550 км/с. Максималната стойност около 550км/с бе
достигната рано тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 470 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) в момента е около -1nT. През
последната нощ и тази сутрин тя се колебаеше в диапазон от няколко
нанотесли под и над нулата. Тази обстановка създаде условия за
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.
Поради продължаващият CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална
дупка в геоефективна позиция условията в близкото до Земята
междупланетно пространство ще останат смутени. Постепенно
успокояване на обстановката ще настъпи утре и на 11 януари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения бяха регистрирани в
отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между смутена и активна), а
утре и на 11 януари ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, а за утре и
за 11 януари тя е по 20% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е 10% за днес, а за утре и за 11 януари тя е
по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-09/11ч15мин (UT= 09h15min)
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10 януари 2015г/12ч00мин: Слънчевата активност остава ниска
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от ниската част на клас C. Техни източници бяха
групите петна 2257 и 2259. Базисното ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B8-B9. През последното денонощие не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Он вчера сутринта поради технически проблем се прекъсна
получаването на коронографски изображения (LASCO_C2/C3) от спътника
SOHO. Очаква се проблемът да бъде отстранен днес рано следобяд.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. За
пръв път от много дни насам превес има петнообразуването в северното
полукълбо. На юг от екватора са групите
2255, 2259 и
регистрираната вчера 2261. Групата петна 2253, която е на западния
лимб, изглежда вече почти или напълно се е разпаднала и на нейно
място е останало само факелно поле. В северното полукълбо са групите
петна 2257, 2258 и 2260. Там се образува и нова малка група. Тя се
разполага малко по на юг от линията между 2257 и 2260. През
последното денонощие областта 2257 разви "делта"- компонента в
опашнатя си част и вече е от магнитен клас "бета-делта". Тя се
очертава като най-сериозен потенциален източник за изригвания със
средна и голяма мощност (класове M и X). Останалите групи петна са
стабилни или в процес на разпадане.

Слънчевият диск на 10 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 125. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 150.
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Волфово число е около 81-82.

В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, а за голямо изригване от клас X е
по 10% на ден. Вероятноста за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима
за днес и утре, а за 12 януари е 5%. Радиоиндексът F10.7 утре ще е
160, а на 12 януари ще бъде около 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше
предимно в диапазона 450-550 км/с.
В момента тя е около 420
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над нулата.
В момента е +2nT. Тази обстановка създаде условия за геомагнитни
смущения само над отделни райони на Земята.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде относително спокойна. По-съществено
активизиране е възможно на 12 януари. То е във връзка с очакваното
пресичане от Земята на секторна граница на междупланетното магнитно
поле (ММП).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения бяха регистрирани в
отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 12 януари ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 20%, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е
по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-10/12ч00мин (UT= 10h00min)
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11 януари 2015г/12ч00мин: Смутен слънчев вятър
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 78 изригвания от ниската част на клас C. Техни източници бяха групите
петна 2257 и 2259 както и от намиращата се на западния лимб област
2253. Тъкмо там тази сутрин около 7ч10мин българско време бе
наблюдавано най-силното изригване (C4.3) за последните 24 часа.
Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B9-C1.
През последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята. Вчера рано сутринта обаче
УВ-камерата AIA на борда на спътника SDO е регистрирала потъмняване
на слънчевия диск в района на групата петна 2260 близо до центъра на
слънчевия диск. Това е потенциален индикатор за избухване на
протуберанс в този район. Явлението може и да е довело до изхвърляне
на плазмен облак по посока на Земята. Както вече съобщихме, през
голяма част от вчерашния ден коронографската система LASCO на борда
на спътника SOHO не работеше в обичайния си режим и не изпращаше
изображения на слънчевата корона. По късно през деня проблемите
около нея бяха отстранени.
На слънчевия диск има 7 регистрирани и едно или две нови групи
петна. По площ има много слаб превес на петната в северното
полукълбо. Тама са групите петна 2257, 2258 и 2260. В южното
полукълбо са 2255, 2259, 2261 и регистрираната вчера 2262.
Последната се намира много близо до слънчев екватор. Две нови групи
петна се оформят през последното денонощие в южното полукълбо.
Едната от тях е непсредствено на югоизток от 2255 (евентуално може и
да е част от нея), а другата е западно от 2259. Областта 2257 е от
магнитен клас "бета-делта". Тя е най-сериозният потенциален източник
за изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X).
Областите 2255 и 2259 са от клас "бета-гама".
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Слънчевият диск на 11 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 146. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 150.

Волфово число е около 88-89.

В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, а за голямо изригване от клас X е
по 10% на ден. Вероятноста за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима
за днес и утре, а за 13 януари е 5%. Радиоиндексът F10.7 утре ще е
160, а на 13 януари ще бъде около 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие се наблюдаваше плавно покачване на
скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята. Неговите
параметри бяха сериозно дестабилизирани за кратко тази сутрин.
Скоростта на слънчевия вятър много бързо достигна 650 км/с около
8ч българско време, но след това също така бързо спадна.
Температурата на слънчевия вятър също се покачи няколкократно и
спадна синхронно със скоростта. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 530 км/с като половин час преди това тя беше 460
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над нулата.
В момента е около
+0.3nT.
Днес, утре и на 13 януари обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде леко смутена. По-съществено
активизиране е възможно утре. То е във връзка с очакваното пресичане
от Земята на секторна граница на междупланетното магнитно поле
(ММП). Очаква се и допълнително влияние от слънчева коронална дупка
с положителна полярност в геоефективна позиция (CHHSS-ефект).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения бяха регистрирани в
отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 13 януари ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е 25% за днес, 20% за утре
и 15% за 13 януари. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-11/12ч00мин (UT= 10h00min)
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12 януари 2015г/13ч15мин: Ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
10-12 изригвания от клас C. Техни източници бяха групите петна 2255,
2257, 2259, 2260 и 2262. Сред тях относително се откроява C6.1изригването от тази сутрин, което стана в областта 2260. Базисното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B9-C1. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята. Двете избухвания на протуберанси, които бяха
наблюдавани през последните 24 часа не са геоефективни.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
петна 2257 и 2260. В южното полукълбо са 2255, 2259, 2261 и 2262.
Нов малък център на петнообразуване се оформя северно и в
непосредствена близост до 2259. Дали това е част от 2259 или е
самостоятелна област вероятно ще се разбере днес. Областите 2255 и
2257 са от най-високия магнитен клас "бета-гама-делта". Тя са
потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X). 2257 би могла да генерира и протонна (СЕЧ) ерупция.
Областта 2259 е от клас "бета-гама".

Слънчевият диск на 12 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 133. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 154.

Волфово число е 95.

В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, за голямо изригване от клас X е по
10%, а за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на ден. Радиоиндексът
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F10.7 утре и на 14 януари ще бъде около 175.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно
в диапазона 400-500 км/с, като преобладаваха стойностите около 450
км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 430 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
беше предимно отрицателна (т.е. ориентирана на юг)през голяма част
от вчерашния ден, а впоследствие стойностите й се колебаеха в тесен
диапазон около нулата. Тази обстановка създаде предпоставки за
геомагнитна активност, която обаче се прояви в отделни райони на
Земята.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде смутена. Това е във връзка с очакваното
пресичане от Земята на секторна граница на междупланетното магнитно
поле (ММП). Очаква се и допълнително влияние от слънчева коронална
дупка с положителна полярност в геоефективна позиция (CHHSS-ефект).
На 14 януари се очакват спокойни или почти спокойни условия.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани периоди със смутени и/или активни
условия имаше над отделни райони на Земята. Над България
геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между спокойна и
смутена, а
на 14 януари ще бъде предимно спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е 20% за днес, 15% за утре
и 10% за 14 януари. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 5% за днес и утре, а за 14 процента тя е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-12/13ч15мин (UT= 11h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/01/12-2015/01/19)
Волфовото число за седмицата 5 -12 януари 2015г

е 68 + 9/-16

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
ниска . Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е
между ниска и умерена . Вероятността за големи изригвания от клас
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е ниска. Главни потенциални
източници на еруптивна активност през седмицата ще бъдат областите
AR12257 (2257), AR12260 (2260) и (евентуално) някоя от завръщащата
се откъм източния лимб стари области AR12249 (2249) и AR12250
(2250).
Петнообразувателната активност се очаква да бъде умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 30 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде предимно около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е малка.
През седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде между
спокойна и смутена .
От 7 януари Земята е в сектор на междупланетното магнитно поле (ММП)
със знак "+". Очаква се Земята да пресече следващата секторна
граница с преход "+/-" на 12 януари. Следващото пресичане на
секторна граница с преход "-/+" се очаква на 18 януари.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-12/15ч00мин (UT:13h00min)
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13 януари 2015г/13ч30мин: "Двойно"

M-изригване от активната

област AR12257 (2257)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Две
много близки по време и сравнително кратки изригвания от клас M
бяха регистрирани рано тази сутрин в района на групата петна 2257.
Първият пик (M5.6- умерено мощен) беше в 6ч24мин, а вторият (M4.9)
в 6ч58мин българско време. До този момент няма данни за съпътстващи
явления. Имаше и 5-6 изригвания от клас C. Техни източници бяха
областите 2255,2257 и 2260. Вчера около 15ч30мин близо до областта
2261 е наблюдавано избухване на протуберанс. Днес ще се разбере дали
това явление е било съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME)
по посока на Земята.

М5.6-изригване в района на групата петна 2257
на 13 януари 2015г (SDO).
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Северно от екватора са групите петна 2257 и
2260. В южното полукълбо са 2255, 2259, 2261 и 2262. Областта 2257
е от най-високия магнитен клас "бета-гама-делта". Тя, заедно с 2259
са потенциални източници за изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X). 2257 би могла да генерира и протонна (СЕЧ) ерупция.
Областите 2255 и 2259 са от клас "бета-гама".
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Слънчевият диск на 13 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 111. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 155.

Волфово число е 76.

В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, за голямо изригване от клас X е по
10%, а за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на ден. Радиоиндексът
F10.7 утре ще е около 175, а на 15 януари ще бъде 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно
в диапазона 400-470 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
около 430 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от -6nT до +6nT. Тази
обстановка създаде предпоставки за геомагнитни смущения в отделни
райони на Земята.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане смутена поради влияние от слънчева коронална дупка с
положителна полярност в геоефективна позиция (CH HSS-ефект). Утре и
на 15 януари се очакват почти спокойни условия.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани периоди със смутени условия имаше
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
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Геомагнитната обстановка днес, утре и на 15 януари ще бъде между
спокойна и смутена като условия за по-значителна геомагнитна
активност има днес. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 15% за днес и по 10% за утре и за 15 януари.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 5% за
днес, а за утре и за 15 януари тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-13/13ч30мин (UT= 11h30min)
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14 януари 2015г/11ч45мин: "Суб-средно" слънчево изригване (~C9)

от активната област 2257
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Тази
сутрин около 6ч40мин българско време в района на групата петна 2257
на западния лимб достигна своя пик най-значимото за последните 24
часа изригване с показател около C9. Имаше още няколко изригвания от
клас C също в областта 2257. Възможно е изхвърленият на 12 януари в
резултат от избухване на протуберанс в района на групата петна 2261
плазмен облак да достигне с периферията си Земята утре (15
януари)следобяд. Слънчевият рентгенов поток е около "базисисно" ниво
B9-C1.0.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Северно от екватора са групите петна 2257
(залязваща) и 2260. В южното полукълбо са 2255 (залязваща), 2259,
2261 и 2262. Областта 2257 е от най-високия магнитен клас "бетагама-делта". Тя, заедно с 2259 са потенциални източници за
изригвания със средна и голяма мощност (класове M и X). 2257 би
могла да генерира и протонна (СЕЧ) ерупция. Областите 2255 и 2259 са
от клас "бета-гама".

Слънчевият диск на 14 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 93. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 155.

Волфово число е 65.

В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е 45% за днес, 40% за утре и 35% за 17
януари. Вероятността за голямо изригване от клас X е 10% за днес и

39

по 5% за утре и за 17 януари. Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е 5% за днес и е пренебрежима за утре и за 16 януари.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 16 януари ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно
в диапазона 380-450 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
около 420 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от -7nT до +7nT. Тази
обстановка създаде предпоставки за геомагнитни смущения в отделни
райони на Земята.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
бъде относително спокойна. Утре е възможно до Земята да достигне
периферията на плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 12 януари в
резултат от избухване на протуберанс. С отминаването на плазмения
облак обстановката на 16 януари ще започне да се успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани периоди със смутени условия имаше
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и на 16 януари ще бъде между спокойна
и смутена. Утре се очаква тя да е между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за
днес, 30% за утре и 20% за 15 януари. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е около и под 1% за днес, а за
утре и за 15 януари тя е по 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-14/11ч45мин (UT= 09h45min)
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15 декември 2015г/12ч15мин: Днес след обяд е възможна геомагнитна

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера в
14ч55мин-15ч00мин българско време достигна своя максимум (M2.2)
импулсно изригване със средна мощност. Негов източник беше
залязващата група петна 2257. Имаше и няколко изригвания от клас C.
Техни източници бяха областите 2257, 2259 и 2262. Слънчевият
рентгенов поток е около "базисисно" ниво B9-C1.0. През последните 24
часа не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. След залеза на 2257 северно от екватора остана
само групата петна 2260. В южното полукълбо са
2259 и 2261.
Областта 2259 е от
магнитен клас "бета-гама-делта". Тя, заедно с
намиращата се вече непосредствено зад западния край на слънчевия
диск област 2257 са главните потенциални източници за изригвания
със средна и голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 15 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 89. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 139.

Волфово число е 56.

В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е 40% за днес и по 30% за утре и за 17
януари. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5%, а за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
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Радиоиндексът F10.7 утре ще е 140 и на 17 януари ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно
в диапазона 380-450 км/с. В момента тя е около 430 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше предимно в диапазона от -6nT до +6nT. Тази обстановка
създаде условия за геомагнитни смущения в отделни райони на Земята.
Днес следобяд е възможно до Земята да достигне периферията на
плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 12 януари в резултат от
избухване на протуберанс. Във връзка с това е възможно активизиране
на геомагнитната обстановка. С отминаването на плазмения облак утре
и на 17 януари ще настъпи успокояване.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани периоди със смутени условия имаше
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 17 януари та ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 30% за
днес, 20% за утре и 15% за 17 януари. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е 15% за днес, а за утре и за
17 януари тя е по 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-15/12ч15мин (UT= 10h15min)
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16 януари/12ч45мин: Ново усилване на геомагнитната активност

започва от 18 януари
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Наблюдавани бяха общо 4 изригвания в мощностния диапазон C1.0-C3.0.
Бяха наблюдавани две ерупции на протуберанси. Първото стана в
североизточната част на слънчевия диск. Анализът на изображенията от
коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO показа, че плазменият
облак се движи силно на север спрямо плоскостта на земната орбита с
малка скорост (~ 300 км/с) и не е геоефективен. Второто беше
съпроводено и от слабо рентгеново изригване с показател C2(Hyder
flare). То стана в район, който е близо до централния видим меридиан
на слънчевия диск, но доста на север (~ 30 градуса) от екватора.
Избухването е станало високо в слънчевата корона. Най-вероятно и
това явление не е геоефективно. Спокойната фонова компонента
(базисното ниво) на слънчевия рентгенов поток се колебае около B6.
На слънчевия диск има 3 регистрирани + една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
е новата регистрирана вчера група петна 2263 + едно ново малко
единично петно юг-югоизточно от нея. В южното полукълбо са групите
2259 и 2261. Областта 2259 се трансформира в магнитен клас "бетаделта". Тя е главният потенциален източник за средни и умерено-мощни
изригвания (т.е клас M).

Слънчевият диск на 16 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 62. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 131.

Волфово число е 45.

В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17
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и 18 януари) слънчевата

активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 25%, за голямо изригване от клас X е
по 5%, а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 18 януари ще бъде около
125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно
в диапазона 380-450 км/с. В момента тя е около 400 км/с. Уредът
EPAM (Electron, Proton and Alpha Monitor) на борда на спътника ACE
регистрира покачване на потока на частиците с ниски енергии. Това
е индикация, че някъде сравнително близо до Земята се намира
очакваният слънчев плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 12
януари. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше предимно в диапазона от -7nT до +7nT. Тази
обстановка създаде условия за геомагнитни смущения в отделни райони
на Земята.
Днес все още възможно до Земята да достигне периферията на плазмен
облак, изхвърлен от Слънцето на 12 януари в резултат от избухване на
протуберанс. (Вероятността за това обаче не е много голяма. Найвероятно този облак подминава или вече е подминал нашата планета.).
От утре Земята ще попадне в зоната на високоскоростен поток частици
в слънчевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция (CH HSS-ефект). Същият ще се усили на 18
януари. Във връзка с това се запазват, а на 18 януари дори ще се
увеличат предпоставките за геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани периоди със смутени условия имаше
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена, а на 18 януари тя ще бъде между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 30% за
днес, 20% за утре и 35% за 18 януари. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е по 10% за днес и за 18 януари.
За утре тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-16/12ч45мин (UT= 10h45min)
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17 януари/12ч15мин: Очаква се активна геомагнитна обстановка

днес и утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Вариациите на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
През последните 24 часа в неговото поведение се наблюдава трайна
слаба низходяща тенденция. В момента нивото на рентгеновия поток е
около B5.5. Не са регистрирани изхвърляния на корононална маса (CME)
по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Всички те са в процес на
отслабване. По площ преобладават петната в южното полукълбо. На
север от екватора е групата петна 2263. В южното полукълбо са
групите 2259 и 2261. Областта 2259 отново премина в магнитен клас
"бета-гама". Тя е единственият потенциален източник за изригвания от
клас M.

Слънчевият диск на 17 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 75. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125.

Волфово число е 33.

В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас
X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един
от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 125, а на 19 януари ще
бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно

45

в тесен диапазон между 340 и 400 км/с. В момента тя е около 360
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над
нулата. В момента е +3nT.

Слънчевите коронални дупки на 17 януари 2015г
върху изображение на Слънцето при дължина на
вълната l=211A (SDO)
От днес и през следващите дни Земята ще попадне в зоната на влияние
на серия от коронални дупки с отрицателна полярност (CH HSS- ефект),
които се разполагат в обширна протяжна област в двете полукълба на
Слънцето. Във връзка с това днес, утре и на 19 януари ще има условия
за значителна геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна

.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, включително до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***). На 19 януари тя ще бъде между спокойна и
смутена като в някои райони на Земята са възможни и активни периоди.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 35% за
днес и утре и 30% за 19 януари. Вероятността за малка геомагнитна
буря (***!!!***) на средни ширини е по 15% за днес и утре. За 19
януари тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-17/12ч15мин (UT= 10h15min)
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18 януари/12ч00мин: Спокойно "космическо време". Активизирането

на геомагнитната обстановка се забавя
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Единственото изригване в C-диапазона (~ C1.0) стана тази сутрин.
Негов източник беше нова активна област, която все още е зад
североизточвия край на слънчевия диск. Нивото на рентгеновия поток е
около B5. Не са регистрирани изхвърляния на корононална маса (CME)
по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 регистрирани + 2 нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора е
групата петна 2263. Една нова група се разполага юг- югозападно от
нея, съвсем близо до екватора. В южното полукълбо е 2259 и другата
нова група петна. Областта 2259 е от магнитен клас "бета-гама". Тя
е единственият слаб потенциален източник за изригвания от клас M.

Слънчевият диск на 18 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 122.

Волфово число е 38.

В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 20 януари ще бъде около
120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно
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в много тесен диапазон между 340 и 360 км/с. В момента тя е около
340 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в тесен диапазон от няколко нанотесли под и
над нулата. В момента е +2nT.
Според последния бюлетин на Центъра за прогнози на космическото
време в Боулдър периодът на активизация на междупланетната среда в
близост до Земята ще започне от днес.
Очаква се до края на днешния ден Земята да пресече секторна граница
на ММП. Това събитие ще бъде последвано от
CH HSS-ефект,
причинен от серия коронални дупки, разположени в протяжна зона от
северзапад на югоизток върху обърнатата към Земята страна на
Слънцето. Във връзка с това се очаква от слаба до значителна
геомагнитна активност през целия период на 3-дневната прогноза (1820 януари).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна

.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, включително до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***) . На 20 януари тя ще бъде между спокойна и
смутена като в някои райони на Земята са възможни и активни периоди.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за
днес, 30% за утре и 20% за 20 януари. Вероятността за малка
геомагнитна буря (***!!!***) на средни ширини е 15% за днес, 10%
за утре и 5% за 20 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-18/12ч00мин (UT= 10h00min)
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19 януари 2015г/12ч45мин: Голяма неопределеност в 3- дневната

прогноза за слънчевия вятър
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Днес
около 11ч българско време рентгеновия поток достигна за много кратко
време нивото C1.0 - C1.1. През останалото време всички негови
колебания бяха в B-диапазона. Неговото средно ниво е около B5-B6. Не
са регистрирани изхвърляния на корононална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани + 2 нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора е
групата петна 2263 + едно новоизгряло единчно петно на
североизточния край на слънчевия диск. В южното полукълбо са
групите 2259, регистрираните вчера 2265 и 2266, както и една нова
малка група, разполагаща се приблизително между последните две.
Всички групи петна са от магнитен клас "бета".

Слънчевият диск на 19 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 78. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 126.

Волфово число е 45.

В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 125, а на 21 януари ще бъде
около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше предимно
в тесен диапазон между 300 и 350 км/с. В момента тя е около 380
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над
нулата. В момента е -3nT.
Последните числени модели на слънчевия вятър (WSA Enlil) се оказаха
твърде неуспешни и съдържащи много големи неопределености. Причината
за това е, че структурата и интензивността на местните слънчеви
магнитни полета в района на короналните дупки се характеризират с
много бързи промени. Според "ръчната" прогноза, дадена от Центъра за
прогнози на космическото време в Боулдър, днес Земята трябва да
попадне в зоната на високоскоростен поток частици в слънчевия вятър,
чийто източник е южната слънчева полярна коронална дупка. От друга
страна обаче размерът на южната коронална дупка през последните 2436 часа е в процес на намаляване. Отчитайки всичко това се
предполага, че в рамките на 3-дневната прогноза (19-21 януари)
параметрите на слънчевия вятър общо взето ще се съхранят, но не е
изключено поради възможен CH HSS- ефект обстановката да се
активизира. Това би довело и до активизиране на земното магнитно
поле.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна

.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 21 януари геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 30% за днес и по 25% за утре и за 21 януари. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един от
трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-19/12ч45мин (UT= 10h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/01/19-2015/01/26)
Волфовото число за седмицата 12 -19 януари 2015г

е 48 +19/-19

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде ниска .
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е ниска .
Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни
(СЕЧ) ерупции ще е между пренебрежима и много ниска.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 30 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде предимно около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е малка.
През седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде между
спокойна и смутена .
От 18 януари Земята е в сектор на междупланетното магнитно поле
(ММП) със знак "+". Не се очаква през тази седмица Земята да пресече
нова секторна граница.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-19/17ч30мин (UT:15h30min)
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20 януари 2015г/11ч15мин:Спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в мощностния диапазон C1-C3. Средното ниво на
рентгеновия поток е около B4-B5. Не са регистрирани изхвърляния на
корононална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора е регистрираната вчера
група петна 2267. В южното полукълбо са групите 2259, 2265 и 2266.
Областта 2266 е от магнитен клас "бета-гама".

Слънчевият диск на 20 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 62. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 127.

Волфово число е 52.

В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ще и на 22 януари ще бъде около
125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър слезе в
диапазона между 280 и 350 км/с. В момента тя е около 300 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над нулата. В
момента тя е -6nT.
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Днес, утре и на 22 януари се очаква параметрите на слънчевия вятър
да останат около спокойните си нива. Възможно е обаче да се прояви
CH HSS- ефект, причинен от южната полярна слънчева коронална дупка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна

.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 22 януари геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 25% , а за малка геомагнитна буря на средни ширини е
по 5% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-20/11ч15мин (UT= 09h15min)
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21 януари 2015г/14ч45мин: Изригване със "суб-средна" мощност на

източния край на слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 34 изригвания от клас C. Източникът им беше активна област, намираща
се много близо до югоизточния край на слънчевия диск. Вероятно това
е старата група петна 2251. Най-значимото измежду тях (~ C9.5)стана
днес в същия район около 13ч45мин българско време. Средното ниво
на слънчевия рентгенов поток е около B5-B6. Не са регистрирани
изхвърляния на корононална маса (CME) по посока на Земята.

C9.5- изригване на 21 януари 2015г(SDO)
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
е групата 2267. В южното полукълбо са групите 2265 и 2266 + една
нова малка група, разположена приблизително по средата между тях.
Групите петна са устойчиви или в процес на отслабване.
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Слънчевият диск на 21 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 57. Съответното Волфово число е приблизително
30-31. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 125.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 януари) слънчевата
активност ще е ниска. Вероятността за изригване със средна мощност
(клас M) е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 125 , а на 23 януари ще
бъде около 120. (В тази прогноза обаче не е взет под внимание
новоизгряващият активен център.)
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
приблизително 270-300 км/с. През последните 2-3 часа обаче тя бързо
нарастна, доситгайки до 450 км/с. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 390 км/с. В същото време концентрацията на частиците
бързо спадна. Това е индикация, че Земята е попаднала най-вероятно в
зоната на високоскоростен поток на слънчевия вятър (CH HSS- ефект).
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
в момента е -0.3 nT.
Днес, утре и на 23 януари обстановката в прилежащото към Земята
междупланетно пространство най-вероятно ще бъде леко смутена. Това
предполага, че геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна
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.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 23 януари геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 20% , а за малка геомагнитна буря на средни ширини е
по 5% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-21/14ч45мин (UT= 12h45min)
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13 юли 2015г/12ч45мин: Нерегистриран слънчев плазмен облак е

достигнал Земята!?...
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток е изцяло в B-диапазона. Неговото средно
ниво е около B4. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групите петна 2381 и новорегистрираното
единично петно 2386. В южното полукълбо е само групата петна 2386.
Продължаваа бавното отслабване на областта 2381. И трите групи петна
са магнитно спокойни.

Слънчевият диск на 13 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 59 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 60 (по данни от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 116.
Днес, утре и на 15 юли слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
10%, а за голямо изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (13, 14 и 15
юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 юли ще бъде около
110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През вчерашния ден и през първата половина на нощта скоростта на
слънчевия вятър беше почти постоянна и доста висока - между около
580-600 км/с. Късно през нощта, около 3ч българско време тя
нарастна за кратко с около 80-100 км/с, достигайки на моменти до
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около 700 км/с. Впоследствие към 7ч сутринта тя се върна отново
около стойности 580-600 км/с, а през последните 2-3 часа намаля до
520-530 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 540
км/с. Почти едновременно с нарастването на скоростта на слънчевия
вятър започна да расте (до около 4-5 пъти) и концентрацията на
неговите частици в околността на Земята, което е регистрирано от
сондата ACE. Това дава основание да се предположи, че най-вероятно
до Земята е достигнал нерегистриран ("пропуснат") слънчев плазмен
облак. Той е бил изхвърлен от Слънцето преди 3-4 дни. Не е изключено
това е във връзка с някой от избухналите тогава протуберанси.
Слабият, но добре забележим ефект от тази среща се добави върху
влиянието на слънчевата коронална дупка от последните два дни. В
резултат от това геомагнитната обстановка се активизира до слаба
планетарна геомагнитна буря (***!!!***) . Вертикалната компонента
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) днес призори се обърна
трайно в южна посока, достигайки до около -9nT. В момента Bz е
приблизително -5nT.
Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес ще
бъде активна, но бързо ще се успокои през следващите два дни (14 и
15 юли). CH HSS- ефектът от короналната дупка ще стихне, а
преминалият край Земята снощи и тази сутрин плазмен облак ще се
отдалечи от нея.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
достигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***) днес сутринта между 6ч и 9ч българско време. . По
същото време геомагнитната обстановка над България беше смутена (за
станция Панагюрище K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре и на 15 юли ще е между спокойнаа и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
20% за утре и 10% за 15 юли. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е по 5% за утре и за 15 юли.
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-13/12ч45мин (UT=09h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/07/06-2015/07/13)
Волфовото число за седмицата 22- 28 юни 2015г

е 35 + 20/-13

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M
ще е между ниска и умерена, а за големи изригвания от клас X, както
и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много ниска. Като главен
потенциален източник за еруптивна активност през седмицата се
очертава групата петна 2381.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта на
високи ширини ще бъде завишен между 6 и 10 юли. След това до неделя
(12 юли) включително той ще бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
смутена.

между спокойна и

От 5 юли Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно поле
(ММП) със знак "-". През тази седмица не се очаква Земята да пресече
секторна граница на ММП.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-06/16ч30мин (UT:13h30min)
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14юли 2015г/14ч15мин: Втори "пристъп" на геомагнитната буря
(Бюлетинът се публикува със закъснение поради ремонтно профилактични дейности на ЕРП EVN днес между 9ч и 12ч30мин)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Едноединствено, но много продължително изригване достигна и леко
надхвърли мощностния праг C1.0. Това се случи преди около един час.
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е B4-B5. Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слъпчевия диск има 3 групе петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2381 и 2386. На юг от
екватора е групата 2386. И трите групи са доста спокойни и почти
стабилни. Няма потенциални източници ца изригвания със средна или
голяма мощност (класове M и X ).

Слънчевият диск на 14 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е 47 (по данни от 13 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 110.
Днес, утре и на 16 юли слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (14, 15 и 16 юли).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 110, а на 16 юли ще бъде
около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър
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беше в

процес на плавен спад от 520 до около 450 км/с. В момента тя е
приблизително 450 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) вчера следобяд се обърна на юг
в продължение на почти 10-12 часа, достигайки до максимална
отрицателна стойност от около -8nT. След това знакът на Bz започна
да се променя към положителени и трайно стана такъв след 7ч сутринта
българско време. В момента Bz е приблизително +5nT. Продължителният
период с отрицателен знак (т.е ориентация на юг) на Bz, създаде
условия за допъълнително слабо активизиране на земната
магнитосфера. Това доведе до малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***) снощи между 21ч и 24ч българско време.
Днес все още обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде между смутена и активна. Със стихването на CH
HSS- ефекта обстановката утре и на 16 юли постепенно ще се успокои.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
достигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***) снощи между 21ч и 24ч българско време.. По същото
време над България геомагнитната обстановка беше също беше активна
до ниво на слаба местна буря (за станция Панагюрище K=5).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре и на 16 юли ще е между спокойнаа и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
20% за утре и 10% за 16 юли. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е по 5% за утре и за 16 юли. За днес тя е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-14/14ч15мин (UT=11h15min)
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15 юли 2015г/12ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър не спада и

остава над 500 км/с. Първи изображения на Слънцето от сондата
STEREO-A от м.март насам
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
две изригвания с мощностни показаатели съответно C1.0 и C1.2. (За
първото съобщихме във вчерашния бюлетин.). Техните източници са
областта 2381 и един нов център близо до североизточния лимб.
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е B3-B4. Вчера между
15ч и 17ч българско време бяха наблюдавани две изхвърляния на
коронална маса (CME) близо до югоизточния лимб. Траекториите на
изхвърлените плазмени облаци изглежда, че са насочени доста встрани
от Земята. Допуска се обаче, че взаимоодействие на тхните периферии
със земната магнитосфера все пак е възможно. Анализът на получените
изображения от коронографитее на спътника SOHO е в ход.

Изображение на обратната страна на Слънцето
на 14 юли 2015г, получено с помощта на
UV- камерата на сондата STEREO-A. С
кръгчета са обозначени вероятните групи
слънчеви петна (STEREO-A/EUVI)
Вчера следобяд и рано вечерта екипът, ръководещ мисията на
космическите сонди STEREO направи опит за въвеждане в активен режим
на апарата STEREO-A. Получени бяха десетина серии изображения при
различни дължини на вълните на обратната страна на Слънцето с
помощта на ултравиолетовата камера на нейния борд. Последното
изображение беше получено в 21ч20мин българско време, след което
изглежда, че работата на уреда бе прекратена. Засега няма съобщение
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на сайта на проекта STEREO, от което да става ясно какво всъщност се
случва.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2381 (залязваща) и 2386. В
южното полукълбо е групата 2384. И трите групи петна са спокойни.
Нито една от тях не е потенциален източник за средни или мощни
изригвания (класове M и X).

Слънчевият диск на 15 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е 46 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Днес, утре и на 17 юли слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (15, 16 и 17 юли).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 юли ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера следобяд и вечерта до 23ч българско време скоростта на
слънчевия вятър варираше слабо около 450 км/с. След това тя
нарастна и достигна 520-530 км/с. Температурата на слънчевия вятър
също нарастна, но концентрацията на частиците не се промени.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше предимно положителна, намирайки се в интервала между 1nT и +6nT. В момента Bz е приблизително +1nT. Тази ситуация в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до геомагнитни
смущения над отделнни станции.
Днес, утре и на 17 юли се очакват предимно спокойни условия в
близкото до Земята междупланетно пространство.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше периоди с
геомагнитни смущения.Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 17 юли ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 10% , а за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни (15, 16 и 17юли).
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-15/12ч15мин (UT=09h15min)
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16 юли 2015г/11ч45мин: Много ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток беше в границите на B-диапазона, а
колебанията му бяха незначителни. Средното му ниво е около B2-B2.5.
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
Научната апаратура на сондата STEREO-A предава данни, включително и
UV-изображения на обратната страна на Слънцето, но в силно ограничен
режим.

Изображение на обратната страна на Слънцето
на 15 юли 2015г, получено с помощта на
UV- камерата на сондата STEREO-A. С кръгче е
обозначена най-вероятна нова нерегистрирана
група слънчеви петна. Вижда се и коронална
дупка (CH) с много голяма площ (STEREO-A/EUVI).
На слънчевия диск има 2 регистрирани + 2 нови групи петна. По площ
леко преобладават петната в северното полукълбо. Там е групата 2386
+ двете нови групи. Едната от тях изгря през последните часове на
североизточния край на слънчевия диск. В южното полукълбо е групата
2384. Всички групи петна са спокойни. Нито една от тях не е
потенциален източник за средни или мощни изригвания (класове M и X).
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Слънчевият диск на 16 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 55 (по данни от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 101.
Днес, утре и на 18 юли слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (16, 17 и 18 юли).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 юли ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена и се колебаеше в много тесен диапазон между 480 и 520 км/с.
В момента тя е около 510 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5nT и
+5nT. В момента Bz е приблизително -2.5nT. Тази ситуация доведе до
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.
Днес, утре и на 18 юли обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде между спокойна и леко смутена.
Според последния числен модел WSA Enlil скоростта на слънчевия
вятър ще е около 350-420 км/с, а концентрацията на частиците ще е
приблизително 10 протона/куб.см.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше периоди с
геомагнитни смущения.Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
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Геомагнитната обстановка днес, утре и на 18 юли ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 10% , а за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни (16, 17 и 18юли).
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-16/11ч45мин (UT=08h45min)
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17 юли 2015г/10ч30мин: Две нови групи слънчеви петна, но няма

значими изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше няколко "суб-изригвания" от клас B. Слънчевият рентгенов поток
беше предимно в граници B2.0 - B2.5. Вчера в североизточната част
на слънчевия диск беше наблюдавано избухване на протуберанс.
Анализът на движението на изхвърленото коронално вещество (CME)
показва, че е малко вероятно плазменият облак да достигне Земята.
Други
изхвърляния на коронална маса (CME) през последното
денонощие не са наблюдавани.
Ултравиолетовата камера (EUVI) на сондата STEREO-A предава между
едно и 3-4 изображения на обратната страна на Слънцето за 24 часа.
Те вече са включени като редовна текуща информация в тази страница
на нашия сайт в раздела "Активни области на Слънцето" (виж подолу).
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната
в северното полукълбо. Там са групите 2386 , 2387 и 2388. Последните
две групи петна са новорегистрирани. В южното полукълбо е групата
2384. През последните 24 часа се наблюдава развитие при групата
2387. В момента тя се състои от няколко петна. Останалите групи
петна изглеждат стабилни. Нито една от наблюдаваните области не е
потенциален източник за средни или мощни изригвания (класове M и X).

Слънчевият диск на 17 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин също е 55 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 100.
Днес, утре и на 19 юли слънчевата активност
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ще е много ниска.

Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 юли).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19 юли ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър остана леко
завишена и се колебаеше в диапазона между 450 и 510 км/с. В момента
тя е около 470 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -4nT и
+3nT. В момента Bz е приблизително +1.5nT. Тази ситуация доведе до
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде между спокойна и леко смутена. По-късно утре и
на третия ден (18 юли) се очаква допълнително активизиране в
резултат от влиянието на нововъзникнала преди около 2 дни
приекваториална слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH
HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше периоди с
геомагнитни смущения.Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 19 юли ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 10% за днес и утре, а за 19 юли тя е 20%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един от трите
дни (17, 18 и 19 юли).
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-17/10ч30мин (UT=07h30min)
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18 юли 2015г/12ч00мин: Смутена геомагнитна обстановка

днес,

утре и на 20 юли
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше няколко "суб-изригвания" от клас B. Слънчевият рентгенов поток
беше предимно в граници B2.0 - B2.5. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната
в северното полукълбо. Там са групите 2386 , 2387 и 2388. В южното
полукълбо е групата 2384. Областта 2387 е слаб потенциален източник
за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 18 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 62 (по данни от 14 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 98.
Днес, утре и на 20 юли слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X , както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(18, 19 и 20 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 юли ще
бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 350-420 км/с, като преобладаващата тенденция беше
низходяща. В момента тя е около 350 км/с. Вертикалната компонента
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между
-3nT и +3nT. В момента Bz е приблизително -2nT.
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Поради влияние на малка слънчева приекваториална коронална дупка с
положителна полярност днес обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще се активизира (CH HSS- ефект). Очаква
се това да стане следобяд или привечер българско време. Утре CH HSSефектът ще се усили, а на 20 май ще започне да затихва. Във връзка
с това се очаква днес, утре и на 20 юли геомагнитната обстановка
слабо да се активизира. За утре е възможно и планетарно геомагнитно
смущение (суббури).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 20 юли ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
10% за днес и 25% утре. За 20 юли тя е 20%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един от трите
дни (18, 19 и 20 юли).
В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-18/12ч00мин (UT=09h00min)
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19 юли 2015г/12ч15мин: Очакват се геомагнитни смущения днес и

утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Единственото изригване от клас C (C1.8)стана в района на намиращата
се на западния лимб група петна 2388 около 17ч30 мин българско
време. Регистрирано е радиоизбухване от II тип и изхвърляне на
коронална маса (CME) с начална скорост от 418 км/с. Друго изхвърляне
на коронална маса е наблюдавано пак на западния лимб, но около един
час по-рано. Нито едно от двете явления не е геоефективно.
Слънчевият рентгенов поток е около нивото B3.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ и брой преобладават
петната в северното полукълбо. Там са групите 2386 и 2387. В южното
полукълбо е групата 2384. Областта 2387 е слаб потенциален източник
за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 19 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 44 (по данни от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 94.
Днес, утре и на 21 юли слънчевата активност ще е много
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X , както
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
(19, 20 и 21 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
21 юли ще бъде около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 300-350 км/с, като преобладаващата тенденция беше
низходяща. В момента тя е около 310 км/с. Вертикалната компонента
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между
-4nT и +2nT. В момента Bz е приблизително -2nT.
Поради влияние на малка слънчева приекваториална коронална дупка с
положителна полярност днес обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство слабо ще се активизира (CH HSS- ефект).
Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне до 450-460 км/с. На 21 май
обстановката ще бъде започне да се успокоява. Във връзка с това се
очаква днес и утре геомагнитната обстановка слабо да се активизира.
За днес и утре е възможно и планетарно геомагнитно смущение
(суббури).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и активна,
а на 21 юли ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 25% за днес и утре и
10% за 21 юли. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 5% за всеки един от трите дни (19, 20 и 21 юли).
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-19/12ч15мин (UT=09h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/07/13-2015/07/20)
Волфовото число за седмицата 22- 28 юни 2015г

е 35 + 20/-13

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M ще е между много ниска, а за големи изригвания от клас X, както и
за протонни (СЕЧ) ерупции ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта на
високи ширини ще бъде предимно нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационална орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
През по-голямата част от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена. Смутени или активни условия са възможни
през първите два дни (13 и 14 юли ).
От 10 юли Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". През тази седмица не се очаква Земята да
пресече секторна граница на ММП. Следващата секторна граница на ММП
с преход "+/-" ще бъде пресечена на 30 юли.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-13/15ч30мин (UT:12h30min)
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20юли 2015г/12ч30мин:И днес остава в сила прогнозата за слаба

геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Едно
продължително C2.2 изригване вчера около обяд и рано следобяд
българско време беше свързано с избухване на голям протуберанс.
Той беше с протяжност около 23 градуса в югозападната част на
слънчевия диск. Вчера призори българско време е наблюдавано
избухвнето на още един по-малък протуберанс в северозападната част
на слънчевия диск. С него също е свързано наблюдавано изхвърляне на
коронална маса (CME). Има голяма вероятност изхвърленият плазмен
облак да засегне с периферията си земната магнитосфера. Датата, на
която се очаква това да се случи е 23 юли. Слънчевият рентгенов
поток е около нивото B3-B4.
На слънчевия диск има две групи петна (2386 и 2387). И двете са в
северното полукълбо. Групата 2387 нарастна през последното денонощие
в средната си част, но остава магнитно спокойна. Все пак тя се счита
за слаб потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас
M.

Слънчевият диск на 20 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е също 46 (по данни от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 97.
Днес, утре и на 22 юли слънчевата активност ще е много
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X , както
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
(20, 21 и 22 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
22 юли ще бъде около 105.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 280-320 км/с. В момента тя е около 280 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -2nT и +2nT през по-голямата част от
последното денонощие. Днес призори обаче тя премина трайно в
областта на отрицателните стойности (ориентация на юг) В момента Bz
е приблизително -5nT. Концентрацията на частиците на слънчевия вятър
през последното денонощие е почти постоянна (около 5-6
протона/cm^3). Това показва, че до този момент очакваният CH HSSефект, свързан със слънчева коронална дупка не се е проявил.
Причината за това е, че тази коронална дупка по площ е много малка,
а в същото време е ориентирана предимно в меридионално направление.
Ето защо дори днес нейното влияние и да се прояви, то ще е
краткосрочно и слабо.

Слънчевите коронални дупки на 20 юли
2015г. Тази, която е в геоефективна
позиция е оградена в светлочервен
контур (SDO/AIA)
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър се очаква
(все пак), че влиянието на гореспоменатата коронална дупка ще се
прояви днес и утре, а на 22 юли ще затихне. Във връзка с това за
днес и утре се очаква да се прояви слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна,а утре и
на 22 юли - между спокойна и смутена като по-спокойна се очаква да
бъде на третия ден (22 юли). Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е 25% за днес и по 10% за утре и за 22 юли.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни (20, 21 и 22 юли).
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В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-20/12ч30мин (UT=09h30min)
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21 юли 2015г/11ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър леко

нарастна и достигна 400-410 км/с
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Стойностите на слънчевия рентгенов поток са почти изцяло в ниската
част на B-диапазона около нивото B2-B3. Суб-изригване с показател B5
е единственото еруптивно събитие, което се откроява през последните
24 часа поради липсата на други такива. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Очаква се
изхвърленият вчера при ерупцията на протуберанс в северозападната
част на слънчеввия диск плазмен облак да достигне до Земята на 23
юли.
На слънчевия диск има две групи петна (2386 и 2387). И двете са в
северното полукълбо. Счита се, че областта 2387 е слаб потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 21 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 43 (по данни от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 92.
Днес, утре и на 23 юли слънчевата активност ще е много
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X , както
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от
(21, 22 и 23 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
23 юли ще бъде около 100.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Приблизително до полунощ скоростта на слънчевия вятър
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беше в

спокойния диапазон 280-300 км/с. След това тя започна да нараства и
към 7ч сутринта българско време достигна до 400-410 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 395 км/с. Концентрацията на
частиците в близкото до Земята междупланетно пространство беше почти
постоянна през по-голямата част от денонощието. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в
диапазона между -8nT и +8nT като по време преобладаваха
положителните стойности (т.е. Bz беше ориентирана предимно на
север). В момента Bz е около -6nT. Тази обстановка видимо
дестабилизира земната магнитосфера през последните часове, но се
оказа недостатъчна за да достигне до ниво на планетарно геомагнитно
смущение (Kp=4).
Днес, а най-вероятно и утре обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде между спокойна и смутена. Поради
слаб действащ CH HSS- ефект от малката приекваториална слънчева
коронална дупка с положителна полярност се очаква все пак по-смутена
да е тя днес. На 23 юли нашата планета ще се срещне с периферна част
от фронта на облак от коронална маса (CME), изхвърлена от Слънцето
на 19 юли в резултат от избухване на протуберанс. Във връзка с това
геомагнитната обстановка слабо ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и смутена,
а на 23 юли - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 15% за днес , 10% за утре и 35% за 23
юли. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% за днес и утре и 10% за 23 юли.
В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-21/11ч15мин (UT=08h15min)
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22 юли 2015г/11ч30мин: Спокойно "космическо време" днес.

Геомагнитни смущения утре и на 24 юли
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Стойностите на слънчевия рентгенов поток са изцяло в ниската част на
B-диапазона около нивото B1.5-B2.0. Не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2386 и 2387). И двете са в
северното полукълбо. Счита се, че областта 2387 е много слаб
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 22 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 37 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 37 (по данни от 13 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 90.
Днес, утре и на 24 юли слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X , както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(22, 23 и 24 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24 юли ще
бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Приблизително до 2ч през нощта българско време скоростта на
слънчевия вятър беше в интервала 380-400км/с като за кратки
интервали на 2- 3 пъти достигна до 450 км/с. След това започна
плавно и бавно да спада и в момента е около 340 км/с.
Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в
диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е около -3nT. Тази слабо
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смутена обстановка доведе до геомагнитни смущения само над отделни
райони на Земята.
Днес, обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
ще бъде спокойна. Очаква се утре нашата планета да се срещне с
периферна част от фронта на облак от коронална маса (CME),
изхвърлена от Слънцето на 19 юли в резултат от избухване на
протуберанс. На 24 юли Земята ще попадне в зоната на влияние на
малка слънчева приекваториална коронална дупка с положителна
полярност. Всичко това ще създаде предпоставки за геомагнитни
смущения утре и на 24 юли.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди бяха регистрирани само над
отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 24 юли - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 10% за днес , 35% за утре и 25% за 24
юли. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% за днес и за 24 юли, а за утре е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-22/11ч30мин (UT=08h30min)
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23 юли 2015г/10ч45мин: Радиоиндексът F10.7 е под 90. Планетарно

геомагнитно смущение
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Стойностите на слънчевия рентгенов поток са изцяло в ниската част на
B-диапазона около нивото B1.5-B2.0. Не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2386 и 2387). И двете са в
северното полукълбо.Областта 2387 е много слаб потенциален източник
за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 23 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 35 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 33 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 89.
Толкова ниска дневна стойност на F10.7 не е регистрирана от 2012г.
Трайна е тенденцията към намаляване на този индекс за доста
продължителен период от време (през последните две седмици той за
пръв път "слезе" трайно от нива около 120-125 до около и под 100 ).
Това е една от сигурните индикации, че настоящият 24-ти слънчев
петнообразувателен цикъл (SC24) вече трайно е навлязъл в своята
низходяща фаза. Според последни оценки на ИЗМИРАН се очаква той да
приключи през 2020г. Засега обаче някои други индекси на слъневата
активност остават високи. Такъв например е TSI, характеризиращ
общата слънчева светимост. Това се дължи на все още големите площи
на факелните полета върху слънчевия диск на фона на малките сумарни
площи на слънчевите петна.
Днес, утре и на 25 юли слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5% на
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ден. Вероятността за голямо изригване от клас X , както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(23, 24 и 25 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 юли ще
бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие се наблюдава почти "стъпаловидно"
двукратно нарастване на скоростта на слънчевия вятър. То започна
вчера около 18ч-19ч българско време когато от 340-350 км/с тя много
бързо достигна до около 400 км/с. Следващото нарастване до близо 450
км/с стана днес призори. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5nT и
+5nT вчера от късно сутринта до днес призори. Тази сутрин обаче тя
се установи трайно в областта на отрицателните стойности (т.е.
ориентирана е на юг). В момента Bz е около -11nT. Комбинацията от
слабо нарастване на скоростта на слънчевия вятър и южна ориентация
на Bz доведе до планетарно геомагнитно смущение (суббуря).
Наблюдаваната в момента ситуация е следствие не толкова от
очакваната за днес среща на Земята със слънчев плазмен облак,
колкото от едромащабни нееднородности в структурата на слънчевия
вятър и ММП.
Днес, утре и частично на 25 юли обстановката в близкото до Земята
междупланнетно пространство ще остане слабо активна. След очакваната
днес среща с изхвърления на 19 юли от Слънцето плазмен облак , утре
Земята ще попадне в зоната на действие на слънчева коронална дупка с
положителна полярност (CH HSS -ефект). Нейното влияние ще продължи и
на 25 юли. Във връзка с това днес и през следващите два дни ще има
условия за слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитни смущения и бури тази
сутрин са регистрирани в околополярните и субполярни райони на
Земята. Над България геомагнитната обстановка засега е спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между смутена и активна,
а на 25 юли тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25%, а за 25 юли е
20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 10%
за днес и по 5% за утре и за 25 юли.
В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-23/10ч45мин (UT=08h45min)
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24 юли 2015г/10ч45мин: Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;

бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше
ниска. Едно
изригване с мощностен показател C1.0 е регистрираано рано тази
сутрин в 06ч10мин българско време. Негов източник е нов активен
център близо до югоизточния край на слънчевия диск. Стойностите на
слънчевия рентгенов поток са около средно ниво B2.0-B3.0. Не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 регигистрирани (2386 и 2387) + една нова
групи петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо,
където са двете групи 2386 и 2387. Няма потенциални източници за
изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X ).

Слънчевият диск на 24 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 35 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 89.
Днес, утре и на 26 юли слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M , за голямо
изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (24, 25 и 26 юли).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е около 95, а на 26 юли ще
бъде приблизително 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на срещата на Земята с плазмен облак, изхвърлен от
Слънцето на 19 юли, през последното денонощие скоростта на
слънчевия вятър беше леко завишена. Първоначално тя нарастна от
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приблизително 400 км/с до 470-480 км/с, а снощи след 21ч българско
време започна постепенно да спада. В момента тя е около 430 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в доста широк диапазон - от -10nT до +10nT. В
момента Bz е около -0.5nT. Тази смутена обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство създаде условия за смутена и
активна геомагнитна обстановка.
Днес все още ще продължи влиянието на отминаващия слънчев плазмен
облак. Утре в геоефективна позиция ще се установи малка слънчева
коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес и утре
обстановката в близкото до Земята междупланнетно пространство ще
остане слабо активна. Със затихването на CH HSS - ефекта от
короналната дупка на 26 юли обстановката ще започне да се успокоява.
Поради тези обстоятелста днес и утре ще има условия за слаба
геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира и
достигна до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***) вчера между 9ч и 12ч българско време. Над България
геомагнитната активност беше сравнително слаба и достигна до
геомагнитно смущение (суббуря) вчера следобяд между 15ч и 18ч (за
станция Панагюрище K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и активна,
а на 26 юли тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини днес е 25%, за утре е 20%, а
за 26 юли е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 5% за днес и утре, а за 26 юли е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-24/10ч45мин (UT=08h45min)

85

25 юли 2015г/10ч15мин: Три слаби изригвания от новата активна

област AR12389 (2389)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше
ниска. Имаше
три изригвания с мощностни показатели съответно C1.0, C2.0 и C2.6.
Техният източник е изгрялата на югоизтомния край на слънчевия диск
нова активна област 2389. Освен, че бяха слаби изригванията бяха и
кратки, т.е. от импулсен тип и не доведоха до някакви съпътстващи
явления. Стойностите на слънчевия рентгенов поток са около средно
ниво B3-B4. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)
по посока на Земята.
На слънчевия диск има две нови групи петна (2389 и 2390). И двете са
в южното полукълбо. Те са от магнитен клас "бета". Докато 2389 все
пак генерира слаби изригвания, то 2390 засега е напълно спокойна.
Областта 2387 в северното полукълбо през последното денонощие изгуби
напълно всичките си петна и се превърна в обикновено факелно поле.
През следващите 36-48 часа на североизточния край на слънчевия диск
се очаква да изгрее старата активна област 2381. При повторната си
поява на обърнатата към Земята страна на Слънцето тя ще получи нов
номер.

Слънчевият диск на 25 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 54 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 35 (по данни от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 93.
Днес, утре и на 27 юли слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
пренебрежима за днес и утре, а за 27 юли е 5%. По-високата
вероятност за третия ден (27 юли) е свързана с очаквана по-голяма
активност от изгряващата стара област 2381. Вероятността за голямо
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изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (25, 25 и 26 юли).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е около 100, а на 27 юли ще
бъде приблизително 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър остана леко
завишена, колебаейки се в диапазона 420-480 км/с. В момента тя е
около 430 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от -6nT до +5nT. Тази
леко смутена обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство не доведе до някаква забележима геомагнитна активност.
Очаква се днес и частично утре да се прояви влияние на малка
приекваториална слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH
HSS-ефект). На 27 юли това влияние ще стихне. Във връзка с това
днес и утре може да се прояви слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна, утремежду спокойна и смутена, а на 27 юли тя ще е спокойна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, за утре е
10%, а за 27 юли тя е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е 5% за днес, а за утре и за 27 юли е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-25/10ч15мин (UT=08h15min)

87

26 юли 2015г/11ч30мин: Слънцето е спокойно. Възможна е слаба

геомагнитна активност днес и на 28 юли
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше
много ниска.
Слънчевият рентгенов поток беше почти постоянен около средно ниво
B2.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2389 и 2390). И двете са в
южното полукълбо. Има известно развитие в групата 2389. Тя вече е от
магнитен клас "бета-гама". Засега обаче както тя, така и 2390 са
напълно спокойни. Според ултравиолетовите изображения от прибора
EUVI на борда на сондата STEREO Ahead непосредствено зад източнния
лимб е старата активна област 2381. Очаква се тя да изгрее след 24
до 36 часа.

Слънчевият диск на 26 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 42 (по данни от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 93.
Днес, утре и на 27 юли слънчевата активност ще е между
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
на ден. Тя се свързва се евентуална еруптивна активност
област 2381. Вероятността за голямо изригване от клас X
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един
(26, 27 и 28 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
а на 28 юли ще бъде приблизително 110.

много ниска
клас M е 5%
от старата
, както и
от трите дни
е около 105,

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Поради слаб CH HSS- ефект, причинен от слънчева
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приекваториална

коронална дупка с положителна полярност, през последното денонощие
скоростта на слънчевия вятър беше леко завишена, колебаейки се в
диапазона 390-470 км/с. В момента тя е около 420 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона от -6nT до +6nT. В момента Bz е
приблизително -4nT. Тази леко смутена обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство причини местни геомагнитин
смущения (суббури) или слаби бури над някои райони на Земята,
включително и над България.
Очаква се днес и утре все още действащият CH HSS- ефект постепенно
да стихне. На 28 юли обаче в геоефективна позиция ще застане
следваща слънчева коронална дупка с положителна полярност. Във
връзка с това днес и на 28 юли може да се прояви слаба геомагнитна
активност (най-вероятно като суббури).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитин бури бяха регистрирани
над някои полярни райони на Земята. Над България имаше смутен период
вчера между 12ч и 15ч българско време когато K- индексът за станция
Панагюрище достигна бал 4.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и на 28 юли ще е между спокойна и
смутена, а утре ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 28 юли тя е
20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
около и под 1% за днес и утре, а за 28 юли е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-26/11ч30мин (UT=08h30min)
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27 юли 2015г/09ч30мин: Слънцето е спокойно: Има петна, но няма

изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше
ниска.
Областта 2389 генерира импулсно C1.1- изригване вчера около 15ч30мин
българско време. Като се изключи това слабо импулсно изригване,
както и някои други слаби кобебания в B-диапазона слънчевият
рентгенов поток беше почти постоянен около средно ниво B2.5. Не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са
регистрираните групи 2389 и 2390. На север от екватора, близо до
източния край на слънчевия диск се появи единично петно. Найвероятно това е очакваната стара група 2381. Днес тя ще получи номер
(най-вероятно 2391). Засега други петна в този район не се виждат.
Ето защо все още не е ясно дали наистина става въпрос за единично
петно или за по-сложна група,която не се е разкрила напълно. Двете
регистрирани области 2389 и 2390 са от сложния магнитен клас "бетагама". Засега обаче както тя, така и 2390 са напълно спокойни.
Групата петна 2389 през последните 24 часа показва признаци на
отслабване. Новата област на североизточния край на слънчевия диск
също е спокойна. Областите 2389 и 2390 се приемат за слаби
потенциални източници на изригвания от средния клас M.

Слънчевият диск на 27 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 65. (Тази стойност обаче е много несигурна тъй като е на
базата само на едно наблюдение). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 96.
Днес, утре и на 28 юли слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 5%
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на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X , както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(27, 28 и 29 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е около 105,
а на 29 юли ще бъде приблизително 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Поради слаб CH HSS- ефект, причинен от слънчева приекваториална
коронална дупка с положителна полярност, през последното денонощие
скоростта на слънчевия вятър тръгна бавно нагоре нараствайки от 400
до 510 км/с. В момента тя е около 490 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
колебаеше в диапазона от -5nT до +6nT. В момента Bz е приблизително
+1.5nT. Тази леко смутена обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство причини местни геомагнитин смущения
(суббури) или слаби бури над някои полярни райони на Земята.
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър днес се
очаква обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
да се успокои и утре през по-голямата част от деня тя да остане
спокойна. (По наше мнение, базирано на най-новите актуалнни данни за
слънчевия вятър от последните часове обстановката днес ще бъде
доста активна.) Ново активизиране се очаква утре вечер. То ще бъде
причинено от следваща малка слънчева коронална дупка с положителна
полярност в геоефективна позиция.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитин бури и смущения бяха
регистрирани над някои полярни райони на Земята. Над България
геомагнитната обстановса остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и
смутена, а на 29 юли ще е смутена. Според Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 5% (по наше мнение тя е по-висока), за утре
е 20%, а за 29 юли тя е 45%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е около и под 1% за днес, 5%е за утре, а за
29 юли тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (27-29 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-27/09ч45мин (UT=06h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/07/20-2015/07/27)
Волфовото число за седмицата 13- 19 юли 2015г

е 32 + 6/-5

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M ще е много ниска, а за големи изригвания от клас X, както и за
протонни (СЕЧ) ерупции ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде предимно умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта на
високи ширини ще бъде завишен в интервала 20-24 юли.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
През по-голямата част от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена. На 20 и 21 юли ще действа слаб CH HSSефект причинен от слънчева коронална дупка с положителна полярност в
геоефективна позиция. Слабо влияние на друга подобна слънчева
коронална дупка е възможно на 23 юли. На същата дата се очаква и
допълнителна слаба геомагнитна активност , предизвикана от срещата
на Земята с изхвърлен от Слънцето в резултат от ерупция на
протуберанс на 19 юли облак коронално вещество (CME).
От 10 юли Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". През тази седмица не се очаква Земята да
пресече секторна граница на ММП. Следващата секторна граница на ММП
с преход "+/-" ще бъде пресечена на 30 юли.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-21/12ч30мин (UT:09h30min)
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28 юли 2015г/11ч15мин: Кратко планетарно геомагнитно смущение
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Няколко кратки "суб-изригвания" от клас B бяха регистрирани в
района на групата петна 2390. Слънчевият рентгенов поток е около
средно ниво B2.5. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ и брой преобладават
петната в южното полукълбо. Там са групите петна 2389 и 2390. На
север от екватора е единичното петно 2391. Областта 2390 засега
запазва магнитния си клас "бета-гама", както и слаб потенциал за
изригване от средния мощностен клас M. До този момент обаче е почти
напълно спокойна. Областта 2389 загуби "гама"-компонентата си и вече
е обикновена биполярна магнитна структура (клас "бета").

Слънчевият диск на 28 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 53 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 78 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 100.
Днес, утре и на 30 юли слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 5%
на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(28, 29 и 30 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 юли ще
бъде приблизително 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Земята преминава през зона със смутени параметри на междупланетната
среда и скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше
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леко завишена. Тя се колебаше в диапазона 450-510 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 460 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
колебаеше в диапазона от -6nT до +4nT. В момента Bz е приблизително
-4.5nT. Тази леко смутена обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство причини кратко геомагнитно смущение
(суббуря), включително и слаби местни бури над отделни станции в
полярните области на Земята.
Днес обстановката ще остане почти непроменена. Утре се очаква Земята
да попадне в зоната на влияние на слаба приекваториална слънчева
коронална дупка с положителна полярност(CH HSS-ефект). Геомагнитната
обстановка ще се активизира допълнително за около един ден. На 30
юли ще настъпи успокояване (но за кратко).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
Планетарният 3-часов геомагнитен Kp- индекс достигна бал 4 вчера
между 12ч и 15ч българско време. Местни геомагнитни бури бяха
регистрирани над някои полярни райони на Земята. Над България
геомагнитната обстановса остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и на 30 юли ще е между спокойна и
смутена, а утре тя ще бъде между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за 30 юли е по 15%
на ден, а за утре е 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% за днес и за 30 юли, а за утре тя е 15%%.
В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-28/11ч15мин (UT=08h15min)
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29 юли 2015г/12ч30мин: Леко завишен слънчев вятър и слаба

геоомагнитна активност над полярните райони на Земята
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток е около средно ниво B2.5. Не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Единственото по-забележимо активно явление, регистрирано откъм
видимата от Земята страна на Слънцето е избухването на малък
протуберанс. Анализът на движението на изхвърления плазмен облак
обаче показва,че то е ориентирано много силно на юг спрямо равнината
на земната орбита.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите
петна 2389 и 2390. На север от екватора е единичното петно 2391.
Областта 2390 засега запазва магнитния си клас "бета-гама", както и
слаб потенциал за изригване от средния мощностен клас M. Близо до
екватора се намира новият център на петнообразуване, който всъщност
е много малко единично петно.

Слънчевият диск на 29 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 67 (по данни от 15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 101.
Днес, утре и на 31 юли слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 5%
на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(29, 30 и 31 юли). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 31 юли ще
бъде приблизително 105.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше леко
завишена. Тя се колебаше в диапазона 380- 450 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 380 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
колебаеше в диапазона от -4nT до +4nT. В момента Bz е приблизително
равна на 0. Тази леко смутена обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство причини геомагнитни смущения над отделни
станции в полярните области на Земята.
Под влияние на слаба приекваториална слънмева коронална дупка с
положителна полярност (CH HSS- ефект) днес обстановката в близкото
до Земята междупланетно пространство ще остане смутена. Утре
скоростта на слънчевия вятър ще бъде предимно в диапазона 350-400
км/с. Според Центъра за прогнози на космическото време на 31 юли
спокойната обстановка ще се запази. Твърде вероятно е обаче на 31
юли Земята да попадне в сектор на влияние на следваща слънчева
коронална дупка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше споокйна в
среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитни смущения бяха
регистрирани над някои полярни райони на Земята. Над България
геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна, а утре
и на 31 юли тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и 31 юли е 25%, а за
утре е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е по 5% за днес и утре, а за 31 юли е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (29-31 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-29/11ч15мин (UT=08h15min)
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30 юли 2015г/11ч45мин:

Голяма слънчева коронална
предизвика геомагнитна буря утре и на 1 август

дупка ще

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона, а
неговото средно ниво е около B2.5- B3.0. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Голяма дългоживуща слънчева коронална дупка с отрицателна полярност
в момента се вижда близо до центъра на слънчевия диск на
рентгеновите и ултравиолетовите изображения на Слънцето (почти е
разделена на северна и южна част от активната област 2389). Тя е
източник на сектор в междупланетното пространство с висока скорост
на слънчевия вятър, която утре и на 1 август ще предизвика
геомагнитна активност (CH HSS-ефект).

Голяма слънчева коронална дупка на 30 юли 2015г
(SDO/AIA)
На слънчевия диск има 4 регистрирани и три нови групи петна. Общите
площи на петната в северното и южното полукълбо изглеждат
приблизително равни. На юг от екнатора са групите петна 2389,2390
както и регистрираната снощи 2392. На север от екватора е единичното
петно 2391 + 3 новопоявили се малки групи близо до североизточния
край на слънчевия диск. Областта 2390 е в процес на отслабване.
Магнитната й структура загуби своята "гама"- компонента и в момента
2390 е от магнитен клас "бета". Все пак тя остава слаб потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 30 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 70 (по данни от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 100.
Днес, утре и на 1 август слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(30 и 31 юли и 1 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е
около 105, а на 1 август ще бъде приблизително 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие значително
спадна и беше в спокойния диапазон 350-400 км/с. В момента тя е
около 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от -4nT до +4nT. В
момента Bz е приблизително равна на 0.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане спокойна. По-късно утре Земята ще попадне в зоната на
действие на дългоживуща слънчева магнитна област (CIR: Co-rotating
Interaction Region), с който е свързана голяма по площ слънчева
коронална дупка с отрицателна полярност. Скоростта на слънчевия
вятър отначало по-бързо, а след това по-плавно ще нараства
достигайки до 500-550 км/с. Според числения модел WSA Enlil тази
сравнително висока скорост ще се запази до 3 август. Във връзка с
това утре следобяд или вечерта геомагнитната активност ще нарастне,
достигайки до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1) (***!!!***). Активната геомагнитна обстановка ще се запази и на
1 август.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше споокйна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и смутена. Утре
тя ще е между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
бал G1)(***!!!***), а на 1 август - между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря(***!!!***). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 15%, а за утре и 1 август тя
е по 40% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 5% за днес, за утре е 25%, а за 1 август тя е 20%.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни
ширини (K=6) за утре и за 1 август е по 5% на ден (***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (30 юли- 1 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-30/11ч45мин (UT=08h45min)
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31 юли 2015г/12ч15мин: Голяма слънчева коронална дупка със

сложна структура + геомагнитна активност в рамките на 3дневната прогноза
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона, а
неговото средно ниво е около B3.0. Не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
Голямата дългоживуща слънчева коронална дупка с отрицателна
полярност се вижда около центъра на слънчевия диск и малко по на
запад от него. Тя може да се разглежда като съставена от три отделни
части, разделени визуално от факелно поле (разпадащата се магнитна
област 2389, която вече загуби петната си). Свързаниата с тази
коронална дупка дългоживуща слънчева активна структура (CIR- Corotating Interactive Region) вече предизвика планетарно геомагнитно
смущение (Kp=4) снощи. Днес и през следващите два дни геомагнитната
активност, свързана с тази голяма област в слънчевата аттмосфера ще
продължи и дори малко ще се засили (CH HSS- ефект).

Голяма слънчева коронална дупка на 31 юли 2015г
(SDO/AIA)
На слънчевия диск има 5 групи петна. По обща площ на петната има
превес петнообразуването в северното полукълбо. На юг от екватора
са групите петна 2390 и 2392. В северното полукълбо са другите три
групи: 2391, 2393 и 2394 . Областта 2390 (магнитен клас "бета")
продължава да отслабва. С изключение на 2393 (магнитен клас "бета")
останалите номерирани области са стабилни или в процес на
отслабване. 2390 и 2393 са слаби потенциални източници за
изригвания от средния мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 31 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 83 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 82 (по данни от 20 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 102.
Днес, утре и на 2 август слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(31 юли, 1 и 2 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 2
август ще бъде приблизително 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера следобяд Земята попадна в зоната на действие на дългоживуща
слънчева активна структура (CIR), свързана с голяма коронална дупка
с отрицателна полярност. В резултат на това скоростта на слънчевия
вятър започна да нараства от приблизително 350 км/с вчера по обяд до
450-480 км/с днес сутринта. В момента скоростта на слънчевия вятър
е около 430 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) претърпя колебания в доста широк диапазон
(между -10nT и +11nT). Тази дестабилизирана обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство доведе до планетарно геомагнитно
смущение (суббуря) снощи в продължение на шест часа между 21ч и 3ч
българско време.
Днес, утре и на 2 август под действащия CH HSS- ефект обстановката
в близкото до Земята междупланетно пространство ще се остане
дестабилизирана. Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне още малко
и плавно ще достигне до около 550 км/с. Тя ще започне бавно да спада
към 3-4 август. Тази обстановка ще подъдржа условията за слаба до
умерена геомагнитна активност днес, утре и на 2 автуст (а е възможно
постепенно затихвайки и още 1-2 дни след това).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
3-часовият планетарен Kp-индекс достигна бал 4 (суббуря) снощи между
21ч и 3ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше
смутена между 21ч и 24ч, а след това достигна до ниво на малка
местна буря (за Панагюрище K=5) след полунощ между 0ч и 3ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***), а на 2 август
-между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 40%, а за 2 август тя е 30%. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е 25% за днес, за утре е
20%, а за 2 август тя е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност на средни ширини (K=6) за днес и за утре е по 5% на
ден (***!!!***), а за 2 август е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 юли- 2 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-31/12ч15мин (UT=09h15min)
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01 август 2015г/11ч30мин: Слаба геомагнитна активност днес, утре

и на 3 август
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше едно "суб-изригване" от клас B с мощностен показател
приблизително B7. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B2.5. Вчера рано следобяд в североизточната част на длбънчевия
диск беше наблюдавано избухване на протуберанс, а впоследствие във
връзка с това бе регистрирано и
изхвърляния на коронална маса
(CME). Движението на плазмения облак се уточнява.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По обща площ на петната има
превес на петнообразуването в северното полукълбо. На юг от екватора
остана само групата 2390, която е на югозападния край на слънчевия
диск. В северното полукълбо са групите 2391, 2393 и 2394 . Областта
2390 през последното денонощие започна да укрепва и отново е от
магнитен клас "бета-гама". В същото време областта 2393 чувствително
отслабна. Останалите две групи петна са спокойни. Областите 2390 и
2393 са слаби потенциални източници за изригвания от средния
мощностен клас M.

Слънчевият диск на 1 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 71 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 67 (по данни от 15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 100.
Днес, утре и на 3 август слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(1, 2 и 3 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 3 август
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ще бъде приблизително 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект) скоростта на слънчевия вятър
нарастна от приблизително 450 км/с вчера сутринта до 540-550 км/с
тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 540
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) претърпя колебания в диапазона (между -10nT и +10nT).
В момента Bz e приблизително +1nT. Тази дестабилизирана обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до планетарно
геомагнитно смущение (суббуря) вчера привечер между 18ч и 21ч
българско време.
Днес, утре и на 3 август Земята ще бъде в зоната на влияние на
слънчевата коронална дупка. Скоростта на слънчевия вятър ще остане
сравнително висока (около 500-550 км/с). Условията за геомагнитни
смущения или слаби бури по този начин се запазват.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
3-часовият планетарен Kp-индекс достигна бал 4 (суббуря) вчера
привечер между 18ч и 21ч българско време. Над България геомагнитната
обстановка по това време също беше смутена (за станция Панагюрище
местният K индекс беше 4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Утре, тя ще е
между смутена и активна, а на 3 август - между спокойна и активна
. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
40%, за утре е 30%, а за 3 август тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е 20% за днес, за утре е 15%, а
за 3 август тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност на средни ширини (K=6) за днес е 5% (***!!!***), а утре и за
3 август е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1- 3 август) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-01/11ч30мин (UT=08h30min)
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02 август 2015г/11ч45мин:

Почти спокойно Слънце и вяла

геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше
ниска. Имаше
едно слабо импулсно изригване с показател C1.5 в района на
залязващата група петна 2390. То стана снощи около полунощ българско
време. Слънчевият рентгенов поток беше около средно ниво B2.5-B3.0.
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По обща площ на петната има
превес на петнообразуването в северното полукълбо. На юг от екватора
е само групата 2390, която е на югозападния край на слънчевия диск.
В северното полукълбо са групите 2391, 2393 и 2394 . Залязващата
област 2390 отново слезе до магнитен клас "бета". Тъй като обаче е
на западния лимб то е възможно класът да не е определен точно.
Областта 2393 продължава да отслабва. Останалите две групи петна са
спокойни. Областите 2390 и 2393 все още се считат за слаби
потенциални източници на изригвания от средния мощностен клас M.
(Дори подобно явление да се случи в залязващата област 2390 то няма
да бъде геоефективно).

Слънчевият диск на 2 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 70 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 60 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 102.
Днес, утре и на 4 август слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
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(2, 3 и 4 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 4 август
ще бъде приблизително 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект) скоростта на слънчевия вятър
през последното денонощие беше сравнително висока - между 530 и 580
км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 595 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) претърпя слаби колебания в диапазона между -5nT и +5nT. В
момента Bz e приблизително +0.5nT. Тази обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство доведе до планетарно геомагнитно
смущение (суббуря) късно тази нощ и призори между 3ч и 6ч българско
време.
Днес, утре и на 4 август Земята все още ще бъде в зоната на влияние
на слънчевата коронална дупка, но то постепенно ще затихва. Условия
за планетарни геомагнитни смущения и слаби бури има днес. Утре и
особено на 4 август ще са възможни само местни геомагнитни смущения.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
3-часовият планетарен Kp-индекс достигна бал 4 (суббуря) днес
призори между 3ч и 6ч българско време. Над България геомагнитната
обстановка остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между смутена и активна. Утре и
на 4 август тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%,а за утре и за
4 август тя е по 15% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни (2,3 и 4
август).
В рамките на 3-дневната прогноза (2- 4 август) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-02/11ч45мин (UT=08h45min)
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03 август 2015г/11ч30мин: Слънцето е спокойно. Местни геомагнитни

смущения и бури
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше няколко суб- изригвания от клас B. Едно от тях доведе и до
изхвърляне на коронална маса (CME). Това стана приблизително в
полунощ. Тъй като източникът е близо до югоизточния лимб явлението
не е геоефективно. Слънчевият рентгенов поток е около средно ниво
B3.0.
На слънчевия диск има 2 регистрирани (2393 и 2394)+ една нова групи
петна. Всички групи са в северното полукълбо. Новата група петна е
на североизточни край на слънчевия диск и все още няма номер. 2391
вече изгуби петната си и се превърна във факелно поле. Областта 2393
много отслабна и вече не се разглежда даже и като слаб потенциален
източник на по-сериозна активност. Областта 2390 е вече
непосредствено зад западния лимб. Дори и тя да генерира някакво помощно изригване (което е много малко вероятно), то няма да е
геоефективно.

Слънчевият диск на 3 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 57 (по данни от 9 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 102.
Днес слънчевата активност ще е между много ниска и ниска, а утре и
на 5 август - много ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 5% за днес и около и под 1% за утре и за 5
август. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(3, 4 и 5 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5 август
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ще бъде приблизително 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект) скоростта на слънчевия вятър
през последното денонощие остана доста висока - между 500 и 620
км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 530 км/с.
Тенденцията е тя да спада, тъй като влиянието на короналната дупка
вече отслабва. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) претърпя многобройни слаби колебания в
диапазона между -4nT и +5nT. В момента Bz e приблизително +2.5nT.
Тази обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
доведе до местни геомагнитни смущения и бури, но среднопланетарната
геомагнитна обстановка остана спокойна.
Днес и утре виянието на короналната дупка постепенно ще стихва, а на
5 август то съвсем ще се прекрати. Във връзка с това геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а проявите на
геомагнитна активност ще бъдат все по-слаби и малко вероятни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитни смущения и малки бури
имаше над някои райони на Земята, предимно на високи ширини. Над
България геомагнитната обстановка беше смутена вчера между 12ч и 15ч
българско време (за станция Панагюрище K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 5 август ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и утре е по 15% на ден,а за 5 август тя е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни (3,4 и 5 август).
В рамките на 3-дневната прогноза (3- 5 август) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-03/11ч30мин (UT=08h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/07/27-2015/08/03)
Волфовото число за седмицата 19- 26 юли 2015г

е 25 + 13/-6

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M ще е много ниска, а за големи изригвания от клас X, както и за
протонни (СЕЧ) ерупции ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде предимно умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта на
високи ширини ще бъде завишен в интервала 27-31 юли.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
През седмицата геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде
между спокойна и смутена.
От 10 юли Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница на ММП с преход
"+/-" ще бъде пресечена на 30 юли.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-27/23ч30мин (UT:20h30min)
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04 август 2015г/12ч00мин: Спокойна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска..
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха слаби и бяха около
средно ниво B3.0. Вчера рано следобяд близо до югоизточния край на
слънчевия диск беше наблюдавано избухване на протуберанс от тип
"влакно". Явлението бе съпроводено с изхвърляне на коронална маса
(CME). Малко е вероятно плазменият облак да достигне с периферията
си Земята, но движението му в момента се анализира.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването
в северното полукълбо. Там са групите петна 2391(реактивирана),
2393,2394 и новоизгрялата на североизточния край на слънчевия диск
2395. Южно от екватора е новоизгрялата група петна 2396, която
изглежда е в процес на нарастване. Областта 2394 е слаб потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 4 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 62 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
индекс (виж в секцията Новини) е 80 (по данни от 9 наблюдения).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 105.
Днес, утре и на 6 август слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както
и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите
дни (4, 5 и 6 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 6
август ще бъде приблизително 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие влиянието на слънчевата коронална дупка с
отрицателна полярност започна да отслабва, а заедно стова започна да
спада и скоростта на слънчевия вятър.От вчера около обяд до днес по
обяд тя намаля от 550 км/с до около 450 км/с. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 430 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -4nT и +4nT. В момента Bz e приблизително -0.5nT.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще
продължи да спада. На 6 август се очаква да се прояви действието на
следващата слънчева коронална дупка в геоефективна позиция- този път
с положителна полярност. Ето защо днес и утре геомагнитната
обстановка ще бъде почти спокойна, а на 6 август тя слабо ще се
активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над България геомагнитната обстановка също
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде предимно спокойна, а
на 6 август - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден,а за 6
август тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е около и под 1% за днес и утре, а за 6 август тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4- 6 август) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-04/12ч00мин (UT=09h00min)
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05 август 2015г/12ч30мин: Нова слънчева коронална дупка може да

предизвика планетарна геомагнитна буря на 7 август
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска..
Имаше няколко "суб-изригвания" от мощностния клас B. Слънчевия
рентгенов поток беше предимно около средно ниво B3.5. Вчера следобяд
в северното полукълбо на Слънцето, малко по на запад от видимия
централен меридиан беше наблюдавано избухване на протуберанс от тип
"влакно". Явлението бе съпроводено с изхвърляне на коронална маса
(CME). Анализът на движението на плазмения облак показва, че
неговата траектория е насочена на север спрямо равнината на земната
орбита и ще подмине Земята. Други геоефективни изхвърляния на
коронална маса (CME)през последното денонощие също не са
наблюдавани.
Нова относително неголяма коронална дупка в близост до екватора се
оформи през последните 2-3 дни. Тя е с положителна полярност. В
момента е разположена малко по на запад от централния видим меридиан
на слънчевия диск и на изображенията в ултравиолетова светлина от
камерата AIA на борда на спътника SDO се вижда с много добър
контраст. Очаква се да бъде източник на CH HSS- ефект и геомагнитна
активност през следващите два дни (6 и 7 август). Тя е оградена с
червен кръг на показаното по-долу изображение.

Слънчеви коронални дупки на 5 август
2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 4 регистрирани + една нова групи петна. Има
лек превес на петнообразуването в северното полукълбо. Там са
групите петна 2393, 2394 и 2395. Южно от екватора е групата 2396 +
новата група петна, която взникна през последните часове в
югозападната част на слънчевия диск. Групата 2394 е най-голямата по
площ днес. Тя е от магнитен клас "бета-гама". Областите 2394 и 2396
са слаби потенциални източници на изригвания от средния мощностен
клас M.
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Слънчевият диск на 5 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 90 (по данни от 18
наблюдения). Волфовото число е 54. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
106.
Днес, утре и на 7 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
10% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(5, 6 и 7 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7 август
ще бъде приблизително 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше много
леко завишена (между 390 и 450 км/с) и с тенденция към отслабване. В
момента тя е около 390 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -4nT и +4nT. В момента Bz e приблизително +0.5nT. При тези
параметри на междупланетната среда в околностите на Земята
геомагнитната обстановка през последното денонощие беше почти
спокойна.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще
бъде в спокойния диапазон около и под 400 км/с. Привечер на 6
август се очаква да се прояви действието на приекваториална слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция, която е с положителна
полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще започне да нараства.
Свързаният с короналната дупка CH HSS- ефект ще се усили на 7
август и се очаква това да доведе до слаба планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над България геомагнитната обстановка също
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде предимно спокойна, утремежду спокойна и активна, а на 7 август ще бъде между смутена и
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***)
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
10%, за утре е 30%,,а за 7 август тя е 50%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е пренебрежима, за утре е
5%, а за 7 август тя е 25%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност (K=6) на средни ширини за 7 август е 5% .
В рамките на 3-дневната прогноза (5- 7 август) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-05/12ч30мин (UT=09h30min)
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06 август 2015г/11ч30мин: Геомагнитна активност

днес, утре и на

8 август
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска..
Имаше няколко "суб-изригвания" от мощностния клас B. Техен източник
беше основно групата петна 2396. Слънчевият рентгенов поток беше
предимно около средно ниво B4, но през последните часове бавно
нараства. Не са наблюдавани изхвърляне на коронална маса (CME) по
посока на Земята.

Активната област AR12396 (2396) на 6 август 2015г
(SDO/HMI)
На слънчевия диск има 5 групи петна. Благодарение на бързото
нарастване на групата 2396, която е на юг от екватора, по площ
преобладават петната в южното полукълбо. Там е и регистрираната
снощи група 2397. Групата 2394 заема площ между 250 и 300 милионни
части от слънчевия диск. Тя, както и 2394 са от магнитен клас
"бета-гама". Въпреки, че засега изглеждат магнитно стабилни, двете
области са слаби потенциални източници на изригвания от средния
мощностен клас M. За 2396 се допуска и възможността да генерира едно
голямо изригване от клас X.
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Слънчевият диск на 6 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 87 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 105 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
112.
Днес, утре и на 8 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15%, а за голямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(6, 7 и 8 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 8 август
ще бъде приблизително 115. Очакваната по-висока слънчева активност
се свързва преди всичко с бързо нарастващата и развиваща се област
AR12396 (2396).
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През по-голямата част от изминалото денонощие скоростта на слънчевия
вятър беше предимно в спокойния диапазон 350-400 км/с. От сутринта
насам обаче тя започна трайно да нараства и в момента вече е 520
км/с. Паралелно с увеличаването на скоростта концентрацията на
частиците на слънчевия вятър спадна близо 10 пъти през последните
часове. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) през по-голямата част от изминалото денонощие се
колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. Тази сутрин около 8ч
българско време Bz рязко нарастна до +10nT, а много скро след това
смени знака и за кратко "слезе" до -10nT. В момента Bz e
приблизително -7nT. Тази обстановка показва, че от сутринта Земята е
пресича сектор на междупланетното пространство с висока скорост и
ниска плътност на слънчевия вятър (CH HSS- ефект), чийто източник е
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Трябва да се
отбележи, че това събитие беше прогнозирано още вчера, но то
започва около 8-12 часа по-рано от очакваното. (По наше мнение може
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би в случая комбиниран ефект от влияние на два високоскоростни
потока в слънчевия вятър, чиито източници са две коронални дупки,
от които едната е с положителна, а другата с отрицателна полярност.
Те са разположени прилизително на една и съща хелиографска дължина.)
При всички случаи още през следващите часове трябва да очакваме
активизиране на геомагнитната обстановка.

Слънчеви коронални дупки на 6 август
2015г (SDO/AIA) . Двете от тях, обозначени с
номера 84 и 85 са в геоефективна позиция.
Днес, утре и на 8 август под влияние на слънчева коронална дупка
(или на две коронални дупки) в геоефективна позиция обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде активна. Във
връзка с това се очаква геомагнитната обстановка да се активизира
до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). Известно успокояване на обстановката се очаква да
започне на 8 август.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и на 8 август ще бъде между спокойна
и активна,а утре - между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1) (***!!!***) . Според бюлетина на Центъра за прогнози
на космическото време в Боулдър (от 3ч българско време тази нощ )
вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
30%, за утре е 50%,,а за 8 август тя е 35%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, за утре е 25%, а за
7 август тя е 15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност (K=6) ***!!!***) на средни ширини за утре е 5%, а за днес и
за 8 август тя е около и под 1%. (По наше мнение процентните
вероятности за геомагнитните явления за днес би трябвало да са повисоки, отколкото прогнозираните от центъра в Боулдър.)
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В рамките на 3-дневната прогноза (6- 8 август) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-06/11ч30мин (UT=08h30min)
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07 август 2015г/12ч30мин: Областта AR12396 (2396) малко се

"събуди": 4 изригвания от клас C. Геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска..
Областта 2396 генерира 4 изригвания от мощностния клас C. Найзначимото от тях стана тази сутрин. Максимумът му (C4.8) беше
достигнат в 06ч45мин българско време. Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток значително нарастна през последните 24 часа и
достигна до B5-B6. Не са наблюдавани изхвърляне на коронална маса
(CME) по посока на Земята.

Активната област AR12396 (2396) на 7 август 2015г
(SDO/HMI)
На слънчевия диск има 5 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо, където доминира
групата 2396. Нейната площ вече достигна около 550-600 милионни
части от слънчевия диск, а магнитният й клас е "бета-гама". Другата
група петна на юг от екватора е 2397. В северното полукълбо са
областите 2393,2394 и 2395, както и ново единично петно близо до
североизточния край на слънчевия диск. Областта 2396 е значителен
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Има
малка вероятност тя да генерира и едно голямо изригване от клас X.
Останалите номерирани области са магнитно спокойни.
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Слънчевият диск на 7 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 80 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 112
(по данни от 22 наблюдения). Волфовото число е 75. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 117.
Днес, утре и на 9 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25%, а за голямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(7, 8 и 9 август). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 9 август
ще бъде приблизително 120. Очакваната по-висока слънчева активност
се свързва почти изцяло с нарастващата и развиваща се област AR12396
(2396).
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През по-голямата част от изминалото денонощие скоростта на слънчевия
вятър остана доста висока - в диапазона 500-600 км/с като за кратко
вчера около 17ч българско време достигна и 650 км/с. В момента тя е
460 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) беше в диапазона между -7nT и +5nT. Причината за тази
активна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
е CH HSS-ефект, причинен от слънчева коронална дупка с положителнна
полярност в геоефективна позиция. Във връзка с тази геомагнитната
обстановка също се активизира, достигайки тази сутрин до ниво на
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)***!!!***) .
Действащият в момента CH HSS- ефект причинен от слънчева коронална
дупка днес и утре постепенно ще стихва. На 9 август Земята ще
попадне в зоната на действие на следващата слънчева коронална дупка
с положителна полярност в геоефективна позиция. Във връзка с това се
очаква и през трите дни геомагнитната обстановка да бъде между
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смутена и активна. На 9 август е възможна и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна .
Вчера около обяд между 12ч и 15ч 3-часовият планетарен Kp-индекс
имаше бал 4(планетарна суббуря), а тази сутрин между 9ч и 12ч той
достигна бал 5 (слаба планетарна буря)***!!!***) . По същото време
местният K-индекс в станция Панагюрище достигна 4, т.е. над България
геомагнитната обстановка е смутена.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре и на 9 август ще е между спокойна и
активна, а на 9 август тя може да достигне отново до слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***) .
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за
8 август тя е по 35% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес за утре е по 15% на ден, а за 9
август тя е 25%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност
(K=6) ***!!!***) на средни ширини за днес и за 9 август е по 5% на
ден, а за утре около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (7- 9 август) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-07/12ч30мин (UT=09h30min)
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08 август 2015г/20ч30мин: Групата петна 2396 расте и се

активизира. Геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска. Областта
2396 генерира близо десетина изригвания от слабия мощностен клас C.
Сред тях най-много се откроява изригване с показател C5.4. Неговият
пик (C5.4) беше достигнат снощи около 23ч35мин българско време. Едно
C-изригване е регистрирано и в района на областта 2394. Наблюдавани
бяха две ерупции на протуберанси. При първото от тях е регистрирано
изхвърляне на коронална маса (CME), но траекторията на плазмения
облак е насочена встрани от Земята. Допълнителни подробности около
втората ерупция засега няма.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо, където се намира единствената там група 2396.
Нейната площ е около 700 милионни части от слънчевия диск, а
магнитният й клас е "бета-гама". В северното полукълбо са групите
петна 2393,2394, 2395 и новата 2398. Областта 2396 вече е сериозен
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Има
вероятност тя да генерира и едно голямо изригване от клас X.
Останалите номерирани области са магнитно спокойни.

Слънчевият диск на 8 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 95 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 87.
Волфовото число е 59. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 122.
Днес, утре и на 10 август слънчевата активност ще бъде предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
40% за днес и по 55% за утре и за 10 август. Вероятносттаа за голямо
изригване от клас X е 5% за днес и по 10% за утре и за 10 август.
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Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за днес и за
утре, а за 10 август тя е 10%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 10 август ще бъде приблизително 125. Очакваната по-висока
слънчева активност се свързва почти изцяло с нарастващата и
развиваща се област AR12396 (2396).
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие остана доста
висока (450-600 км/с), но с тенденция към спадане. В момента тя е
приблизително 480 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -10nT и
+5nT. Тази обстановка създаде предпоставки за геомагнитна
активност през изминалото деноношие.
След като обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство днес се успокояваше, от утре тя ще се активизира
отново под влияние на следващта слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция. Във връзка с това утре и на 10 август отново
ще има предпоставки за геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна .
Вчера между 18ч и 21ч българско време 3-часовият планетарен Kpиндекс имаше бал 4(планетарна суббуря), като преди това между 15ч и
18ч неговият бал беше 5 (слаба планетарна буря)***!!!***) . Вчера
между 18ч и 21ч над България геомагнитната обстановка беше смутена.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и активна,
включително до слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)
(***!!!***) , а на 10 август ще е между смутена и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***) .
Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 10 август е по
35% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за утре е 25%, а за 10 август тя е 20%. Вероятността за геомагнитна
буря със средна мощност (K=6) ***!!!***) на средни ширини за утре
и за 10 август е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (8- 10 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима за днес и утре, а за 10
август е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-08/20ч30мин (UT=17h30min)
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09 август 2015г/15ч00мин: Ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска. Областта
2396 генерира няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Найзабележителното сред тях (C4.2) стана късно тази сутрин- около
10ч45мин българско време. Няколкото изхвърляния на коронална маса
(CME), свързани с ерупции на протуберанси, които станаха на 7 и 8
август ще подминат Земята. Средното ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B4-B5.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо, където се намира единствената там група 2396.
Нейната площ е около 800 милионни части от слънчевия диск, а броят
на петната й е над 20. Магнитната структура на областта 2396 обаче
загуби своята "гама" -компонента и магнитният й клас е сега е
"бета". В северното полукълбо са групите петна 2394, 2395 и 2398.
Областта 2396 е сериозен потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас M. Има вероятност тя да генерира и едно
голямо изригване от клас X. Останалите номерирани области са
магнитно спокойни.

Слънчевият диск на 9 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 92 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 70
(по данни от 18 наблюдения). Волфовото число е 47. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 122.
Днес, утре и на 11 август слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
35% за днес,утре и за 11 август. Вероятносттаа за голямо изригване
от клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за днес а за утре и за 11 август е по 5% на ден.
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Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 125, а на 11 август ще бъде
приблизително 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие остана
завишена (450-550 км/с). В момента тя е около 520 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в
диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е приблизително +2nT.
По-късно днес както и утре обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще се активизира отново под влияние на
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция, която е с
положителна магнитна полярност. Във връзка с това ще нарастне е
геомагнитната активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 11 август ще е между
спокойна и активна, като за днес и утре е възможна и слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***). Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е по 35% за всеки един от
трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е 25% за днес, 20% за утре , а за 11 август тя е 5%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност (K=6) ***!!!***) на средни
ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 11 август е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (9- 11 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима за днес , а за утре и за
11 август тя е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-09/15ч00мин (UT=12h00min)
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10 август 2015г/13ч30мин: Местни геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Имаше няколко суб- изригвания от клас B. Не са наблюдавани
геоефективни изхвърляния на коронална маса (CME). Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B3-B4.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо, където се намира единствената там група 2396.
Нейната площ е около 800 милионни части от слънчевия диск, а броят
на петната й е над 40. Магнитният й клас е "бета". В северното
полукълбо са групите петна 2394 и 2398. Областта 2396 е сериозен
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Има
малка вероятност тя да генерира и едно голямо изригване от клас X,
както и протонна (СЕЧ)ерупция. Другите две номерирани области са
магнитно спокойни.

Слънчевият диск на 10 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 87 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 65
(по данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 42. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 113.
Днес, утре и на 12 август слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
35% за днес,утре и за 12 август. Вероятносттаа за голямо изригване
от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на ден.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 115, а на 12 август ще бъде
приблизително 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Поради CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка с
положителна полярност в геоефективна позиция скоростта на слънчевия
вятър през изминалото денонощие беше завишена- между 480 и 600
км/с). В момента тя е около 510 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5nT
и +5nT, но през последните 10-12 часа колебанията й около нулата са
съвсем незначителни. В момента Bz е приблизително +2nT.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена и ще бъде в
диапазона 500-600 км/с. С отслабването на влиянието на короналната
дупка утре и на 12 август скоростта ще спадне, а вероятността за
геомагнитна активност ще намалява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и активна,
като за днес е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1) (***!!!***). На 12 август геомагнитната обстановка ще
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е 35% за днес, 30% - за утре, и 10% за 12 август.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 25% за
днес, 20% за утре , а за 12 август тя е 5%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност (K=6) ***!!!***) на средни
ширини за днес е по 5%, а за утре и за 12 август е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (10- 12 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-10/13ч30мин (UT=10h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА(2015/08/03-2015/08/10)
Волфовото число за седмицата 27 юли- 02 август 2015г

е 39 + 11/-8

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M ще е много ниска, а за големи изригвания от клас X, както и за
протонни (СЕЧ) ерупции ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде предимно умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
През седмицата геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде
между спокойна и смутена.
От 30 юли Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-". Следващата секторна граница на ММП с преход
"-/+" Земята ще пресече на 6 август.

ВАЖНО! От 1 юли 2015г Центърът за мониторинг на
слънчевата активност в Брюксел официално въведе нова
система за отчитане на слънчевото петнообразуване, т.е.
нов петнообразувателен индекс (виж в секцията
"Новини").
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-03/23ч30мин (UT:20h30min)
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11 август 2015г/12ч15мин: Слънчевата петнообразувателна активност

започна да спада
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Имаше няколко суб- изригвания от клас B. Не са наблюдавани
геоефективни изхвърляния на коронална маса (CME). Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B3.
На слънчевия диск има 3 регистрирани + една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо, където се намира
единствената там група 2396. Нейната площ започна да намалява и в
момента е около 700 милионни части от слънчевия диск. Броят на
петната й също малко намаля спрямо вчера и в момента е около 30-35.
Магнитният клас на областта 2396 е "бета". В северното полукълбо са
групите петна 2394,2398 както и новата група, която всъщност е
неголямо единично петно. Областта 2396 е значителен потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M. Има малка
вероятност тя да генерира и едно голямо изригване от клас X.
Останалите групи петна са спокойни.

Слънчевият диск на 11 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 78
(по данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 52. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 107.
Днес, утре и на 13 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% за днес,утре и за 13 август. Вероятносттаа за голямо изригване
от клас X е по 5% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 13
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август ще бъде приблизително 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Поради затихващ CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка
с положителна полярност в геоефективна позиция скоростта на
слънчевия вятър през изминалото денонощие започна да намалява. От
550 км/с вчера около обяд тя спадна до 450 км/с към полунощ. В
момента скоростта на слънчевия вятър е около 460 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в
диапазона между -5nT и +4nT. В момента Bz е приблизително -4nT.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане леко завишена и ще бъде
в диапазона 500-600 км/с. С прекратяването на влиянието на
короналната дупка утре и на 13 август скоростта ще спадне до около и
под 400 км/с. Ето защо през следващите два дни геомагнитната
обстановка ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше смутена
вчера сутринта между 9ч и 12ч българско време когато местният Kиндекс в станция Панагюрище достигна бал 4.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес
ще е между спокойна и смутена, а
утре и на 13 август тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 10% за днес, утре и 13 август.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 5% за
днес, а за утре и за 13 август тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (11- 13 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-11/12ч15мин (UT=09h15min)
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12 август 2015г/12ч30мин: Ниска слънчева активност и местни

геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска. Вчера
привечер около 18ч15мин българско време имаше C1.0- изригвания,
чийто източник беше областта 2396. Не са наблюдавани геоефективни
изхвърляния на коронална маса (CME). Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B3-B3.5.
------------------------------------------------------------Тази сутрин между 7ч и 8ч българско време коронографът COR2 на
сондата STEREO-A регистрира ярко изхвърляне на коронална маса (CME)
откъм обратната страна на Слънцето. Формата на челния фронт на
плазмения облак подсказва, че най-вероятно това е свързано с
избухване на протуберанс.

Изхвърляне на коронална маса
(CME) откъм обратната страна
на Слънцето на 12 август 2015г
(STEREO-A/COR2)
-------------------------------------------------------------На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там са групите петна 2396 и новорегистрираната
2399. 2396 е в процес на бавно отслабване. Нейният магнитен клас е
"бета". В северното полукълбо са групите петна 2398 и новата 2400.
Областта 2396 все още е значителен потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M. Има малка вероятност тя да
генерира и едно голямо изригване от клас X. Останалите групи петна
са почти спокойни.
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Слънчевият диск на 12 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 87 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е 62
(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 102.
Днес, утре и на 14 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% за днес,утре и за 14 август. Вероятносттаа за голямо изригване
от клас X е по 5% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 100, а на 13
август ще бъде приблизително 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър продължи да
спада. От 450-460 км/с вчера около обяд днес сутринта тя беше
приблизително 350 км/с . В момента скоростта на слънчевия вятър е
около 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5nT и +7nT. В момента
Bz е приблизително +5nT.
Днес, утре и на 14 август обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде спокойна. Скоростта на слънчевия
вятър ще бъде около 350 км/с. По тази причина не се очаква
значителна геомагнитна активност в рамките на 3-дневната прогноза.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ,утре и на 14 август тя ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (12- 14 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-12/12ч30мин (UT=09h30min)
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13 август 2015г/12ч45мин:Слънцето е спокойно. Планетарно

геомагнитно смущение
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Областта 2396 генерира няколко субизригвания в B-диапазона. Средното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.5.
Протуберанс с протяжност около 30 градуса е избухнал вчера следобяд
около 16ч30мин българско време вюгозападната част на слънчевия диск.
До този момент на сайта на спътника SOHO няма публикувани
изображения от коронографите LASCO_C2 и LASCO_C3, от които да се
разбере предварително дали ерупцията е била съпроводена с
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Причината
за това е, че тези изображения в момента се анализират.
На слънчевия диск има 2 групи петна. По-голямата от двете е 2396,
която е в южното полукълбо, близо до югозападния лимб. Тя продължава
бавно да отслабва. Нейният магнитен клас е "бета". В северното
полукълбо е групата 2400. Областта 2396 все още е
значителен
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. Има
малка вероятност тя да генерира и едно голямо изригване от клас X.

Слънчевият диск на 13 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е
55(по данни от 13 наблюдения). Волфовото число е 37. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 99.
Днес, утре и на 15 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% за днес,утре и за 15 август. Вероятносттаа за голямо изригване
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от клас X е по 5% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 август ще
бъде приблизително 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
граничния диапазон между ниска и леко завишена (350-450 км/с). В
момента тя е около 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -7nT и
+3nT. Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. с ориентация на
юг. В момента Bz е приблизително -4.5nT. Тези условия създадоха
предпоставки за смутена среднопланетарна геомагнитна обстановка.
Утре и на 15 август обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде предимно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
3-часовият планетарен Kp-индекс достигна бал 4 днес сутринта между
6ч и 9ч българско време. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре и на 15 август ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (13- 15 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-13/12ч45мин (UT=09h45min)

135

14 август 2015г/13ч00мин: Новият активен център AR12401 генерира

няколко слаби изригвания. Геомагнитна буря в неделя
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска. Новата
регистрирана група петна AR12401(2401) генерира през нощта четири
слаби изригвания в диапазона C1.0-C2.0. Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B3.0-B4.0. Не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 групи петна. Двете групи (2400 в северното и
новорегистрираната 2401 в южното полукълбо) изглеждат почти равни по
площ. Областта 2396 е вече на западния лимб, а самата група петна е
зад него. Тя все още е слаб потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 14 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) тази сутрин е
45(по данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 30. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 93.
Днес, утре и на 16 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 10%
за днес , и по 5% за утре и за 16 август. Вероятносттаа за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре е 95, а за 16
август ще бъде приблизително 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър
спокойния диапазон между 320 и 400 км/с. В момента тя
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
(ММП) беше в диапазона между -6nT и +6nT.
В момента
приблизително +1.5nT.

беше в
е около 320
магнитно поле
Bz е

Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде предимно спокойна. На 16 август до Земята ще
достигне облак коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето на 12
август в резултат от избухване на протуберанс. Допълнително към това
ще окаже влияние и CH HSS-ефект, причинен от слънчева коронална
дупка с положителна полярност в геоефективна позиция. В резултат на
това геомагнитната обстановка на 16 август ще се активизира до ниво
на слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; бал G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е спокойна. На 16 август тя
ще е между спокойна и слаба планетарна геомагнитна буря (Кp=5; бал
G1)(***!!!***) . Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 10% за днес и утре, а за 16 август тя е 35%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима за днес и утре, а за 16 август тя е 25%. Вероятността
за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за 16 август
е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14- 16 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-14/13ч00мин (UT=10h00min)
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15 август 2015г/17ч15мин: Мощна планетарна геомагнитна буря

(Kp=7,бал G3)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска. Около
15ч15мин българско време достигна своя максимум изригване с
мощностен показател C1.5-C1.6. Негов вероятен източник е групата
петна 2401. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
B2.0. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 групи петна. Групата 2400 е в северното
полукълбо, а малко по-голямата от нея 2401 е в южното полукълбо.
Групата петна 2401 е много слаб потенциален източник за изригвания
от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 15 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 46 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) днес е 35 (по
данни от 14 наблюдения). Волфовото число е 23. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 92.
Днес, утре и на 17 август слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% за всеки един от трите дни (15, 16 и 17 август).
Вероятносттаа за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре
и за 17 август ще бъде приблизително 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Вчера и днес до около обяд скоростта на слънчевия вятър беше в
тесен спокоен диапазон между 320 и 350 км/с. Днес приблизително в
11ч българско време тя почти скокообразно нарастна до 500 км/с. В
момента скоростта на слънчевия вятър е около 510 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в
диапазона между -5nT и +5nT вчера от следобяд до днес сутринта.
Приблизително в 10ч45мин българско време Bz рязко се ориентира на
юг, достигайки стойност до -20nT.
В момента Bz е около + 0.5nT.
Причината за тези резки промени в параметрите на междупланетната
среда е навлизането на Земята в сектор на влияние на дългоживуща
слънчева коронална дупка с положителна полярност и свързан с нея CH
HSS-ефект. Във връзка с това геомагнитната обстановка рязко се
активизира и достигна до ниво на мощна планетарна геомагнитна буря
(Kp=7; бал G3)(***!!!***).
Под влияние на продължаващия CH HSS-ефект, както и във връзка с
очакваната среща с облак коронална маса (CME), изхвърлен от Слънцето
на 12 август при избухване на протуберанс, утре и на 17 август
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде
активна. Това ще поддържа условията за геомагнитна активност и през
следващите два дни (16 и 17 август).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна
като днес между 12ч и 15ч българско време достигна до ниво на мощна
планетарна геомагнитна буря (Kp=7; бал G3) (***!!!***). Над
България геомагнитната обстановка първоначално се активизира до
смутено ниво, а след това между 12ч и 15ч достигна до малка местна
геомагнитна буря (за станция Панагюрище К=5)(***!!!***) .
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре ще е между спокойна и слаба
планетарна геомагнитна буря (Кp=5; бал G1)(***!!!***) , а на 17
август ще е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре и на 17 август е по 35% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е
25%, а за 17 август тя е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност на средни ширини за утре е 5%, а за 17 август е около
и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15- 17 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-15/17ч10мин (UT=14h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/08/10-2015/08/17)
Волфовото число за седмицата 03-10 август 2015г
новата система 79+ 13/-19 )

е 50 + 7/-13;(по

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M ще е много ниска, а за големи изригвания от клас X, както и за
протонни (СЕЧ) ерупции ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде предимно умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна са в границите от 40 до 70. Стойностите на Волфовото число са
около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски петнообразувателен
индекс (Боулдърското число) е близък по стойност до новото
Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде бъде завишен почти през цялата седмица.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъзе около
обичайния фон.
През седмицата геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде
между спокойна и смутена. Активна обстановка е възможна на 15 и 16
август поради очакван CH HSS - ефект, свързан със слънчева коронална
дупка с положителна полярност.
От 6 август Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница на ММП с преход
"+/-" Земята ще пресече на 26 август.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-10/22ч00мин (UT:19h00min)
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16 август 2015г/12ч30мин: Втори "пристъп" на геомагнитната буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска. Около
15ч15мин българско време достигна своя максимум изригване с
мощностен показател C1.6. Негов източник беше областта 2401. За това
изригване съобщихме в нашия вчерашен бюлетин. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B1.5. Вчера приблизително в 15ч
българско време в северозападната част на слънчевия диск избухна
неголям протуберанс с протяжност от около 8 градуса. Регистрирано е
изхвърляне на коронална маса (CME) . Има вероятност при движението
си облакът да достигне Земята. Дали това ще се случи ще стане ясно
до края на днешния ден.
На слънчевия диск има 2 групи петна. Групата 2400 е в северното, а
2401 е в южното полукълбо. По площ двете групи петна изглеждат
равни. И двете се намират в процес на отслабване. Групата петна 2401
все още е много слаб потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас M.

Слънчевият диск на 16 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 33 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) днес е 35 (по
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 23. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 88.
Днес, утре и на 18 август слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% за всеки един от трите дни (16, 17 и 18 август).
Вероятносттаа за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре
и за 18 август ще бъде приблизително 85.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

Под влияние на действащия CH HSS-ефект, както и на затихващото
действие на отминаващия слънчев плазмен облак днес и утре
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде
силно смутена. Това ще поддържа условията за геомагнитна активност
днес и утре. Успокояване ще настъпи на третия ден на прогнозата (18
август).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна .
След като вчера между 12ч и 15ч българско време имаше мощна
планетарна геомагнитна буря (Kp=7; бал G3) (***!!!***), обстановката
временно се успокои през следващите шест часа. След полунощ обаче тя
се активизира отново и между 0ч и 9ч българско време планетарният 3часов Kp-индекс беше равен на 5 (слаба планетарна буря). Над
България геомагнитната обстановка вчера между 12ч и 15ч българско
време достигна до малка местна геомагнитна буря (за станция
Панагюрище К=5 (***!!!***), а след това между 0ч и 3ч и 9ч и 12ч
беше смутена (К=4). Очакваме съобщения за наблюдавани полярни сияния
(Aurora Borealis и Aurora Australis) над полярните райони на
Земята.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре ще бъде между спокойна и активна, а
на 18 август ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 18 август
тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за утре е 10%, а за 18 август тя е около и под 1%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес е 5%, а
за утре и за 18 август тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16- 18 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-16/12ч30мин (UT=09h30min)
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17 август 2015г/12ч45мин: Геомагнитната активност продължава днес

и утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на Bдиапазона. Средното му ниво е около B1.5. Не са наблюдавани нови
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Според най-новия числен модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) два
други плазмени облака, изхвърлени от Слънцето на 14 август в
резултат от избухване на протуберанси ще достигнат до нашата планета
утре и на 19 август.
На слънчевия диск се вижда само групата петна 2401, която е в южното
полукълбо. Тя е в процес на отслабване и не се очаква да бъде
източник на изригвания със средна или голяма мощност (класове M и
X).

Слънчевият диск на 17 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 32 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) днес е 21 (по
данни от 10 наблюдения). Волфовото число е 14. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 85.
Днес, утре и на 19 август слънчевата активност ще бъде много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре и за 19 август
ще бъде приблизително 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Под влияние на слънчева коронална дупка с положителна полярност в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект) през последното денонощие
скоростта на слънчевия вятър продължи да е завишена, като
стойностите й бяха в интервала 500-600 км/с. В момента тя е около
540 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в широк диапазон между -8nT и +8nT. В
момента Bz е -4.5nT. Под влияние на активните условия в близкото до
Земята междупланетно пространство среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше смутена.
Днес все още в околностите на Земята ще продължи да действа
CH
HSS-ефекта, причинен от слънчева коронална дупка. Утре и на 19
август до Земята ще достигнат двата плазмени облака (CME),
изхвърлени от Слънцето на 14 август в резултат от избухване на
протуберанси.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
На три пъти през последните 24 часа 3-часовият планетарен Kp-индекс
достигна бал 4, съответстващ на суббуря. Над полярните райони на
Земята бе наблюдавана аврорална активност. Над България
геомагнитната обстановка остана спокойна.

Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Швеция на 16 август 2015г
(снимка Джей Рю)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***), утре ще бъде
между спокойна и активна, а на 19 август - между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%,
а за 19 август тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 25%, за утре е 10%, а за 19 август тя е
около и под 1%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност
на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 19 август тя е около
и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (17- 19 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
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орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-17/12ч45мин (UT=09h45min)
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18 август 2015г/11ч30мин: Отново слаба планетарна геомагнитна

буря (Kp=5; бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха
диапазона. Средното му ниво е около B1.5. Не
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока
последното денонощие бе регистрирано известно
протуберанса, но тези явления не са довели до
вещество.

беше много ниска.
в рамките на Bса наблюдавани нови
на Земята. През
активизиране на два
изхвърляне на

На слънчевия диск се вижда една регистрирана и две нови групи петна.
Регистрираната група петна 2401 е в южното полукълбо. Тя е в процес
на отслабване и не се очаква да бъде източник на изригвания със
средна или голяма мощност (класове M и X). Има слаби очаквания за
еруптивна активност от една от новите групи петна, която е също в
южното полукълбо на самия югоизточен край на слънчевия диск. Третата
група (всъщност това е малко единично петно) е близо до слънчевия
екватор и малко по на запад от видимия централен меридиан. По груба
визуална оценка тя е на север от екватора.

Слънчевият диск на 18 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 20 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) днес е 46 (по
данни от 6 наблюдения). Волфовото число е 30. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 86.
Днес, утре и на 20 август слънчевата активност ще бъде много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре и за 20 август
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ще бъде приблизително 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка с положителна полярност в
геоефективна позиция (CH HSS- ефект) през последното денонощие
скоростта на слънчевия вятър продължи да е завишена. Стойностите й
бяха в интервала 520-600 км/с. В момента тя е около 570 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -7nT и +4nT. В момента Bz е 1nT. Под влияние на активните условия в близкото до Земята
междупланетно пространство среднопланетарната геомагнитната
обстановка остана активна, достигайки до ниво на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) вчера между 15ч и 18ч
българско време.
Днес все още в околностите на Земята ще продължи да действа
CH
HSS-ефекта, причинен от слънчева коронална дупка. Очаква се освен
това днес и утре до Земята ще достигнат и двата плазмени облака
(CME), изхвърлени от Слънцето на 14 август в резултат от избухване
на протуберанси. Ето защо през двата дни геомагнитната обстановка ще
остане активна. Успокояване ще настъпи на третия ден (20 август).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше
като между 15ч и 18ч българско време тя достигна до ниво
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***). По
време над България геомагнитната обстановка беше смутена
Панагюрище K=4 (суббуря)).

активна
на малка
същото
(за станция

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***), утре ще бъде
между смутена и активна, а на 20 август - между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре
е по 35% на ден, а за 20 август тя е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е 10%, а
за 20 август тя е около и под 1%. Вероятността за геомагнитна буря
със средна мощност (K=7) на средни ширини за днес е 5%, а за утре и
за 20 август тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (18- 20 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-18/11ч30мин (UT=08h30min)
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19 август 2015г/13ч00мин: Планетарно геомагнитно смущение

(суббуря)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на Bдиапазона. Средното му ниво е около B2.0. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна. И двете (2401 и
новорегистрираната 2403) са в южното полукълбо. На север от
екватора вчера беше регистрирана групата 2402, но в момента тя вече
не се вижда. Въпреки, че през последното денонощие има известно
укрепване на областта 2401, не се очаква нито тя нито областта 2403
да бъдат източници на изригвания със средна или голяма мощност
(класове M и X).

Слънчевият диск на 19 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) днес е 55 (по
данни от 7 наблюдения). Волфовото число е 36. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 89.
Днес, утре и на 21 август слънчевата активност ще бъде много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 август ще
бъде приблизително 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Под затихващото влияние на слънчева коронална дупка с положителна
полярност в геоефективна позиция (CH HSS- ефект), а както изглежда и
поради слаб ефект от преминамащ край Земята слънчев плазмен облак
(CME), през последното денонощие скоростта на слънчевия вятър
продължи да е завишена. Стойностите й бяха в интервала 420-520
км/с. В момента тя е около 480 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -9nT и +3nT. Преобладаваха отрицателните стойности (т.е. с
ориентация на юг), особено след полунощ българско време. В момента
Bz е равна на 0. Под влияние на активните условия в близкото до
Земята междупланетно пространство среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше смутена през късната част на нощта и днес сутринта.
Днес все още в околностите на Земята ще продължи да действа
затихващ CH HSS-ефект, причинен от слънчева коронална дупка, както и
ще има евентуални влияния от преминаващи край нашата планета един
или два слънчеви плазмени облака (CME). Обстановката утре и на 21
август ще бъде почти или напълно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средно планетарната геомагнитната
обстановка беше смутена. Между 03ч и 12ч българско време 3часовият планетарен индекс Kp беше равен на 4 (суббуря). Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между смутена и активна, а
утре и на 21 ангуст ще е предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 21 август е по
10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 10%, а за утре и за 21 август тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (19- 21 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-19/13ч00мин (UT=10h00min)
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20 август 2015г/11ч30мин: Групата петна 2403 генерира

C3.4-

изригване. Геомагнитната обстановка остана смутена
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска. Тази
сутрин в областта 2403 имаше продължително C-изригване. То достигна
своята максимална мощност (C3.4) в 8ч10мин бългрско време. Имаше и
десетина суб- изригвания от клас B. Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B4.0. Вчера следобяд в югоизточната част на
слънчевия диск беше регистрирано "изчезване" на протуберанс. То се
проследява на изображенията от ултравиолетовата камера AIA на борда
на спътника SOHO. Това явление е индикатор, че протуберансът е
избухнал. До този момент няма данни за изхвърлена коронална маса
(CME). Дори обаче и да има CME , то най вероятно не е геоефективно.
Други изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята също
не са наблюдавани.
На слънчевия диск има две групи петна (2401 2403). Те са в южното
полукълбо. И двете са от магнитен клас "бета" и през последното
денонощие нарастнаха по площ и брой петна. Областите 2401 и 2403 са
много слаби потенциални източници на изригвания от средния мощностен
клас M.

Слънчевият диск на 20 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) днес е 62 (по
данни от 12 наблюдения). Волфовото число е 41. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 95.
Днес, утре и на 22 август слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 5% за
днес и по 10% за утре и за 22 август. Вероятността за голямо
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изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 август ще
бъде приблизително 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър продължи да е
завишена. Стойностите й бяха в интервала 420-550 км/с като общата
тенденция беше към бавно нарастване. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 550 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между
-9nT и +8nT. Преобладаваха положителните стойности (т.е. с
ориентация на север). В момента Bz е приблизително равна на 0. Под
влияние на активните условия в близкото до Земята междупланетно
пространство среднопланетарната геомагнитната обстановка беше
смутена.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане смутена или активна най-вече под влияние на голяма коронална
дупка с положителна полярност в северното полукълбо на Слънцето (CH
HSS- ефект). Утре и на 22 август ще настъпи постепенно успокояване.
Във връзка с това днес се очаква слаба геомагнитна активност (отново
е възможна планетарна суббуря). Утре и на 22 август вероятността за
геомагнитна активност ще бъде много по-малка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средно планетарната геомагнитната
обстановка беше смутена. На два пъти (вчера между 09ч и 12ч и
между 15ч и 18ч българско време) 3-часовият планетарен индекс Kp
беше равен на 4 (суббуря). Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между смутена и активна, а
утре и на 22 август ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини днес е 35%, за утре е 15%, а
за 22 август е 10% . Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 22 август тя е по 5% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (20- 22 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-20/11ч30мин (UT=08h30min)
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21 август 2015г/10ч00мин: След близо двумесечна пауза най-после

изригване със средна мощност (M1.2)!
извънреден кратък бюлетин
Днес сутринта активната област 2403 генерира първото от близо два
месеца насам изригване със средна мощност (M1.2). Неговият максимум
беше достигнат около 05ч45мин българско време. Възможно е да има
съпътстващи явления. Повече информация за това ще има през деня.
Областта 2403 през последните 24 часа беше източник и на няколко
изригвания от слабия мощностен клас C. Боулдърското число е 68, а
Волфовото число е около 50. Скоростта на слънчевия вятър е леко
завишена - между 450 и 500 км/с.

Слънчево M1.2-изригване на 21 август 2015г
(SDO/AIA)
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Слънчевият диск на 21 август 2015г (SDO)
За днес и утре се очаква геомагнитната обстановка да е между
спокойна и активна. На 23 август тя ще се активизира допълнително
(до малка планетарна геомагнитна буря (***!!!***)) под влияние на
нова слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, а за малка
геомагнитна буря е 5%.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-21/10ч00мин (UT=07h00min)
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22 август 2015г/12ч15мин: Три изригвания със средна мощност за

едно денонощие
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше умерена. Три
изригвания със средна мощност (M1.4, M1.1 и M1.2) бяха генерирани от
активната област 2403 през последните 24 часа. Своите максимални
фази те достигнаха съответно вчера около обяд в 12ч35мин, снощи
около 22ч10мин и тази сутрин в 09ч30мин българско време. Първото от
тях беше съпроводено от радиоизбухване от II тип, свързано
изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на плазмения облак в
момента се анализира за да се определи, дали той ще достигне до
Земята или ще я подмине. Областта 2403 беше източник и на няколко
слаби изригвания от клас C. Средното ниво на слънчевия рентгенов
поток през последното денонощие значително се повиши и от полунощ
насам е около B8-B9.

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
21 август 2015г от югоизточната част на
слънчевия диск след M1.4- изригване в
областта AR12403 (2403) (SOHO/LASCO_C2)

Вляво: Групата петна AR12403 (2403) на 22 август 2015г;
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вдясно M1.2-изригване от AR12403 на същата дата (SDO)
На слънчевия диск има две групи петна (2403 в южното полукълбо и
реактивираната 2404 - в северното полукълбо). Много по-голямата от
двете е 2403. Нейната площ е около 350-400 милионни части от
слънчевия диск и включва над 40 отделни петна. Магнитният й клас
е "бета-гама". Тя е потенциален източник на нови изригвания от
средния мощностен клас М, а така също и на големи изригвания от клас
X. Областта 2401 изгуби своите петна и в момента се вижда като
факелно поле.

Слънчевият диск на 22 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 78 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс (виж в секцията Новини) днес е 69 (по
данни от 15 наблюдения). Волфовото число е 46. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 115.
Днес, утре и на 24 август слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 35%, а за голямо изригване от клас X е по 10% за всеки един от
трите дни (22, 23 и 24 август). Вероятността за за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24
август ще бъде около 115. Главен източник на еруптивна и
петнообразувателна акктивност е областта 2403.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър започна да
намалява. От близо 500 км/с вчера по обяд постепенно тя спадна до
350-360 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 360
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в доста тесен диапазон между -3nT и +3nT. В
момента Bz е приблизително -3.5nT. Почти спокойните условия в
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близкото до Земята междупланетно пространство определиха и
спокойната геомагнитна обстановка през последните 24 часа.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане спокойна. Утре под влияние на голяма приекваториална
слънчева коронална дупка с положителна полярност скоростта на
слънчевия вятър ще започне отново да нараства и ще надхвърли 500
км/с(CH HSS- ефект). На 24 август обстановката ще остане смутена или
активна. Във връзка с това утре и на 24 август се очаква покачване
на геомагнитната активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средно планетарната геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и смутена.
Утре тя ще е между смутена и малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***) , а на 24 август - между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини днес
е 10%, за утре е 45%, а за 24 август е 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и за 24 август е по 5%
на ден, а за утре тя е 25%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност на средни ширини за утре е 5%, а за днес и за 24
август е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (22- 24 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-22/12ч15мин (UT=09h15min)
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23 август 2015г/11ч15мин: Нови слънчеви изригвания със средна

мощност. Геомагнитна активност в рамките на 3-дневната
прогноза
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше умерена. Групата
петна 2403 генерира две импулсни изригвания със средна мощност (M2.2
и M3.5). Своите максимални фази те достигнаха съответно вчера
приблизително в 16ч25мин и в полунощ в 00ч20мин българско време.
Според последния числен модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) към
Земята се движат два слънчеви плазмени облака (изхвърляниия на
коронална масаа (CME)). Единият е изхвърлен от Слънцето на 21 август
в резултат от M1.4-изpигването, за което съобщихме в нашия редовен
вчерашен бюлетин. Вторият облак съпътства M1.2-изригването от вчера
сутринта (~ 09ч30мин българско време). Освен споменатите изригвания
от клас M областта 2403 беше източник и на 8-10 слаби изригвания от
клас C. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около C1.0.

Слънчево M3.5- изригване в активната област
AR12403 (2403) през нощта на 22 срещу 23
август 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има две групи петна (2403 в южното полукълбо и
2404 - в северното полукълбо). Много по-голямата от двете е 2403.
Нейната площ е около 400 милионни части от слънчевия диск и включва
близо 50 отделни петна. През последното денонощие нейната магнитна
структура се усложни и се появи и "делта"- компонента.
Магнитният
клас на областта 2403 в момента е "бета-гама- делта". Тя е
потенциален източник на нови изригвания от средния мощностен клас М,
а така също и на големи изригвания от клас X. Областта 2404 е
магнитно спокойна.
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Слънчевият диск на 23 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 72 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес е 62(по данни от 7 наблюдения).
Волфовото число е 40. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 116.
Днес, утре и на 25 август слънчевата активност ще бъде предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
55%, а за голямо изригване от клас X е по 10% за всеки един от
трите дни (23, 24 и 25 август). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за днес, за утре е 5%, а за 25 август е
10%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 август ще бъде
около 120. Главен източник на еруптивна и петнообразувателна
активност е областта 2403.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
граничния диапазон между спокойните и леко завишени стойности (350450 км/с). В момента тя е около 410 км/с. Вертикалната компонента
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) през по-голямата част
от последните 24 часа се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT.
През последните 3-4 часа обаче тя трайно се обърна на юг (Bz<0) и в
момента е приблизително -2.5nT. В резултат на това над някои райони
на Земята, включително и над България имаше местни геомагнитни
смущения (суббури).
Днес следобяд се очаква Земята да попадне в зоната на действие на
дългоживуща ("рекурентна") слънчева магнитна област (CIR) която е
свързана със слънчева коронална дупка с положителна полярност. За
утре се очаква до Земята да достигнат изхвърлените на 21 и 22 август
от Слънцето плазмени облаци (CME). Това ще доведе до активизиране на
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство, а
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оттам и до условия за геомагнитна активност в рамките на 3-дневната
прогноза (23-25 август).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средно планетарната геомагнитната
обстановка беше спокойна . Над някои райони на Земята, включително
и над България имаше смутени периоди . За станция Панагюрище
местният K-индекс вчера в интервала 15ч-18ч българско време беше
равен на 4 (суббуря).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде е между смутена и
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) , а на
25 август - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 45% на ден, а за 25
август е 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес и утре е по 25% на ден, а за 25 август тя е 15%.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини
за днес и за утре е по 5% на ден, а за 25 август е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (23- 25 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон, като малко по-висока
вероятност за покачване (съответно 5% и 10%) има за утре и за 25
август. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или по-висок) е
пренебрежжима за днес. За утре и за 25 август тя е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-23/11ч15мин (UT=08h15min)
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29 август 2015г/12ч45мин: Две нови изригвания със средна мощност

от областта 2403. Геомагнитната буря продължава
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше умерена. Групата
петна 2403 генерира две изригвания със средна мощност (M2.2 и M2.1).
Първото достигна своя максимум в 16ч05мин , а второто- приблизително
в 22ч българско време. Освен това областта 2403 беше източник и на
над 10 изригвания от слабия мощностен клас C. Групата петна 2405
генерира едно C- изригване около полунощ. В резултат на големия
брой изригвания рентгеновият поток се колебаеше в много широки
граници . Приблизителното му средно ниво на слънчевия рентгенов
поток беше около C1.0. Изхвърляне на коронална маса (CME) беше
наблюдавано вчера сутринта около 9-10ч българско време. То възникна
в резултат от избухване на протуберанс. Съществува много малка
вероятност плазменият облак да достигне Земята. Като цяло неговото
движение е ориентирано на запад.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Петнообразуването е почти
изцяло съсредоточено в южното полукълбо. Там са двете регистрирани
групи петна 2403 и 2405. Една малка нова група се наблюдава съвсем
близо югозападно от 2405. Близо до екватора, най-вероятно на север
от него, се вижда едно нерегистрирано петно. Групата петна 2403 е от
магнитен клас "бета-гама-делта". Тя съдържа около 25-30 петна и вече
се намира близо до югозападния край на слънчевия диск. Ще залезе
след около 48 часа. Тя е потенциален източник на нови изригвания от
средния мощностен клас М, а така също и на големи изригвания от клас
X и протонни (СЕЧ)ерупции.

Групата петна AR12403 (12403) на 29 август
2015г (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 29 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес е 57(по данни от 13 наблюдения).
Волфовото число е 38. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 108.
Днес, утре и на 31 август слънчевата активност ще бъде предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
60% за днес и утре и 50% за 31 август. Вероятността за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ)ерупция е по 10% за
днес и утре и 5% за 31 август. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще
бъде 105, а на 31 август ще е около 100. Главен източник на
еруптивна и петнообразувателна активност е областта 2403. Очакваният
й спад на 31 август е свързан със залеза на този активвен център.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър под влияние
на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CHHSSефект)плавно нарастна от 350 до около 450 км/с. В момента тя е
приблизително 450 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше предимно отрицателна
(ориентирана на юг) през по-голямата част от вчерашния ден и
достигна до -17nT вчера късно следобяд българско време. След това
нейните колебания бяха в диапазона между -10 nT и +10nT. Принос за
това сложно и доста активно поведение на параметрите на
междупланетната среда имаше и преминаващият в близост до Земята
слънчев плазмен облак(CME). Във връзка с това геомагнитната
обстановка през последното денонощие беше активна, включително
достигайки на моменти и до планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (Кp=6;бал G1).
Днес Земята ще остане едновременно в зоната на действие на
отминаващия слънчев плазмен облак и на слънчева коронална дупка (CH
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HSS-ефект), а утре - само под влияние на последната. На 31 август CH
HSS-eфектът също ще стихне. Във връзка с това днес и утре ще има
значителна геомагнитна активност, която постепенно ще стихва на 31
август.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна,
включително до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (Кp=6;бал G1)(***!!!***) . Над полярните райони на Земята
имаше аврорална активност. Над България геомагнитната обстановка
беше смутена вчера вечерта между 18ч и 24ч българско време, когато
местният К-индекс в станция Панагюрище достигна бал 4 (суббуря).

Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Финландия (снимка Аари Каракайнен)
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) , утре- между
спокойна и активна, а на 31 август - между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
40%,за утре е 30%, а за 31 август тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е 10%,а
за 31 август тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 31 август е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (29- 31 август) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон, като малко по-висока
вероятност за покачване (около 10%) има за днес и утре, а за 31
август тя е 5% Вероятността за радиационна буря (бал S1 или повисок) е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-29/12ч45мин (UT=09h45min)
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30 август 2015г/12ч15мин: Ново изригване със средна мощност

(М1.4-М1.5)от активната област 2403. Смутена геомагнитна
обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше умерена. Групата
петна 2403 генерира тази сутрин ново продължително изригване със
средна мощност. Максималната си фаза (М1.4-М1.5) то достигна
приблизително в 06ч45мин българско време. През последните 24 часа не
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на
Земята. Спокойното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4-B5.

М1.5-изригване от активната област 2403
на 30 август 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има две групи петна. Групата 2403 (залязваща) е в
южното полукълбо. Тя е многократно по-голяма от групата петна 2405,
която е в северното полукълбо. Групата петна 2405 в южното полукълбо
в момента не се вижда. Областта 2403 е от магнитен клас "бета-гамаделта". Окончателно ще залезе след около 24-36 часа. За днес и утре
тя остава потенциален източник за нови изригвания от средния
мощностен клас М, а така също и за големи изригвания от клас X,
както и за протонни (СЕЧ)ерупции.
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Слънчевият диск на 30 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс за днес е 53(по данни от 8 наблюдения).
Волфовото число е 35. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 99.
Утре слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена, а на 1
септември тя ще е ниска. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 40% за утре и 5% за 1 септември. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ)ерупция е 10%
за днес, за утре е 5%, а за 1 септември е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 1 септември ще е около 95. Главен
източник на еруптивна и петнообразувателна активност е областта
2403. Очакваният й спад на 31 август е свързан със залеза на този
активен център.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена (430-450 км/с) под влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция (CHHSS-ефект). В момента тя е приблизително 430
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -6nT и +6nT. В момента тя е
приблизително 0.5nT. Под влияние на леко смутената обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство през последните 24
часа имаше слаба геомагнитна активност.
Днес и утре влиянието на слънчевата коронална дупка постепенно ще
стихва. По-късно на 1 септември обаче Земята ще попадне в зоната на
влияние на дългоживуща ("рекурентна") слънчева магнитна област,
свързана с коронална дупка. Скоростта на слънчевия вятър отново ще
започне да расте, а геомагнитната обстановка ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Вчера между 12ч и 15ч българско време планетарният 3-часов Кp-индекс
беше равен на 4 (суббуря). Над България геомагнитната обстановка
беше смутена вчера на два пъти- веднъж следобяд между 12ч и 15ч и
втори път вечерта между 18ч и 21ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между спокойна и
смутена, а на 1 септември тя ще е между спокойна и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%,за утре е 15%, а
за 1 септември тя е 45%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес е 5%, за утре е около и под 1%, а за 1
септември тя е 25%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност на средни ширини за днес и утре е пренебрежима, а за 1
септември е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 август- 1 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон, като относително по-голяма
вероятност за покачване има за днес и утре. Вероятността за
радиационна буря (бал S1 или по-висок) е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-30/12ч15мин (UT=09h15min)
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31 август/09ч15мин: Слънчевата активност е ниска, а

геомагнитната обстановка е спокойна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска.
Наблюдавани са общо 3 слаби изригвания в диапазона C1-C2.5 като
първите две от тях бяха от района на залязвващата група петна 2403.
Местоположението на третото, което протича в момента, най-вероятно е
от факелната област 2405 или от нов център в северозападната част на
слънчевия диск. През последните 24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята. Спокойното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4.
На слънчевия диск има една регистрирана и две нови групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
регистрираната група петна 2406 и една нова малка група в
северозападната част на слънчевия диск. В южното полукълбо има едно
малко нерегистрирано петно. Регистрираната вчера област 2405 е
загубила своите петна и днес е само факелно поле. Намиращата се вече
непосредствено зад западния лимб на Слънцето област 2403 остава за
днес потенциален източник за нови изригвания от средния мощностен
клас М, а евентуално и за едно голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ)ерупция.

Слънчевият диск на 31 август 2015г (SDO)
Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс за днес по наша груба оценка е около 40, а
Волфовото число е около 25.(Все още няма публикувани наблюдения от
Европа за тази сутрин).Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 91.
Днес слънчевата активност ще бъде между ниска и умерена, а

166

утре и

на 2 септември тя ще е между ниска и много ниска. Вероятността за
изригване от средния мощностен клас M е 40% за днес, а за утре и за
2 септември е около и под 1%. Вероятността за голямо изригване от
клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е 5% за днес, а за утре и
за 2 септември е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
ще е 90, а на 2 септември - около 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена, оставайки в диапазона 400-450 км/с. В момента тя е
приблизително 410 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 3nT и +3nT. В момента тя е приблизително -0.5nT.
Днес условията в близкото до Земята междупланетно пространсто ще
бъдат почти спокойни. Утре около или следобяд Земята ще попадне в
зоната на влияние на дългоживуща ("рекурентна") слънчева магнитна
област (CIR), свързана с коронална дупка. Скоростта на слънчевия
вятър отново ще започне да расте и ще достигне и надхвърли 600 км/с
(CH HSS-ефект). Активната обстановка ще се запази и на 2 септември.
Земната магнитосфера ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена,
утре - между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря(Kp=5; бал
G1)(***!!!***), а на 2 септември тя ще е между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря . Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 2 септември тя е по
45% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е около и под 1%, а за утре и за 2 септември тя е по
25% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност
(К=6) на средни ширини за днес е пренебрежима, а за утре и за 2
септември е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 август- 2 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е много малка за днес и е пренебрежима за
утре и за 2 септември.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-31/09ч15мин (UT=06h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/08/17-2015/08/24)
Волфовото число за седмицата 10-16 август 2015г
новата система 61+ 28/-30)

е 41 + 11/-22; (по

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M ще е много ниска, а за големи изригвания от клас X, както и за
протонни (СЕЧ) ерупции ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна са в границите от 20 до 60. Стойностите на Волфовото число са
около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски петнообразувателен
индекс (Боулдърското число) е близък по стойност до новото
Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде завишен в интервала 17-20 август. През останалите дни до края
на седмицата се очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между спокойна и
активна, включително до малка геомагнитна буря (K=5) в интервала 17
- 19 август поради влияние на приекваториална слънчева коронална
дупка с положителна полярност (CH HSS-ефект) и срещата на Земята с
два плазмени облака (CME), изхвърлени от Слънцето на 14 август в
резултат от ерупции на протуберанси. След това до края на седмицата
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.
От 6 август Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница на ММП с преход
"+/-" Земята ще пресече на 26 август.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-17/22ч30мин (UT:19h30min)
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1 септември 2015г/17ч15мин: "Космическото време" е спокойно, но

още тази вечер се очаква геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток са слаби и изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B3. През последните 24 часа
са регистрирани еруптивни явления около западния край на слънчевия
диск и откъм обратната страна на Слънцето, но няма изхвърляния на
коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 регистрирани (2406 и 2407 )и една нова
групи петна. Всички те са в северното полукълбо. Намиращата се
близо зад западния лимб на Слънцето област 2403 остава и за днес
слаб потенциален източник за нови изригвания от средния мощностен
клас М.

Слънчевият диск на 1 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес е около 40 (по данни от 8
наблюдения), а Волфовото число е около 26..Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 91.
Днес, утре и на 3 септември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е 5% за днес, а за утре и за 3 септември е около и под 1%.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (1,2 и 3
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 3 септември ще
бъде около 80.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон между 350 и 380 км/с. В момента тя е
приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 4nT и +4nT. В момента тя е приблизително +3.0nT.
Днес по-късно през деня или вечерта Земята ще попадне в зоната на
влияние на дългоживуща ("рекурентна") слънчева магнитна област
(CIR), свързана с коронална дупка. Скоростта на слънчевия вятър ще
започне да расте и ще достигне и надхвърли 600 км/с (CH HSS-ефект).
Активната обстановка ще се запази утре, както и през по-голямата
част от 3 септември. Земната магнитосфера също ще се активизира като
за днес и утре се очаква и слаба планетарна геомагнитна буря(Kp=5;
бал G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка
планетарна геомагнитна буря(Kp=5; бал G1)(***!!!***), утре- между
смутена и малка планетарна геомагнитна буря, а на 3 септември ще е
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 45% на ден, а за 3 септември тя
е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес и утре е по 25% на ден, а за 3 септември тя е 15%.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (К=6) на средни
ширини за днес , за утре и за 3 септември е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-01/17ч15мин (UT=14h15min)
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2 септември 2015г/12ч00мин: Геомагнитната обстановка засега

остава спокойна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток са много слаби и изцяло в
B-диапазона. Неговото средно ниво е около B2. През последните 24
часа са регистрирани няколко изхвърляния на коронална маса (CME)
близо до югоизточния и северния край на слънчевия диск. Нито едно от
тях обаче не се движи по посока по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна (2406,2407 и
2409). Всички те са в северното полукълбо. Регистрираната вчера
група 2409 показва признаци на бавно нарастване през последните 24
часа. Активността й обаче е много слаба. Подобно на 2407 тя генерира
няколко много слаби изригвания във видимата област. Всички
номерирани области са от магнитен клас "бета". Сред тях няма
потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност
(класове М и X).

Слънчевият диск на 2 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес е 39 (по данни от 7 наблюдения), а
Волфовото число е около 26. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 89.
Днес, утре и на 4 септември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (2,3 и 4
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 85, а на 4
септември - около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През вчерашния ден и до днес рано призори скоростта на слънчевия
вятър беше около 350-360 км/с. Между 4 и 5ч българско време тя
започна плавно да нараства и в момента е приблизително 395 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между -4nT и +4nT приблизително до 5ч
българско време тази сутрин. След това нейната ориентация се
установи трайно на север в диапазона между +2 и +5nT. B момента Bz е
+2.5nT. Това поведение на параметрите на междупланетната среда
показва, че тази сутрин около 5ч сутринта Земята е пресякла секторна
граница с преход "-/+" и вече е в зоната на действие на слънчева
коронална дупка с положителна полярност (CH HSS-ефект). Засега обаче
скоростта на слънчевия вятър въпреки нарастването остава ниска и до
този момент няма съществено отражение върху геомагнитната
обстановка. Последната засега остава спокойна.
Днес се очаква влиянието на короналната дупка постепенно да се
усилва и скоростта на слънчевия вятър ще нараства до около 500 км/с.
Във връзка с това геомагнитната обстановка ще се активизира като за
днес е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря(Kp=5; бал
G1)(***!!!***). От утре параметрите на междупланетната среда
постепенно ще започнат да се връщат към спокойните си нива.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и малка
планетарна геомагнитна буря(Kp=5; бал G1)(***!!!***), утре- между
спокойна и активна, а на 4 септември ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
40%, за утре е 25%, а за 4 септември тя е 25%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е
15%, а за 4 септември е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност (К=6) на средни ширини за днес и утре е по 5% на
ден, а за 4 септември тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-02/12ч00мин (UT=09h00min)
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3 септември 2015г/12ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър остана

по-ниска от очакваната
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток са много слаби и изцяло в
B-диапазона. Неговото средно ниво е около B2.5. Голямо изхвърляне
на коронална маса (CME) около северозападния край на слънчевия диск
беше наблюдавано вчера следобяд на коронографските изображения от
спътника SOHO. Източникът му беше откъм обратната страна на Слънцето
и явлението не е геоефективно. Също така не са наблюдавани други
CME, които да се движат по посока по посока на Земята.

Изхвърляне на коронална маса (CME)
откъм обратната страна на Слънцето
на 2 септември 2015г (SOHO/LASCO_C2)
На изображенията от ултравиолетовата камера на борда на сондата
STEREO Ahead се вижда малка активна област, която приближава
североизточния край на слънчевия диск. Тя ще стане видима от Земята
в рамките на следващите 24-36 часа. Очаква се само незначително
покачване на слънчевия радиоиндекс F10.7.
На слънчевия диск се вижда само групата петна 2409 в северното
полукълбо. Тя има проста биполярна структура (магнитен клас "бета")
и е почти напълно спокойна.
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Слънчевият диск на 3 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 28 (по данни от 8
наблюдения), а Волфовото число е около 17-18. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 88.
Днес, утре и на 5 септември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (3,4 и 5
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 85, а на 5
септември - около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера призори Земята пресече секторна граница на междупланетното
магнитно поле (ММП)с преход "-/+" и попадна в зоната на действие на
слънчевата приекваториална коронална дупка с номер 65, която е с
положителлна полярност. Свързаният с това CH HSS-ефект обаче се
оказа много по-слаб от очаквания.
Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа не надхвърли
440 км/с. В момента тя е около 420 км/с. Вертикалната компонента
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -5nT и +5nT, като след 20ч вчера вечерта е почти непрекъснато
слабо отрицателна (между 0 и -3nT). В момента е около -0.5nT. При
тази обстановка имаше много слаба геомагнитна активност (местни
суббури в някои райони на Земята).
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане леко завишена
(400-450 км/с). Спадане се очаква от 5 септември. Ето защо
геомагнитната активност днес, утре и на 5 септември ще бъде като
цяло слаба и с предимно локален характер (местни смущения или слаби
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бури).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни ссмущения (суббури) имаше само
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 5 септември ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за утре е 25%,
а за 5 септември тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес е 10%,а за утре и за 5 септември е по 5%
на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-03/12ч00мин (UT=09h00min)
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4 септември 2015г/10ч45мин:Слаба планеттарна геомагнитна буря

(Кp=5;бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше ниска.
Единственото слабо изригване с показател приблизително C1.7 е
регистрирано вчера следобяд около северозападния лимб от залязлата
вече област 2407. Спокойното ниво на слънчевия рентгенов поток е в
диапазона B1.5- B2.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME), които да се движат по посока на Земята.
На слънчевия диск се виждат две регистрирани и една нова групи
петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
групата 2409, както и новият петнообразувателен център близо до
североизточния край на слънчевия диск. На юг от екватора е
регистрираната вчера група петна 2410. Няма потенциални източници за
изригвания със средна или голяма мощност (класове М и X).

Слънчевият диск на 4 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 37 (по данни от 5
наблюдения), а Волфовото число е около 24. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 87.
Днес, утре и на 6 септември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (4, 5 и 6
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 6 септември ще
бъде около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие Земята беше в зоната на действие на
слънчевата приекваториална коронална дупка с положителна полярност
CH95. Тя вече е близо до западния лимб на Слънцето и не се вижда
добре. Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа беше
завишена и се колебаеше в диапазона 450-550 км/с. В момента тя е
около 460 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше между -7nT и +5nT. В момента тя е +1nT.
Завишената скорост на слънчевия вятър в съчетание със значителните
на моменти отклонения на Bz в южна посока ("-") доведоха до слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)***!!!***) късно през нощта
и рано тази сутрин.
Днес се очаква Земята все още да остава в зоната на влияние на
короналната дупка CH95. По късно през деня тя ще пресече секторна
граница на ММП с преход "+/-". Утре Земята ще пресече нова секторна
граница на ММП и ще попадне в зоната на действие на следващата
слънчева коронална дупка CH97 с положителна полярност. Скоростта на
слънчевия вятър ще започне да расте (CHHSS - ефект). Всичко това ще
поддържа условия за слаба геомагнитна активност. Обстановката ще
започне да се успокява на 6 септември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна до
ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)***!!!***)
тази сутрин между 3ч и 6ч българско време. Над България
геомагнитната обстановка беше смутена. Между 6ч и 9ч местният Kиндекс в Панагюрище беше равен на 4 (суббуря).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре и на 6 септември геомагнитната обстановка
ще бъде между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за утре и за 6 септември е по 25% на ден. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е 10%, а за 6
септември тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-04/10ч45мин (UT=07h45min)
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5 септември 2015г/11ч45мин: Спокойни групи слънчеви петна, но

короналните дупки ще поддържат завишена скорост на слънчевия
вятър
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Групата петна 2409 генерира няколко слаби суб-изригвания от клас B.
Спокойното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B1.5-B1.7.
Вчера късно вечерта беше наблюдавано избухване на протуберанс в
югоизточната част на слънчевия диск, но близо до неговия център. До
този момент няма публикувани изображения от коронографите на борда
на спътника SOHO за времето между полунощ и тази сутрин. По този
начин все още не е ясно дали е регистрирано изхвърляне на коронална
маса (CME), свързано с тази ерупция. (Забележка: На изображенията от
коронографа COR2 на борда на сондата STEREO Ahead по-късно тази нощ
се вижда CME. Неговото местоположение и форма подсказват, че е
възможно то да е било причинено от въпросното избухване на
протуберанс.) През последните 24 часа не са наблюдавани и други
изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат по посока на
Земята.
На слънчевия диск се виждат две групи петна (2409 и новата 2411). И
двете са в северното полукълбо. Те не са потенциални източници за
изригвания със средна или голяма мощност (класове М и X). Групата
петна 2410 към момента на писане на този бюлетин не се вижда и
изглежда, че се е превърнала във факелно поле.

Слънчевият диск на 5 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 42 (по данни от 2
наблюдения), а Волфовото число е около 28. Слънчевият радиоиндекс
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F10.7 e 91.
Днес, утре и на 7 септември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (5, 6 и 7
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7 септември ще
бъде около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа остана завишена
и се колебаеше в диапазона 420-550 км/с. В момента тя е около 460
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) вчера следобяд се изменяше в доста широк диапазон между -10nT
и +7nT. По-късно обаче колебанията се свиха в диапазон от 2-3
нанотесли под и над нулата. В момента тя е приблизително +1.5nT.
Тази обстановка в близкото до Земята междупланетно пространсство
обуслови смутена планетарна геомагнитна обстановка вчера следобяд,
която впоследствие се успокои.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще показва тенденция към
спадане. На 7 септември тя отново ще започне да расте под
комбинираното влияние на слънчевите коронални дупки с положителна
полярност CH96 и CH97 (CH HSS-ефект). Ето защо на 7 септември се
очаква ново активизиране та геомагнитната обстановка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Планетарният 3-часов Кp-индекс беше равен на 4 вчера от 6ч сутринта
до 15ч следобяд българско време. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна през последните 24 часа.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 7 септември геомагнитната обстановка
ще бъде между
спокойна и активна, а утре- между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за утре тя
е 15%, а за 7 септември е 35%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за 7 септември
тя е 15%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на
средни ширини (К=6)за 7 септември е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-05/11ч45мин (UT=08h45min)
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6 септември 2015г/16ч00мин: Слаба геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха много слаби. Неговото
средно ниво е около B1.0-B1.5. Вчера сутринта близо до слънчевия
лимб беше наблюдавана ерупция на протуберанс. Регистрирано е
изхвърляне на коронална маса (CME) но плазменият облак ще подмине
Земята. Други геоефективни изхвърляния на коронална маса също не са
наблюдавани през последните 24 часа.
На слънчевия диск се виждат две регистрирани и една нова групи
петна. Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
двете регистрирани групи 2409 и 2411. Едно малко единично петно е
близо до източнния лимб и, както изглежда, съвсем близо до екватора
, но на юг от него. Измежду наблюдаваните групи петна няма
потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност
(класове М и X).

Слънчевият диск на 6 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес е 45 (по данни от 20 наблюдения), а
Волфовото число е около 30. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 85.
Днес, утре и на 8 септември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (6, 7 и 8
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 8 септември ще
бъде около 85.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа остана завишена
и се колебаеше в диапазона 450-520 км/с. В момента тя е около 490
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) претърпя многоброййни колебания в диапазона между -7nT и
+7nT. В момента тя е приблизително -2.5nT. Тази обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространсство обуслови планетарна
геомагнитна суббуря вчера късно вечерта..
Днес ,утре и на 8 септември скоростта на слънчевия мятър ще остане
сравниттелно висока (до около 550 км/с) като се очаква нейният
максимум да бъде утре. Това ще поддържа условията за слаба
геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Планетарният 3-часов Кp-индекс беше равен на 4 снощи между 21ч и 24ч
българско време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна
през последните 24 часа.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 8 септември геомагнитната обстановка
ще бъде между
спокойна и смутена, а утре- между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за 8 септември
е по 15% на ден, а за утре тя е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и за 8 септември тя е по
5% на ден, а за утре е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-06/16ч00мин (UT=13h00min)
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7 септември 2015г/09ч00мин: Леко ускорен слънчев вятър и

планетарно геомагнитно смущение (суббуря)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото деноноще беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток е практически постоянен около нивото
B1.0. Вчера сутринта в североизточната част на слънчевия диск е
регистрирано избухване на протуберанс с протяжност около 20 градуса,
съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на
плазмения облак е насочено силно встрани на изток спрямо посоката
към Земята. Други геоефективни изхвърляния на слънчева коронална
маса също не са наблюдавани.
На слънчевия диск се виждат три групи петна. Преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите 2409 и
2411. В южното полукълбо е регистрираната вчера група петна 2412. И
трите области имат биполярна магнитна структура (магнитен клас
"бета"). Измежду тях няма потенциални източници за изригвания със
средна или голяма мощност (класове М и X).

Слънчевият диск на 7 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 28 (по данни засега само от
едно наблюдение ), а Волфовото число е около 18-19. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 85.
Днес, утре и на 9 септември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (7, 8 и 9
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 9 септември ще
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бъде около 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH
HSS- ефект) скоростта на слънчевия вятър през последните 24 часа
остана завишена и се колебаеше в диапазона 400-520 км/с. В момента
тя е около 510 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се изменяше в диапазона между 7nT и +7nT. В момента тя е приблизително -6.5nT. Тази обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до планетарно
геомагнитно смущение (суббуря) снощи между 21ч и 24ч българско
време.
Днес и утре скоростта на слънчевия мятър ще остане завишена, което
ще поддържа условия за слаба геомагнитна активност. На 9 септември
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще се
успокои.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Планетарният 3-часов Кp-индекс беше равен на 4 снощи между 21ч и 24ч
българско време. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка
ще бъде между спокойна и активна,
утре- между спокойна и смутена, а на 9 септември тя ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
25%, за утре е 15% , а за 9 септември тя е 10%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, а за утре и
за 9 септември тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-07/09ч00мин (UT=06h00min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/08/31-2015/09/07)
Волфовото число за седмицата 24-30 август 2015г
новата система 52+ 17/-8)

е 32 + 11/-5; (по

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде между много ниска и ниска.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 10 до 40. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде завишен в околополярните райони през почти цялата седмица с
изключение на 2 септември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде активна,
включително до малка геомагнитна буря (K=5) в интервала 1 - 3
септември поради влияние на приекваториална слънчева коронална дупка
с положителна полярност (CH HSS-ефект) и очакваната среща на Земята
с плазмен облак (CME), изхвърлени от Слънцето на 29 август в
резултат от ерупция на протуберанс. След това до края на седмицата
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.
От 27 август Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-". Следващата секторна граница на ММП с преход
"-/+" Земята ще пресече на 2 септември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-08-31/24ч00мин (UT:21h00min)
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8 септември 2015г/10ч15мин: Слънчевият рентгенов поток слезе в A-

диапазона. Продължителна планетарна геомагнитна буря със
средна мощност (Kp=6;бал G2)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток слезе за пръв път за последните 3 години
в A-диапазона и беше между нивата A8.0 и B1.0. Вчера около обяд
близо до северозападния край на слънчевия диск е регистрирано
избухване на голям протуберанс, съпроводено с изхвърляне на
коронална маса (CME). Движението на плазмения облак в момента се
анализира за да се установи дали той ще "закачи" земната
магнитосфера.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Площите на петната в северното
и южното полукълбо изглеждат приблизително равни. На север от
екватора са групите петна 2411 и регистрираната вчера 2413. В южното
полукълбо е групата 2412. Няма потенциални източници за изригвания
със средна или голяма мощност (класове М и X).

Слънчевият диск на 8 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 39 (по данни от 2
наблюдения ), а Волфовото число е около 25-26. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 84.
Днес, утре и на 10 септември слънчевата активност
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от
клас M, за голямо изригване от клас X, както и за
ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
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ще бъде между
средния мощностен
протонна (СЕЧ)
(8, 9 и 10

септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 септември ще
бъде около 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Влиянието на слънчевата коронална дупка CH96 се оказа значително посилно и продължително от очакваното. Ето защо скоростта на
слънчевия вятър през последното денонощие не само, че остана
завишена, но дори вчера следобяд бързо нарастна с около 150-200
км/с. В 15ч българско време скоростта на слъннчевия вятър беше
приблизително 450 км/с, а в 17ч тя достигна стойности малко над 600
км/с. В момента тя е около 520 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше силно променлима по
знак и големина, варирайки между -11nT и +10nT. Земята
няколккократно през последните 24 часа преминаваше през секторни
граници на ММП. Тази сложна структура на ММП и високата скорост на
слънчевия вятър в близкото до Земята междупланетно пространство
доведоха до продължителна планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***) , която продължава вече повече от
15 часа.
Днес влиянието на короналната дупка CH96 и свързания с нея CHHSSефект ще продължи и скоростта на слънчевия мятър ще остане
завишена.Успокояване на обстановката се очаква утре и на 10
септември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка силно се
активизира, достигайки в интервала вчера между 15ч и 18ч българско
време ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал
G1)(***!!!***). Късно следобяд тя се усили и през последните 15 часа
поддържа ниво на планетарна буря със средна мощност (Kp=6; бал
G2)(***!!!***). Над полярните райони на Земята има аврорална
активност и най-вероятно днес следобяд в Интернет ще се появят
снимки на красиви полярни сияния. Над България геомагнитната
обстановка е също активна. Общо през 9 от последните 24 часа
местният K-индекс в станция Панагюрище беше равен на 4 (субубря), а
призори между 3 часа и 6ч българско време той достигна бал 5 (малка
местна геомагнитна буря).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка
ще бъде между спокойна и мощна
геомагнитна буря (Kp=7; бал G7)(***!!!***), утре- между спокойна и
активна, а на 10 септември тя ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
30%, за утре е 25% , а за 10 септември тя е 20%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 20%, а за утре и
за 10 септември тя е по 5% на ден. Вероятността за геомагнитна буря
със средна мощност на средни ширини за днес е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
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орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-08/10ч15мин (UT=07h15min)
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9 септември 2015г/11ч15мин: Нова планетарна геомагнитна буря със

средна мощност (Kp=6; бал G2)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток е в диапазона A8-B1. Не са наблюдавани
изхвърляне на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Площите на петната в северното
и южното полукълбо изглеждат приблизително равни. На север от
екватора са групите петна 2411 и реактивиралата се отново 2409. В
южното полукълбо е групата 2412. Няма потенциални източници за
изригвания със средна или голяма мощност (класове М и X).

Слънчевият диск на 9 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 58 (по данни от 8
наблюдения ), а Волфовото число е около 39-40. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 83.
Днес, утре и на 11 септември слънчевата активност ще бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е пренебрежима за днес и утре, а за 11 септември е 5%.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (9, 10 и 11
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 85, а на 11
септември ще бъде около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Влиянието на слънчевата коронална дупка CH96 все още продължава, но
изглежда, че призори към него се добави и среща на Земята с
нерегистриран (или неотчитан до момента) слънчев плазмен облак.
Скоростта на слънчевия вятър продължи плавно да спада, оставайки в
диапазона 400 - 500 км/с. В момента тя е около 420 км/с.
Концентрацията на частиците на слънчевия вятър (протони + алфа
частици) беше около 10 частици на куб/с като призори за кратко
нарастна около 2-3 пъти. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя плавна промяна от
+15nT вчера сутриннта до приблизително -10nT тази сутрин. Знакът й
се смени от положителен (ориентация на север)на отрицателен (на
юг)около полунощ българско време. Активната обстановка в близкото
до Земята междупланетно пространство доведе найнапред до планетарно
геомагнитно смущение, а тази сутрин между 6ч и 9ч сутринта
българско време и до планетарна геомагнитна буря със средна мощност
(Kp=6; бал G2)(***!!!***).
Очаква се обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство утре да бъде относително спокойна. На 11 септември
скоростта на слънчевия вятър отново ще нарастне под влияние на
приекваториалната слънчева коронална дупка с положителна полярност
CH98, както и в резултат от срещата на Земята с изхвърления на 7
септември от Слънцето ( в резултат от избухване на протуберанс)
плазмен облак. Ето защо утре геомагнитната обстановка ще е
относително спокойна, но на 11 септември ще се активизира отново.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Около полунощ геомагнитната обстановка отново започна да се
активизира, достигайки отначало смутени нива (Kp=4), а днес сутринта
в интервала 6ч-9ч - и до планетарна буря със средна мощност (Kp=6;
бал G2)(***!!!***). Над България геомагнитната обстановка е също
активна. Най-напред местният K-индекс в станция Панагюрище достигна
бал 4 (субубря) в интервала между 3- 6ч българско време, след което
в интервала 6 -9ч той достигна бал 5 (малка местна геомагнитна
буря). Над полярните райони на Земята през последните 24 чааса имаше
аврорална активност.
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Сияние над щата Ню Хемпшир (САЩ) на 8 септември 2015г
(снимка: Джей Уелингтън; solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а на
11 септември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25% , а за 11
септември тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за утре е 5%, а за 11 септември тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-09/11ч15мин (UT=08h15min)
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10 септември 2015г/12ч30мин: Активната геомагнитна обстановка се

запазва
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Имаше слаби суб- изригвания от клас B. Слънчевият рентгенов поток е
в диапазона B1.0- B1.3. До този момент няма данни за изхвърляния на
коронална маса (CME), които се движат по посока на Земята. От друга
страна обаче има едно избухване на протуберанс от вчера сутринта, за
което не е сигурно дали е свързано с CME и ако такова има дали то е
гоефективно.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Площите на петната в южното
полукълбо е малко по-голяма от тази в северното. На север от
екватора е групата петна 2411. В южното полукълбо са групите 2412 и
регистриранта снощи 2414. (Регистрираната вчера група 2413 се оказа
съвсем кратко живуща и не се вижда. ) Няма потенциални източници за
изригвания със средна или голяма мощност (класове М и X).

Слънчевият диск на 10 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 45 (по данни от 14
наблюдения ), а Волфовото число е около 30. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 82.
Днес, утре и на 12 септември слънчевата активност ще бъде между
много ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е пренебрежима за днес, а за утре и за 12 септември е по 5%
на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(10, 11 и 12 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 90,
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а на 12 септември ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 400-450 км/с. В момента тя е около 400 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -9nT и +6nT. Знакът й преди полунощ
българско време беше предимно отрицателен (с ориентация на юг), а
след това започна по-често да се мени ту в северна, ту в южна
посока. В момента Bz е приблизително +3.5nT. Активната обстановка
близкото до Земята междупланетно пространство отново доведе до
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал
G2)(***!!!***) тази нощ между 21ч и 3ч българско време.

в

Днес скоростта на слънчевия вятър ще остане леко завишена, а утре
през втората половина на деня ще започне отново да нараства поради
очакваната среща на Земята със слънчев плазмен облак, изхвърлен от
Слънцето на 7 септември в резултат от избухване на протуберанс.
Впоследствие принос към активната обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство ще даде и дългоживуща ("рекурентна")
слънчева област, свързана с коронална дупка. Във връзка с това
геомагнитната обстановка ще бъде предимно активна в рамките на 3дневната прогноза (10- 12 септември).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалата нощ геомагнитната обстановка се активизира, до
планетарна буря със средна мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***) за
трети път през последните 72 часа. Над България геомагнитната
обстановка беше смутена. На два пъти местният K-индекс в станция
Панагюрище достигна бал 4 (субубря) съответно вчера между 15ч и 18ч
и тази сутрин между 6ч и 9ч българско време. Над полярните райони на
Земята през последните 24 часа имаше аврорална активност.

Сияние над щата Вашингтон (САЩ) на 9 септември 2015г
(снимка: Холи Дейвидсън; solarham.net)
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) . Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30% , а за 12
септември тя е 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за утре и за 12 септември е по 20%, а за геоматнитна буря
със средна мощност е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-10/12ч30мин (UT=09h30min)
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11 септември 2015г/13ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър

достигна 600 км/с. Мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7;
бал G3)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Имаше слаби суб- изригвания от клас B. "Базисното ниво" на слънчевия
рентгенов поток започна плавно да расте и през последните часове е
около B2.0. До този момент няма данни за изхвърляния на коронална
маса (CME), които се движат по посока на Земята. Вчера сутринта е
наблюдавана ерупция на протуберанс с протяжност около 13 градуса, но
изглежда плазмата е била ре-абсорбирана обратно в слънчевата
атмоосфера.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и 2 нови групи петна. Сумарната
площ на петната в южното полукълбо е по-голяма от тази в северното.
На север от екватора е само групата петна 2411. В южното полукълбо
са групите 2412, 2414 както и двете нови групи. Едната от тях се
разполага почти точно на запад от 2414. Другата нова група е на
югоизточния край на слънчевия диск. Активната област 2414 показва
нарастване през последните 24 часа. Тя би могла да бъде евентуален
източник на изригване със средна мощност.

Слънчевият диск на 11 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 42 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 80 (по данни от 15
наблюдения ), а Волфовото число е около 54-55. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 84.
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Днес, утре и на 14 септември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 14 септември е по 10% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (11, 12 и 13
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 95, а на 13
септември ще бъде около 100. Очакваното покачване на слънчевата
активност се свързва с новите активни области, включително и със
завръщането на видимата страна на Слънцето на стария център AR12403
(2403). Той ще стане видим на югоизточчния край на слънчевия диск
след около 36 до 48 часа.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През по-голямата част от изминалото денонощие скоростта на
слънчевия вятър беше в диапазона 400-500 км/с. Тази сутрин около 9ч
българско време обаче тя започна да нарастна много бързо и в
момента е приблизително 600 км/с.
Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -8nT и +8nT до 9ч тази сутрин. След това тя се обърна силно на
юг, достигайки до -18nT. В момента Bz е приблизително +1.5nT.
Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство доведе до мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7;
бал G3)(***!!!***) тази сутрин между 9ч и 12ч българско време.
Характерът на промените на параметрите на слънчевия вятър и ММП
показват, че Земята е попаднала в зоната на действие на голямата
слънчева коронална дупка CH99. Почти едновременно с това (твърде
вероятно) до нея е достигнал и плазменият облак (CME), изхвърлен от
Слънцето на 7 септември в резултат от избухването на протуберанс.
Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
ще се запази в рамките на 3-дневната прогноза (11-13 септември).
Успокояване ще започне да се проявява на 3-тия ден (13 септември).
Синхрононно с това ще се променя и нивото на геомагнитната
активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Тази сутрин между 9ч и 12ч българско време под влияние на високата
скорост на слънчевия вятър и силно отрицателните стойности на
вертикалната ккомпонента (Bz)на ММП геомагнитната обстановка се
активизира до ниво на мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; бал
G3)(***!!!***) . Над България по същото време геомагнитната
обстановка достигна до ниво на местна буря със средна мощност (за
станция Панагюрище K=6). Очаква се през следващите часове над
полярните райони на Земята да се прояви мощна аврорална активност.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) , а на 13 септември тя ще
е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре и за 13 септември е по 35% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е
25%, а за 13 септември е 15%. Вроятността за геоматнитна буря със
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средна мощност на средни ширини за утре е 5%, а за 13 септември тя е
около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-11/13ч00мин (UT=10h00min)
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12 септември 2015г/13ч00мин: Броят на слънчевите групи петна

нараства. Големи коронални дупки и
(Kp=6)

геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Едно
слабо изригване с показател ~ C1.3 стана около полунощ българско
време в района на бързо нарастващата група петна 2414. "Базисното
ниво" на слънчевия рентгенов поток продължи плавно да нараства и
през последните часове е около
B4-B5. До този момент няма сигурни
данни за изхвърляния на коронална маса (CME), които се движат по
посока на Земята. Възможно е обаче избухването на един протуберанс с
протяжност около 12 градуса вчера рано следобяд в северозападната
част на слънчевия диск да е довело до изхвърлянето на CME в
междупланетното пространство. Дали има такова и дали то е
геоефективно ще стане ясно през следващите часове. Обновяването на
изображенията от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO e
спряно от малко след полунощ българско време.
На слънчевия диск има 5 регистрирани и една нова групи петна.
Сумарната площ на петната в южното полукълбо е много по-голяма от
тази в северното. На север от екватора е само групата петна 2411. На
север-северозапад от нея се намира единично петно, което засега няма
номер. В южното полукълбо са групите 2412, 2414 + регистрираните
вчера и късно през нощта 2415 и 2416. Активната област 2414
продължи да нараства и да усложнява магнитната си структура. Тя вече
е от магнитен клас "бета- гама". Заедно с 2415 областта 2414 се
разглежда като слаб потенциален
източник на изригвания със средна
мощност (клас M1.0 -M4.9). Засега обаче 2415 както и всички
останали групи петна без 2414 изглеждат спокойни.

Слънчевите коронални дупки на 12 септември
2015г. В червени контури са отлелязани
CH01 и CH99 (SDO/AIA)
В северното полукълбо се оформи огромна структура, включваща двете
коронални дупки с положителна полярност CH99 и CH01. Те са

197

източници на слънчев вятър с висока скорост и ще поддържат условията
за геомагнитна активност (CH HSS-ефект) не само в рамките на 3дневната прогноза (12-14 септември), но вероятно и през голяма част
от следващата седмица.

Слънчевият диск на 12 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 79 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 82 (по данни от 8
наблюдения ), а Волфовото число е около 55. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 93.
Днес, утре и на 14 септември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 14 септември е по 10% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (12, 13 и 14
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 14
септември ще бъде около 110. Очакваното покачване на слънчевата
активност се свързва с новите активни области, включително и със
завръщането на видимата страна на Слънцето на стария център AR12403
(2403). Той ще стане видим на югоизточния край на слънчевия диск в
рамките на следващите 24-36 часа.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под комбинираното влияние на слънчевите коронални дупки с
положителна полярност CH98 и CH99 и преминал вчера покрай Земята
слънчев плазмен облак (CME) през изминалото денонощие скоростта на
слънчевия вятър беше завишена - между 500 и 650 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е приблизително 550 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
колебаеше в диапазона между -8nT и +8nT. В момента Bz е
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приблизително -1.5nT. Активната обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство продължи да поддържа геомагнитната
активност, която достигна общо в продължение на 6 от последните 24
часа до ниво на планетарна геомагнитна буря
със средна мощност
(Kp=6; бал G2) (***!!!***).
Под влияние на обширната област от коронални дупки в северното
полукълбо на Слънцето в рамките на 3-дневната прогноза (12-14
септември) обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще остане активна. Поради това ще има и условия за
геомагнитна активност. Известно успокояване се очаква на 14
септември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна,
достигайки до средна планетарна геомагнитна буря (Kp=6; бал
G2)(***!!!***) на два пъти - между 9ч и 12ч и между 15ч и 18ч
българско време. Над полярните райони на Земята се прояви мощна
аврорална активност. От полунощ насам данните от геомагнитната
обсерватория в Панагюрище не са обновявани, но дотогава
геомагнитната остановка над България е била спокойна.
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Полярно сияние над Аляска на 11 септември
2015г (снимка: Маркета Мъри; solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и средна планетарна
геомагнитна буря (Kp=6; бал G2)(***!!!***) , утре - между смутена и
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) а на 14
септември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 35% а за 14
септемри тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 30%, за утре тя е 20%, а за 14 септември е 10%.
Вроятността за геоматнитна буря със средна мощност на средни ширини
за днес е 15%, за утре е 5%, а за 14 септември тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
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HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-12/13ч00мин (UT=10h00min)
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13 септември 2015г/13ч00мин: Старата активна област AR12403 е на

югоизточния край на слънчевия диск(?!)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Промените на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
Неговото "базисно ниво" се установи около B3. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна.
Сумарната площ на петната в южното полукълбо е много по-голяма от
тази в северното. На север от екватора е само групата петна 2411. В
южното полукълбо са групите 2412, 2414, 2415 + един новопоявил се
център на югоизточния лимб. Най-вероятно това е очакваната стара
група петна AR12403 (2403). Групите петна 2413 и 2416 тази сутрин не
се виждат. Активната област 2414 продължи да нараства. Тя поддържа
магнитен си клас "бета- гама". Двете заедно с областта 2415 са
слаби потенциални
източници на изригвания със средна мощност
(клас M1.0 -M4.9).

Слънчевите коронални дупки на 12 септември
2015г(SDO/AIA).
Двете големи и фактически съединени коронални дупки с положителна
полярност CH99 и CH01 заемат голяма част от северната половина на
слънчевия диск. Днес и през следващите няколко дни тази обширна
еднополярна област ще продължи да поддържа условия за геомагнитна
активност.
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Слънчевият диск на 13 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 87 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 83 (по данни от 7
наблюдения ), а Волфовото число е около 56. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 99.
Днес, утре и на 15 септември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 15 септември е по 10% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (13, 14 и 15
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 септември ще
бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчевата коронални дупки с положителна полярност
CH99 през последното денонощие скоростта на слънчевия вятър остана
завишена, но с тенденция към спадане. От около 550 км/с днес тя
спадна до 450-460 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 460 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между
-4nT и +3nT. В момента Bz е приблизително -2.5nT. Леко завишената
скорост на слънчевия вятър създаде условия за смутена геомагнитна
обстановка.
Днес върху Земята ще продължи да действа CH HSS-ефект, свързан със
слънчевата коронална дупка CH99. Утре той ще отслабне, но няма да
изчезне съвсем. На 15 септември обаче Земята ще попадне в зоната на
действие на следващата коронална дупка (CH01). Във връзка с това
днес се очаква слаба до значителна геомагнитна активност. Възможна е
и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) .

203

Утре геомагнитната активност временно ще отслабне
отново на 15 септември.

и ще се усили

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитни смущения и слаби бури,
както и аврорална активност имаше над полярните райони на Земята. В
момента страницата с графичната информация за местния K-инндекс над
станция Панагюрище все още не се обновява.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 15 септември геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между смутена и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***) ,а утре - между смутена и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%,а за утре и за
15 септемри тя е по 30% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 20%, за утре тя е 10%, а за 14
септември е 15%. Вроятността за геоматнитна буря със средна мощност
на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 15 септември тя е
около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-13/13ч00мин (UT=10h00min)
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14 септември 2015г/14ч30мин:Слънчевата активност остава много

ниска
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Промените на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
Неговото средно ниво през последните няколко часа спадна от B3 на
B2. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. На север от екватора е само
групата петна 2411. И трите (2414,2415 и 2418) са в южното
полукълбо. Новорегистрираната снощи група петна 2418 е всъщност
старата 2403. За разлика от миналия месец обаче сега тя представлява
голямо единичнно петно. Активната област 2414 загуби част от своите
малки петна и, по наше мнение, нейният еруптивен потенциал
намалява. Областите 2414 и 2415 засега все още се приемат за слаби
потенциални
източници на изригвания със средна мощност (клас M1.0
-M4.9).

Слънчевият диск на 14 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 75 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 49 (по данни от 12
наблюдения ), а Волфовото число е около 33. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 97.
Днес, утре и на 16 септември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 15 септември е по 10% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
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пренебрежима за всеки един от трите дни (14, 15 и 16
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16 септември ще
бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие продължи да е
завишена под влияние на обширната северна полярна коронална област
(короналните дупки CH99 и CH01) с положителна полярност. Тя беше в
диапазона 450-520 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 460 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в сравнително
тесен диапазон около нулата между -5nT и 4nT. В момента Bz е
приблизително -1nT. Леко завишената скорост на слънчевия вятър
създаде условия за смутена геомагнитна обстановка над изолирани
райони на Земята.
Днес CH HSS- ефектът, свързан със северната полярна коронална
област отново ще се усили. Скоростта на слънчевия вятър ще надхвърли
500 км/с. Това ще създаде условия за активизиране на геомагнитната
обстановка днес и утре включително до малка планетаарна геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1). Ново относително успокояване се очаква на 16
септември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Местни геомагнитни смущения имаше над
отделни райони на Земята. В момента страницата с графичната
информация за местния K-индекс над станция Панагюрище все още не се
обновява.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 16 септември геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между спокойна и активна, а утре - между смутена и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) . Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес, за утре и за 16
септемри е по 30% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес и за 16 септември е по 10% на ден, а за утре
тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-14/14ч30мин (UT=11h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО

ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/09/07-2015/09/14)

Волфовото число за седмицата 31 август-6 септември 2015г е 23 + 6/9;
по новата система 37+ 11/-14)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M, за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде между много ниска и ниска.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 10 до 40. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде завишен в околополярните райони на Земята в интервалите 7-8
септември и 12-14 септември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде активна на 7-8
септември поради CHHSS-ефект свързан с короналната дупка CH96, а
след това около 10 септември поради CHHSS-ефект, причинен от
приекваториалната коронална дупка с положителна полярност CH98. През
останалите дни от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена.
От 2 септември Земята се намира в сектор на междупланетното
магнитно поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница на ММП
с преход "+/-" Земята ще пресече на 23 септември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-07/24ч00мин (UT:21h00min)
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15 септември 2015г/12ч30мин:Няколко слаби изригвания от областта

AR12415 (2415) и малка геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Тази
сутрин имаше няколко слаби изригвания в диапазона C1.0-C1.5. Техен
източник беше областта 2415. Базисното ниво на рентгеновия поток е
B3. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. На север от
екватора е само нерегистрираната нова група. В южното полукълбо са
трите регистрирани групи петна 2414,2415 и 2418. Активната област
2414 е в процес на отслабване. Нейната магнитна струкутра загуби
своята "гама"- компонента и тя вече е от магнитен клас "бета". От
друга страна се наблюдава нарастване и усложняване в областта 2415,
чийто магнитен клас вече премина в клас "бета-гама". Тя остана
единственият слаб потенциален
източник на изригвания със средна
мощност (клас M1.0 -M4.9) на видимата откъм Земята страна на
Слънцето.

Слънчевият диск на 15 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 64 (по данни от 12
наблюдения ), а Волфовото число е около 42-43. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 97.
Днес слънчевата активност ще е ниска. Утре и на 17 септември
слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността
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за изригване от средния мощностен клас M за днес е 5%, а за утре и
за 17 септември е около и под 1%. Вероятността за голямо изригване
от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни (15, 16 и 17 септември). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 17 септември ще бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие продължи да е
завишена под влияние на обширната северна полярна коронална област
(короналните дупки CH99 и CH01) с положителна полярност. Тя беше в
диапазона 450-550 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 520 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -8nT и +10nT. През вчерашния ден преобладаваха отрицателните
стойности (т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг). В момента Bz е
приблизително +2nT. Леко завишената скорост на слънчевия вятър в
съчетание със значителните колебания на Bz в южна посока създаде
условия за за плаанетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)
(***!!!***) вчера рано вечерта.

Слънчевите ккоронални дупки на 15
септември 2015г (SDO/AIA)
Днес, утре и на 17 септември CH HSS- ефекта, причинен от северната
полярна коронална област постепенно ше отслабва. Ново усилване се
очаква на 18 септември - този път под влияние на короналната дупка
CH02. Ето защо геомагнитната активност днес, утре и на 17 септември
постепенно ще стихва.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира до
ниво на малка планетарна ггеомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). Това стана вчера между 18ч и 21ч българско време.
След това на два пъти общо в продължение на 9 часа имаше планетарни
смущения (субубри; Kp=4). Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
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Утре геомагнитната обстановка се очаква да бъде между смутена и
активна, а на 17 септември ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е
30%, а за 17 септември тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за утре е 15%, а за 17 септември тя е 5%.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини
за днес е 5%.За утре и за 17 септември тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-15/12ч30мин (UT=09h30min)
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16 септември 2015г/11ч30мин: Геомагнитната активност стихва
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
три слаби изригвания в диапазона C1.0-C3.0. Най-значимото от тях
(C3) стана тази сутрин около 06ч българско време в района на група
петна 2415. Едно изригване (C1.3) имаше и в района на залязващата
група 2414. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3B4. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
плош преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
е новата регистрирана група 2419. В южното полукълбо са групите
2414, 2415, 2418 + едно ново малко единично петно източно от
последната. Областта 2415 е от магнитен клас "бета-гама". Тя включва
между 15 и 20 петна. Областта 2415 е единственият слаб потенциален
източник на изригвания със средна мощност (клас M1.0 -M4.9) на
видимата откъм Земята страна на Слънцето.

Слънчевият диск на 16 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 83 (по данни от 8
наблюдения ), а Волфовото число е около 54. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 102.
Днес, утре и на 18 септември слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес
е 5%, а за утре и за 18 септември е около и под 1%. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
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пренебрежима за всеки един от трите дни (16, 17 и 18
септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е приблизително
100, а на 18 септември ще бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие продължи да е
завишена под влияние на обширната северна полярна коронална област
(короналните дупки CH99 и CH01) с положителна полярност. Тя беше в
диапазона 450-550 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 480 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -5nT и +5nT. През последните часове обаче вариациите са в
много тесен диапазон около нулата (между -3 и +3nT). В момента Bz е
приблизително +1.5nT. При тази обстановка имаше геомагнитни смущения
над отделни райони на Земята.

Слънчевите коронални дупки на 16
септември 2015г (SDO/AIA)
Днес CH HSS- ефекта, причинен от северната полярна коронална област
ше отслабва. Утре и на 18 септември обстановката в близкото до
Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка се очаква да бъде между спокойна и
активна, а утре и на 18 септември ще бъде между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
30%, а за утре и за 18 септември тя е по 20% на ден. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, а за утре и
за 17 септември тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
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орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-16/11ч30мин (UT=08h30min)
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17 септември 2015г/12ч00мин: Изригване със "суб-средна" мощност

(C9.5) в областта AR12415 (2415). Очакват се и изригвания от
клас M в същия район
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
10-12 изригвания от слабия мощностен клас C. Техен главен източник
беше областта 2415. 3-4 изригвания имаше и във вече залязващата
област 2414. Едното от тях с показател C9.5 почти достигна долния
праг на мощностния клас M. Негов източник е групата петна 2415.
Максималната си фаза то достигна тази сутрин в 5ч50мин българско
време.Засега няма данни за съпътстващи изригването други явления.
Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3-B4. За
последните 24 часа не са регистрирани
изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По плош преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора е групата петна 2419. В
южното полукълбо са групите
2415 и 2418. Групата 2414 вече е зад
западния край на слънчевия диск и в момента там се вижда само
източния край на свързаната с нея факелна област. Областта 2415 е
от магнитен клас "бета-гама". Тя включва около 20 петна. В същото
време тази област не е много голяма по площ (около 200 милионни
части от слънчевия диск). През последното денонощие областта 2415
значително разшири своята протяжност в източно-западно направление,
като в същото време се наблюдава увеличаване на разликите в
интензитета на магнитното поле по направление север-юг. При тази
обстановка вероятността за по-мощни изригвания от наблюдаваните
досега (например от клас M) се увеличава. Останалите наблюдавани
групи петна са почти спокойни.

Вляво: Активната област AR12415(2415) в бяла светлина; вдясно:
магнитна карта на същата област
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Слънчевият диск на 17 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 83 (по данни от 3
наблюдения ), а Волфовото число е около 54. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 108.
Днес, утре и на 18 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
10% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(17, 18 и 19 септември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19
септември ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие остана леко
завишена като се колебаеше в много тесен диапазон между 450 и 480
км/с. В момента тя е приблизително 450 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е
приблизително -1nT. При тази ккомбинация от фактори възникна
планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4) през нощта в интервала между
0ч и 6ч българско време.
Днес CH HSS- ефекта, причиняващ по-високата скорост на слънчевия
вятър ще отслабва. Още тази нощ и утре обаче е възможно ново
нарастване на последната заради краткосрочното влияние от друга
слънчева коронална дупка. На 19 септември обстановката в близкото до
Земята междупланетно пространство постепенно ще се успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Между 0ч и 6ч българско време 3-часовият
планетарен Kp-индекс беше равен на 4. До момента няма актуални
публикувани данни за геомагнитната обстановка над България.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 19 септември геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 20%, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-17/12ч00мин (UT=12h00min)
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18 септември 2015г/12ч00мин: Активната област 2415 "събуди"

слънчевата активност: Изригване със средна мощност (M1.1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена.
Относително неголямата по площ активна област AR12415 (2415) вчера
около обяд генерира изригване със средна мощност (M1.1). То
достигна максимума си приблизително в 12ч30мин българско време.
Същият район беше източник и на между 12 и 15 изригвания от слабия
мощностен клас C. Базисното ("спокойно") ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B5, но на практика вариациите му са значителни заради
честите изригвания. За последните 24 часа не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

Слънчево M1.1- изригване на 17 септември
2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора е групата петна 2419. В
южното полукълбо са групите
2415 и 2418. Групата петна 2415 не е
много голяма по площ (малко над 200 милионни части от слънчевия
диск), но е от сложен магнитен клас ("бета-гама"). Тя включва около
30 петна. Тя е сериозен потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас M. В доста по-малка степен тя е и потенциален
източник за едно голямо изригване от клас X. Малък потенциал за
изригване от клас M има и областта 2419.
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Слънчевият диск на 18 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 72 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 72 (по данни от 3
наблюдения ), а Волфовото число е около 48. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Днес, утре и на 20 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 20 септември се очаква да бъде около
110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие остана леко
завишена поради все още значителното влияние на слънчевата коронална
дупка CH01. Тя беше в сравнително щирок диапазон между 390 и 500
км/с с тенденция към спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър
е приблизително 400 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -5nT и +3nT. В момента Bz е почти равна на нула. Описаната
ситуация създаде условия за местни геомагнитни смущения над някои
райони на Земята, но среднопланетарната геомагнитна обстановка беше
спокойна.
Днес CH HSS- ефекта от короналната дупка CH01 ще отслабва. От
утре обаче се очаква ново нарастване на скоростта на слънчевия
вятър заради краткосрочното влияние от следващата слънчева коронална
дупка CH02. Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство ще се запази и на 20 септември. Ето защо за днес се
очаква ниска геомагнитна активност, а утре и на 20 септември тя
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слабо ще нарастне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше над някои райони на
Земята. В момента няма актуални публикувани данни за геомагнитната
обстановка над България.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
утре и на 20 септември тя ще е между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
20%, за утре е 25%, а за 20 септември е 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е 5% за днес, 10% за утре и 15% за
20 септември.
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-18/12ч00мин (UT=12h00min)
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19 септември 2015г/12ч15мин: Облак слънчева коронална маса (CME)

може да достигне до Земята на 21 септември
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска.
Активната област AR1215 (2415) генерира 3-4 слаби изригвания от клас
C. Най-значимото от тях беше много продължително (около 6 часа).
Неговата максимална мощност (C2.6) беше достигната вчера сутринта в
07ч20мин българско време. Изригването бе съпроводено от
радиоизбухвания от II и IV тип, които са индикатори съответно за
изхвърляне на коронална маса (CME) и протонна (СЕЧ) ерупция. Според
числения модел (WSA Enlil) на слънчевия вятър движението на
плазмения облак е насоченно предимно на юг спрямо плоскостта на
земната орбита. Северната част на неговия фронт обаче може да
засегне Земята. Очаква се това да се случи на 21 септември.
Базисното ("спокойно") ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4.
В предвид на засилената еруптивна активност от областта 2415 обаче
реалните средни стойности на рентгеновия поток са значително повисоки.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора е групата петна 2419. В
южното полукълбо са групите
2415 и 2418. Групата петна 2415 е
около 200 милионни части от слънчевия диск) и е от магнитен клас
"бета-гама". Включва около 20 петна. Тя е сериозен потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M. В доста по-малка
степен тя е и потенциален източник за едно голямо изригване от клас
X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Областите 2418 и 2419 са слаби
потенциални източници за изригвания от клас M.

Слънчевият диск на 19 септември 2015г (SDO)

220

Боулдърското число е 62 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 62 (по данни от 7
наблюдения ), а Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 104.
Днес, утре и на 21 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 21 септември се очаква да бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие остана леко
завишена - между 400 и 450 км/с. В момента тя е приблизително 410
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -8nT и +5nT като
преобладаваха отрицателните стойности (т.е. Bz беше ориентирана
предимно на юг). В момента Bz е около -2.5nT. Описаната ситуация
създаде условия за планетарно геомагнитно смущение (суббуря) тази
сутрин между 6ч и 9ч българско време.
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 септември) обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде между смутена
и активна. По-късно днес, а по- вероятно утре се очаква да се прояви
CH HSS- ефект (причинен от слънчевата коронална дупка CH02 ?!).
Допълнителна дестабилизация се очаква на 21 септември поради
вероятната среща на Земята със слънчев плазмен облак, изпвърлен
вчера от Слънцето в резултат на продължително C2.6- изригване. Ето
защо утре и на 21 септември се очаква допълнително активизиране на
земното магнитно поле, включително до малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***
.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Среднопланетарният 3-часов Kp-индекс достигна бал 4 тази сутрин
между 6ч и 9ч българско време. Над България геомаггнитната
оббстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес,геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна , а
утре и на 21 септември тя ще е между смутена и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!*** . (Всъщност към момента на
приключване на този бюлетин планетарният 3-часов Kp-индекс достигна
бал 5.) Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре и за 21 септември е по 40% на ден. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре и за 21 септември е по 20%
на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
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орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-19/12ч00мин (UT=09h00min)
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гененерира M1.5изригване. Мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; бал G3)
20 септември 2015г/12ч30мин: Нов активен център

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Рано
тази сутрин от новоизгряващ активен център на североизточния край на
слънчевия диск започна изригване, чиято максимална мощност достигна
показател M1.5 приблизително в 07ч50мин българско време. Засега няма
данни за съпътстващи явления (изхвърляне на коронална маса (CME),
радиоизбухвания и др.) Като се има в предвид обаче, че изригването
беше доста продължително (около час и половина), то такива са
напълно възможни. (В момента е прекратено обновяването на
изображенията в Интернет от коронографите на борда на спътникаа
SOHO. Това се прави обикновено тогава, когато се провежда анализ
поради съмнения за изхвърляне на коронална маса (CME) и то
евентуално би достигнало Земята. Като се има предвид обаче, че
изригването стана около лимба, е малко вероятно изхвърленият плазмен
облак да премине близо до нашата планета.) През последното денонощие
са наблюдавани и две изригвания от слабия мощностен клас C. Техни
източници са областите 2415 и 2419. Базисното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B4.

Слънчево M1.5 - изригване на 20 септември
2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
са групата петна 2419 + новият активен център близо до
североизточния лимб. В южното полукълбо са групите
2415 и 2418.
Групата петна 2415 е около 240 милионни части от слънчевия диск) и
е от магнитен клас "бета-гама". През последното денонощие тя изгуби
част от по-малките си петна. 2415 е сериозен потенциален източник за
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изригвания от средния мощностен клас M. В доста по-малка степен тя е
и потенциален източник за едно голямо изригване от клас X, както и
за протонни (СЕЧ) ерупции. Новият активен център на североизточния
лимб вече се "прояви" като източник на M-изригване. Тъй като все още
не е добре видим откъм Земята, то е трудно да се даде оценка за
неговата морфология и магнитен клас. Областите 2418 и 2419 са слаби
потенциални източници за изригвания от клас M.

Слънчевият диск на 20 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 65 (по данни от 13
наблюдения ), а Волфовото число е около 42. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Утре и на 22 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
20% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 22 септември се очаква да бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие Земята премина най-напред през секторна
граница на ММП с преход "+/-", но това беше само началото на
пресичане на зона със сложна магнитна структура, при който знакът на
сектора няколкократно се смени.
Скоростта на слънчевия вятър
отначало плавно нарастваше от 400 до около 500 км/с, а през
последните 4-5 часа тя показва непрекъснати колебания в диапазона
450-600 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 530 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) през последните няколко часа се
колебае в много широк диапазон между -20 и +20nT. В момента Bz e -
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10.5nT. Тази силно дестабилизирана обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство доведе най-напред до слаба, а през
последните 3 часа и до мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; бал
G3)(***!!!*** .
Днес ,утре и на 22 септември обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще остане активна. Днес по-късно през
деня и утре ринос към общата нестабилна обстановка ще дават CH HSSефект, причинен от слънчевата коронална дупка CH02 както и плазмен
облак, изхвърлен от Слънцето на 17 септември в резултат от избухване
на протуберанс. Ето защо утре се очаква геомагнитната активност да
продължи, включително до ниво на малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***
. Тенденция към успокояване ще се прояви
на 22 септември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира
най-напред до слаба, а между 9ч и 12ч българско време днес и до ниво
на мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3) (***!!!*** . Наад
полярните райони е възможна мощна аврорална активност. Над България
геомагнитната обстановка засега остава спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!*** , а на 22 септември ще е
между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 40%, а за 22 септември е 20%. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е 20%, а за 22
септември е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-20/12ч30мин (UT=09h30min)
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21 септември 2015г/12ч00мин: Умерена слънчева активност и слаба

геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Вчера
вечерта около 21ч00-21ч15мин достигна максималната си фаза
продължително изригване със средна мощност (M2.1). Негов източник
беше активната област 2415. Регистрирано е радиоизбухване от II тип,
а малко по-късно беше наблюдавано и изхвърляне на коронална маса
(CME). Направлението на движението на плазмения облак е предимно на
югозапад спрямо Земята, но е възможно периферията на фронта му да
засегне и нашата планета. Анализът на изображенията от коронографите
LASCO_C2 и LASCO_C3 на борда на спътника SOHO продължава. Около
полунощ българско време спътникът ACE регистира покачване на потока
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ). Това
показва, че въпросното M2.1 - изригване е било съпроводено и със
слаба протонна (СЕЧ)ерупция. Скоро след това обаче този поток
започна да спада без да достигне до прага на слаба радиационна буря
(S1). Активните центрове 2415 и 2420 бяха източници и на няколко
слаби изригвания от клас C. "Базисното" (спокойно) ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B3-B4.

Слънчево M2.1 - изригване в областта AR12415
на 20 септември 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2419 и
новата 2420, която е близо до североизточния лимб. В южното
полукълбо са групите
2415 и 2418. Групата петна 2415 е около 240
милионни части от слънчевия диск и е от магнитен клас "бета-гама".
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От клас "бета -гама" е и групата 2420. Нейната площ е между 250 и
300 милионни части от слънчевия диск. Двете области са потенциални
източници за нови изригвания от средния клас M, за големи
изригвания от клас X, а специално областта 2415- и за протонни (СЕЧ)
ерупции. Областите 2418 и 2419 са слаби потенциални източници за
изригвания от клас M, но засега са напълно спокойни.

Слънчевият диск на 21 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 74 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 75 (по данни от 5
наблюдения ), а Волфовото число е около 50. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 102.
Утре и на 23 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
40% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция за днес и утре е по 10%
на ден, а за 23 септември е 5%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 23 септември се очаква да бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на преминал вчера покрай Земята плазмен облак, изхвърлен
от Слънцето на 18 септември, както и CH HSS- ефект свързан със
слънчевата коронална дупка CH02 скоростта на слънчевия вятър беше
доста висока - между 550 и 630 км/с. В момента тя е приблизително
560 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) беше в диапазона между -7 и +7nT. В момента Bz e +3nT.
Тази обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
стана причина за малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!*** .
Днес в околностите на Земята ще продължава да действа
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CH

HSS-ефект, който утре и на 23 септември постепенно ще стихне. Поради
това геомагнитната активност в рамките на 3-дневната прогноза (21-23
септември) заасега се очаква постепенно да стихва. В тази прогноза
обаче не е включена евентуалната среща на Земята с изхвърления
снощи от Слънцето в резултат на M2.1- изригването плазмен облак
(CME). Ако има такава среща, то е възможно ново покачване на
геомагнитната активност или късно утре или (още по-вероятно) на 23
септември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
достигна до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!*** вчера между 18ч и 21ч българско време. Над полярните
райони на Земята имаше аврорална активност. Над България
геомагнитната обстановка се активизира до ниво на малка местна буря
(K=5) в интервала 18-21ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита нарастна около 20-30 пъти спрямо обичайния фон
снощи след полунощ българско време. Най-вероятната причина за това е
слънчева протонна (СЕЧ) ерупция, съпътстваща M2.1- изригването.
СЕЧ-потокът обаче остана значително под прага за слаба
радиационна буря (S1) и впоследствие започна постепенно да спада.

Северно полярно сияние (Aurora Borealis) над
Аляска (снимка: Ян Джоунс; solarham.net)
Утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна , а на
23 септември ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25%, а за 23
септември е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за утре е 10%, а за 23 септември е около и под 1%. (Напомняме
отново, че в тази прогноза не е отчетено евентуалното влияние от
срещата на Земята с изхвърления снощи от Слънцето плазмен (CME)
облак.)
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Има обаче и малка вероятност
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той да нарастне в резултат на нова протонна (СЕЧ) ерупция.
Вероятността за радиационна буря (бал S1 или по-висок) е
сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-21/12ч00мин (UT=09h00min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/09/14-2015/09/21)
Волфовото число за седмицата 31 август-6 септември 2015г е
36+16/13; по новата система 58+ 27/-19)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M е много малка, а за големи изригвания от клас X, както и за
протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде между много ниска и ниска.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 10 до 50. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде завишен в околополярните райони на Земята в интервалите 13-15
септември и 19-21 септември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде активна на 14-16
септември и около 18 септември поради CHHSS-ефект, свързан с
голямата северна област от коронални дупки с положителна полярност
(CH96 + CH01 + нова неномерирана коронална дупка). През останалите
дни от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена.
От 2 септември Земята се намира в сектор на междупланетното
магнитно поле (ММП) със знак "+". Серия от смущения имаше в
интервала 7-9 септември, както и на 13 септември. Следващата
секторна граница на ММП с преход "+/-" Земята ще пресече на 23
септември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-14/16ч00мин (UT:13h00min)
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22 септември 2015г/13ч45мин: Почти спокойна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов бяха незначителни и изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B2.5-B3.0. През последните
24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Площите на петната в северното
и южното полукълбо са приблизително равни. На север от екватора са
групите петна 2420 и новата 2421, която е в непосредствна близост
на северозапад от първата. В южното полукълбо са групите
2415 и
2418. Групата петна 2415 е вече близо до югозапдния край на
слънчевия диск и ще залезе в през следващите 48 часа. Тя е от
магнитен клас "бета-гама". От същия клас е и групата петна 2420.
Двете области са потенциални източници за нови изригвания от средния
клас M, за големи изригвания от клас X, а областта 2415- и за
протонни (СЕЧ) ерупции. Останалите две групи засега изглеждат
спокойни.

Слънчевият диск на 22 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 78 (по данни от 10
наблюдения ), а Волфовото число е около 52. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Утре и на 24 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена, но с тенденция към спадане. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е 40% за днес, 30% за утре и 25% за 24
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септември. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция за днес е 10% , а за
утре и за 24 септември е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и за 24 септември се очаква да бъде около 105. Прогнозиирания
спад на слънчевата активност за утре и за 24 септември е във връзка
с предстоящия залез на активната област 2415.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър все още
остана завишена- в диапазона между 480 и 630 км/с. В момента тя е
около 620 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz
e +1.5nT. Тази смутена обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство доведе до периоди с геомагнитни смущения
над отделни райони на Земята.
Днес в околностите на Земята ще продължава да действа
CH
HSS-ефект, който постепенно ще затихва. Утре сравнително близо
покрай нашата планета ще премине плазмен облак (CME), който беше
изхвърлен от Слънцето през по-предната нощ в резултат на M2.1изригване в района на групата петна 2415. Очаква се и ефект от
преминаване на Земята през секторна граница на ММП, което според
седмичната прогноза трябва също да стане утре. Всичко това може да
доведе до слаба геомагнитна активност. На 24 септември обстановката
ще се успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше главно над
полярните райони на Земята. Там все още на места беше наблюдавана и
аврорална активност. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
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Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска (снимка: Маркета Мъри;
solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и на 24 септември ще е между спокойна и смутена. Утре тя ще е
между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 25%, а за 24 септември е около и
под 1%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 5%, за утре тя е 10%, а за 24 септември е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Има обаче и малка вероятност
той да нарастне в резултат на протонна (СЕЧ) ерупция от слънчевите
активни области 2415 и/или (евентуално) от 2420. Вероятността за
радиационна буря (бал S1 или по-висок) е сравнително малка.
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23 септември 2015г/13ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър остава

над 500 км/с поради неизвестна засега причина
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Тази
сутрин имаше две слаби изригвания (C1.6 и ~ C3.5), чийто източник
беше новият активен център AR12422 (2422) в южното полукълбо на
Слънцето. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3.0.
През последните 24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ има слаб превес на петната в северното полукълбо. На север от
екватора са групите петна 2420 и 2421. В южното полукълбо са
групите
2418, регистрираната снощи 2422, както и едно малко
единично петно близо до видимия централен меридиан на слънчевия
диск. Групата петна 2415 е малко зад западния лимб и реално
нейните петна вече не се виждат от Земята. Областта 2420 е от
магнитен клас "бета-гама". Тя е потенциален източник за
изригвания от средния клас M, както и за едно голямо изригване от
клас X. Доста бърз растеж се наблюдава при групата петна 2422,
докато 2418 е спокойна.

Слънчевият диск на 23 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 79 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 89 (по данни от 7
наблюдения ), а Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 108.
Днес, утре и на 25 септември слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 30%
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за днес, 25% за утре и 20% за 25 септември. Вероятността за голямо
изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция за днес е 5% , а за утре и за 25 септември е около и под
1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 25 септември се очаква да
бъде около 100. Прогнозиираният спад на слънчевата активност за утре
и за 25 септември е във връзка със залеза на областта 2415. Днес тя
все още би могла да окаже някакво влияние върху наблюдаваната
еруптивна активност, докато утре и на 25 септември това вече няма да
е възможно.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър остана
висока. Тя беше в диапазона между 500 и 700 км/с, но с трайна
тенденция към спадане през последните 12 часа. Източникът на тази
висока скорост засега не е известен. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 510 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) до тази сутрин беше в диапазона
между -2 и +3nT. През последните часове обаче амплитудата на нейните
колебания се увеличи почти двойно. В момента Bz e -5nT. До този
момент тази нестабилна обстановка е довела само до местни
геомагнитни смущения предимно над полярните райони на Земята..
Днес, утре и на 25 септември скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята ще остане завишена, но с тенденция към
спадане. Влияние от слънчева коронална дупка с отрицателна полярност
и свързан с нея CH HSS- ефект се очаква на 26 септември, т.е. извън
рамките на 3-дневната прогноза.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше главно над
полярните райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 25 септември геомагтитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 10% на ден, а за малка геомагнитна буря на средни
ширини е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-23/13ч00мин (UT=10h00min)
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24 септември 2015г/14ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър е около

500 км/с. Геомагнитна субубря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
няколко слаби изригвания от мощностния клас C, чийто източник беше
групата петна 2422. "Базисният" слънчев рентгенов поток се колебаеше
в рамките на B-диапазона като средното му ниво беше около B5. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята. Близо до видимия централен меридиан на
Слънцето има голям протуберанс, който при евентуална ерупция може да
генерира геоефективно CME.

Изображение на Слънцето в спектралната
линия H-алфа (l=6573A). Вижда се голям
протуберанс близо зо видимия централен
меридиан (GONG; solarham.net)
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ има слаб превес на
петната в южното полукълбо. На север от екватора са групите петна
2420 и 2421. В южното полукълбо са групите
2418, 2422 и новата
малка група 2423.
Областта 2420 е от магнитен клас "бета-гама".
Тя е потенциален източник за изригвания от средния клас M, както и
за едно голямо изригване от клас X. Тъй като тази сутрин има
технически проблеми с връзката към сайта на проекта SDO не можем да
публикуваме актуално изображение на слънчевия диск.
Боулдърското число е 95 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 95 (по данни от 17
наблюдения ), а Волфовото число е около 62. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 26 септември слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
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30%, а за голямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността
за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 26 септември се очаква да бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър остана
завишена. Тя беше в диапазона между 400 и 550 км/с. В момента е
около 460 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше общо взето в много тесен диапаазон около
нулата с изключение на един кратък период вчера привечер, когато
достигна до -9nT. В момента Bz e приблизително -1.5nT
Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще остане
леко завишена. Под влияние на слънчевата коронална дупка с
отрицателна полярност (CH05) и свързан с нея CH HSS- ефект скоростта
на слънчевия вятър утре и на 26 септември допълнително ще нарастне и
ше достигне до 600-650 км/с. Това ще поддържа условия за слаба
геомагнитна активност особено през втория и третия ден на
прогнозата (утре 25-ти и на 26 септември).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият планетарен Kp-индекс беше равен
на 4 в интервала между 18ч и 21ч българско време. Над България по
същото време имаше местна слаба геомагнитна буря (за станция
Панагюрище K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 26 септември геомагтитната обстановка ще е между
смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 30% на ден, а за малка геомагнитна буря на средни
ширини вероятността днес е 5%, а утре и на 26 септември е по 10% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-24/14ч00мин (UT=11h00min)
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25 септември 2015г/12ч45мин: Слаби слънчеви

изригвания и местни

геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
две слаби изригвания от мощностния клас C, чийто източници бяха
групите петна 2421 и 2422. Двeте изригвания (C1.8 и C3.4) станаха
през нощта съответно около 0ч20мин и 2ч45мин българско време.
"Базисният" слънчев рентгенов поток е около ниво B4. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
През последното денонощие слънчеввата петнообразувателна активност
значително нарастна. На слънчевия диск има 5 регистрирани и 3 нови
групи петна. Има приблизително равенство на площите на петната в
северното и южното полукълбо. На север от екватора са групите
петна 2420, 2421 както и трите нови групи. В южното полукълбо са
2418 (залязваща), 2422 и 2423.
Областта 2420 е от магнитен клас
"бета-гама". Тя е потенциален източник за изригвания от средния
клас М. Другата област със по-значителен еруптивен потенциал е 2422.

Слънчевият диск на 25 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 86 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 149 (по данни от 6
наблюдения ), а Волфовото число е около 100. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 27 септември слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден, а за голямо изригване от клас X както и за протонна
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(СЕЧ) ерупция е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
ще е 110, а на 27 септември се очаква да бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър претърпя
значителни промени - особено през нощта и тази сутрин. Тя е завишена
и в диапазона между 440 и 550 км/с. Това се приема като знак, че
Земята е вече в зоната на действие на слънчева коронална дупка с
отрицателна полярност. В момента скоростта на слънчевия вятър е
около 450 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz
e приблизително -2.5nT. Леко свутените параметри на междупланетната
среда доведоха до периоди на геоматнитни смущения над отделни райони
на Земята.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще
остане завишена. Със стихване на влиянието на слънчевата коронална
дупка на 27 септември обстановката ще се успокои. Във връзка с това
днес и утре е възможна слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна
среднопланетарен мащаб. Над отделнни райони на Земята имаше
геомагнитни смущения. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.

в

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
а на 27 септември ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 25 за днес и утре, а за
27 септември е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес и утре е по 10%, а за 27 септември е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-25/12ч45мин (UT=09ч45мин)
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26 септември 2015г/12ч30мин: Броят на слънчевите петна е

сравнително голям. Еруптивната активност е слаба
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
три слаби изригвания от мощностния клас C, чийто източник беше
групата петна 2422. "Базисният" слънчев рентгенов поток е около ниво
B4-B5. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 групи петна. По площ има лек превес на
петната в южното полукълбо. На север от екватора са групите петна
2420, 2421, 2424 и 2426. В южното полукълбо са 2422, 2423 и 2425.
Областта 2422 е от магнитен клас "бета-гама". Тя е потенциален
източник за изригвания от средния клас М. Другите области с позначителен еруптивен потенциал за изригвания със средна мощност са
2420 и 2421. И трите посочени области в различна степен показаха
през последното денонощие нарастване по отношение на броя и
площите на включващите се в тях петна.

Слънчевият диск на 26 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 145 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 154 (по данни от 6
наблюдения ), а Волфовото число е около 101-102. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 121.
Днес, утре и на 28 септември слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
35% на ден, а за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е около и под 1%. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
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на 28 септември се очаква да бъде около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 380-480 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
около 420 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -3 и +5nT. В момента Bz
e приблизително +1.5nT. Леко смутените параметри на междупланетната
среда доведоха до периоди с геоматнитни смущения над отделни райони
на Земята.
Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще остане
леко завишена. Утре и на 28 септември тя плавно ще спада. Ето защо
днес има вероятност за слаба геомагнитна активност, а утре и особено
на 28 септември геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна
среднопланетарен мащаб. Над отделнни райони на Земята имаше
геомагнитни смущения. Над България геомагнитната обстановка беше
смутена вчера следобяд между 12ч и 15ч българско време, когато
местният K-индекс за станция Панагюрище беше равен на 4.

в

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре
и на 28 септември ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 30% за днес, а за утре и за
28 септември тя е по 10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 28 септември
тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-26/12ч45мин (UT=09ч45мин)
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27 септември 2015г/13ч00мин: Слънчевата активност е ниска, но има

значителна вероятност за изригвания ст средния клас M
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше 4
слаби изригвания в мощностния диапазон C1.0- C2.0, чийто източник
беше групата петна 2422. "Базисният" слънчев рентгенов поток е около
ниво B5-B6. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния
на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора са
групите петна 2420, 2421, 2426 и едната от новите групи. В южното
полукълбо са 2422, 2423 и другата нова група петна. Областта 2422
през последното денонощие допълнително се разви и усложни до
магнитен клас "бета-гама-делта". Областта 2420 възстанови "гама"компонентата на своята магнитна струкутра и отново е от клас "бетагама". Двете области, заедно с 2421 (клас "бета") са значителни
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M .
Областта 2422 може да генерира и едно голямо изригване от клас X.

Групата петна AR12422 (2422) на 27 септември
2015г (SDO/HMI)

Боулдърското число е 138 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 152 (по данни от 7
наблюдения ), а Волфовото число е около 101-102. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 121.
Днес, утре и на 29 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 40%, а за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 120,
а на 29 септември се очаква да бъде около 115.
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Слънчевият диск на 27 септември 2015г (SDO)

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 390-460 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
около 420 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz
e приблизително -3nT.
Днес, утре и на 29 септември скоростта на слънчевия вятър ще бъде
предимно в диапазона 400-450 км/с, но и с тенденция към бавно
спадане. Ето защо не се очакват някакви по-значителни прояви на
геомагнитна активност.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 29 септември геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е около и под 1% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
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орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-27/13ч00мин (UT=10ч00мин)
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28 септември 2015г/14ч00мин: Три изригвания със средна и

множество изригвания със слаба мощност от активните области
2422 и 2423
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Имаше
три изригвания
със средна мощности показатели съответно M1.9, M1.0
и M3.6. Техните максимуми бяха достигнати сътветно вчера в 13ч20мин
и 23ч50мин и тази сутрин в 06ч45мин българско време. Двете по-мощни
изригвания (M1.9 и M3.6)станаха в областта 2423, която е на
югозападния край на слънчевия диск, а източник на M1.0- изригването
беше областта 2422. Двете области генерираха общо около 15
изригвания от слабия мощностен клас C. Едното от тях , станало в
района на 2422 беше със "субсредна"
мощност (C9.8). То беше съпроводено от радиоизбухване в
гигахерцовата област ("tenflare"). Други значими съпътстващи
изригванията явления не са регистрирани. Тъй като някои изригвания
протичаха почти едновременно в двете активни области имаше проблеми
с първоначарната определяне на техните източници. Слънчевия
рентгенов поток варираше в много широки граници (около 10 пъти), но
съвсем грубо може да се приеме, че средното му ниво беше около C2.
През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.

M3.6- изригване от активната област AR12423
на 28 септември 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2420,
2421, 2426 и новорегистрираната 2427. В южното полукълбо са 2422 и
залязващата на югозападния лимб 2423. Областта 2422 през последното
денонощие допълнително нарастна и в момента нейната площ е над 600
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милионни части от слънчевия диск, а магнитният й клас е "бета-гамаделта". Областта 2420 отново загуби "гама"- компонентата си, но до
клас "бета-гама" достигна областта 2423. Вероятно тя ще засили днес
и през следващите дни своята еруптивна активност. Очакваните
изригвания обаче няма да бъдат геоефективни, тъй като тя ще премине
откъм обратната страна на Слънцето. "Актуалните" по-важни области
откъм видимата от Земята страна на Слънцето са 2420, 2421 и 2422.
Те са потенциални източници за нови изригвания от средния мощностен
клас M . Областта 2422 може да генерира и едно голямо изригване от
клас X.

Слънчевият диск на 28 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 154 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 155 (по данни от 8
наблюдения ), а Волфовото число е около 101-102. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 123.
Днес, утре и на 30 септември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 40%, а за голямо изригване от клас X е по 5% на ден.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция за днес е ооколо и под 1%, а
за утре и за 30 тя е по 5% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
ще е 125, а на 30 септември се очаква да бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 360-460 км/с с бавна тенденция към спадане. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 370 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в
диапазона между -6 и +6nT. В момента Bz e приблизително +3nT.
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Днес, утре и на 30 септември обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде спокойна. Ето защо не се очакват
някакви по-значителни прояви на геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 30 септември геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е около и под 1% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 септември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-28/14ч00мин (UT=11ч00мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/09/28-2015/10/05)
Волфовото число за седмицата 13-21 септември 2015г е 40 + 4/-9; по
новата система 64+ 8/-14)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между
предимно умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е висока, а за големи изригвания от клас X, както и за
протонни (СЕЧ) ерупции е ниска. Основният потенциален източник на
еруптивна активност се очаква да бъде активната област AR12422
(2422).
Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Прогнозираните
стойности на новото Международно число на слънчевите петна ще са в
границите от 30 до 70. Стойностите на Волфовото число са около 1.5
пъти по-ниски. Съответният американски петнообразувателен индекс
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно
число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или
по-висока) е ниска. Тя е свързана преди всичко с повишена вероятност
за слънчеви протонни (СЕЧ) ерупции от активната област AR12422.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде
смутена.

между спокойна и

От 22 септември Земята се намира в сектор на междупланетното
магнитно поле (ММП) със знак "-". Следващата секторна граница на ММП
с преход "-/+" Земята ще пресече на 29 септември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-28/22ч30мин (UT:19h30min)
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29 септември 2015г/13ч00мин: Висока слънчева активност: Пет средни и
едно мощно (M7.6) изригване
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше висока. Имаше
едно мощно изригвания
с показател M7.6 в групата петна 2422.
Максимумът му беше достигнат вчера в 17ч58мин българско време. То
беше от импулсен тип и не беше съпроводено от някакви интересни
други явления. Имаше 5 изригвания със средна мощност (т.е. от
ниската част на клас M). Две от тях с мощностни показатели M1.1 и
M2.9 станаха в района на групата петна 2422. Техните максимуми бяха
съответно вчера в 16ч и тази сутрин в 08ч05мин българско време.
Останалите 3 изригвания (M1.1, M1.2 и M1.1) станаха в района на
групата петна 2423 тази сутрин. Техните максимуми бяха съответно в
в 06ч11мин, 06ч41мин и 08ч33 мин българско време. Докато се пише
този бюлетин бяха регистрирани нови две изригвания с показатели
M1.0- M1.1. Двата активни центъра (2422 и 2423) генерираха през
последните 24 часа и десетина слаби изригвания от клас C. Вчерашното
M3.6-изригване от областта 2422 е било съпроводено с изхвърляне на
коронална маса (CME) Според числения модел на слънчевия вятър (WSA
Enlil) средното направление на движението на плазмения облак е
встрани на запад от Земята, но има вероятност нашата планета да бъде
засегната от неговата източна периферия. Анализът на данните
продължава. Близо до североизточния край на слънчевия диск вчера
сутринта избухна протуберанс, съпроводен с изхвърляне на коронална
маса (CME). Плазменият облак ще подмине Земята. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток през последните няколко часа е доста
високо - около C8-C9!
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2420 и
2427. В южното полукълбо са 2422, намиращата се на югозападния лимб
2423 и новата група 2428. Последната е също близо до югозападния
лимб. Областта 2422 през последното денонощие още нарастна и в
момента нейната площ е около или дори малко над 700 милионни части
от слънчевия диск, а магнитният й клас е "бета-гама-делта". От клас
"бета-гама" е областта 2423. 2422 е силен потенциален източник за
нови изригвания от средния мощностен клас M и значителен такъв за
големи изригвания от клас X, както и за протонни(СЕЧ) ерупции.
Боулдърското число е 120 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 105 (по данни от 5
наблюдения ), а Волфовото число е около 71-72. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 127.
Днес, утре и на 1 октомври слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
70%, а за голямо изригване от клас X е по 25% на ден. Вероятността
за протонна (СЕЧ) ерупция за днес и за утре е по 25% на ден, а за 1
октомври тя е 20% . Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и за 1
октомври се очаква да бъде около 125.
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M7.5-M7.6- изригване в активната област AR12422
(2422) на 28 септември 2015г (SDO/AIA)

Вляво: Активната област AR12422 (2422)
магнитна карта на същата област (SDO)

бяла светлина; вдясно:

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-380 км/с . В момента тя е около 350 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -4 и +4nT. В момента Bz e
приблизително +3.5nT.
Днес и частично утре обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде спокойна. Слабо активизиране е
възможно утре във връзка с CH HSS ефект, причинен от малка слънчева
коронална дупка с положителна полярност. Ето защо утре и на 1
октомври е възможна слаба геомагнитна активност. В тази прогноза не
е отчетен ефектът от евентуална среща на Земята с периферията на
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изхвърления вчера от Слънцето
облак.

в резултат от M3.6- изригване плазмен

Слънчевият диск на 29 септември 2015г (SDO)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 1 октомври
тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 5% за днес, 10% за утре и 15% за 1
октомври. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е около и под 1% за днес и по 5% за утре и за 1 октомври.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 септември - 1 октомври) потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде най-вероятно близо до обичайния фон.
Има значителна вероятност обаче той да нарастне в резултат от
протонна (СЕЧ) ерупция в слънчевата активна област 2422. Възможно е
също така СЕЧ-потокът да достигне и да надхвърли праговото ниво S1
за слаба радиационна буря .
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-29/13ч00мин (UT=10ч00мин)
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30 септември 2015г/13ч30мин: Няколко изригвания със средна

мощност от активната област AR12422 (2422) през вчерашния ден
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. През
вчерашния дне след 9ч българско време имаше общо 5 изригвания с
мощностен показател между M1.0 и M1.6 от активната област 2422. Само
две от тях обаче попадат в рамките на последните 24 часа. Последното
от тези изригвания (M1.6) достигна максималната си фаза снощи
приблизително в 23ч30мин българско време. То е съпроводено от
радиоизбухване от II тип, а началната скорост на изхвърленото
вещество е определена на 935 км/с. Вероятно става въпрос за
изхвърляне на малък плазмен облак (CME), който може да достигне и до
Земята. На изображенията от коронографа LASCO_C2 от последните 12
часа не се вижда изхвърляне на коронална маса (CME) в геоефективна
посока. Това може да означава, че изхвърленият плазмен облак найвероятно е наистина доста малък. Имаше общо десетина изригвания от
слабия мощностен клас C. Техни източници бяха предимно областите
2422 и 2423, а едно от тях стана в областта 2428. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток през последното денонощие е около C1.5.
На слънчевия диск вече се виждат само 3 групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. Там е голямата група 2422,
чиято площ нарастна почти до 1000 милионни части от слънчевия диск.
На север от екватора са групите петна 2420 и 2427. Всички останали
групи петна, които се виждаха вчера, вече или залязоха зад западния
лимб или се разпаднаха и превърнаха във факелни полета. Областта
2422 през последното денонощие се разви допълнително в средната си
част, където се появиха нови петна. Магнитният й клас е "бетагама-делта". Областта 2422 е силен потенциален източник за нови
изригвания от средния мощностен клас M и значителен такъв за големи
изригвания от клас X, както и за протонни(СЕЧ) ерупции. Другият послаб потенциален източник за изригвания от клас M е областта 2427.

Вляво: Активната област AR12422 (2422) бяла светлина ва 30
септември 2015г; вдясно: магнитна карта на същата област (SDO)
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Слънчевият диск на 30 септември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 125 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 92 (по данни от 8
наблюдения ), а Волфовото число е около 60-61. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 133.
Днес, утре и на 2 октомври слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
70%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 25% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и за 2
октомври се очаква да бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 330-350 км/с . В момента тя е около 330 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -2 и +4nT. В момента Bz e
приблизително +0.5nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде спокойна. Възможно е все пак слабо покачване на
скоростта на слънчевия вятър поради очаквано пресичане на секторна
граница на ММП с преход "-/+" . Очаква се слабо ново активизиране на
слънчевия вятър на 2 октомври поради CH HSS ефект, причинен от
малка слънчева коронална дупка с положителна полярност. По-сериозни
предпоставки за слаба геомагнитна активност има на 2 октомври.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена,
а на 2 октомври тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 15% за днес, 25% за утре и
30% за 2 октомври. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 5% за днес и утре, а за 2 октомври тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 септември - 2 октомври) потокът
на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде най-вероятно близо до обичайния фон.
Има значителна вероятност обаче той да нарастне в резултат от
протонна (СЕЧ) ерупция в слънчевата активна област 2422. Възможно е
също така СЕЧ-потокът да достигне и да надхвърли праговото ниво S1
за слаба радиационна буря .
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-30/13ч30мин (UT=10ч30мин)
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01 октомври 2015г/14ч30мин: Активност близо до западния край на

слънчевия диск. За утре и за 3 октомври се очаква слаба
геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Имаше
две изригвания със средна мощност (M1.3 и M1.1) от активната област
2422. Техните максимуми бяха достигнати съответно в 13ч40мин и
16ч20мин българско време. Същата област генерира и 4-5 изригвания от
слабия мощностен клас C. Голямо избухвания на протуберанс
съпроводено с ярко изхвърляне на коронална маса (CME) имаше късно
сутринта и следобяд в близост до областта 2420. Няколко други
значително по-слаби CME имаше в районите на групите петна 2420 и
2422. Всички споменати явления станаха близо до западния край на
слънчевия диск. Възможно е обаче фронтовете на изхвърлените плазмени
облаци да закачат с източните си периферии Земята на 3 и 4 октомври.
Анализът на данните продължава. Около 21ч българско време започна
покачване на потока на слънчевите протони с видока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ). Източникът на протонната ерупция засега не е точно
известен, но при всички случаи е някое от споменатите активни
явления. СЕЧ- потокът достигна максимум около 3ч българско време.
Тогава той беше около десетина пъти над обичайния фон, но близо 8-10
пъти под праговото ниво за слаба радиационна буря (S1). "Базисното"
ниво на слънчевия рентгенов поток през изминалите 24 часа беше около
B9-C1.

Ярко изхвърляне на коронална маса (CME)
на 30 септември 2015г (SOHO/LASCO_C2)
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Групата петна AR12422 (2422) на1 октомври 2015г (SDO)
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там е голямата група 2422, а на север от екватора
са групите 2420 и 2427. Групата 2422 през последното денонощие
започна да отслабва, като площта й намаля с около 10-15% спрямо
вчера и в момента е между 800 и 850 милионни части от слънчевия
диск.
Магнитният й клас обаче се запазва "бета-гама-делта".
Другата област, която също отслабва е 2420. От друга страна областта
2427 видимо укрепна и се разрастна, но засега не проявява забележима
активност. Областта 2422 е силен потенциален източник за нови
изригвания от средния мощностен клас M и значителен такъв за големи
изригвания от клас X, както и за протонни(СЕЧ) ерупции. Другият послаб потенциален източник за изригвания от клас M е областта 2427.
За нея също се допуска и много малка вероятност за изригване от клас
X.

Слънчевият диск на 1 октомври 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 78 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 97 (по данни от 9
наблюдения ), а Волфовото число е около 64-65. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 124.
Днес, утре и на 3 октомври слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
70%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 25% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще e
130, а за 3 октомври се очаква да бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 300-350 км/с . В момента тя е около 300 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -2 и +3nT през почти цялото изминало
денонощие. Преди около час-час и половина обаче Bz се обърна трайно
на юг и в момента е около -6.5nT.
За днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
се очаква да бъде предимно спокойна. Възможно е все пак слабо
покачване на скоростта на слънчевия вятър поради очаквано пресичане
на секторна граница на ММП с преход "-/+" . Ново допълнително
активизиране на слънчевия вятър би трябвало да се прояви утре (2
октомври) поради CH HSS ефект, причинен от малката слънчева
коронална дупка с положителна полярност (CH09). Това ще доведе до
по-висока скорост на слънчевия вятър. Допълнителен дестабилизиращ
ефект е възможен на 3 окотмври поради очакваната среща на Земята с
изхвърления през нощта на 20 срещу 30 септември от Слънцето плазмен
облак в резултат от M1.6- изригване в областта 2422. Ето защо утре и
на 3 октомври се очаква значителна геомагнитна активност,
включително до слаба планетарна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
леко завишен спрямо обичайния фон, но остана 8-10 пъти под прага за
слаба радиационна буря (S1).
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена,утре тя
ще е между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***), а на 3 октомври ще е между спокойна и малка
планетарна геомагнитна буря. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е 20% за днес и по 30% на ден за утре и за 3
октомври. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е 5% за днес, 15% за утре, а за 3 октомври тя е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде най-вероятно близо до обичайния фон. Има значителна
вероятност обаче той да нарастне в резултат от протонна (СЕЧ)
ерупция в слънчевата активна област 2422. Възможно е също така СЕЧ-
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потокът да достигне и да надхвърли праговото ниво S1 за слаба
радиационна буря .
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-01/14ч30мин (UT=11ч30мин)
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02 октомври 2015г/15ч00мин: Мощно слънчево изригване(M5.5) от

областта 2422. Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше висока. Имаше
едно умерено мощно изригване (M5.5) в областта 2422. Не са
наблюдавани съпътстващи явления. Нговият пик беше достигнат през
нощта около 03ч10мин българско време. Друго изригване със средна
мощност (M4.5) беше наблюдавано в същия район вчера около
16ч15мин. Същата област генерира и няколко изригвания от слабия
мощностен клас C. Наблюдавано беше голямо изхвърляне на коронална
маса (CME) близо до югозападния край на слънчевия диск. Това стана
вчера рано вечерта около 20-21ч българско време. Анализът на
движението на плазмения облак показва, че той ще подмине Земята. От
друга страна обаче има голяма неопределеност относно това дали някои
от наблюдаваните на 30 септември CME-явления не са геоефективни.
Числените модели на слънчевия вятър (WSA Enlil) дават много
несигурни резултати- от среща на Земята с периферията на плаземните
облаци на 3 (утре) и 4 октомври до пълно отсъствие на
взаимодействие. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през
изминалите 24 часа е около C1.

M5.5- изригване от активната област AR12422
(2422) на 2 октомври 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там е голямата група 2422, а на север от екватора
са групите 2420 и 2427. Групата 2422 през последното денонощие
продължи да отслабва. Тя вече е съвсем близо до западния край на
слънчевия диск и ще залезе напълно през следващите 48-60 часа.
"бета -гама- делта" се запазва. Другата област,
Магнитният й клас
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която също отслабва и се намира близо до западния лимб е 2420.
Областта 2422 продължава да е силен потенциален източник за нови
изригвания от средния мощностен клас M и значителен такъв за големи
изригвания от клас X, както и за протонни(СЕЧ) ерупции. Другият послаб потенциален източник за изригвания от клас M е областта 2427.
За нея също се допуска и много малка вероятност за изригване от клас
X.

Слънчевият диск на 2 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 56 (по данни от 8
наблюдения ), а Волфовото число е около 38. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 114.
Днес и утре слънчевата активност ще е между умерена и висока, а на
4 октомври ще е предимно умерена. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е 70% за днес, 65% за утре и 50% за 4
октомври. Вероятността за голямо изригване от клас X е 25% за днес,
20% за утре и 15% за 4 октомври. Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 25% за всеки един от трите дни (2, 3 и 4 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще e 115, а за 4 октомври ще да
бъде около 105. Очакваният спад на слънчевата активност в рамките на
3-дневната прогноза е свързан със залеза на голямата активна област
2422.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 300-380 км/с . В момента тя е около 370 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -9 и +7nT като преобладаваха
отрицателните стойности (т.е.с южна ориентация). Това доведе и до
два периода с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4). Причината за
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наблюдаваните смущения в ММП близкото до Земята междупланетно
пространство се свързват с електирически токове в най-външните части
на слънчевата корона (т.нар. "свръхкорона").
Днес наблюдаваните смущения ще продължат като към тях се очаква да
се добави и ефект свързан с пресичане от Земята на секторна граница
на ММП с преход "-/+". След това ще се прояви CH HSS -ефект,
свързан с малката слънчева коронална дупка CH09 с положителна
полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне. Смутената
обстановка ще продължи и утре (3 октомври). В случай, че утре и на 4
октомври до Земята достигне някой от изхвърлените на 30 септември от
Слънцето плазмени облаци обстановката в околоземния космос ще остане
активна включително и на 4 октомври. При това положение се очаква
геомагнитната активност през целия тридневен период да бъде
значителна - включително до слаба планетарна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Общо в продължение на 9 от последните 24 часа планетарният 3-часов
Kp- индекс беше равен на 4 (суббуря). Над България геомагнитната
обстановка беше смутена снощи между 0ч и 3ч българско време (за
станция Панагюрище K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 4 октомври геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 30% за днес и по 35% на ден за утре и за 4 октомври.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 15% за
днес, 20% за утре, а за 4 октомври тя е 25%.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде най-вероятно близо до обичайния фон. Има значителна
вероятност обаче той да нарастне в резултат от протонна (СЕЧ)
ерупция в слънчевата активна област 2422. Възможно е също така СЕЧпотокът да достигне и да надхвърли праговото ниво S1 за слаба
радиационна буря .
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-02/15ч00мин (UT=12ч00мин)
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03 октомври 2015г/11ч45мин: Две изригвания със средна мощност от

активната област 2422. Очаква се геомагнитна активност в
рамките на 3 -дневната прогноза (3-5 октомври)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Имаше
със средна мощност ( и двете с магнитуд M1.0) в
две изригвания
областта 2422. Същата област генерира и серия от слаби изригвания от
клас C, измежду които 4 с мощност около и над C5. Не са регистрирани
радиоизбухвания, които биха могли да се асоциират с изхвърляния на
коронална маса (CME). Такива не са открити и по изображенията от
коронографите LASCO_C2 и LASCO_C3 на борда на спътника SOHO. Поради
залеза на активната област AR12422 (2422) "базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток през изминалите 24 часа започна да спада и
през последните часове е около B6-B7.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там е голямата залязваща на югозапад група петна
2422, а на север от екватора са групите 2420 (също залязваща) и
2427. Групата 2422 все още запазва магнитния си клас
"бета гама- делта". Тя продължава да е силен потенциален източник за нови
изригвания от средния мощностен клас M и значителен такъв за големи
изригвания от клас X, както и за протонни(СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 3 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 49 (по данни от 2
наблюдения ), а Волфовото число е около 32. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Днес слънчевата активност ще е между умерена и висока, а утре и на 5
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октомври ще е предимно умерена. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 70% за днес, 65% за утре и 50% за 5 октомври.
Вероятността за голямо изригване от клас X е 25% за днес, 20% за
утре и 15% за 5 октомври. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
по 25% за всеки един от трите дни (3, 4 и 5 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще e 85, а на 5 октомври ще бъде около 90.
Очакваният спад на слънчевата активност в рамките на 3-дневната
прогноза е свързан със залеза на голямата активна област 2422.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
изцяло в спокойния диапазон 350-400 км/с . Имаше изолирани и кратки
времеви интервали с покачвания над 400 км/с. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 420 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -7 и
+7nT като имаше изразително преобладаване на отрицателните стойности
(т.е.с южна ориентация). В момента Bz e -3nT. Тази обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до два 3часови периода с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4) през
последните 24 часа.
Днес през по-голямата част от деня параметрите на междупланетната
среда в околностите на Земята ще останат смутени . Привечер и утре
се очаква до Земята да достигнат периферните части на фронтовете на
един или няколко изхвърлени от Слънцето на 30 септември плазмени
облаци (CME). Ефектът от тези срещи ще стихне на 5 октомври. Ето
защо днес, утре и на 5 октомври се очаква геомагнитна активност,
включително до ниво на слаба планетарна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена. На
два пъти (вчера между 12ч и 15ч и днес между 6ч и 9ч българско
време) планетарният 3-часов Kp- индекс беше равен на 4 (суббуря).
Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***), а на 5
октомври ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 30% за днес и по 35% на ден за утре и
за 5 октомври. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 15% за днес, 25% за утре, а за 5 октомври тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде най-вероятно близо до обичайния фон. Има значителна
вероятност обаче той да нарастне в резултат от протонна (СЕЧ)
ерупция в слънчевата активна област 2422. Възможно е също така СЕЧпотокът да достигне и да надхвърли праговото ниво S1 за слаба
радиационна буря .
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04 октомври 2015г/13ч00мин:Слаба планетарна геомагнитна буря

(Kp=5; бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена
Изригване със средна мощност (~ M1.0) беше регистрирано рано тази
сутрин от намиращата се непосредствено зад западния слънчев лимб
област 2422. Същият район генерира и няколкко изригвания от клас C.
По едно C1.0- изригване имаше и в областта 2427, както и от факелно
поле, намиращо се в югоизточната част на слънчевия диск. Голям
протуберанс с протяжност около 30 градуса избухна вчера в
североизточната част на слънчевия диск, близо до видимия централен
меридиан. Избухването предизвика изхвърляне на коронална маса
(CME), но не се очаква това явление да е геоефективно. "Базисното"
ниво на слънчевия рентгенов поток през изминалите 24 часа продължи
бавно да спада от B7 до около B4 синхронно със залеза на активната
област 2422 .
На слънчевия диск остана само една група петна (2427), която е в
северното полукълбо. Тя е слаб потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 4 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е около 20 (това е по наша
груба оценка тъй като все още няма данни от наблюдения ), а
Волфовото число е около 13-14. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 95.
Утре и на 6 октомври слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за утре и за 7 октомври е
около и под 1%. Вероятността за голямо изригване от клас X както и
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за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(4, 5 и 6 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 6
октомври ще бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър първоначално
беше около 400 км/с . Късно през нощта (след 3ч българско време) тя
забележиво нарастна и се установи в диапазона 450-500 км/с, докато
концентрациията на частиците на слънчевия вятър спадна почти 10
пъти. Източникът на тази промяна засега не е точно известен, но
подобно поведение на параметрите е индикатор за CH HSS ефект. В
момента скоростта на слънчевия вятър е около 450 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в
диапазона между -8 и +5nT със силно преобладаване на отрицателните
стойности (т.е.с южна ориентация). В момента Bz e -0.5nT. Тази
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство доведе
късно през нощта и рано тази сутрин най-напред до планетарно
геомагнитно смущение (Kp=4), а по-късно след 9ч българско време и до
слаба планетарна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Днес се очаква до Земята да достигнат един или повече от един
плазмени облаци (CME), изхвърлени от Слънцето на 30 септември.
Обстановката в близкото междупланетно пространство ще остане смутена
или активна и утре. Това ще поддържа условия за геомагнитна
активност днес и утре. Успокояване се очаква на 6 октомври.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
тази сутрин между 9ч и 12ч българско време достигна до ниво на малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Засега над
България геомагнитната обстановка остава спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна, а на 6
октомври ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 35% за днес, 25% за утре и 20% за 6
октомври. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е 10% за утре и 5% за 6 октомври.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде най-вероятно близо до обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря (S1) за днес e много малка, а за следващите два
дни (5 и 6 октомври) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-04/13ч00мин (UT=10ч00мин)
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05 октомври 2015г/11ч30мин:

Планетарно геомагнитно смущение

(Kp=4)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bиапазона. Неговото средно ниво през последните часове е около B1.5B2.0. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има една група петна (2427), която е в северното
полукълбо. Магнитният й клас е "бета". Тя е слаб потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 5 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 18 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 15 (по данни от 4
наблюдения). Приблизително толкова е и Волфовото число . Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 87.
Днес, утре и на 7 октомври слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 10% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(5, 6 и 7 октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7
октомври ще бъде около 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена и се колебаеше слабо около средна стойност 450 км/с. В
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момента тя е приблизително 470 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8 и
+5nT. В момента Bz e -1.5nT. Тази смутена обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство предизмика планетарно геомагнитно
смущение (Kp=4) през втората половина на нощта и призори между 0ч и
6ч българско време.
Днес се очаква скоростта на слънчевиия вятър да остане леко завишена
- около или малко над 400 км/с, а утре и на 7 октомври тя ще слезе
в диапазона 350-400 км/с. Нарастване на скоростта на слънчевия вятър
се очаква на 8 октомври в резултат на CH HSS- ефект от слънчевата
коронална дупка CH10.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
През втората половина на нощта и призори между 0ч и 6ч българско
време 3-часовият Kp-индекс беше равен на 4. Над някои полярни райони
на Земята както и на средни ширини имаше местни геомагнитни бури.
Над България геомагнитната обстановка тази нощ между 0ч и 3ч
българско време също беше смутена.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е смутена, а утре и на 7 октомври
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е по 20% на ден за утре и за 7 октомври.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
10%, а за утре и за 7 октомври е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-05/11ч30мин (UT=08ч30мин)
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06 октомври 2015г/12ч00мин: Големи слънчеви коронални дупки
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво през последните часове е около B1.0B1.5. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има една регистрирана и една нова групи петна.
Регистрираната група петна 2427, която е в северното полукълбо, е
няколкократно по-голяма от новата. Последното всъщност е малко
единчно петно близо до югоизточния край на слънчевия диск.
Магнитният клас на областта 2427 е"бета". В момента на слънчевия
диск няма области, които да бъдат потенциални източници за
изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчеви коронални дупки на 6 октомври
2015г (GOES-13)
В северното полукълбо на Слънцето и близо до екватора се оформи
обширна област от коронални дупки, които са свързани помежду си.
Короналната дупка CH10, която в момента заема обширна площ в
централната част на видимия слънчев диск още утре и особено на 8
октомври ще стане причина за силна геомагнитна активност,
включително и за планетарна буря със средна мощност (Kp=6; бал
G2)(***!!!***).
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Слънчевият диск на 6 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 15 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 25 (по данни от едно
наблюдение). Приблизително толкова е и Волфовото число . Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 83.
Днес, утре и на 8 октомври слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас M, за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (6, 7 и 8 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 8 октомври ще бъде около 80.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър постепенно
спадна от 500 до 380-400 км/с. В момента тя е приблизително 380
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz e около
+0.5nT. Тази смутена обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство доведе до слаба геомагнитна активност, включително и до
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
бъде относително спокойна, а скоростта на слънчевия вятър ще бъде
около и под 400 км/с. Утре и особено на 8 октомври тя отново ще
нарастне в резултат на CH HSS- ефект от слънчевата коронална дупка
с положителна полярност CH10 и ще достигне 550-600 км/с.
Геомагнитната обстановка ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена и
активна включително достигайки до ниво малка планетарна геомагнитна
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буря (Kp=5)(***!!!*** вчера в интервала между 12ч и 15ч българско
време. По същото време над България геомагнитната обстановка беше
смутена (местният K-ндекс в станция Панагюрище достигна бал 4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е смутена, утре ще е между спокойна
и активна, а на 8 октомври ще е между смутена и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 25%, а за 8 октомври тя е 35%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
5%, за утре е 10%,а за 8 октомври тя е 25%. Вероятността на средни
ширини за геомагнитна буря със средна мощност за 8 октомври е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-06/12ч00мин (UT=09ч00мин)
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07 октомври 2015г/13ч30мин: Планетарна геомагнитна буря (Kp=6;

G2) и полярни сияния
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво през последните часове е около B1.0.
Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има две групи петна. Групата петна 2427 северното
полукълбо е значително по-голяма от 2429, която е в южното
полукълбо. И двете групи петна са от магнитен клас "бета". Те не
са потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност
(класове M и X).

Слънчеви коронални дупки на 7 октомври
2015г (GOES-13).CH10 e показана в червен
цвят
Голямата слънчева коронална дупка CH10 e в геоефективна позиция. Тя
ще бъде главен фактор за геомагнитна активност днес и през
следващите два дни (8 и 9 октомври).
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Слънчевият диск на 7 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 35 (по данни от 3
наблюдения). Волфовото число е около 24. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 81.
Днес, утре и на 9 октомври слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас M, за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (7, 8 и 9 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 80, а на 9 октомври ще бъде
около 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През първата половина на изминалото денонощие скоростта на слънчевия
вятър беше в диапазона 350-400 км/с. Малко преди и около полунощ
българско време тя значително нарастна и почти достигна 500 км/с. В
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 440 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в широк диапазон - между -10 и +5nT. като по
обща продължителност преобладаваха периодите с отрицателни
стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на юг. Тази активна
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство найвероятно е причинена от дългоживуща ("рекурентна") слънччева
магнитна област (CIR - Co-rotating Interction Region) предхождаща
короналната дупка с положителна полярност CH10. Това доведе до
сериозна геомагнитна активност, включително и до
планетарна
геомагнитна буря
със средна мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***.
Имаше и аврорална активност.
Поради CH HSS-ефект, причинен от слънчевата коронална дупка CH10
утре скоростта на слънчевия вятър ще нарастне до около 650 км/с.
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Активната обстановка ще се запази и на 9 октомври. Във връзка с това
геомагнитната активност ще бъде значителна и през следващите два дни
(8 и 9 октомври). За утре отново се очаква средна по мощност
планетарна буря (Kp=6). Известно успокояване ще започне на 9
октомври.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена и
активна включително достигайки до ниво планетарна геомагнитна буря
със средна мощност (Kp=6)(***!!!*** днес в интервала между 6ч и 12ч
българско време. През по-голямата част от изминалата нощ и тази
сутрин геомагнитната обстановка над България беше смутена или
активна. Между 9ч и 12ч тази сутрин местният K-индекс за станция
Панагюрише беше равен на 5 (т.е.малка местна геомагнитна буря). Над
полярните райони на Земята в момента има мощна аврорална активност.

Северно сияние над Аляска на 7 октомври 2015г
(снимка Рон Мъри; olarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е активна като може да
стигне и до ниво на мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7;
G3)(***!!!***, а на 9 октомври ще е между смутена и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 35%, а за 9 октомври тя е 40%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е
35%,а за 9 октомври тя е 25%. Вероятността на средни ширини за
геомагнитна буря със средна мощност за утре е 15%, а за 9 октомври е
5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-07/13ч30мин (UT=10ч30мин)
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08 октомври 2015г/12ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър

надхвърли 800 км/с. Мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7;
G3)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво през последните часове е около B1.0.
Две изхвърляния на коронална маса (CME) са наблюдавани през
вчерашния ден. Те са свързани с избухвания на протуберанси - единият
близо до югоизточния, а другия до югозападния лимб на Слънцето.
Вероятността те да са геоефективни е много малка, но анализът на
съответните данни е в ход.
На слънчевия диск има една регистрирана (2429) и две нови групи
петна. И трите са в южното полукълбо. Измежду тях няма потенциални
източници за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и
X).

Слънчеви коронални дупки на 8 октомври
2015г (GOES-13)
Около 40% от видимия слънчев диск е зает от големите коронални дупки
CH10, CH11 и CH12. Те обхващат по-голямата част от северното
полукълбо на Слънцето. CH10 e разположена в екваториалната зона,
западно от централния видим меридиан. През последното денонощие тя
беше източник на силен CH HSS-ефект, който причини мощна планетарна
геомагнитна буря (Kp=7; G3).
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Слънчевият диск на 8 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 (по данни от 2
наблюдения). Волфовото число е около 30-32. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 81.
Днес, утре и на 10 октомври слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас M, за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (8, 9 и 10 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10 октомври ще бъде около 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Поради силен CH HSS- ефект, причинен от слънчевата коронална дупка
CH10 скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие нарастна
от около 420 до 750-800 км/ като за кратко достигаше и до 830-840
км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 740
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) започна да се колебае в много широк диапазон от -18 до +10nT.
През последните часове вариациите са в ного тесни граници около
нулата. В момента Bz е +1nT. Тази силна дестабилизация на
параметрите на междупланетната среда вв близост до Земята предизвика
умерена до мощна геомагнитна активност, включително и мощна
планетарна геомагнитна буря
(Kp=7; бал G3)(***!!!***. Както над
северната, така и над южната полярни области на Земята имаше мощна
аврорална активност.
Днес и утре Земята ще остане под действието на мощния CH HSS ефект, чийто източник е слънчевата коронална дупка CH10. Ето защо и
днес и утре има предпоставки за умерена до мощна геомагнитна
активност. CH HSS- ефектът ще започне да стихва утре привечер и на
10 октомври параметрите на околоземното космическо пространство ще
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са по-близо до спокойните си нива. Тогава планетарната геомагнитна
обстановка ще бъде предимно смутена.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие имаше планетарна геомагнитна буря. Същата
продължава вече 30 часа като 3-часовият планетарен Kp-индекс се
колебае между 5 и 7, т.е. между слаба и мошна планетарна
геомагнитна буря(***!!!***. Kp беше равен на 7 снощи между 21ч и 24ч
българско време. През общо 12 от последните 24 часа геомагнитната
обстановка над България беше между смутена и активна. Тази нощ
между 21ч и 24ч българско време местният K-индекс за станция
Панагюрише беше равен на 5 (т.е.малка местна геомагнитна буря). И
над северната и над южната полярни области на Земята имаше мощна
аврорална активност.

Северни сияния (Aurora Borealis) над Аляска на 8 октомври 2015г;
вляво: снимка-Саша Лейъс; вдясно:снимка - Маркета Мъри(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е активна като може да стигне
отново до ниво на мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=7;
G3)(***!!!***. Утре ще е активна до ниво на малка планетарна буря
(Kp=5; G1) ***!!!***, а на 10 октомври ще е между смутена и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре е 40%, а за 10 октомври тя е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре е 25%,а за 10 октомври е
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10%. Вероятността на средни ширини за геомагнитна буря със средна
мощност за утре е 5%, а за 10 октомври е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-08/12ч30мин (UT=12ч30мин)
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09 октомври 2015г/14ч00мин: Площта на слънчевите коронални дупки

нараства. Геомагнитната буря продължи около две денонощия
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво през последните часове е около B1.0.
Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има една регистрирана група петна
южното полуккълбо. Нова група се оформя западно от
меридиан, също на юг от екватора. Няма потенциални
изригвания със средна или голяма мощност (класове M

(2430). Тя е в
главния
източници за
и X).

Слънчеви коронални дупки на 9 октомври 2015г
(GOES-13)
Площта на короналните дупки откъм видимата от Земята страна на
Слънцето продължава бавно да нараства. Нова короналне дупка (CH13)
се оформи близо до екватора. На изток от нея се формира друга нова
коронална дупка, която засега няма номер.
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Слънчевият диск на 9 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 22 (по данни от 6
наблюдения). Волфовото число е около 14-15. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 80.
Днес, утре и на 11 октомври слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния клас M, за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (9, 10 и 11 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 80, а на 11 октомври ще бъде
около 85.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие продължи да действа CH HSS- ефект,
причинен от слънчевата коронална дупка CH10. Ето защо скоростта на
слънчевия вятър остана висока - между 650 и 800км/с. В момента тя е
приблизително 650 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше между -5 и +5nT.
В момента Bz е +1nT. Активната обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство поддържаше от ниска до умерена
геомагнитна активност, включително до ниво на средна планетарна
геомагнитна буря
(Kp=6; бал G2)(***!!!***. Над полярните райони на
Земята продължи авроралната активност.
Днес, утре и на 11 октомври Земята ще остане под действието на
отслабващ CH HSS - ефект. Скоростта на слънчевия вятър постепенно
ще спада, а заедно с това ще се успокоява и геомагнитната
обстановка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие продължи планетарната геомагнитна буря. Тя
обаче постепенон отслабваше, като от буря със средна мощност (Kp=6;
G2)((***!!!***), каквато беше вчера около обяд, тя слезе след
полунощ до ниво суббуря (Kp=4) в това състояние остана до 9ч
българско време. По този начин тази геомагнитна буря се оказа сред
най-продължителните за настоящия 24-ти слънчев цикъл. Между 9ч
сутринта на 7 октомври до 0ч на 9 октомври когато Kp беше
непрекъснато равен или по-голям от 5 времевият интервал е 42 маса.
Над полярните райони на Земята продължи авроралната активност. Вчера
сутринта над България геомагнитната обстановка беше смутена, около
обяд местната суббуря премина в буря (за Панагюрище K=5 между 12ч и
15ч българско време). Смутен 3-часов период над нашата страна имаше
и през нощта между 0ч и 3ч българско време.

Сияние (Aurora Borealis) над щата Мейн (САЩ) на
9 октомври 2015г (снимка: Майк Тейлър; solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и малка планетарна
буря (Kp=5; G1) ***!!!***, а утре и на 11 октомври тя ще е между
смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за утре и за 11 октомври е по 25% на ден. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%,а за утре и за
11 октомври е по 10% на ден. Вероятността на геомагнитна буря със
средна мощност на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 11
октомври тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-09/14ч00мин (UT=11ч00мин)
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10 октомври 2015г/13ч00мин: Геомагнитната обстановка е смутена
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B1.0. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята
На слънчевия диск е само единичното петно 2430 в южното полукълбо.
Няма потенциални източници на изригвания със средна или голяма
мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 10 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е също 11 (по данни от 3
наблюдения). И Волфовото число също е 11. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 81.
Днес, утре и на 12 октомври слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния клас M, за голямо изригване от
клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни (10, 11 и 12 октомври). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще е 85, а на 12 октомври ще бъде около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие продължи да действа CH HSS- ефект,
причинен от слънчевата коронална дупка CH10. Ето защо скоростта на
слънчевия вятър остана висока - между 600 и 700км/с. В момента тя е
приблизително 600 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
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междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в тесен диапазон
около нулата - между -3 и +3nT. В момента Bz е +1.5nT. Тази
относително по-спокойна спрямо предните два дни обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство предизвика планетарно
геомагнитно смущение (Kp=4 ; суббуря), която продължи 18 часа - от
вчера по обяд до рано тази сутрин.
Днес и утре CH HSS - ефектът ще отслабва, а заедно с това и
условията за геомагнитна активност. Ново активизиране се очаква на
третия ден (12 октомври) във връзка с влиянието на следващата
приекваториална коронална дупка (CH13), която ще бъде в геоефективна
позиция.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият планетарен Kp- индекс беше равен
на 4 от вчера по обяд до 6ч българско време тази сутрин. Смутени
периоди над нашата страна имаше вчера между 12ч - 15ч и 18ч-21ч
българско време. Над някои райони на Земята имаше слаби местни
геомагнитни бури.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна, утре между спокойна и активна, а на 12 октомври тя ще бъде между
спокойна и малка планетарна буря (Kp=5; G1) ***!!!***,.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25%,
а за 12 октомври е 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, а за 12 октомври е
25%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни
ширини за 12 октомври е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-10/13ч00мин (UT=10ч00мин)
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11 октомври 2015г/11ч45мин: Слаба геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B1.0. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята
На слънчевия диск има две групи петна (2430 и новоизгрялата на
югоизток 2431). Те са в южното полукълбо. Няма потенциални източници
на изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 11 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 22 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е също 22 (по данни от 3
наблюдения). Волфовото число също е 22. Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 82.
Днес, утре и на 13 октомври слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния клас M, за голямо изригване от
клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни (11, 12 и 13 октомври). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще е 85, а на 13 октомври ще бъде около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие CH HSS- ефектът, причинен от слънчевата
коронална дупка CH10 значително отслабна. Скоростта на слънчевия
вятър беше в процес на спадане от около 650 км/с до 450 км/с. В
момента тя е приблизително 470 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
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на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -4 и +5nT. В момента Bz е +3nT. Благодарение най-вече на все
още значително завишената скорост на слънчевия вятър имаше слаба
геомагнитна активност. Тя се изяви като планетарно геомагнитно
смущение (Kp=4) късно през нощта и призори между 3ч и 6ч българско
време.
Днес CH HSS - ефектът ще продължи да отслабва, а заедно с това и
условията за геомагнитна активност. Ново активизиране се очаква утре
(12 октомври) във връзка с влиянието на следващата приекваториална
коронална дупка CH13, която ще бъде в геоефективна позиция. На 13
октомври нейното влияние ще започне да отслабва. Във връзка с това
от утре се очаква ново покачване на геомагнитната активност,
включително до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
***!!!***. На 13 октомври геомагнитната обстановка ще започне да се
успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият планетарен Kp- индекс беше равен
на 4 (суббуря) тази нощ и призори между 3ч и 6ч българско време.
Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и на 13 октомври геомагнитната обстановка ще е между смутена и
активна, а утре тя ще бъде между спокойна и малка планетарна буря
(Kp=5; G1) ***!!!***,. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 40%, а за 13 октомври тя е 30%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и
на 13 октомври е по 10% на ден, а за утре тя е 25%. Вероятността
за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за утре е
5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-11/11ч45мин (UT=08ч45мин)
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12 октомври 2015г/12ч15мин: Слънчевата активност леко нарастна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Изригване
с мощностен показател C3.2 беше регистрирано малко след полунощ. То
достигна своя пик приблизително в 01ч30мин българско време.
Източникът е активна област, която се намира непосредствено зад
югоизточния край на слънчевия диск. Вероятно това е старата активна
област 2423. Тя ще започне да се вижда от Земята през следващите 2436 часа. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около
B2.0-B2.5. Вчера късно сутринта българско време в северозападната
част на слънчевия диск беше наблюдавано избухване на протуберанс,
съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Второ по-малко
CME беше наблюдавано около 13ч българско време близо до
северозападния лимб. В момента се анализира дали някой от
изхвърлените плазмени облаци би могъл да засегне Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са групите
2430,2431, както и новорегистрираната 2432. В северното полукълбо,
близо до северозападния лимб има нова група петна. Засега на
слънчевия диск няма потенциални източници на изригвания със средна
или голяма мощност (класове M и X). Такъв обаче може да се окаже
(евентуално) новият активен център, който е все още зад югоизточния
лимб.

Слънчевият диск на 12 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 52 (по данни от 5
наблюдения). Волфовото число е около 34-35. Слънчевият радиоиндекс
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F10.7 e 86.
Днес, утре и на 14 октомври слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния клас M за днес е
пренебрежима,а за утре и за 14 октомври тя е по 5% на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (12, 13 и 14
октомври). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 14 октомври ще
бъде около 90. Очакваното слабо покачване на слънчевата активност се
свързва с изгрева на старата активна област 2423.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше между
450 и 500 км/с, т.е. леко завишена спрямо спокойните си нива. В
момента тя е приблизително 470 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -4 и +5nT. В момента Bz е -6nT.
Днес по-късно през деня или вечерта се очаква сккоростта на
слънчевия вятър отново да нарастне поради CH HSS-ефект, чийто
източник е приекваториалната периферия на короналната дупка CH12
(районът на слялата се с нея коронална дупка CH13). Тази активна
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство ще се
запази и през следващите два дни (13 и 14 октомври) и ще поддържа
условия за геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше местни
геомагнитни смущения. Над България геомагнитната обстановка също
достигна смутени нива. Местният 3-часов K-индекс за станция
Панагюрище беше равен на 4 (суббуря) тази нощ между 21ч и 3ч
българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и малка
планетарна буря (Kp=5; G1) ***!!!***,утре ще е между спокойна и
активна, а на 14 октомври ще бъде между смутена и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%,
за утре е 30%, а за 14 октомври тя е 35%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре тя е 10%,
а за 14 октомври е 20%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 14 октомври е
около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-12/12ч15мин (UT=09ч15мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/10/05-2015/10/12)
Волфовото число за седмицата 28 септември-05 октомври 2015г е 72 +
50/-55; по новата система 45+ 30/-34)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде ежду ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 10 до 50. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или
по-висока) е много ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между спокойна и
смутена през по-голямата част от седмицата. На 7 и 8 октомври се
очаква геомагнитна активност, свързана с CH HSS - ефект, чийто
източник е слънччева коронална дупка в геоефективна позиция.
Вероятността за геомагнитна буря през този период е около или над
60%.
От 1 октомври Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница на ММП с преход
"+/-" Земята ще пресече на 20 октомври.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-09-05/24ч00мин (UT:21h00min)
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13 октомври 2015г/12ч00мин: Отново геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Четири
изригвания с мощностни показатели в диапазона C1.0-C4.5 станаха в
района на новоизгряващ активен център, който в момента е на
югоизточния край на слънчевия диск. Предполага се, че това е старата
активна област 2423. Тя ще стане видима за наблюдателите от Земята
до края на днешния ден. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B3-B4. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите 2430 (едва се забелязва), 2431 и
2432. В северното полукълбо, близо до северозападния лимб е групата
2433. Внимателниятт анализ на изображенията на Слънцето в бяла
светлина покаазват, че на самия югоизточен лимб на вече има нов
център на петнообразуване. Все още обаче не може да се каже нищо
сигурно относно неговия вид, размери и брой петна. Счита се, че това
е старата активна област 2423. Засега на слънчевия диск няма
потенциални източници на изригвания със средна или голяма мощност
(класове M и X). Такъв обаче може да се окаже (евентуално) новият
активен център, който е на югоизточния лимб.

Слънчевият диск на 13 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 58 (по данни от 2
наблюдения). Волфовото число е около 34-35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 90.
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Днес, утре и на 15 октомври слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния клас M е по 5% за
всеки еди н от трите дни (13, 14 и 15 октомври). Вероятността за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 октомври ще
бъде около 95. Очакваното слабо покачване на слънчевата активност се
свързва с изгрева на старата активна област 2423.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на CH HSS- ефект, причинен от южния край на голямата
слънчева коронална дупка CH12 през изминалото денонощие скоростта на
слънчевия вятър нарастна от 450 до 540-550 км/с. В момента тя е
приблизително 530 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -8 и +6nT. В момента Bz е -3nT. Завишената скорост на
слънчевия вятър в съчетание с неголемите, но чести отклонения на Bz
в южна посока даведоха до активизираха геомагнитната обстановка,
включително до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***).
Под действие на продължаващия CH HSS- ефект скоростта
вятър ще остане завишена днес и утре. Допълнително тя
15 октомври, поради CH HSS-ефект от короналната дупка
това ще поддържа условията за геомагнитна активност в
дневната прогноза (13-15 октомври).

на слъннчевия
ще нарастне на
CH14. Всичко
рамките на 3-

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
на два пъти (между 12ч-15ч и 18ч-21ч българско време) достигна до
ниво на малка панетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
Над България геомагнитната обстановка беше смутена. Местният 3часов K-индекс за станция Панагюрище беше равен на 4 (суббуря) вчера
между 12ч и 15ч и през нощта между 21ч и 3ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна, а
на 15 октомври ще бъде между смутена и малка панетарна геомагнитна
буря (Kp=5; G1) (***!!!***) . Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за утре е 35%, а за 15 октомври тя е 40%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
10%, за утре тя е 20%, а за 15 октомври е 25%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес за утре
и за 15 октомври е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-13/12ч00мин (UT=09ч00мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/10/05-2015/10/12)
Волфовото число за седмицата 28 септември-05 октомври 2015г е 72 +
50/-55; по новата система 45+ 30/-34)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде ежду ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 10 до 50. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или
по-висока) е много ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между спокойна и
смутена през по-голямата част от седмицата. На 7 и 8 октомври се
очаква геомагнитна активност, свързана с CH HSS - ефект, чийто
източник е слънччева коронална дупка в геоефективна позиция.
Вероятността за геомагнитна буря през този период е около или над
60%.
От 1 октомври Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница на ММП с преход
"+/-" Земята ще пресече на 20 октомври.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-05/24ч00мин (UT:21h00min)
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14 октомври 2015г/12ч45мин: Нараства вероятността за изригвания

със средна мощност. Геомагнитната активност не стихва
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Четири
изригвания от клас C имаше в района на новата активна област
AR12434 (2434). Счита се, че това е старата област 2423. Едното от
тези изригвания, което достигна своя максимум вчера следобяд
приблизително в 17ч българско време почти достигна долния праг на
клас M с мощностен показател C9.5. Две изригвания от клас C имаше и
в района на залязващата на северозапад група петна 2433. "Базисното"
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3-B4. Не са установени
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. Там са групите петна 2431, 2432 и
новорегистрирааната 2434 (старата 2423). В северното полукълбо,
близо до северозападната част на лимба е групата 2433. Активната
област 2434 (магнитен клас "бета") е значителен потенциален източник
за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 14 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е около 55 (това е по наша
груба оценка, тъй като все още няма официални публикувани данни от
наблюдения). Волфовото число е около 35-36. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 95.
Днес, утре и на 16 октомври слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния клас M за днес и
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утре е по 30% на ден, а за 16 октомврие е 40%. Вероятността за
голямо изригване от клас X за днес и утре е пренебрежима, а за 16
октомври е 5%. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за целия тридневен период (14-16 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е 110, а на 16 октомври ще бъде около 115.
Прогнозираното покачване на слънчевата активност се свързва освен с
новорегистрираната област 2434 също и с очаквания утре (15 октомври)
изгрев и на старата активна област 2422 в южното полукълбо.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на CH HSS- ефект, причинен от южната периферия на
голямата слънчева коронална дупка CH12 през изминалото денонощие
скоростта на слънчевия вятър остана доста висока. Тя беше в
диапазона 500-600 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 550 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -7 и +6nT. По обща продължителност преобладаваха
отрицателните стойности (т.е. Bz с ориентация на юг). В момента Bz
е -6nT. Завишената скорост на слънчевия вятър в съчетание с
преобладаващите отклонения на Bz в южна посока даведоха до
поддържане на геомагнитно акнивна обстановка, включително и до малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 октомври) скоростта на
слънчевия вятър ще остане завишена под влияние на голямата слънчева
коронална дупка CH12, както и на намиращата се в нейната южна
периферия по-малка коронална дупка CH14. Във ввръзка с това се
очаква значителна геомагнитна активност днес, утре и на 16 октомври.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
късно през нощта и призори между 3ч и 6ч българско време достигна до
ниво на малка панетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). По
същото време над България геомагнитната обстановка беше смутена.
Общо през 15 от последните 24 часа среднопланетарната геомагнитна
обстановка е била смутена (Kp=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Утре и на 16 октомври геомагнитната обстановка ще е между смутена и
активна, вклчително до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***) . Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за утре и за 15 октомври тя е по 40% на ден. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре тя и за 16 октомври е по
25% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на
средни ширини за днес, за утре и за 16 октомври е по 10% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
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HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-14/12ч45мин (UT=09ч45мин)
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16 октомври 2015г/12ч45мин: Две изригвания със средна мощност в

района на групата петна 2434
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Имаше
две изригвания със средна мощност (M1.1 и M1.1-M1.2), чийто източник
беше активната област AR12434 (2434)в южното полукълбо. Техните
максимални фази бяха достигнати съответно през нощта в 02ч30мин и
тази сутрин в 09ч15мин българско време. Възможно е първото от тях да
е било съпроводено с геоефективно изхвърляне на коронална маса
(CME). Дали това е така ще стане ясно през следващите часове. В
момента се провежда анализ на изображенията от коронографите
LASCO_C2 и LASCO_C3, намиращи се на борда на спътника SOHO.
Областта 2434 беше източник и на между 12 и 15 изригвания от слабия
мощностен клас C. Близо до североизточния край на слънчевия диск, но
все още зад лимба се намира нов активен център, който през
последното денонощие генерира други две изригвания от клас C.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Всички те са в южното
полукълбо. Това са групите петна 2431, 2432 и 2434. Активната
област 2434 (магнитен клас "бета-гама") е значителен потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M. Очаква се до
утре сутринта на ююгоизточния край на слънчевия диск да се появи
старата група петна 2422. Нов активен център се очаква да изгрее
през следващите 48 часа и в северното полукълбо.

Слънчевият диск на 16 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 54 (по данни от 4
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наблюдения). Волфовото число е около 36. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 18 октомври слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния клас M за днес е
30%, а за утре и за 18 октомврие тя е по 40% на ден. Вероятността
за голямо изригване от клас X за днес е пренебрежима, а за утре и за
18 октомври е тя е по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за целия тридневен период (16-18 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 110, а на 18 октомври ще бъде
около 120. Прогнозираното покачване на слънчевата активност се
свързва освен с областта 2434 също с очаквания изгрев на старата
активна област 2422 в южното полукълбо + изгрева на нов активен
център в северното полукълбо.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 400-450 км/с като тенденцията беше към бавно спадане. В
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 400 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +2nT като преобладаваха
отклоненията в южна посока. В момента Bz е приблизително -0.5nT.
Леко завишената скорост на слънчевия вятър в съчетание със слабо
отрицателните стойности на Bz предизвикаха местни геомагнитни
смущения над отделни райони на Земята.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане леко завишена под
влияние на все още действакия CH HSS- ефект от голямата слънчева
коронална дупка CH12, както и на намиращата се в нейната южна
периферия по-малка коронална дупка CH14. Сравнително по-спокойна
обстановка се очаква на 18 октомври. Ето защо за днес все още се
допуска по-значителна геомагнитна активност, включително и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). По-спокойна
геомагнитна обстановка се очаква утре и на 18 октомври.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше
геомагнитни смущения (местни суббури). Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
като днес е възможна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***). На 18 октомври тя ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 35%
, за утре е 25%, а за 18 октомври тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 20%, а за утре и за 18
октомври тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна

297

орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-16/12ч45мин (UT=09ч45мин)
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17 октомври 2015г/12ч00мин: Възможни са изригвания със средна

мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше 1012 изригвания от слабия мощностен клас C. Техен главен източник
беше групата петна 2434. Едно C-изригване имаше и в
новорегистрираната област 2435 близо до югоизточния край на
слънчевия диск. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток през
последните часове е около B9-C1. През последното денонощие не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна.
Преобладават петната в южното полукълбо. Там са всички регистрирани
групи (2431, 2432, 2434 + регистрираната снощи 2435(старата 2422)).
В северното полукълбо, на североизточчния край на слънчевия диск
изгря нова група петна, която все още няма номер. Активната област
2434 (магнитен клас "бета-гама") е значителен потенциален източник
за изригвания от средния мощностен клас M. Малко вероятно, но все
пак е възможно тя да генерира и едно голямо изригване от клас X.
Потенциал за изригвания от клас M има и областта 2435.

Слънчевият диск на 17 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 65 (по данни от 2
наблюдения). Волфовото число е около 44. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 109.
Днес, утре и на 19 октомври слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
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55% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за
целия тридневен период (17-19 октомври). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 за утре и за 19 октомври ще бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 350-400 км/с като тенденцията беше към бавно
спадане. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 350
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -4 и +3nT. В момента Bz е
приблизително +2.5nT. При тази обстановка имаше местни геомагнитни
смущения само над отделни райони на Земята.
Днес, утре и на 19 октомври обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще е спокойна или леко смутена. Ето защо
значителна геомагнитна активност в рамките на 3-дневната прогноза
(17-19 октомври) не се очаква.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше
геомагнитни смущения (местни суббури). Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 19 октомври геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 15% ,а за утре и за 19 октомври тя е по 10% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес и за 19 октомври е по 5% на ден, а за утре е около или под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-17/12ч00мин (UT=09ч00мин)
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18 октомври 2015г/13ч45мин: Две слънчеви изригвания със средна

мощност от различни активни области
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Две
импулсни изригвания със средна мощност (M1.1 и M1.5)станаха снощи
през интервал от приблизително 20-25 минути помежду си съответно
около 0ч10мин и 0ч30мин българско време. Източникът на първото
изригване беше активна област, намираща се непосредствено на изток
от групата петна 2435, но тя все още е зад слънчевия лимб.
Източникът на второто M-изригване беше областта 2434. Имаше 10-12
изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха
активните области 2434 и 2435. Средното ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B9. През последното денонощие не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладават петната в южното
полукълбо. Там са групите 2432, 2434 и 2435. В северното полукълбо
близо до североизточчния край на слънчевия диск е новата група петна
2436. Активната област 2434 се разви допълнително през последното
денонощие и достигна магнитен клас "бета-гама-делта"). Тя е
значителен потенциален източник за изригвания от средния мощностен
клас M. Малко вероятно, но все пак е възможно тя да генерира и едно
голямо изригване от клас X. Потенциал за изригвания от клас M имат
и областите 2435 (клас "бета") и 2436, която е от клас "бета-гама".

Слънчевият диск на 18 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 83 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 65 (по данни от 5
наблюдения). Волфовото число е около 44-45. Слънчевият радиоиндекс
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F10.7 e 117.
Днес, утре и на 20 октомври слънчевата активност ще е предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
утре и за 20 октомври е по 55% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X е по 5% за трите дни (18,19 и 20 октомври).
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за същото
време. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре и за 20 октомври ще бъде
около 120.
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19 октомври 2015г/12ч30мин: Ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
няколко изригвания от най-ниската част на слабия мощностен клас C
(диапазонът C1.0-C2.0). Техни източници бяха активните области
2434, 2436, както и новоизгрялата област 2437. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток спадна леко спрямо вчера сутринта и през
последните часове е около B6-B7. През последното денонощие не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладават петната в южното
полукълбо. Там са групите 2431, 2434,2435 и новорегистрирааната
2437, която е в югоизточния край на слънчевия диск. В северното
полукълбо близо до североизточчния край на слънчевия диск е групата
петна 2436. Активната област 2434 леко отслабна спрямо вчера, а
магнитната й структура изгуби "делта"- компонентата си. В момента
магнитния й клас е "бета-гама". Тя е значителен потенциален източник
за изригвания от средния мощностен клас M. Потенциал за изригвания
от клас M има и областта 2436, която също е от клас "бета-гама". И
двете споменати области имат слаб потенциал за едно голямо изригване
от клас X.

Слънчевият диск на 19 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 81 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 80 (по данни от 5
наблюдения). Волфовото число е около 54-55. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 119.
Днес, утре и на 21 октомври слънчевата активност ще е предимно
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умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 21 октомври е по 55% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите дни (19,20
и 21 октомври). Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е около и
под 1% за същото време. Слънчевият радиоиндекс F10.7 за утре и за 21
октомври ще бъде приблизително 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър беше приблизително 400-450 км/с, т.е.
леко завишена. Причина за това беше краткотраен CHHSS-ефект. В
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 400 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП)
вчера около обяд беше отрицателна и достигаше до около -8nT.
След това обаче тя трайно се установи в много тесен диапазон около
нулата (между -2 и +2nT). В момента Bz е приблизително -2nT. Тази
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство доведе до
слаба геомагнитна активност вчера около обяд и следобяд, която
впоследствие стихна.
Днес,утре и през по-голямата част от 21 октомври обстановката в
околоземното космическо пространство ще бъде предимно спокойна. Покъсно на 21 октомври се очаква да се прояви CH HSS-ефект, чийто
източник е слънчева коронална дупка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна
включително до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) вчера
между 12 и 15ч българско време, а през следващите три часа слезе до
ниво на планетарна суббуря (Kp=4). Над България геомагнитната
обстановка беше смутена вчера между 12ч и 18ч и след това между 18ч
и 21ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и на 21 октомври геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
активна, а утре ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за 21 октомври е по
25% на ден, а за утре е 15%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни (19, 20 и
21 октомври).
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-19/13ч30мин (UT=10ч30мин)
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20 октомври 2015г/14ч45мин: Възможни са слаби

или средни
радиосмущения заради изригвания в слънчевата активна област
AR12436 (2436)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
10-12 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха
активните области 2436 и 2437. Средното ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B4-B5. През последното денонощие не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите
петна 2434,2435, 2437 както и едно малко единично петно, което е
между последните две. В северното полукълбо е групата петна 2436.
Активната област 2436 е от магнитен клас "бета-гама". Тя е
значителен потенциален източник за изригвания от средния мощностен
клас M. Потенциал за изригвания от клас M има и областта 2434, която
е от клас "бета-гама". И двете споменати области имат слаб потенциал
за едно голямо изригване от клас X.

Слънчевият диск на 20 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 94 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 100 (по данни от 5
наблюдения). Волфовото число е около 66-67. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 123.
Днес, утре и на 22 октомври слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 22 октомври е по 45% на ден. Вероятността за
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голямо изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите дни (20,
21 и 22 октомври). Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е около и
под 1% за същото време. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ше е 125,
а на 22 октомври ще бъде приблизително 125. Според последния бюлетин
на Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър съществува
вероятност за слаби или умерени радиозатихвания в случай на по-мощни
изригвания от активната област 2436.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше почти
постоянна- около 370-380 км/с. В момента тя е 360 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
беше в много тесен диапазон около нулата - между -3 и +3nT. В
момента Bz е -5nT. Поради спокойните параметри на ММП и слънчевия
вятър в околността на Земята геомагнитната обстановка през
изминалото денонощие остана спокойна. Снощи около 2ч българско време
Земята пресече секторна граница на ММП с преход "+/-".
Днес параметрите на слънччевия вятър в близост до Земята ще останат
спокойни. За кратко е възможно утре (22 октомври) да се прояви CH
HSS- ефект с източник слънчева коронална дупка с отрицателна
полярност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, утре ще е между
спокойна и активна, а на 22 октомври - между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%,
за утре е 25%, а за 22 октомври тя е 20%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима за днес. За утре и
за 22 октомври тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (S1) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-20/14ч45мин (UT=11ч45мин)
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21 октомври 2015г/13ч30мин: Слаби слънчеви изригвания.

геомагнитни смущения и слаби

Местни

бури

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Техен източник
беше активната област 2436. Сред тях се откроява импулсното
изригване от тази сутрин в 7ч30мин българско време . Неговият
мощностен показател е C6.3. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B5. През последното денонощие не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ и брой преобладават
петната в южното полукълбо. Там са групите петна 2434,2435 и 2437.
В северното полукълбо е групата 2436. Активната област 2436
трансформира своята магнитна структура. Тя загуби своята "гама"компонента, но разви "делта" и сега е от магнитен клас "бетаделта". Областта 2436 е значителен потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M. Областите 2434, 2435 и 2437
са в процес на отслабване. 2434 е другият по-значителен потенциален
източник за M-изригвания.

Слънчевият диск на 21 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 77 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 86 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е около 57-58. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 123.
Днес, утре и на 23 октомври слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
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днес, за утре и за 23 октомври е по 35% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
около и под 1% за същото време. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 23 октомври ще бъде приблизително 120. Възможни са радиосмущения
със слаба или средна мощност.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше почти
постоянна- около 350-360 км/с. Днес около обяд тя започна бързо да
нараства и в момента е приблизително 430 км/с. В същото време
започна да пада концентрацията на частиците на слънчевия вятър.
Подобна ситуация е характерна когато действа CH HSS- ефект, причинен
от слънчева коронална дупка. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона
между -5 и +5nT. През последните два часа обаче тя се прехвърли потрайно в областта на положителните стойности (ориентация на север)и
в момента е около +10nT.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър в близост до Земята ще
бъде завишена поради действащия CH HSS-ефект. Във връзка с това днес
и частично утре е възможна слаба геомагнитна активност. Обстановката
на 23 октомври ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои райони на Земята имаше местни
геомагнитни смущения и слаби бури. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще между спокойна и активна, утре ще
е между спокойна и смутена, а на 23 октомври ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%,
за утре е 20%, а за 23 октомври тя е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за днес и утре, а за 23
октомври е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-21/13ч30мин (UT=10ч30мин)
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22 октомври 2015г/11ч30мин: Активната област AR12436 генерира

няколко слаби изригвания + радиоизбухване от II тип.
Планетарна геомагнитна суббуря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Техен източник
беше активната област 2436. Сред тях се откроява изригване с
мощностен показател C7.7, което достигна максималната си фаза снощи
около 20ч45мин българско време. Изригването е било съпроводено от
радиоизбухване от II тип като първоначалната скорост на изхвърленото
вещество е оценена на 527 км/с. Вероятно става въпрос за много слабо
изхвърляне на коронална маса (CME). Друго продължително изригване с
показател около C4.5- C5.0 е наблюдавано тази сутрин. Неговият
максимум бе достигнат приблизително в 7ч българско време. Вероятен
източник на това явление и в този случай е областта 2436, но слаб
принос в покачването на рентгеновия поток изглежда има и 2434
(видео). Вчера е наблюдавано и избухване на протуберанс в северното
полукълбо, но изхвърленото вещество бе реабсорбираано и се върна
обратно в слънчевата атмосфера. През последното денонощие не са
установени изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. На юг от екватора
са регистрираните групи петна 2434, 2435 и 2437. Между 2434 и 2435
тази сутрин се наблюдава и едно ново нерегистрирано единичнно
петно. В северното полукълбо е голямата група 2436. Тя е от
магнитен клас "бета-делта". Областта 2436 е сериозен потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M. Тя е и слаб
потенциален източник за едно голямо изригване от клас X. Областите
2434, 2435 и 2437 са в процес на отслабване.
Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 98 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е около 72-73. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
Днес, утре и на 24 октомври слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 24 октомври е по 45%, а за голямо изригване от
клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
около и под 1% за същото време. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 24 октомври ще бъде приблизително 130. Възможни са радиосмущения
със слаба или средна мощност
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Слънчевият диск на 22 октомври 2015г (SDO)
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка с
отрицателна полярност скоростта на слънчевия вятър изпитваше
значителнни колебания в диапазона между 380 и 500 км/с. В момента тя
е приблизително 390 км/с. Концентрацията на частиците на слънчевия
вятър беше средно с около 30-40% по-ниска в сравнение с предното
денонощие. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП)
вчера окколо обяд се колебаеше в доста широк
диапазон между -7 и +10nT. Впоследствие нейните колебания се свиха
в много тесен диапазон - между 0 и +2nT. В момента Bz е около
+1.5nT. Завишената скорост на слънчевия вятър беше главен фактор за
наблюдаваното вчера следобяд планетарно геомагнитно смущение.
Днес скоростта на слънчевия вятър в близост до Земята ще бъде
завишена поради все още действащия CH HSS-ефект. Обстановката утре и
на 24 октомври ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Планетарният 3-часов Kp-индекс беше равен на
4 вчера между 12ч и 18ч българско време. Над някои райони на Земята
имаше и слаби местни бури. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 24 октомври ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения

310

на средни ширини за днес е 20%, а за утре и за 24 октомври тя е по
10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 5% за днес, а за утре и за 24 октомври е около и под 1% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-22/11ч30мин (UT=08ч30мин)
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23 октомври 2015г/13ч15мин: Към Земята се движи облак от

изхвърлена слънчева коронална маса (CME). Утре вечер е
възможна слаба геомагнитна буря (Kp=5)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Имаше съвсем слаби колебания на слънчевия рентгенов поток в рамките
на B-диапазона. Неговото средно ниво е около B4-B5.
Вече е сигурно, че вчерашното продължително C-изригване, за което
съобщихме в предния бюлетин е станало в района на групата петна
2434. След обработка на изображенията на коронографите LASCO_C2 и
LASCO_C3 на борда на спътника SOHO станd ясно, че облакът от
изхвърлената коронална маса (CME) е доста голям. Явлението е било
съпроводено и от слаба протонна (СЕЧ) ерупция. Доказателство за това
е наблюдаваното слабо покачване снощи на потока на слънчевите
протони с висока енергия (Е=>10MEV; CEЧ) от спътника GOES-13. Според
резултатите от анализа изхвърленият плазмен облак е частично насочен
и към Земята. Той ще достигне до нашата планета утре вечер и ще
предизвика планетарно геомагнитно смущение (Kp=4) или слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5).

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
22 октомври 2015г (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. На юг от екватора са групите петна 2434, 2435
,2437 и новорегистрираната 2438. В северното полукълбо са голямата
група 2436 + новата 2439. Областта 2436 през последното денонощие
леко отслабна и e от магнитен клас "бета-гама". Тя е сериозен
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M. 2436
е и слаб потенциален източник за едно голямо изригване от клас X.
Друг потенциален източник на изригвания от средния клас M е областта
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2434. При нея отново се наблюдава слаб растеж.

Слънчевият диск на 23 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 94 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 91 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е около 61-62. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 119.
Днес, утре и на 25 октомври слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 25 октомври е по 35%, а за голямо изригване от
клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
около и под 1% за същото време. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 25 октомври ще бъде приблизително 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера от обяд до снощи около 2ч българско време скоростта на
слънчевия вятър беше приблизително 400 км/с . След това тя
забележимо нарастна до 450-460 км/с и в момента е приблизително 460
км/с. Синхронно с нарастването на скоростта на слънчевия вятър слабо
спадна концентрацията на неговите частици. Това показва, че в
момента действа слаб CH HSS-ефект. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП)
вчера окколо обяд се колебаеше
в диапазона между -5 и +5nT. . В момента Bz е около -3.5nT. Леко
смутената обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство до този момент не е довела до някаква забележима
геомагнитна активност.
Днес обстановката в близост до Земята ще бъде между спокойна и леко
смутена. Активизиране се очаква утре вечер когато до Земята ще
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достигне периферията на изхвърления от Слънцето сутринта на 22
октомври плазмен облак. Във връзка с това се очаква активизиране на
земното магнитно поле включително до слаба планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; G1)(***!!!***). Тя ще стихне сутринта или около обяд на
25 октомври.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Снощи потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
нарастна 4-5 пъти спрямо обичайния фон. Той обаче остана далеч под
прага S1 за слаба радиационна буря. Впоследствие СЕЧ-потокът започна
да спада.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, утре ще е между
споокйна и слаба планетарна геомагнитна буря (***!!!***), а на 25
октомври ще е между смутена и слаба планетарна буря (***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%,
за утре е 35%, а за 25 октомври тя е 40%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е около и под 1%, за утре
е 15%, а за 25 октомври е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-23/13ч15мин (UT=10ч15мин)
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24 октомври 2015г/13ч15мин: Вероятността за силни и средни

изригвания намалява. Геомагнитна активност през следващата нощ
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска.
Единственото слабо изригване (C1.9) стана рано тази сутрин около
07ч30мин българско време в района на групата петна 2434. Имаше и
няколко суб-изригвания от клас B. Спокойното ("базисно") ниво на
слънчевия рентгенов поток беше около B4. Не са наблюдавани нови
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. На юг от екватора са групите петна 2434, 2435 и
2437. В северното полукълбо са групите 2436 и 2439. Областта 2436
през последното денонощие продължи да отслабва. Тя загуби "гама"компонентата на магнитната си структура и в момента е от магнитен
клас "бета". Тя е потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас M, но вероятността за това вече е значително по-малка
спрямо предните дни. Всички останали групи петна са стабилни или в
процес на бавно отслабване.

Слънчевият диск на 24 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 91 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 75 (по данни от 6
наблюдения). Волфовото число е около 50. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 113.
Днес, утре и на 26 октомври слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес, за
утре и за 26 октомври е по 25% на ден. Вероятността за голямо
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изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и
под 1% за всеки един от трите дни (24, 25 и 26 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е около 115, а на 26 октомври ще бъде
приблизително 110. Все още са възможни слаби радиосмущения, свързани
с еруптивната активност на областта 2436.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последните 24 часа скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона между 400 и 500 км/с. В момента тя е приблизително 430
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП)
беше в диапазона между -3 и +5nT. Преобладаваха
положителните стойности (т.е. Bz беше ориентирана предимно на
север). В момента Bz е около +4.5nT. Тази леко смутена обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до местни
геомагнитни смущения (суббури) над отделни райони на Земята.
Днес обстановката в близост до Земята ще бъде между спокойна и леко
смутена. Активизиране се очаква тази вечер когато до Земята ще
достигне периферията на изхвърления от Слънцето сутринта на 22
октомври плазмен облак. Очаква се обстановката да започне да се
успокоява от утре, а на 26 октомври да бъде спокойна или леко
смутена. Във връзка с това геомагнитната активност тази вечер и
през нощта се очаква да нарастне, включително и да достигне до
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***). Геомагнитната
обстановка ще започне да се успокоява утре сутринта или около обяд,
а на 26 октомври ще бъде предимно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони от Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокйна и слаба планетарна
геомагнитна буря (***!!!***), утре ще е между смутена и слаба
планетарна буря (***!!!***), а на 26 октомври ще бъде между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 35%, за утре е 40%, а за 26 октомври тя е 20%. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, за утре
е 20%, а за 26 октомври е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-24/13ч15мин (UT=10ч15мин)
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25 октомври 2015г/13ч30мин: До Земята достигна слънчев плазмен

облак, но динамичният ефект е по-слаб от очаквания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
общо 3 слаби изригвания в мощностния диапазон C1.0-C2.0. Те станаха
в района на групата петна 2434, която вече е зад югозападния край на
слънчевия диск. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B4. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. На юг от екватора са групите петна 2435 и 2437.
В северното полукълбо са групите 2436 и 2439. Областта 2436 през
последното денонощие нарастна слабо в опашната си част. Тя е от
магнитен клас "бета". Същата е потенциален източник за изригвания
от средния мощностен клас M. Засега обаче 2436 както и останалите
три групи петна изглеждат
стабилни.

Слънчевият диск на 25 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 74 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 55 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 35-36. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 108.
Днес, утре и на 27 октомври слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес, за
утре и за 27 октомври е по 20% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и
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под 1% за всеки един от трите дни (25, 26 и 27 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е около 105, а на 27 октомври ще бъде
приблизително 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера от обяд до вечерта (21ч българско време) скоростта на
слънчевия вятър беше почти постоянна около 420-430 км/с. Малко след
21ч в резултат от очакваната среща с плазмен облак (CME), изхвърлен
от Слънцето на 22 октомври тя скокообразно нарастна до 500-520 км/с,
след което започна много бавно да спада. В момента скоростта на
слънчевия вятър е приблизително 450 км/с. Вертикалната компонента
снощи до 21ч беше
(Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
почти постоянна около -2nT. След това тя промени посоката си и
стойностите й станаха почти непрекъснато положителни в интервала
между 0 и +8nT. В момента Bz е около +5nT. Динамичният ефект от
тази среща на Земята с плазмения облак беше много по-слаб от
очаквания. Това доведе само до местни геомагнитни смущения
(суббури) над отделни райони на Земята. Максималният бал на 3часовия планетарен Kp- индекс достигна 3.
Днес обстановката в близост до Земята ще остане смутена. С
отминаването на слънчевия плазмен облак утре тя постепенно ще се
успокои. По-сериозна геомагнитна активност е възможна днес,
евентуално и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)
(***!!!***). Утре геомагнитната обстановка ще бъде най-много смутена
(Kp=4), а на 27 октомври ще е спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони от Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и слаба планетарна
геомагнитна буря (***!!!***), утре ще е между спокойна и смутена,
а на 27 октомври ще бъде спокойна . Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 40%, за утре е 20%, а за 27
октомври тя е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 20%, за утре е 5%, а за 27 октомври е около
и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-25/13ч30мин (UT=10ч30мин)
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26 октомври 2015г/11ч45мин: Почти спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Имаше само "суб-изригвания" от клас B . "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B4. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в северното полукълбо. На юг от
екватора са групите петна 2435 и 2437. В северното полукълбо са
групите 2436 и 2439 както и едно единично петно близо до централния
видим меридиан на слънчевия диск. Потенциален източник за изригвания
със средна мощност (M1.0-M4.9)е областта 2436.

Слънчевият диск на 26 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 63 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 106.
Днес, утре и на 28 октомври слънчевата активност ще е предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, за утре и за 28 октомври е по 20% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
около и под 1% за всеки един от трите дни (26, 27 и 28 октомври).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 октомври ще бъде
приблизително 105. В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 октомври)
са възможни слаби радиосмущения.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие под влияние на стихващия ефект от
преминалия край Земята плазмен облак (CME) скоростта на слънчевия
вятър беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 400-500 км/с.
В момента тя е приблизително 460 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона
между -1 и +6nT. В момента Bz е около +1nT. Леко завишената скорост
на слънчевия вятър доведе до местни геомагнитни смущения (суббури)
над отделни райони на Земята.
Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще бъде леко завишена, но
с тенденция към спадане. Утре и на 28 октомври обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде предимно
спокойна. На третия ден (28 октомври) е възможно да се прояви слабо
влияние от слънчева коронална дупка (CH HSS- ефект). Във връзка с
това днес и на 28 октомври е възможна слаба геомагнитна активност, а
утре геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони от Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес и на 28 октомври геомагнитната обстановка ще е между спокойна
и смутена, а утре ще бъде спокойна . Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и за 28 октомври е по 20% на ден,
а за утре е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес и за 28 октомври е по 5% на ден, а за утре е около и
под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-26/11ч45мин (UT=08ч45мин)

320

27 октомври 2015г/11ч15мин: Новата група слънчеви петна AR12440

(2440)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска.
Единственото слабо изригване (C2.1) стана вчера около 12ч10мин
българско време в областта 2437. Слънчевият рентгенов поток през
последните часове плавно нараства и вече е около нивото B9. Това
изглежда е свързано с бързия растеж на новата активна област 2440 в
северното полукълбо на Слънцето. Вчерашното C2.1 изригване e било
съпроводено с изхвърляние на коронална маса (CME) . Дали обаче
обаче фронтът на плазмения облак може да достигне Земята засега все
ое не е сигурно (По наше мнение това е малко вероятно). Други
геоефективни CME не са наблюдавани.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в северното полукълбо. На юг от
екватора са групите петна 2435 и 2437. В северното полукълбо са
групите 2436 и 2439 както и едно единично петно близо до централния
видим меридиан на слънчевия диск. Потенциален източник за изригвания
със средна мощност (M1.0-M4.9)е областта 2436.

Слънчевият диск на 27 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 72 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 (по данни от 8
наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 106.
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Днес, утре и на 29 октомври слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес, за
утре и за 29 октомври е по 10% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и
под 1% за всеки един от трите дни (27, 28 и 29 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е около 105, а на 29 октомври ще бъде
приблизително 100. В рамките на 3-дневната прогноза (27-29 октомври)
са възможни слаби радиосмущения, свързани с евентуалната еруптивна
активност от областите 2436 и 2440.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър постепенно
спадна от около 470-480 км/с до приблизително 360- 370 км/с. В
момента тя е близо 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между
-1 и +4nT. В момента Bz е около -2.5nT.
Днес и утре обстановката в близокото до Земята междупланетно
пространство ще бъде спокойна. Общият интенцитет на междупланетното
магнитно поле (ММП) ще нарастне на третия ден (29 октомври) поради
пресичане на секторна граница (на ММП).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 29 октомври
тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 20%, а за 29
октомври тя е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е пренебрежима, а за утре и за 28 октомври е
по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-27/11ч15мин (UT=08ч15мин)
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28 октомври 2015г/11ч45мин:

Нов активен център непосредствено
зад североизточния край на слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше 7-8
слаби изригвания в мощностния диапазон C1.0-C3.2. Техни източници
бяха активните области 2435, 2436, залязващата вече 2437 и нов
активен център близо до североизточния край на слънчевия диск.
Слънчевият рентгенов поток около нивото B9. Не са наблююдавани
изхвърляния на короналнна маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Преобладава петнообразуването
в северното полукълбо. Там са групите петна 2436, 2439, 2440 и
новата 2441. В южното полукълбо се вижда реактивираната 2435. Слаби
потенциални източници за изригвания със средна мощност са областите
2436 и 2440.

Активна област близо до северозападния край
на слънчевия диск, наблюдаваана на
ултравиолетовите изображения от сондата
STEREO-A на 27 октомври 2015г (STEREO-A/EUVI)
Ултравиолетовите изображения от сондата STEREO Ahead (STEREO-A) от
вчера показват, че близо до северозападния край на слъннчевия диск
гледано от сондата, (т.е. зад североизточния край гледано от Земята)
се намира ярка област, която проявява еруптивна активност. Същата
ще стане видима от Земята през следващите 24-48 часа.
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Слънчевият диск на 28 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 78 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 75 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 50. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 110.
Днес, утре и на 30 октомври слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес, за
утре и за 30 октомври е по 10% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е около и
под 1% за всеки един от трите дни (28, 29 и 30 октомври). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е около 115, а на 30 октомври ще бъде
приблизително 110. В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 октомври)
са възможни слаби радиосмущения, свързани с евентуалната еруптивна
активност от областите 2436 , 2440 и новият активен център зад
североизточния край на слънчевия диск.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-390 км/с. В момента тя е близо 340 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -4 и +2nT. В момента Bz е
около +2.5nT.
Днес обстановката в близокото до Земята междупланетно пространство
ще бъде спокойна. Очаква се общият интенцитет на междупланетното
магнитно поле (ММП)да нарастне утре (29 октомври) поради пресичане
на секторна граница (на ММП). Във връзка с това утре и на 30
октомври е възможна слаба геомагнитна активност.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 30 октомври тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, а за утре и за
30 октомври тя е по 25% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес, за утре и за 30 октомври е по 5% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 октомври) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-28/11ч45мин (UT=08ч45мин)
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29 октомври 2015г/12ч45мин: Голямо изхвърляне на коронална маса

(CME) откъм обратната страна на Слънцето. Слаба радиационна
буря (бал S1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше 5-6
слаби изригвания от най-ниската част на клас C. Техни източници бяха
областите 2436,2437, 2441 и новият активен център 2443 близо до
североизточния край на слънчевия диск. (За неговата очаквана поява
съобщихме във вчерашния бюлетин.) "Базистното" ниво на слънчевия
рентгенов поток беше около нивото B7. До този момент не са
установени изхвърляния на короналнна маса (CME) по посока на
Земята.
Тази сутрин, най-вероятно около или преди 5ч българско време от
район, разположен на обратната страна на Слънцето и близо зад
югозападния край на слънчевия диск е регистрирано голямо изхвърляне
на коронална маса (CME). То личи много добре на сутрешните
изображения от коронографа COR2 на борда на сондата STEREO Ahead. В
момента обновяването на изображенията е временно спряно, тъй като
вероятно екипът е зает с анализ на получените кадри. (Вече стана
известно, че явлението е регистрирано и по изображения от
короногрофа LASCO_2 на борда на спътника SOHO.)
Това, което е сигурно до момента е, че е почти изключено
изхвърленият плазмен облак да достигне дори и с периферията си
Земята. От друга страна обаче изглежда, че става въпрос за изригване
със значителна протонна (СЕЧ) ерупция, при която част от протоните с
висока енергия (над 10 MeV) се движат по траектории, които все пак
достигат до Земята. Това засега според нас е единственото възможно
обяснение за наблюдаваната слаба радиационна буря (S1)(***!!!***)
, която започна рано тази сутрин. Спътникът GOES-13 регистрира
покачване около и над 10 пъти за протоните с енергии над 100 MeV.
Това означава, че СЕЧ частици в момента проникват и в ниската
атмосфера на Земята, на височини около 10-12 км над земната
повърхност, а вероятно и още по-ниско.
На слънчевия диск има 6 групи петна. Преобладава петнообразуването
в северното полукълбо. Там са групите петна 2436, 2439, 2440, 2441 +
регистрираните вчера и през тази нощ 2442 и 2443. В южното
полукълбо на самия югозападен край на слънчевия диск е
реактивиралата се група 2437. Слаби потенциални източници за
изригвания със средна мощност (M1.0-M4.9)са областите 2436 и 2440.
Засега е все още трудно да се оцени магнитният клас и еруптивният
потенциал на групата петна 2443. По-всичко изглежда обаче, че тази
област би могла да бъде значителен източник за изригвания от средния
клас M, а може би и на големи изригвания от клас X.
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Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм
обратната страна на Слънцето на 29 октомври
2015г (STEREO-A/COR2)

Слънчевият диск на 29 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 71 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 89 (по данни от 11
наблюдения). Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
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Днес, утре и на 31 октомври слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Това е предварителна наша прогноза. Засега няма да посочим
количествени оценки за вероятности за изригвания от класове M или
X, тъй като все липсват сигурни данни за еруптивния потенциал на
новата област 2443 в северното полукълбо. По всичко обаче изглежда,
че същият е значителен.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 290-350 км/с. В момента тя е близо 315 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -3 и +5nT. В момента Bz е
около +2.5nT.
Днес скоростта на слънчевия вятър се очаква да нарастне, а общият
интензитет на междупланетното магнитно поле (ММП)да претърпи
значителни флуктуации поради пресичане на секторна граница на ММП.
Утре и на 31 октомври обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде смутена, а вертикалната
компонента Bz на ММП ще бъде предимно отрицателна, т.е. ориентирана
на юг. Поради тези обстоятелства в рамките на 3-дневната прогноза
(29-31 октомври) ще има слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) бързо
нарастна тази сутрин и достигна и надхвърли прага за слаба
радиационна буря (S1)(***!!!***).
Днес , утре и на 31 октомври геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 25% на ден за цялата 3-дневна прогноза. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес, за утре и за 30
октомври е по 5% на ден.
Днес потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)
ще бъде около или над прага за слаба радиационна буря
(S1)(***!!!***). Ако няма нови протонни ерупции, той постепенно ще
намалява и ще достигне до обичайния фон през следващите два дни (30
и 31 октомври).
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-29/12ч45мин (UT=09ч45мин)
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30 октомври 2015г/13ч00мин: Активната област AR12443 (2443)

генерира близо 20 слаби изригвания. Вероятността за М-клас
изригване нараства
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
близо 20 изригвания от слабия мощностен клас C. Почти всички те
станаха в района на групата петна 2443, а източник на едно от тях
беше залязващата група 2436. Две изхвърляния на короналнна маса
(CME) бяха наблююдавани вчера около обяд и рано следобяд в
югоизточната част на слънчевия диск. Техни източници бяха два
еруптивни протуберанса, разположени в район на 30 градуса южна
ширина и 45 градуса източно от видимия централен меридиан на
слънчевия диск. В момента се анализира движението на изхвърлените
плазмени облаци за да се установи дали е възможно те да се срещнат
със Земята. Изхвърленият вчера в резултат на изригване вчера
призори откъм обратната страна на Слъннцето плазмен облак е имал
начална скорост около 970 км/с. Той няма да достигне нашаата
планета. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около C1-C2,
но в резултат на многобройните изригвания неговите колебания са
големи.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ и брой преобладават
петната в северното полукълбо. Там са групите петна 2440, 2441,
2442 и 2443. В южното близо е малката новорегистрираната група 2444.
Главен източник на еруптивна активност е групата петна 2443, която е
от магнитен клас "бета". Нейната площ е около 400 милионни части от
слънчевия диск. Включва около 15 петна. Има признаци, че е в процес
на нарастване. Областта 2443 е значителен потенциален източник на
средни или умерено-мощни изригвания (клас M). Може да генерира и
едно голямо изригване от клас X, а вероятно и протонна (СЕЧ)
ерупция. Слаби потенциални източници за изригвания със средна
мощност са също така и областите 2441, 2443 и намиращата се вече
непосредствено зад западния лимб 2436.

Групата слънчеви петна AR12443 (2443) (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 30 октомври 2015г (SDO)
Боулдърското число е 101 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 87 (по данни от 23
наблюдения). Волфовото число е около 57-58. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 112.
Днес, утре и на 1 ноември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25%, а за голямо изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите
дни (30 и 31 октомври и 1 ноември). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция също е около 5% на ден. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивната активност на областта 2443.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна и в спокойния диапазон 320-340 км/с. В момента тя е около
340 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +7nT. Преобладаваха
положителните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на
север. В момента Bz е почти равна на нула.
Днес скоростта на слънчевия вятър се очаква да остане в спокойния
диапазон около и под 350 км/с. Евентуално слабо нарастване на
скоростта е възможно по-късно през деня поради възможна среща с
изхвърлен на 27 октомври от Слънцето плазмен облак. Това слабо
смущение може да продължи да действа и утре, а на 1 ноември
обстановката ще бъде спокойна. Във връзка с това днес и утре е
възможна слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
започна да спада и в момента е около 10 пъти под прага за слаба
радиационна буря (S1) както и около 8-10 пъти над обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
а на 1 ноември - между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 25% на ден за днес и
утре, а за 1 ноември тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 1
ноември е около и под 1%.
Днес потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)
ще бъде под прага за слаба радиационна буря (S1) с тенденция към
спадане. Ако няма нови протонни ерупции свързани най-вече с
активността на слънчевата област 2443, той постепенно ще намалява и
през следващите два дни (31 октомври и 1 ноември) ще се установи
близо до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е между много ниска и ниска в рамките на
3-дневната прогноза (30 октомври - 1 ноември).
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-30/13ч00мин (UT=10ч00мин)
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31 октомври 2015г/13ч30мин: Групата слънчеви петна 2443

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
близо 15 изригвания от слабия мощностен клас C. Техен източник беше
групата петна 2443. Най-значимото измежду тях (C7.8) беше от
импулсен тип. То стана снощи около 22ч българско време. Има сериозно
забавяне на анализа на данните за наблюдаваните изхвърляния на
короналнна маса (CME) и в момента все още не може да се каже дали
някои от тях са геоефективни. Средното ниво на слънчевия рентгенов
поток е около C1-C2, но в резултат на многобройните изригвания
неговите колебания са големи.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Те са с номера 2440, 2441, 2442
и 2443. Всички се намират в северното полукълбо. Главният източник
на еруптивна активност е групата петна 2443. През последното
денонощие тя бързо нарастна и вече е около 550-600 милионни части
от слънчевия диск. Включва около 25 петна. Магнитната структура на
2443 също претърпя бързо усложняване и достигна магнитен клас
"бета-гама-делта". Областта 2443 е сериозен потенциален източник за
изригвания от средния клас M. Може да генерира и едно голямо
изригване от клас X, а вероятно и протонна (СЕЧ) ерупция. Другите
групи петна са стабилни или в процес на бавно отслабване.

Вляво: Активната област AR12433 (2443) в бяла светлина; вдясно магнитната структура на същата област (SDO/HMI)
Боулдърското число е 88 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 78 (по данни от 20
наблюдения). Волфовото число е около 50-51. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 132.
Днес, утре и на 2 ноември слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
40%, а за голямо изригване от клас X е по 5% за всеки един от трите
дни (31 октомври, 1 и 2 ноември). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е около или под 5%. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивната активност на областта 2443.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 2 ноември ще бъде около 120.
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Слънчевият диск на 31 октомври 2015г (SDO)

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-400 км/с. В момента тя е около 350 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -4 и +6nT. Преобладаваха
положителните стойности, т.е. Bz беше ориентирана предимно на
север. В момента Bz е приблизително -2.5nT.
Днес, утре и на 2 ноември слънчевия вятър се очаква да остане в
спокойния диапазон около и под 400 км/с. Смущения в параметрите на
междупланетната среда са възможни днес и утре, поради ефекти от
пресичане на секторна граница на ММП. Във връзка с това днес и утре
е възможна слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения бяха наблюдавани само
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
остана леко завишен- около 4-5 пъти над обичайния фон. Тенденцията е
към спадане.
Днес,утре и на 2 ноември геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15% на ден за всеки един от трите дни. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е по 5% на
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ден, а за 2 ноември тя е около и под 1%.
Днес потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)
ще бъде малко над обичайния фон. Ако няма протонни ерупции свързани
най-вече с активността на слънчевата област 2443, той постепенно ще
намалява и през следващите два дни (1 и 2 ноември) ще се установи
близо до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е между много ниска и ниска в рамките на
3-дневната прогноза (31 октомври - 2 ноември).
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-31/13ч30мин (UT=10ч30мин)
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01 ноември 2015г/13ч30мин: Умерена слънчева активност. Много бърз

слънчев вятър (800-1000 км/с) и мощна геомагнитна буря (Kp=7;
G3)се очакват утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена.
Активната област AR12443 (2443) генерира импулсно M1.0 изригване
приблизително в 19ч40мин българско време. Същата област беше
източник и на между 15 и 20 слаби изригвания от клас C, в това число
и импулсно "суб-средно" изригване с мощностен показател C9.9 в
21ч30мин българско време. Не са регистрирани изхвърляния на
короналнна маса (CME) по посока на Земята. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около C1. В резултат на многобройните
изригвания обаче колебанията на последния са големи.

Слънчевите коронални дупки на 1 ноември 2015г.
CH18 е оградена в червен контур. (SDO/AIA)
Голямата приекваториална слънчева коронална дупка CH18 вече е близо
до видимия централен меридиан на слънчевия диск и от утре ще се
намира в геоефективна позиция. Очаква се тя да причини мощна
планетарна геомагнитна буря (Kp=7; G3) (***!!!***). Повече
подробности даваме по-долу в секциите "Слънчев вятър" и "Геофизична
активност".
На слънчевия диск има 3 групи петна (2441, 2442 и 2443). Всички се
намират в северното полукълбо. Главният източник на еруптивна
активност е групата петна 2443. През последното денонощие тя
продължи да нараства и достигна площ малко над 600 милионни части
от слънчевия диск. Включва около 30 петна. Спада към магнитен клас
"бета-гама-делта" като "делта"- компонентата на магнитната й
структура продължи да се усилва. Областта 2443 е сериозен
потенциален източник за изригвания от средния клас M и значителен
такъв за голямо изригване от клас X. Възможно е да се окаже източник
и на протонна (СЕЧ) ерупция. Другите групи петна са стабилни или в
процес на бавно отслабване.
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Активната област AR12433 (2443) на 1 ноември 2015г; вляво- в бяла
светлина; вдясно - магнитната структура на същата област (SDO/HMI)

Слънчевият диск на 1 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 90 (по данни от 15
наблюдения). Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 115.
Днес, утре и на 3 ноември слънчевата активност ще е предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
55%, а за голямо изригване от клас X е по 15% за всеки един от
трите дни (1, 2 и 3 ноември). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е около или под 5%. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивната активност на областта 2443.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 3 ноември ще бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-360 км/с. В момента тя е около 360км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
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(ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz е
приблизително равна на нула.
Днес слънчевия вятър се очаква да остане в спокойния диапазон около
и под 400 км/с. Възможни са слаби смущения в параметрите на
междупланетната среда поради ефекти, свързани с пресичане от Земята
на секторна граница на ММП с преход "-/+". Във връзка с това днес и
утре до обяд е възможна слаба геомагнитна активност. Утре около обяд
Земята ще попадне в сектор с много висока скорост на слънчевия вятър
(около 800-1000 км/с), чийто източник е голямата приекваториална
слънчева коронална дупка CH18 (CHHSS- ефект). Въпросният сектор с
тази висока скорост е регистриран от сондата STEREO-A около 20
октомври откъм обратната страна на Слънцето и от утре той ще е в
геоефективна позиция. Активната обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство ще се запази и на 3 ноември. Във връзка
с това утре и на 3 ноември се очаква мощна геомагнитна активност
(Kp=6 или 7; бал G2 или G3) (***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения бяха наблюдавани само
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Утре
около обяд под влияние на мощен CH HSS-ефект, причинен слънчевата
коронална дупка CH18 тя ще се активзира до планетарна геомагнитан
буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; G2-G3)(***!!!***), а
на 3 ноември тя ще бъде активна, включително до плаанетарна
геомагнитна буря с голяма мощност (Kp=7; G3) (***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 15% за днес,
20% за утре и 25% за 3 ноември.
Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 5%, за утре е 35%, а за 3 ноември
тя е 40%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на
средни ширини за днес е под 1%. За утре тя е 40%, а за 3 ноември е
30%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1-3 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо до обичайния
си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е ниска.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-01/13ч30мин (UT=10ч30мин)
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02 ноември 2015г/13ч30мин: Многобройни слаби слънчеви изригвания

от активните области 2443 и 2445. Очаква се мощна геомагнитна
буря днес и утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Активните
области AR12443 (2443) и новата AR12445 (2445) генерираха общо
вежду 15 и 20 изригвания от слабия мощностен клас C. Техните
мощностни показатели са в диапазона C1.0- C6.5. Не са регистрирани
обаче изхвърляния на короналнна маса (CME) по посока на Земята.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е между B8-C1. В
резултат на многобройните изригвания обаче колебанията на последния
са големи.
На слънчевия диск има 5 групи петна (2441, 2442, 2443 и новите 2445
и 2446). Всички се намират в северното полукълбо. Главният източник
на еруптивна активност е групата петна 2443. През последното
денонощие нейното нарастване по площ изглежда спря. В момента тя
включва около 40-50 петна и обхваща приблизително 650 милионни части
от слънчевия диск. Освен това загуби "делта"- компонентата на
магнитната си структура и в момента нейният
магнитен клас е
"бета-гама". Областта 2443 продължава да е сериозен потенциален
източник за изригвания от средния клас M и значителен такъв за
голямо изригване от клас X. Възможно е да се окаже източник и на
протонна (СЕЧ) ерупция. Новата група петна 2445 е много бързо
нарастваща. Тя е практически съединена с групата 2442. Възможно е
през следващите дни тя също да придобие потенциал за средни и мощни
изригвания. Като се има предвид обаче, че тя е доста близо до
западния край на слънчевия диск, то е малко вероятно евентуални
бъдещи изригвания от 2445 да бъдат геоефективни.

Активната област AR12433 (2443) на 2 ноември 2015г
в бяла светлина (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 2 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 88 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 113 (по данни от 17
наблюдения). Волфовото число е около 75. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 129.
Днес, утре и на 4 ноември слънчевата активност ще е предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
55%, а за голямо изригване от клас X е по 15% за всеки един от
трите дни (2, 3 и 4 ноември). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е около или под 5%. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивната активност на областта 2443.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 4 ноември ще бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 330-360 км/с. В момента тя е около 340км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -6 и +5nT. В момента Bz е
приблизително -2.5nT. Снощи около 21ч20мин българско време Земята
пресече секторна граница на ММП с преход "-/+".
Днес около обяд слънчевия вятър ще започне да увеличава скоростта си
и тя ще достигне 800-1000 км/с. Приината за това ще бъде CH HSSефект, свързан с приекваториалната слънчева коронална дупка CH18,
която днес, утре и на 4 тоември ще бъде в геоефективна позиция.
Въпросният сектор с тази висока скорост е регистриран от сондата
STEREO-A на 20 октомври, когато тази слънчева област беше откъм
обратната спрямо Земята страна на Слънцето. Във връзка с това днес и
утре се очаква мощна геомагнитна активност (Kp=6 или 7; бал G2 или
G3) (***!!!***). Обстановката ще започне да се успокоява на 4
ноември, когато CH HSS-ефектът започне да стихва.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения бяха наблюдавани само
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще се активизира, включително до
планетарна геомагнитна буря със средна или голяма мощност (Kp=6 или
7; G2-G3)(***!!!***). Утре тя ще остане активна като отново може да
достигне до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна или
голяма мощност (Kp=6 или 7; G2-G3)(***!!!***), а на 4 ноември тя ще
бъде между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е 20% за днес, 25% за утре и 35% за 4 ноември.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
35%, за утре е 40%, а за 4 ноември тя е 15%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес е 40%.
За утре тя е 30%, а за 4 ноември е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (2-4 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо до обичайния
си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е ниска.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-02/13ч30мин (UT=11ч30мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/10/26-2015/11/02)
Волфовото число за седмицата 19-25 октомври 2015г е 49 + 7/-11; по
новата система 78+ 12/-18)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M е между много ниска и ниска. Вероятността за големи изригвания от
клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде ниска. Прогнозираните
стойности на новото Международно число на слънчевите петна ще са в
границите от 10 до 40. Стойностите на Волфовото число са около 1.5
пъти по-ниски. Съответният американски петнообразувателен индекс
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно
число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или
по-висока) е пренебрежима.
Геомагнитната обстановка на средни ширини през седмицата ще бъде
между спокойна и смутена .
Между 19 и 25 октомври Земята се намираше в сектор на
междупланетното магнитно поле (ММП) със знак "-". На 25 октомври
Земята премина в сектор на ММП със знак "+". Отново Земята ще
пресече секторна граница на ММП с преход "+/-" на 27 октомври. След
това на 29 октомври тя отново ше премине в сектор със знак "+".
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-10-26/14ч00мин (UT:12h00min)
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03 ноември 2015г/12ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър

и
геомагнитната активност "тръгнаха" нагоре: Слаба планетарна
буря (Kp=5; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Активните
области AR12443 (2443) и AR12445 (2445) генерираха общо десетина
изригвания от слабия мощностен клас C. Техните мощностни показатели
са в диапазона C1.0- C7. Почти всички те с изключение на едно
станаха преди полунощ. Наблюдавани са няколко изхвърляния на
короналнна маса (CME), но нито едно от тях не се движи по посока на
Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през
последните 10-12 часа започна да спада и в момента е около B6.
На слънчевия диск останаха две групи петна (2443 и 2445). Те се
намират в северното полукълбо. Всички останали групи, наблюдавани
вчера около обяд се разпаднаха през последното денононщие.
Главният източник на еруптивна активност е групата петна 2443. През
последното денонощие тя слабо намаля по площ и в момента е между 550
и 600 милионни части от слънчевия диск. Мгнитен й клас отново
претърпя трансформация и в момента е "бета-делта". Областта 2443
продължава да е сериозен потенциален източник за изригвания от
средния клас M и значителен такъв за голямо изригване от клас X.
Възможно е да се окаже източник и на протонна (СЕЧ) ерупция.

Активната област AR12433 (2443) на 3 ноември 2015г
в бяла светлина (SDO/HMI)
Групата петна 2445, която е близо до северозападния край на
слънчевия диск продължи да нараства. Тя заема площ около 250
милионни части от слънчевия диск. 2445 има значителен потенциал за
изригвания от средния мощностен клас М както и слаб потенциал за
едно голямо изригване от клас Х и за протонна (СЕЧ) ерупция.
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Слънчевият диск на 3 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 94 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 85 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е около 60-61. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
Днес, утре и на 5 ноември слънчевата активност ще е предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
55%, а за голямо изригване от клас X е по 15% за всеки един от
трите дни (2, 3 и 4 ноември). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 10% на ден. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5
ноември ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие и приблизително до 6ч-7ч българско време
тази сутрин скоростта на слънчевия вятър беше в спокойния
диапазон между 330 и 360 км/с. Сутринта обаче тя почна бързо да
нараства и около 10ч достигна 500-520 км/с. В момента тя е около 470
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) вчера от обяд и приблизително до 7ч българско време тази
сутрин беше в диапазона между -5 и +5nT. След това обаче амплитудата
на колебанията й се увеличиха около 5 пъти и диапазонът се разшири
от -20 до +20nT. След 3ч през нощта българско време концентрацията
на частиците на слънчевия вятър в близост до Земята нарастна около
10 пъти, но към 9 часа спадна много бързо и се върна отново към
първоначалните стойности и дори малко под тях. Обстановката е твърде
сложна за да се прави еднозначна интерпретация, но е доста вероятно
Земята да е вече в зоната на действие на слънчевата коронална дупка
CH18. Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство доведе до активизиране на земната магнитосфера. Вече е
в ход слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
Днес, утре и на 5 ноември скоростта на слънчевия вятър ще остане
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завишена поради действащия CH HSS- ефект, чийто източник е
приекваториалната слънчева коронална дупка CH18. По-съществено
успокояване на обстановката ще започне на 5 ноември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
достигна до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
(***!!!***) тази сутрин в интервала между 8ч и 11ч българско време.
Над България по същото време обстановката също достигна ниво на
местна геомагнитна буря (за Панагюрище K=5).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще бъде активна и между нива на
малка и мощна планетарна геомагнитна буря (5<=Kp<=7; G1G3)(***!!!***). Утре тя ще e между смутена и малка геомагнитна буря
(Kp=5)(***!!!***). На на 5 ноември тя ще бъде между смутена и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 20%
за днес, 35% за утре и 30% за 5 ноември.
Вероятността за малка
геомагнитна буря на стедни ширини за утре е 40%, а за 5 ноември тя е
10%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни
ширини за днес е 40%. За утре тя е 5%, а за 5 ноември е около и под
1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (3-5 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо до обичайния
си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е ниска.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-03/12ч15мин (UT=10ч15мин)
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04 ноември 2015г/октомври/11ч45мин: Импулсно M-изригване, ускорен

слънчев вятър и слаба планетарна геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена.
Активната област 2445, разположена близо до северозападния край на
слънчевия диск, рано тази сутрин в 05ч20мин българско време
генерира импулсно изригване със средна мощност (M1.9). То изглежда е
свързано с изхвърляне на коронална маса (CME), което обаче е много
малко вероятно да достигне Земята. Освен това активните области
2443 и 2445 бяха източници общо на 7-8 изригвания от слабия
мощностен клас C. Едното от тях с показател C5.5 в областта 2443
беше много продължително. От коронографските изображения, получени
от спътника SOHO не личи това изригване да е било съпроводено от
значително CME. По-късно през нощта коронографът LASCO_C2 e
регистрирал изхвърляне на коронална маса (CME) близо до
сверозападната част на лимба, но източникът на явлението изглежда е
откъм обратната страна на Слънцето. "Базисното" ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B5-B6.

Слънчево M1.9- изригване от областта
AR12445 (2445) на 4 ноември 2015г (SDO/AIA)
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Ярко изхвърляне на коронална маса (CME)
на 4 ноември 2015г (SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има 3 регистрирани (2443, 2445 и новата 2447)+
една новоизгряваща на североизточния лимб групи петна. Всички са в
северното полукълбо. Главните източници на еруптивна активност са
областите 2443 и 2445. И двете са от магнитен клас "бета-делта".
Те са значителни потенциални източници за изригвания от средния
клас M, но биха могли да гетерират и по едно голямо изригване от
клас X. Областта 2445 би могла да бъде и източник на протонна (СЕЧ)
ерупция.

Активната област AR12433 (2443) на 4 ноември 2015г
в бяла светлина (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 4 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 95 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 110 (по данни от 2
наблюдения). Волфовото число е около 75. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 118.
Днес, утре и на 6 ноември слънчевата активност ще е предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес е 50%, за утре е 45%,а за 6 ноември е 40%. Вероятността за
голямо изригване от клас X е 10% за днес и по 5% за утре и за 6
ноември. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за всеки
един от трите дни (4,5 и 6 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 6 ноември ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие под влияние на действащ CHHSS- ефект,
причинен от приекваториалната коронална дупка CH18, скоростта на
слънчевия вятър нарастна от около 500 км/с вчера по обяд до
приблизително 650- 700 км/с през следващите 20-22 часа. На моменти
тя достигаше 750-770 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър
е приблизително 700 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между
-5 и +10nT. В момента Bz e приблизително -1.5nT. Активната
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
поддържаше и активна геомагнитна обстановка, която най-често беше на
ниво слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
Днес, утре и на 6 ноември скоростта на слънчевия вятър ще остане
завишена поради действащия CH HSS- ефект, чийто източник е
приекваториалната слънчева коронална дупка CH18. Тенденцията обаче е
обстановката постепенно да се успокоява през втория и третия ден (5
и 6 ноември). По тази причина геомагнитната обстановка днес ще бъде
активна, включително може да достигне до ниво на планетарна

347

геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)(***!!!***). Утре и на
6 ноември геомагнитната активност ще бъде все още значителна, но
постепенно ще стихва.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
общо в продължение на 12 часа беше на ниво на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) . Над България тя достигна
ниво на малка местна геомагнитна буря (за Панагюрище K=5) снощи
между 20ч и 23ч българско време, а днес сутринта е на ниво суббуря
(K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще бъде активна между нива на малка и
средна планетарна геомагнитна буря (5<=Kp<=6; G1-G2)(***!!!***).
Утре тя ще e между смутена и малка геомагнитна буря
(Kp=5)(***!!!***). На 6 ноември геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е 35% за днес, 30% за утре и 25% за 6 ноември.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е
10%, а за 6 ноември тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност на средни ширини за днес е 5%. За утре и за 6 ноември
е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4-6 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо до обичайния
си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е ниска.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-04/11ч45мин (UT=09ч45мин)
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05 ноември 2015г/13ч00мин: Две слънчеви изригвания със средна

мощност. Геомагнитна и аврорална активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Вчера
рано следобяд активната област 2445, разположена на северозападния
край на слънчевия диск, генерира изригване с мощностен показател
M2.5. То беше доста кратко и достигна максимума си около 14ч
българско време. (Първоначално като източник вчера беше посочена
областта 2443). Изригването е било съпроводено с радиоизбухване от
II тип, съпровождащо изхвърляне на коронална маса (CME) със скорост
518 км/с. Този плазмен облак не може да достигне Земята. Второ, помощно и много продължително (около 5 часа!) изригване с показател
M3.7 бе генерирано от областта 2443. То достигна своя пик
приблизително в 15ч45мин българско време. Наблюдавани са
радиоизбухвания от II и IV тип, които са индикатори съответно за
изхвърляне на коронална маса (CME) и протонна (СЕЧ) ерупция.
Първоначрната скорост на изхвърления плазмен облак е 955 км/с. Той е
регистриран от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO найнапред около 16ч30мин българско време. Движението на плазмения облак
като цяло изглежда насочено встрани от Земята, но все пак е много
възможжно той да я достигне с периферията си. Анализът на данните
продължава.
Активната област 2445 беше източник и на няколко
слаби изригвания от клас C. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B5-B6.

Слънчево M3.7- изригване от областта
AR12445 (2443) на 4 ноември 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 4 групи петна (2443, 2445 (залязваща), 2447 и
новата 2448). Всички са в северното полукълбо. Главните вероятни
източници на еруптивна активност за днес са областите 2443 и 2445.
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Те са значителни потенциални източници за изригвания от средния
клас M, но биха могли да генерират и по едно голямо изригване от
клас X. И двете могат да бъдат източници на протонна (СЕЧ) ерупция.
Областта 2447 е от магнитен клас "бета-делта". Тъй като се намира
на западния лимб на Слънцето магнитния клас на 2445 вече практически
не може да бъде определен от наблюдение.

Слънчевият диск на 5 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 93 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е също 93 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 60-62. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 7 ноември слънчевата активност ще е предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес е 65%, а за утре и за 7 ноември тя е по 60% на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X е по 10% за всеки един от
трите дни (5, 6 и 7 ноември). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е 15% за днес и по 10% за утре и за 7 ноември. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 7 ноември ще бъде около 110. В рамките
на 3-дневната прогноза (5-7 ноември) са възможни слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивната активност на групите петна
2443 и 2445.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие под влияние на действащ CHHSS- ефект,
причинен от приекваториалната коронална дупка CH18, скоростта на
слънчевия вятър беше доста висока, но с тенденция за спадане . От
около 700 км/с вчера рано следобяд тя намаля с около 150 км/с и е
вече 540 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. В
момента Bz e приблизително -3nT. Активната обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство поддържаше и активна геомагнитна
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обстановка, която достигаше до нива на слаба планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена, но с
тенденция към спадане поради отслабване на
CH HSS- ефекта, чийто
източник е приекваториалната слънчева коронална дупка CH18. Ако до
Земята междувременно не достигне изхвърленият от Слънцето при
вчерашното M3.7- изригване плазмен облак обстановката на 7 ноември
ще бъде почти спокойна. По тази причина геомагнитната обстановка
днес ще бъде активна, включително може да достигне до ниво на малка
планетарна геомагнитна буря(Kp=6; G1) (***!!!***). Утре
геомагнитната активност може все още да е значителна, а на 7 ноември
(засега) се очертава да бъде между спокойна и смутена.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
общо в продължение на шест часа беше на ниво на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) . Над полярните области на
Земята през последните две денонощия се наблюдава значителна
аврорална активност. Над България геомагнитната обстановка беше
смутена вчера следобяд (за станция Панагюрище K=4)в продължение на
шест часа.

Северно поляпно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска (снимка: Дора Милер)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
близо до обичайния фон. Незначително кратко покачване беше
наблюдавано снощи. То беше предизвикано от вчерашната слънчевата
протонна ерупция от активната област 2443.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде активна, включително до нива
на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1 ) (***!!!***). Утре тя
ще e между спокойна и активна, а на 7 ноември ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за утре е 25%, а за 7 ноември е 20%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 7
ноември е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (5-7 ноември) потокът на слънчевите
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протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо до обичайния
си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е ниска.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-05/13ч00мин (UT=11ч00мин)
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06 ноември 2015г/14ч45мин: Облак слънчева коронална маса (CME) ще

достигне до Земята утре късно следобяд
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска.
Слънчевият рентгенов поток плавно нараства през последните 10-12
часа и в момента неговото "базисно" (спокойно) ниво е около долния
праг на C-диапазона (C1.0). Причината за това е ярка факелна
област, която се намира на югоизточния край на слънчевия диск. (Все
още не е ясно дали този район съдържа петна.) През изминалото
денонощие не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса
(CME), които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. Всички
са в северното полукълбо. Групата петна 2443 значително намаля по
площ и брой петна. Пагнитната й структура изгуби "делта"компонентата си и вече е от магнитен клас "бета". Все пак тя е
значителен потенциален източник за изригвания от средния клас M.
Освен това тя би могла да генерира и
едно голямо изригване от клас
X, както и протонна (СЕЧ) ерупция.

Слънчевият диск на 6 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 75 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 80 (по данни от 15
наблюдения). Волфовото число е около 60-62. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 110.
Днес, утре и на 8 ноември слънчевата активност ще е предимно ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25%,а за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по
5% за всеки един от трите дни (6,7 и 8 ноември). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 8 ноември ще бъде около 115.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
умерено завишена и с продължаваща тенденция за спадане . От около
550 км/с вчера рано следобяд в момента тя е приблизително 450
км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3 и +3nT. В момента Bz e
приблизително +0.5nT. Слабо активната обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство доведе до планетарна геомагнитна
суббуря (Kp=4).
Утре късно следобяд или привечер до Земята ще достигне изхвърленият
от Слънцето на 4 ноември плазмен облак (CME) в резултат от М3.7изригване в активната област 2443. Обстановката ще остане активна и
на 8 ноември тъй като ще започне да действа CH HSS - ефект, причинен
от приекваториалния край на слънчевата коронална дупка CH17. Ето
защо геомагнитната обстановка утре и на 8 ноември ще се активизира
до ниво на малка планетарна буря (Кp=5; G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб . Над някои райони на Земята имаше и местни
геомагнитни бури. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.
Утре тя ще е между спокойна и активна включително до нива на малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1 ) (***!!!***), а на 8 ноември между смутена и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1 )
(***!!!***) . Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
за утре и за 8 ноември е по 40% на ден. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 8
ноември тя е по 20% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност на средни ширини за утре е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (6-8 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо до обичайния
си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е ниска.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-06/14ч45мин (UT=12ч45мин)
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07 ноември 2015г/13ч45мин:

Планетарна геомагнитна буря със

средна мощност (Кp=6; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше 5
слаби изригвания в мощностния диапазон C1.0-C4.0. Спокойното
("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е около B6. През
изминалото денонощие не са регистририрани нови изхвърляния на
коронална маса (CME), които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и две нови групи петна. По площ
и брой преобладават петната в северното полукълбо. На север от
екватора са групите петна 2443, 2448 както и едно единично петно югюгозападно от последната. В южното полукълбо са групата петна 2449 и
една малка група, разположена южно от нея. Областта 2443 все още е
значителен потенциален източник за изригвания от средния клас M.
Освен това тя би могла да генерира и
едно голямо изригване от клас
X, както и протонна (СЕЧ) ерупция.

Слънчевият диск на 7 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 75 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 85 (по данни от 10
наблюдения). Волфовото число е около 58. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 114.
Днес, утре и на 9 ноември слънчевата активност ще е предимно ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25%,а за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по
5% за всеки един от трите дни (7,8 и 9 ноември). Възможни са слаби
радиосмущения, свързани с еруптивната активност на групите петна
2443, 2448 и 2449. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 9 ноември
ще бъде около 120.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Изхвърленият на 4 ноември от Слънцето в резултат от М3.7-изригване
плазмен облак достигна до Земята почти 24 часа по-рано от
очакваното. В резултат на това скоростта на слънчевия вятър вчера
вечерта около 19ч30мин нарастна много бързо и от 440-450 км/с
достигна до около 650-670 км/с. В момента тя е приблизително 550
км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) започна колебания в много широк диапазон - от -13 до
+15nT. В момента Bz e -7nT. Тази много активна обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до планетарна
геомагнитна буря със средна мощност(Kp=6;G1).
Днес земната магнитосфера ще бъде под влиянието на достигналия снощи
до нашата планета слънчев плазмен облак. Обстановката ще остане
активна утре и на 9 ноември тъй като ще започне да действа CH HSS ефект, причинен от приекваториалния край на слънчевата коронална
дупка CH17. Ето защо геомагнитната обстановка утре ще е активна
включително до ниво на малка планетарна буря (Кp=5; G1)(***!!!***).
Очаква се геомагнитната активност да е значителна и на 9 ноември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
тази сутрин между 5ч и 8ч българско време достигна до ниво на
планетарна буря със средна мощност (Кp=6; G2) (***!!!***). . Над
България по това време, както и в интервала 8ч-11ч българско време
геомагнитната обстановка беше смутена (за станция Панагюрище К=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна
включително до нива на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1 )
(***!!!***), а на 9 ноември - между смутена и активна . Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 40% ,а за 9
ноември е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за утре е 20%, а за 9 ноември тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (7-9 ноември) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо до обичайния
си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е ниска.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-07/13ч45мин (UT=11ч45мин)
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08 ноември 2015г/12ч45мин: Геомагнитната активност в момента

стихва, но довечера се усилва отново
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
едно слабо изригване с показател C2.5 в района на групата петна
2448. Максимумът си то достигна през нощта в 2ч българско време.
Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5.
През изминалото денонощие не са регистририрани
изхвърляния на
коронална маса (CME), които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ и брой преобладават
петната в северното полукълбо. На север от екватора са групите петна
2443, 2448 и новата 2451. В южното полукълбо са 2449 и новата 2450.
Областта 2443 все още се счита за значим потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 8 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 79 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 85 (по данни от 5
наблюдения). Волфовото число е около 58. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 114.
Днес, утре и на 10 ноември слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период (8-10
ноември).Възможни са слаби радиосмущения свързани с еруптивната
активност на групите петна 2443, 2448 и 2449. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 11 ноември ще бъде около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Изхвърленият на 4 ноември от Слънцето в резултат от М3.7-изригване
плазмен облак вече подминава Земята. В резултат на това скоростта
на слънчевия вятър през последното денонощие плавно намалява и от
около 600 км/с вчера по обяд в момента е приблизително 500 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в широк диапазон - от -10nT до +10nT. В момента Bz e 5.5nT. Тази много активна обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство поддържаше геомагнитната активност
включително до ниво на планетарна геомагнитна буря със средна
мощност (Kp=6;G1).
Днес земната магнитосфера все още ще бъде под влиянието на вече
подминаващия Земята слънчев плазмен облак (CME) като до вечерта
тенденцията ще бъде към успокояване. Довечера и утре обаче тя отново
ще се активизира тъй като ще започне да действа CH HSS - ефект,
причинен от приекваториалния край на слънчевата коронална дупка
CH17. Ето защо геомагнитната обстановка започвайки от тази вечер и
утре отново ще е активна включително до ниво на малка планетарна
буря (Кp=5; G1)(***!!!***). Очаква се геомагнитната активност да е
значителна и на 10 ноември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
вчера около обяд между 11ч и 14ч българско време беше до ниво на
планетарна буря със средна мощност (Кp=6; G2) (***!!!***). Над
България по това време, както и в интервала 14ч-17ч
геомагнитната
обстановка беше смутена (за станция Панагюрище К=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес, утре и на 10 ноември геомагнитната обстановка ще е между
смутена и активна, като специално днес е възможно да достигне до
нива на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1 ) (***!!!***)..
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за
10 ноември е по 25% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес е 20%, а за утре и за 10 ноември тя е по 5%
на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (8-10 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-08/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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09 ноември 2015г/11ч30мин: Слънцето е спокойно. Слаба геомагнитна

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на Bдиапазона. Неговото спокойното ("базисно") ниво е около B3-B4. През
изминалото денонощие не са регистририрани изхвърляния на коронална
маса (CME), които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По
петната в северното полукълбо. На север
2443, 2448 и 2451. В южното полукълбо е
все още се счита за значим потенциален
средния мощностен клас M.

площ и брой преобладават
от екватора са групите петна
групата 2449. Областта 2443
източник за изригвания от

Слънчевият диск на 9 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 70 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 (по данни от 4
наблюдения). Волфовото число е около 45. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 11 ноември слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период (9-11
ноември).Възможни са слаби радиосмущения свързани с евентуалната
еруптивна активност на групите петна 2443, 2448 и 2449. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 11 ноември ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие Земята навлезе в зоната на действие на
дългоживуща магнитна област (CIR- Co-rotating Interaction Region ),
свързана с короналната дупка CH17 с положителна полярност.
Последната е източник на слабо до умерено ускорен поток на
слънчевия вятър (CH HSS-ефект). Скоростта на слънчевия вятър беше
леко завишена и се колебаеше в диапазона 450-520 км/с. В момента тя
е около 480 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше предимно отрицателна и се колебаеше в
диапазона между -10nT и +1nT. В момента Bz e приблизително -4nT.
Тази сравнително активна обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство създаде условия за планетарна геомагнитна
суббуря (Kp=4).
Днес, утре и на 11 ноември ще действа слаб до умерен CH HSS ефект, причинен от приекваториалния край на слънчевата коронална
дупка CH17. Скоростта на слънчевия вятър ще бъде леко завишена
(около 500 км/с). Във връзка с това ще има слаба до умерена
геомагнитна активност, като специално днес тя може да достигне и до
ниво на малка планетарна буря (Кp=5; G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Снощи след 20ч българско време беше започна планетарна геомагнитна
суббуря (Кp=4), която продължи през нощта и тази сутрин. Над
полярните райони на Земята имаше аврорална активност. Над България
геомагнитната обстановка беше смутена снощи между 23ч и 2ч българско
време(местният К-индекс за станция Панагюрище в този интервал беше
равен на 4).

Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска (снимка Vaughn Johnson);
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес, утре и на 11 ноември геомагнитната обстановка ще е между
смутена и активна. Специално за днес е възможно тя да достигне до
нива на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1) (***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за
11 ноември е по 25% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря
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на средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 11 ноември тя е по 5%
на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (9-11 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-09/11ч30мин (UT=09ч30мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ДНЕС (2015/11/09-2015/11/09)
Волфовото число за седмицата 25октомври-2 ноември 2015г е 49 + 7/11; по новата система 78+ 12/-18

)

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е
между ниска и умерена. Вероятността за големи изригвания от клас X
както и за протонни (СЕЧ) ерупции е между много ниска и ниска.
Потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X) е преди всичко областта AR12443 (2443).__
Петнообразувателната активност ще бъде ниска. Прогнозираните
стойности на новото Международно число на слънчевите петна ще са в
границите от 10 до 40. Стойностите на Волфовото число са около 1.5
пъти по-ниски. Съответният американски петнообразувателен индекс
(Боулдърското число) е близък по стойност до новото Международно
число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или
по-висока) е между много ниска и ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини през седмицата ще бъде
между спокойна и активна между 2 и 5 ноември, включително и до
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2).
Вероятността за геомагнитна буря през този период е не по-малка от
60%. През останалите дни от седмицата геомагнитната обстановка ще е
между спокойна и смутена.
От 1 ноември Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващото преминаване на Земята през
секторна граница с преход "+/-" ще бъде на 11 ноември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-02/24ч00мин (UT:22h00min)
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10 ноември 2015г/12ч30мин: Активната област АR12449 (2449)

внезапно генерира М3.9-изригване. Слаба планетарна геомагнитна
буря (Кр=5;G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Вчера
рано следобяд групата петна 2449 внезапно генерира продължително
изригване със средна мощност. Максималната си фаза (М3.9) то
достигна приблизително в 14ч45мин българско време. Изригването беше
съпроводено от радиоизбухвания от II и IV тип. Наблюдавано е ярко
изхвърляне на коронална маса (CME). Неговата начална скорост е
оценена на 957 км/с. Твърде вероятно е плазменият облак да достигне
Земята. Повече подробности ще станат ясни до края на деня. По-късно
вечерта беше регистрирано покачване на потока на слънчевите протони
с висока енергия (CEЧ) на геостационарна орбита, което е свързано с
протонната ерупция по време на рентгеновото изригване. СЕЧ-потокът
обаче не достигна прага за слаба радиационна буря и още след полунощ
започна постепенно да спада. С изключение на M3.9-изригването всички
други колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на Bдиапазона. Неговото спокойното ("базисно") ниво е около B4.

Слънчево М3.9-изригване от активната
област 2449 на 9 ноември 2015г (SDO/AIA)
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Изхвърляне на коронална маса (СМЕ)на
9 ноември 2015г (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ петната в северното и
южното полукълбо в момента изглеждат почти равни. На север от
екватора са групите петна 2443(залязваща)и 2448. В южното полукълбо
са групите 2449 и реактивиралата се 2450. Областта 2449 се очертава
като основният по-значим потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас M. Останалите групи петна са спокойни.

Слънчевият диск на 10 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 70 (по данни от 5
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наблюдения). Волфовото число е около 47-48. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 12 ноември слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период (10-12
ноември). Възможни са слаби радиосмущения свързани с евентуалната
еруптивна активност на групите петна 2443, 2448 и 2449. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 12 ноември ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие Земята попадна в зоната на действие на
слънчевата коронална дупка CH17 с положителна полярност. Последната
е източник на слабо до умерено ускорен поток на слънчевия вятър (CH
HSS-ефект). Скоростта на слънчевия вятър плавно нарастна от около
500 км/с до около 650-670 км/с . В момента тя е около 600 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя многобройни колебания между -7nT и +8nT. В момента Bz e
приблизително -6nT. Тази сравнително активна обстановка в близкото
до Земята междупланетно пространство създаде условия за слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
Утре и на 12 ноември все още ще действа
CH HSS - ефекта, свързан с
приекваториалния край на слънчевата коронална дупка CH17. Скоростта
на слънчевия вятър все ще бъде завишена, но с тенденция към
постепенно спадане, тъй като влиянието на короналната дупка ще
отслабва. Ето защо и за утре и за 12 ноември се очаква между
спокойна и активна геомагнитна обстановка. Тази прогноза обаче може
напълно да се промени особено за третия дeн (12 ноември) ако до
Земята достигне изхвърленият вчера от Слънцето плазмен облак. В този
случай геомагнитната обстановка ще се активизира допълнително.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
снощи между 23ч и 2ч българско време достигна до ниво на слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***). Над България
геомагнитната обстановка по същото време беше смутена (местният Киндекс за станция Панагюрище в този интервал беше равен на 4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
значително завишен спрямо обичайния фон, но стойността му беше
няколко пъти под прага за радиационна буря. В момента той бавно
спада.
Утре и на 12 ноември геомагнитната обстановка ще е между спокойна
и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре и за 12 ноември е по 25% на ден. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре и за 12 ноември е по 5%
на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде
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близо

до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-10/12ч30мин (UT=10ч30мин)
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11 ноември 2015г/14ч30мин: Значителна геомагнитна активност в

рамките на 3-дневната прогноза (11-13 ноември)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше две
изригвания в долната част на C-диапазона. По-мощното от тях (C3.7)
стана в района на намиращата се непосредствено зад западния лимб на
Слънцето активна област 2443. Неговият максимум беше достигнат вчера
в 16ч българско време. Другото (~ C2.5)стана в една съседна на 2443
факелна област. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B3.5-B4.0. Не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. На север от
екватора е групата петна 2448. В южното полукълбо са групите 2449,
2450 и новата група, която е близо до източния край на слънчевия
диск. Областта 2449 е значим потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас M. Има също така слаб потенциал за голямо
изригване от клас X, както и за протонна СЕЧ ерупция.

Слънчевият диск на 11 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 65 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 65 (по данни от 10
наблюдения). Волфовото число е около 45. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Днес, утре и на 13 ноември слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е по 5% за всеки един от трите дни (11, 12 и 13
ноември). Възможни са слаби радиосмущения свързани с очакваната
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еруптивна активност на групата петна 2449. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде 110, а на 13 ноември - около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие Земята беше в зоната на действие на
слънчевата коронална дупка CH17 с положителна полярност. Скоростта
на слънчевия вятър беше доста висока и варираше в диапазона 640-750
км/с . В момента тя е около 670 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни
колебания между -5nT и +5nT. В момента Bz e приблизително равна на
0. Тази активна обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство създаде условия за средно мощна планетарна геомагнитна
буря (Kp=6; G2)(***!!!***).
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане активна въпреки,че влиянието на слънчевата коронална дупка
CH17 постепенно ще отслабва. През нощта или утре сутринта до Земята
ще достигне изхвърленият от Слънцето на 9 ноември в резултат от
М3.9-изригване плазмен облак (CME). На 13 ноември той вече ще
подминава Земята и ефектът от него ще отслабва. Към края на деня
обаче Земята ще ппопадне в зоната на действие на слънчевата
коронална дупка CH23. В резулт на тази почти непрекъснато активна
обстановка геомагнитната активност ще остане значителна в рамките на
3-дневната прогноза (11-13 ноември).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
вчера следобяд между 14ч и 17ч българско време достигна до ниво на
средно мощна планетарна геомагнитна буря (Kp=6; G2) (***!!!***).
Над България по това време също имаше местна геомагнитна буря със
средна мощност (местният К-индекс за станция Панагюрище в този
интервал беше равен на 6). Над полярните райони на Земята имаше
аврорална активност. След полунощ геомагнитната обстановка беше
между спокойна и активна като рано сутринта имаше период на слаба
планетарна геомагнитна буря (Кp=5)

Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска на 10 ноември 2015г (снимка:
Маркета Мъри)(solarham.net)
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Утре и на 13 ноември геомагнитната обстановка ще е между смутена
и активна като утре може да достигне и до ниво на слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 35%, а за 13 ноември
тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за утре е 20%,а за 13 ноември тя е 10%. Вероятността за геомагнитна
буря със средна мощност на средни ширини за днес е 5%. За утре и
за 13 ноември тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-11/14ч30мин (UT=12ч30мин)
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12 ноември 2015г/14ч00мин: Слаба планетарна геомагнитна буря

(Кp=5; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
Неговото средно ниво през последните часове е около B3. Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. На север от
екватора са групата петна 2448 и новият петнообразувателен център,
разположен източно от нея. В южното полукълбо са 2449 и
регистрираната вчера малка група 2452, която днес едва се вижда.
Областта 2449 е значим потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас M. Има също така слаб потенциал и за протонна СЕЧ
ерупция.

Слънчевият диск на 12 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 64 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 40-42. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 104.
Днес, утре и на 14 ноември слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на
ден,а за голямо изригване от клас X е около и под 1%. Вероятността
за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за всеки един от трите дни (12,
13 и 14 ноември). Възможни са слаби радиосмущения свързани с
очакваната еруптивна активност на групата петна 2449. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 105, а на 14 ноември - около 110.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие Земята все още беше в зоната на действие
на слънчевата коронална дупка CH17 с положителна полярност, което
обаче отслабва. Скоростта на слънчевия вятър плавно спадаше от
670-680 км/с вчера по обяд до около 480км/с в момента. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в диапазона между -4 и +3nT. В момента Bz e близо до 0. Тази все още
активна обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
създаде условия за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***).
Днес влиянието на слънчевата коронална дупка CH17 ще продължи да
отслабва и скоростта на слънчевия вятър ще намалява. Очаква се обаче
междувременно до Земята да достигне периферията на плазмения
облак(CME), изхвърлен от Слънцето на 9 ноември в резултат от М3.9 изригване и да се получи наслагване на влиянията от този облак и
короналната дупка. Ето защо и ще бъде активна. Още утре вечер или на
14 ноември Земята ще попадне в зоната на действие на следващата
слънчева коронална дупка (CH23). Тази обстановка предполага слаба до
умерена геомагнитна активност в рамките на 3-дневната прогноза (1214 ноември).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна като
вчера между 17ч и 20ч българско време достигна до ниво на малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Над България
геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре тя ще е между смутена
и активна, а на 14 ноември ще е между активна и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 35%, за утре е 30%, а за 14
ноември тя е 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 25%, за утре е 10%, а за 14 ноември тя е 20%.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни
ширини за днес е 10%. За утре и за 14 ноември тя е около и под
1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-12/14ч00мин (UT=12ч00мин)
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13 ноември 2015г/15ч30мин: Почти спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
само едно ~ C1.3- изригване. То стана късно през нощта - около
3ч20мин българско време. Източникът е факелно поле, намиращо се
близо до югоизточния край на слънчевия диск. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B2.5-B3.0. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 регистрирани и 2 нови групи петна. По площ и
брой преобладават петната в северното полукълбо. Там са старата
2448 + двете групи петна. В южното полукълбо е само групата 2449.
Двте стари области 2448 и 2449 са в процес на отслабване. Все още
има малък шанс 2449 да генерира едно изригване със средна мощност
(клас М).

Слънчевият диск на 13 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 29 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 52 (по данни от 20
наблюдения). Волфовото число е около 34-35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 103.
Днес, утре и на 15 ноември слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M е по 5% на ден, а за голямо изригване от клас X както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(13, 14 и 15 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15
ноември ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие Земята все още беше в зоната на действие
на слънчевата коронална дупка CH17 с положителна полярност (CH HSSефект), което обаче отслабва. Скоростта на слънчевия вятър плавно
спадаше от 470-480 км/с вчера по обяд до около 350 км/с тази сутрин,
след което отново нарастна. В момента тя е около 410 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
беше близка до 0 през по-голямата част от денонощието. През
последните часове тя започна да се преориентира устойчиво на юг и в
момента е около -7.5nT.
Днес Земята ще попадне в зоната на действие на слънчевата коронална
дупка CH23 (CH HSS-ефект) (вероятно това вече е започнало). Това
влияние ще продължи и утре , а на 15 ноември ще започне да стихва.
Във връзка с това днес се очаква активизиране на геомагнитната
обстановка, което ще продължи и утре, а на 15 ноември ще започне да
стихва.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения са регистрирани над
отделни станции. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна . Утре
тя ще е между смутена и активна , а на 15 ноември тя отново ще е
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и за 15 ноември е по 30% на ден, а за утре е
40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 25%, за утре е 10%, а за 14 ноември тя е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13-15 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-13/15ч30мин (UT=13ч30мин)
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14 ноември 2015г/10ч45мин:

Слънцето е спокойно. Геомагнитната

обстановка е смутена
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска..
Слънчевият рентгенов поток беше в границите на B-диапазона, а
колебанията му бяха незначителни при средно ниво около B2.0. Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Площите на петната в северното
и южното полукълбо са почти равни. На север от екватора са двете
регистрирани вчера групи петна 2453 и 2454. Групата петна 2448 вече
представлява само факелно поле. В южното полукълбо е групата 2449.
Нито една от тези области не е потенциален източник на изригванияя
със средна или голяма мощност (класове М или X).

Слънчевият диск на 14 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 23 (но по данни само от 1
наблюдение). Волфовото число е около 22-23. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 104.
Днес, утре и на 16 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (14, 15 и 16 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 16 ноември ще бъде
около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие Земята навлезе в зоната на действие на
слънчевата коронална дупка CH23 с положителна полярност (CH HSSефект). Скоростта на слънчевия вятър плавно нарастна от около 400
км/с вчера сутринта до 480-490 км/с тази сутрин. В момента тя е
приблизително 480 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8 и
+5nT. В момента Bz е около -3.5nT. Тази слабо активна обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до два 3-часови
периода на планетарна геомагнитна суббуря (Кp=4) през последното
денонощие.
Днес и утре Земята ще остане в зоната на действие на слънчевата
коронална дупка CH23 (CH HSS-ефект) и скоростта на слънчевия вятър
ще бъде леко завишена. Ето защо днес и утре е възможна слаба до
умерена слънчева активност. Обстановката ще се успокои на 16
ноември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена. На
два пъти - вчера между 17ч и 20ч и снощи между 23ч и 2ч българско
време 3-часовият планетарен Kp-нндекс достигна бал 4. Над България
геомагнитната обстановка беше смутена вчера между 17ч и 20ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна
като днес е възможна и малка планетарна геомагнитна буря
(Кp=5;G1)(***!!!***). На 16 ноември тя ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 40%, за утре е 30%, а за 16 ноември тя е 15%. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 20%, за утре
е 10%, а за 16 ноември тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14-16 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-14/10ч45мин (UT=08ч45мин)
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15 ноември 2015г/15ч30мин: Спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска..
Слънчевият рентгенов поток беше в границите на B-диапазона, а
колебанията му бяха незначителни при средно ниво около B2.5. Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. На север от
екватора са групите петна 2454 и регистрираната вчера 2455.
Непосредствено на север от 2454 се е оформила една нова малка група
петна. В южното полукълбо е доста отслабналата вече група 2449.
Нито една от тези области не е потенциален източник на изригвания
със средна или голяма мощност (класове М или X).

Слънчевият диск на 15 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 60 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 45. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 106.
Днес, утре и на 17 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (15, 16 и 17 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17 ноември ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър
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беше между

ниска и леко завишена (в диапазона 360-480 км/с). В момента тя е
приблизително 400 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -3 и
+3nT.
Днес, утре и на 17 ноември параметрите на слънчевия вятър и ММП в
околностите на Земята ще бъдат близо до спокойните си нива. Ето защо
геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна или най-много
смутена.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес, утре и на 17 ноември геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 25%, за утре е 15%, а за 17 ноември тя е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и
утре е по 5% на ден, а за 17 ноември тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-15/15ч30мин (UT=13ч30мин)
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16 ноември 2015г/12ч30мин: Голям протуберанс избухна в южното

полукълбо на Слънцето
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска..
Имаше няколко суб- изригвания от клас B. Едно по-продължително
покачване до ниво B7 около полунощ вероятно е свързано с избухване
на голям протуберанс (виж по-долу). Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B2.5.
Голям протуберанс избухна в южното полукълбо на Слънцето снощи
приблизително в полунощ българско време. Едно изображение от
коронографа LASCO_C2 на борда на SOHO "подсказва" за изхвърляне на
коронална маса (CME), което може да се асоциира именно с тази
ерупция. Засега все още не е ясно дали явлението е геоефективно.

Избухване на протуберанс през нощта на
15 срещу 16 ноември 2015г(SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има 2 групи петна (2454 и 2455). Те са в
северното полукълбо. Нито една от двете области не е потенциален
източник на изригвания със средна или голяма мощност (класове М или
X).
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Слънчевият диск на 16 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 63 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 26-27. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 18 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (16, 17 и 18 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 18 ноември ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше около
границата между ниска и леко завишена (в диапазона 380-420 км/с). В
момента тя е приблизително 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8 и
+8nT като преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше
ориентирана предимно на юг. В момента Bz е приблизително -3.5nT.
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на
Земята ще бъдат близо до спокойните си нива. Ето защо геомагнитната
обстановка ще бъде предимно спокойна или най-много смутена. Слабо
активизиране се очаква на 18 ноември когато Земята ще попадне в
зоната на действие на слънчева коронална дупка с отрицателна
полярност (CH HSS-ефект). Тогава се очаква геомагнитната обстановка
слабо да се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. 3-часовият Кp-индекс беше равен на 4 късно през нощта
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между 2ч и 5ч българско време. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена, а на 18 ноември ще е между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 10%, а за 18
ноември е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 5%, за утре е около и под 1%, а за 18 ноември тя е
10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16-18 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-16/12ч30мин (UT=10ч30мин)
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КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/11/09-2015/11/16)
Волфовото число за седмицата 2 - 8 ноември 2015г е 51 + 6/-9; по
новата система 82+ 9/-15)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е
между ниска и умерена. Вероятността за големи изригвания от клас X
както и за протонни (СЕЧ) ерупции е между много ниска и ниска.
Потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X) е преди всичко областта AR12449 (2449).__
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 20 до 55. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде завишен между 9 и 14 ноември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или
по-висока) е между много ниска и ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между спокойна и
активна в интервала 9-11 ноември. След това до края на седмицата тя
ще бъде между спокойна и смутена.
От 1 ноември Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". В интервала 2-4 ноември, както и на 8
ноември Земята пресече зони с честа смяна на знака на ММП.
Следващото преминаване на Земята през секторна граница с преход
"+/-" ще бъде на 11 ноември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-09/22ч30мин (UT:20h30min)
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17 ноември 2015г/13ч00мин: Геомагнитна активност през следващите

два дни
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много
ниска.. Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха слаби и в
рамките на B-диапазона. Средното ниво му ниво е около B2.5.
Вероятността облакът изхвърлена коронална маса (CME)в резултат от
избухването на големия протуберанс в южното полукълбо през предната
нощ, да достигне до Земята е значителна. Очаква се това да се случи
утре (18 ноември).
На слънчевия диск има 2 групи петна (2454 и 2455). Те са в
северното полукълбо. Нито една от двете области не е потенциален
източник на изригвания със средна или голяма мощност (класове М или
X).

Слънчевият диск на 17 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 35 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е около 23-24. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Днес, утре и на 19 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 19 ноември - около
100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 360-380 км/с. В момента тя е приблизително 370
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) беше в диапазона между -7 и +3nT. В момента Bz е
приблизително -3nT.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще бъде в спокойния диапазон около
и под 400 км/с. Утре Земята ще попадне в зоната на действие на
слънчева коронална дупка с отрицателна полярност (CH HSS-ефект).
Освен това е възможно до нея да достигне и плазменият облак (CME),
изхвърлен от Слънцето през предната нощ в резултат от избухване на
протуберанс. На 19 ноември обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство все още ще е активна, но тенденцията ще
бъде към успокояване. Във връзка с всичко това днес геомагнитната
обстановка ще бъде предимно спокойна, а утре и на 19 ноември се
очаква геомагнитна активност, включително до слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***) .
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна. Смутени периоди бяха регистрирани само над отделни
станции. Над България геомагнитната обстановка също беше смутена
вчера следобяд между 14ч и 17ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, утре
- между спокойна и активна (включително и до слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***)), а на 19 ноември ще е между
смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 15%, а за утре и за 19 ноември тя е по 30% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 5%, за утре е 15%, а за 19 ноември тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-17/13ч00мин (UT=11ч00мин)
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18 ноември 2015г/12ч45мин: За днес и утре се очаква слаба

планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
само едно слабо изригване (~ C1.1), което стана вчера около 17ч
българско време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
приблизително B3.5. През последните 24 часа не са регистрирани
нови изхвърляния на коронална маса (CME), които да се движат към
Земята.
На слънчевия диск има само една група петна (2454). Тя е в северното
полукълбо. Тази област не е потенциален източник на изригвания със
средна или голяма мощност (класове М или X).

Слънчевият диск на 18 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 33 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 30 (по данни от 15
наблюдения). Волфовото число е около 25. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 106.
Днес, утре и на 20 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (18, 19 и 20 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20 ноември ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна и в спокойния диапазон 360-380 км/с. В момента тя е
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приблизително 370 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона между -8 и
+5nT. Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше
ориентирана по-често на юг. В момента Bz е приблизително -4nT.
Днес през втората половина на деня се очаква скоростта на слънчевия
вятър да започне да нараства тъй като Земята ще попадне в зоната на
действие на слънчевата коронална дупка CH25 с отрицателна полярност
(CH HSS-ефект). Допълнителен ефект на активизация може да възникне
вследствие на очакваното взаимодействие на земната магнитосфера с
два плазмени облака (CME), изхвърлени от Слънцето през нощта на 15
срещу 16 ноември в резултат от избухване на протуберанси. (За
вторият, по-големият от тях съобщихме в редовните бюлетини
от предните два дни.) Утре обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство все още ще е активна. Същата обаче ще
започне да се успокоява тъй като CH HSS-ефектът ще започне да
отслабва, а двата слънчеви плазмени облака ще се отдалечават от
Земята. Почти спокойни ще са условията на 20 ноември. Във връзка с
така прогнозираната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство днес се очаква да започне слаба планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; G1)(***!!!***). Геомагнитната активност ще остане
значителна и утре, а на 20 ноември тя почти ще стихне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна. Смутени периоди бяха регистрирани само над отделни
станции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна
(включително и до слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***)) , утре ще е между смутена и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***), а на 20 ноември тя ще е
между спокойна и смутена . Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 40%, за утре е 45%, а за 20 ноември тя е
10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 30%, за утре е 15%, а за 20 ноември тя е 5%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес е 5%, а
за утре и за 20 ноември тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (18-20 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-18/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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19 ноември 2015г/13ч00мин: До Земята достигна облак слънчева

коронална маса (CME). Слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
само едно слабо изригване (C1.0), което стана вчера около 17ч55мин
българско време в района на групата петна 2454. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток е приблизително B4. Тенденцията през
последното денонощие е той плавно да нараства. През последните 24
часа не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME),
които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има две регистрирани (2454 и 2456) и една нова
група петна. Всички са в северното полукълбо. Новият нерегистриран
център е близо до североизточния край на слънчевия диск. Засега нито
една от трите области не се разглежда като потенциален източник за
изригвания със средна или голяма мощност (класове М или X).

Слънчевият диск на 19 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 40 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 21 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (19, 20 и 21 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21 ноември ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие до Земята достигна изхвърлен на 16
ноември от Слънцето плазмен облак (CME). Към това се добави и CH
HSS -ефект, причинен от слънчевата коронална дупка CH25. В резултат
от това скоростта на слънчевия вятър нарастна от 360-370 км/с
вчера по обяд до 500-520 км/с около полунощ, а след това доста
плавно започна да спада. В момента тя е приблизително 440 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя многобройни колебания ту в северна (+), ту в южна ()посока, достигайки до -11 nT снощи около 21ч-21ч30мин българско
време. В момента Bz е приблизително -3.5nT. Активизирането на
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство доведе
до ммалка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***) .
Днес обстановката в близост до Земята междупланетно пространство ще
остане активна както поради все още действащото влияние на
отминаващия слънчев плазмен облак, така и във връзка с
продължаващото влияние на короналната дупка CH25. Влиянието от
короналната дупка (евентуално) ще продължи отчасти и утре, а на 21
ноември обстановката ще бъде вече почти спокойна. Ето защо днес се
очаква геомагнитната активност все още да бъде значителна, утре тя
ще стихне, а на 21 ноември геомагнитната обстановка ще е почти
спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше активна като снощи между 23ч и 2ч българско време достигна до
ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***). Над
България имаше местна геомагнитна буря снощи между 20ч и 23ч
българско време. Над полярните райони бе наблюдавана аврорална
активност.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна
(включително и до слаба планетарна геомагнитна буря(Kp=5; G1)
(***!!!***)) , а утре и на 21 ноември тя ще е между спокойна и
смутена . Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре и за 21 ноември е по 10% на ден. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 21
ноември тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (19-21 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-19/13ч00мин (UT=11ч00мин)
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20 ноември 2015г/13ч45чин: Спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска. .
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B- диапазона.
Средното му ниво е приблизително B3.5-B4.0. През последните 24
часа не са регистрирани нови изхвърляния на коронална маса (CME),
които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна (2454,2456 и регистрираната
вчера 2457). Всички те са в северното полукълбо. Засега нито една от
трите области не се разглежда като потенциален източник за
изригвания със средна или голяма мощност (класове М или X).

Слънчевият диск на 20 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 55 (по данни от 8
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 22 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22 ноември ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие влиянието на слънчевата коронална дупка
CH25 върху Земята продължи да отслабва. Скоростта на слънчевия
вятър започна да намалява и от 440-450 км/с вчера по обяд днес вече
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е около 350-370 км/с. В момента тя е приблизително 390 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в интервала между -8nT и +5nT. В момента Bz е
приблизително +5.5nT. Тази слабо активна обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство доведе само до периоди с местни
геомагнитни смущения над отделни райони на Земята.
Днес, утре и на 22 ноември обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде сравнително спокойна. Скоростта
на слънчевия вятър ще бъде около или под 400 км/с. Ето защо
геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза ще бъде
почти спокойна. По-висока вероятност за геомагнитни смущения и
местни бури има само за днес.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на
Земята имаше смутени периоди. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 22 ноември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, а за утре и
за 22 ноември е по 10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес, за утре и за 22 ноември е по 5% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (20-22 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния си фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ)
ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-20/13ч45мин (UT=11ч45мин)
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21 ноември 2015г/09ч45мин: Спокойно "космическо време" в рамките

на 3-дневната прогноза (21-23 ноември)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
само едно слабо изригване (C1.6) в района на групата петна 2457.
Неговият пик беше в 04ч10мин българско време. Всички останали
колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на Bдиапазона. Средното му ниво е приблизително B3.5-B4.0. През
последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на коронална маса
(CME), които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна (2454,2456 и 2457). Всички те
са в северното полукълбо. Магнитният им клас е "бета". Засега нито
една от трите области не се разглежда като потенциален източник за
изригвания със средна или голяма мощност (класове М или X).

Слънчевият диск на 21 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 61 (по данни от 2
наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 23 ноември слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23 ноември ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

390

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона между 350 и 430 км/с. В момента тя е приблизително 390
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в интервала между -5nT и +7nT. Приблизително до 22ч
българско време тя беше положителна, т.е. ориентирана на север. След
това Bz започна да се колебае ту в северна, ту в южна посока. В
момента Bz е приблизително равна на 0. Тази слабо активна
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство доведе
само до периоди с местни геомагнитни смущения над отделни райони на
Земята.
Днес, утре и на 23 ноември обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде сравнително спокойна. Скоростта
на слънчевия вятър ще бъде в диапазона 350-420 км/с. Поради това
геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (21-23
ноември) ще бъде почти спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на
Земята имаше смутени периоди. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес, утре и на 23 ноември геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес, за утре и за 23 ноември е по 10% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес, за
утре и за 23 ноември е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (21-23 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-21/09ч45мин (UT=07ч45мин)
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Активната област AR12254 (2454)
нарастна и генерира няколко изригвания от клас C
22 ноември 2015г/10ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
общо 9-10 изригвания от слабия мощностен клас C. Почти всиччки
станаха в района на групата петна 2454, а едно - в района на 2457.
Сред тези изригвания най-значимите бяха две с мощностни показатели
C5.1 и C5.6. Техните максимални фази бяха достигнати през нощта в
03ч40мин и тази сутрин в 07ч30мин българско време. "Базисното" ниво
на слънчевия рентгенов поток през последното денонощие беше в
процес на нарастване и през последните няколко часа е около B8.0C1.0. През последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME), които да се движат към Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани (2454,2456 и 2457) и една нова
групи петна . Всички те са в северното полукълбо. Новата група,
която е новоизгряла на североизточния край на слънчевия диск, засега
се вижда като единично петно. Магнитният клас на трите
регистрирани групи е "бета". През последните 24 часа групата петна
2454 показва значителен видим растеж. Освен, че генерира няколко
изригвания от клас C, тя вече е и слаб потенциален източник за
изригвания със средна мощност (клас M1.0-M4.9).

Слънчевият диск на 22 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 59 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 56 (по данни обаче само от
1 наблюдение). Волфовото число е около 45. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 121.
Днес, утре и на 24 ноември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5%
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на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(22, 23 и 24 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
120, а на 24 ноември - около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона между 350 и 420 км/с като тенденцията беше тя плавно да
спада. В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 350
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в диапазона между -4nT и +4nT. Преобладаваха
положителните стойности, т.е.Bz беше ориентирана предимно на север.
В момента Bz е приблизително равна на -0.5nT. Спокойната обстановка
в близкото до Земята междупланетно пространство предопредели и
спокойната геомагнитна обстановка през последните 24 часа.
Днес, утре и на 24 ноември обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде сравнително спокойна. Скоростта
на слънчевия вятър ще бъде около или под 400 км/с. Ето защо
геомагнитната обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (22-24
ноември) ще бъде почти спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес, утре и на 24 ноември геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес, за утре и за 24 ноември е по 10% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес, за
утре и за 24 ноември е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-22/10ч45мин (UT=08ч45мин)
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23 ноември 2015г/11ч15мин: Продължително C8.7-изригване от
активната област AR12454 (2454). Спокоен слънчев вятър
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
7-8 изригвания от слабия мощностен клас C. Те станаха предимно в
района на групата петна 2454, а едно - в района на групата петна
2457. Най-забележимото сред тези явления беше едно продължително
C8.7-изригване, което достигна своя пик тази нощ приблизително в 3ч
българско време. Няма индикации, че то е било съпроводено от значимо
изхвърляне на коронална маса (CME) или протонна (СЕЧ)ерупция. Друго
интересно събитие на Слънцето от последното денонощие е избухването
на протуберанс в югоизточната част на слънчевия диск. То стана вчера
сутринта между 9ч и 11ч българско време. Наблюдавано е изхвърляне на
коронална маса (CME). През следващите няколко часа ще стане ясно
дали плазменият облак ще достигне до Земята.

Изхвърляне на коронална маса (CME)
на 22 ноември 2015г (SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има 4 групи петна. Техните номера са 2454, 2456,
2457 и регистрирааната вчера 2458. Всички те са в северното
полукълбо.
Магнитният клас на областта 2454 се разви до "бетагама". Същата област вече е значителен потенциален източник за
изригвания със средна мощност (клас M1.0-M4.9). Има малка вероятност
областта 2457 също да генерира поне едно изригване от клас M.
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Слънчевият диск на 23 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 76 (по данни от снощи). Новият
петнообразувателен индекс тази сутрин е около 60 (по
предварителна оценка, тъй като данни от наблюдения до
все още няма). Волфовото число е около 50. Слънчевият
F10.7 e 122.

Брюкселски
наша груба
този момент
радиоиндекс

Днес, утре и на 25 ноември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
20% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(23, 24 и 25 ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде
120, а на 25 ноември - около 115. Възможни са радиосмущения,
причинени от ерупгивната активност най-вече на групата петна 2454.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна и се колебаеше в много тесния спокоен диапазон между 340 и
360 км/с. В момента тя е приблизително 340 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
колебаеше в много тесен диапазон около нулата (между -2nT и +4nT).
Спокойната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство предопредели и спокойната геомагнитна обстановка през
последните 24 часа.
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър в околностите на Земята
ще бъдат в своите спокойни гграници. Ситуацията ще се промени на 25
ноември поради влияние (CH HSS- ефект )от слънчевата коронална дупка
CH27. Ето защо геомагнитната обстановка днес и утре ще е
спокоййна. Слабо активизиране се очаква на 25 ноември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена,
а на 25 ноември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 5%, за утре е 10%, а
за 25 ноември тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 25 ноемврви тя е
10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23-25 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-23/11ч15мин (UT=09ч15мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/11/16-2015/11/23)
Волфовото число за седмицата 9 - 15 ноември 2015г е 33 + 7/-16; по
новата система 53+ 9/-25)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е
между ниска и умерена. Вероятността за големи изригвания от клас X
както и за протонни (СЕЧ) ерупции е между много ниска и ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 20 до 55. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде завишен между 19 и 22 ноември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде предимно
близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или
по-висока) е между много ниска и ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между спокойна и
активна в интервала 18-19 ноември. По това време се очаква Земята да
бъде в зона с висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект),
чийто източник е слънчевата коронална дупка с отрицателна полярност
CH25 в северното полукълбо. На 18 ноември се очаква до Земята да
достигне и изхвърленот Слънцето на 16 ноември в резултат от
избухване на протуберанс плазмен облак (CME). През останалите дни
отседмицата геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена.
От 1
поле
зона
през

ноември Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
(ММП) със знак "+". В интервала 12-14 ноември Земята пресече
с честа смяна на знака на ММП. Следващото преминаване на Земята
секторна граница с преход "+/-" ще бъде на 16 ноември.

HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
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24 ноември 2015г/11ч45мин:

Само едно слабо C1.3- изригване и

спокоен слънчев вятър
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
само едно C1.3- изригванe , което стана вчера около 14ч българско
време в района на групата петна 2454. Всички останали колебания на
слънчевия рентгенов поток бяха в границите на B-диапазона. Неговото
средно средно ниво е около B4. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани (2454(залязваща), 2457 и 2458)
и една нова групи петна. Последната е на самия североизточен край на
слънчевия диск. Всички те са в северното полукълбо. Магнитният клас
на областта 2457 се разви до "бета-гама". Същата област вече е
значителен потенциален източник за изригвания от средния мощностен
клас M. Тя е и слаб потенциален източник за едно изригване с голяма
мощност (клас X). В същото време областта 2454 е в процес на
отслабване. Тя обаче засега също се приема за потенциален източник
на изригвания от средния клас M. Има и малка вероятност 2454 да се
прояви като източник на голямо изригване от клас X, както и на
протонна (СЕЧ) ерупция.

Слънчевият диск на 24 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 77 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 (по данни от 4
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 119.

398

Днес, утре и на 26 ноември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
30% на ден за днес и утре и 20% за 26 ноември. Вероятността за
голямо изригване от клас X е по 5% за днес и утре и окло и под 1% за
26 ноември. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за всеки
един от трите дни (24, 25 и 26 ноември). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще бъде 115, а на 26 ноември - около 110. Прогнозираният
спад на слънчевата активност е във връзка със залеза на областта
2454 след около 48 часа. Възможни са радиосмущения, причинени от
евентуалната ерупгивна активност на групите петна 2454 и 2457.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон между 300 и 350 км/с. В момента тя е
приблизително 340 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в много тесен
диапазон около нулата (между -3nT и +3nT). Спокойната обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство предопредели и
спокойната геомагнитна обстановка през последните 24 часа.
Днес параметрите на слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъдат
в своите спокойни гграници. Ситуацията ще се промени утре (25
ноември) поради очакваното влияние (CH HSS- ефект )от слънчевата
коронална дупка CH27. То ще продължи и през третия ден (26 ноември).
Ето защо геомагнитната обстановка днес ще е спокойна, а слабо
активизиране може да има утре и на 26 ноември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна , а утре и на 26
ноември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%, за утре е 30%,
а за 26 ноември тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% на ден за всеки един от трите дни (24, 25 и
26 ноември).
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-24/11ч15мин (UT=09ч15мин)
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25 ноември 2015г/12ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър спадна

под 300 км/с
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
само едно слабо изригванe с показател около C2,което достигна
максималната си фаза преди около един час. Източникът му все още не
е уточнен. Всички останали колебания на слънчевия рентгенов поток
бяха в границите на B-диапазона. Неговото средно средно ниво е около
B4. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята. Вчера следобяд близо до
централния видим меридиан на слънчевия диск бе наблюдавана
продължителна ерупция на протуберанс. Не беше регистрирано
изхвърляне на коронална маса (CME), което показва, че най-вероятно
веществото е било реабсорбирано обратно в слънчевата атмосфера.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Те са сс номера 2457, 2458 и
2459. Последната е регистрирана през изминалата нощ и се намира
близо до североизточен край на слънчевия диск. Всички групи петна
са в северното полукълбо. Магнитният клас на областта 2457е "бетагама". През последното денонощие тя значително отслабна, загубвайки
част от петната си във водещата и централната си част. Областта 2457
все още е значителен потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас M. В същото време областта 2454 продължава да
отслабва като вече почти се скри зад северозападния край на
слънчевия диск. Петна в тази област вече не се виждат (поне откъм
Земята). 2454 обаче засега все още се приема за потенциален
източник на изригвания от средния клас M. Има и малка вероятност да
се прояви като източник на протонна (СЕЧ) ерупция.

Слънчевият диск на 25 ноември 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 58 (по данни от 4
наблюдения). Волфовото число е около 37-38. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 112.
Днес, утре и на 27 ноември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес
е 15%, а за утре и за 27 ноември тя е по 10% на ден. Вероятността
за голямо изригване от клас X е около и под 1% за всеки един от
трите дни (25,26 и 27 ноември). Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 5% за днес и утре, а за 27 ноември е пренебрежима.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 115, а на 27 ноември около 110. Възможни са слаби или умерени радиосмущения, причинени от
евентуалната ерупгивна активност на наблдаваните групи слънчеви
петна.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон между 260 и 350 км/с. С изключение на няколко
кратки интервала вчера следобяд, когато тя достигна 340-350 км/с,
през цялото останало време скоростта на слънчевия вятър беше под 300
км/с. В момента тя е приблизително 270 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
колебаеше в много тесен диапазон около нулата (между -2nT и +3nT).
Спокойната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство предопредели и спокойната геомагнитна обстановка през
последните 24 часа.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще започне да расте поради
очакваното влияние (CH HSS- ефект )от слънчевата коронална дупка
CH27 и ще достигне 500-550 км/с. Това ще продължи и утре(26
ноември). На 27 ноември влиянието на короналната дупка CH27 ще
стихне, но ще започне да действа CH HSS -ефект, причинен от
короналната дупка CH30.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
а на 27 ноември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, за утре е 25%,
а за 27 ноември тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 10%, а за утре и за 27 ноември тя е по 5% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
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26 ноември 2025г/11ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър и

планетарният 3-часов геомагнитен Kp-индекс са с рекордно ниски
нива
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска. .
Вариациите на слънчевия рентгенов поток бяха много слаби и в рамките
на B-диапазона. Неговото средно ниво е около B4. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Те са с (кратки) номера 2457,
2458, 2459 и 2460. Последната е новорегистрирана и се намира
непосредствено на север от 2458. Всички групи петна са в северното
полукълбо. Слаб потенциал за изригвания от средния мощностен клас M
имат областите 2458 и 2459.

Слънчевият диск на 26 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 58 (по данни от 3
наблюдения). Волфовото число е около 37-38. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 108.
Днес, утре и на 28 ноември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 10%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (26, 27 и 28
ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 28 ноември ще е
около 110. Възможни са слаби или умерени радиосмущения, причинени от
евентуалната ерупгивна активност на наблдаваните групи слънчеви
петна.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше много
ниска и почти постоянна. Нейната стойност беше 260-265 км/с. Това е
едно от най-ниските нива на този параметър в рамките на настоящия
цюрихски 24-ти слънчев цикъл (SC24). В момента скоростта на
слънчевия вятър е приблизително 260 км/с. Прогнозираното нарастване
на скоростта на слънчевия вятър не се състоя. Причината за това
според нас е видимото отслабване на слънчевите коронални дупки CH27
и CH30, които се очакваше да предизвикат съответния CH HSS-ефект.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в много тесен диапазон от положителни стойности
(между +1nT и +4nT). Спокойната обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство предопредели и спокойната геомагнитна
обстановка през последните 24 часа.
Днес, утре и на 28 ноември обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространсттво ще остане спокойна. Ето защо и
геомагнитната обстановка ще бъде предимнно спокойна като са възможни
изолирани смутени периоди.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна. Среднопланетарният 3-часов Kp-индекс спадан до найнисккия бал 0 в продължение общо на 21 от последните 24 часа. Това
е рекордно ниско ниво на този индекс от 2010 г насам.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес, утре и на 28 ноември геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 10%, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-26/11ч30мин (UT=09ч30мин)
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27 ноември 2015г/11ч15мин: Почти спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска. .
Вариациите на слънчевия рентгенов поток бяха много слаби и в рамките
на B-диапазона. Относително повече се открои едно "суб- изригване" с
мощностен показател B9 в района на групата петна 2458. Средното ниво
на слънчевия рентгенов поток е около B2.5. През последните 24 часа
не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Те са с (кратки) номера 2457,
2458, 2459 и 2460. Всички групи петна са в северното полукълбо.
Много слаб потенциал за изригвания от средния мощностен клас M имат
областите 2458 и 2459.

Слънчевият диск на 27 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 58 (по данни от 2
наблюдения). Волфовото число е около 45. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 104.
Днес, утре и на 29 ноември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (27, 28 и 29
ноември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 29
ноември ще е около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър

беше много ниска (около 250-270
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км/с)през последните 24 часа. Тази сутрин около 7ч българско време
тя нарастна до приблизително 320-330 км/с. Впоследстние леко спадна
и сега е около 300 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) вчера следобяд беше предимно
отрицателна (ориентирана на юг) със стойности между 0 и -5nT. Късно
през нощта и призори тя спадна до около -9nT а след това почти
скокообразно премина в областта на слабо положителните стойности
между 0 и +4nT. Тази слабо активна (главно във връзка с вариациине
на ММП) обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
предизвика само кратки местни геомагнитни смущения над отделни
райони на Земята, включително и над България.
Днес, утре и на 29 ноември параметрите на междупланетната среда в
околносттие на Земята ще бъдат в своите спокойни граници. Във връзка
с това днес и утре са възможни геомагнитни смущения над отделни
райони на Земята, но като цяло планетарната геомагнитна обстановка
в рамките на 3-дневната прогноза (27-29 ноември) ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна в среднопланетарен машаб. Геомагнитни смущения имаше
само над отделни райони на Земята. Над България имаше 3-часов смутен
период вчера между 17ч и 20ч българско време (местният K-индекс за
станция Панагюрище беше равен на 4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена,
а на 29 ноември тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 10% на ден, а за малка геомагнитна
буря на средни ширини е около или под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (27-29 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-27/11ч15мин (UT=09ч15мин)

406

28 ноември 2015г/13ч00мин: Спокойна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска. .
Вариациите на слънчевия рентгенов поток бяха много слаби и в рамките
на B-диапазона. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
B2.0. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Те са с (кратки) номера 2457,
2458 и 2459. Всички групи петна са в северното полукълбо. Те са
магнитно стабилни или в процес на бавно отслабване. Няма потенциални
източници на изригвания със средна или голяма мощност (класове M и
X).

Слънчевият диск на 28 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 98.
Днес, утре и на 30 ноември слънчевата активност ще бъде много
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (28, 29 и 30 ноември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 ноември ще е около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон между 250 и 350 км/с. В момента тя е около 320
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км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) беше предимно в интервала мегду -5nT и +5nT. През
последните 3-4 часа тя най-напред нарастна до +10nT, след това
спадна до -11nT, а в момента е -1.5nT.
Днес, утре и на 30 ноември параметрите на слънчевия вятър в
околносттие на Земята ще бъдат в своите спокойни граници. Ето защо в
рамките на 3-дневната прогноза (28-30 ноември) не се очаква
значителна геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна в среднопланетарен машаб. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 30 ноември тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 10% на ден, а за малка геомагнитна
буря на средни ширини е 5% за днес и около или под 1% за утре и за
30 ноември.
В рамките на 3-дневната прогноза (28-30 ноември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-28/13ч00мин (UT=09ч00мин)
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29 ноември 2015г/12ч00мин: Леко смутена геомагнитна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска. .
Вариациите на слънчевия рентгенов поток бяха в рамките на Bдиапазона. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0.
През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
Ярко изхвърляне на коронална маса (CME) се вижда на изображенията от
коронографа COR2 на борда на сондата STEREO-A от втората половина на
изминалата нощ. Морфологията на изхвърления плазмен облак показва,
че най-вероятно става въпрос за избухване на протуберанс откъм
обратната страна на Слънцето. Това явление не е геоефективно.

Ярко изхвърляне на коронална маса (CME)
на 29 ноември 2015г (STEREO-A/COR2)
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна.
Регистрираните групи са с номера 2457, 2458 и 2459. Всички те са в
северното полукълбо. Ново малко единично петно се вижда в южното
полукълбо право на юг от 2457. Всички регистрирани области са
магнитно стабилни или в процес на бавно отслабване. Няма потенциални
източници на изригвания със средна или голяма мощност (класове M и
X).
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Слънчевият диск на 29 ноември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 49 (по данни от 5
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 96.
Днес, утре и на 1 декември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (29 и 30 ноември и 1
декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 95, а на 1
декември ще е около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През по-голямата част от вчерашния ден скоростта на слънчевия вятър
беше в диапазона 300-350 км/с. Около полунощ българско време тя
започна плавно да нараства и рано тази сутрин достигна 450 км/с. В
момента скоростта на слънчевия вятър е около 410 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) беше в интервала мегду -9nT и +12nT. Преобладаваха
положителнните стойности (т.е. Bz беше ориентирана предимно на
север). Леко завишената скорост на слънчевия вятър в комбинация със
значителните колебания на ММП предизвикаха местни геомагнитни
смущения над някои райони на Земята, включително и над България.
Настоящата леко смутена обстановка в близкото до Земята междупанетно
пространство ще се запази днес и през по-голямата част от утрешния
ден (30 ноември). По-късно утре нашата планета ще попадне в зоната
на действие на дългоживуща слънчева магнитно активна област (CIR),
разположена непосредствено пред слънчева коронална дупка с
положителна полярност. Ето защо геомагниттната обстановка днес ще е
спокойна или леко смутена. Утре тя ще се активизира като на 1
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декември е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна в среднопланетарен машаб. Смутени периоди имаше над
отделни райони от Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
смутена снощи между 20ч и 23ч българско време (за станция Панагюрище
K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, утре между спокойна и активна, а на 1 декември тя ще бъде между смутена
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10%,
за утре е 25%, а за 1 декември тя е 35%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е около и под 1%, за утре
е 5%, а за 1 декември тя е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 ноември- 1 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-29/12ч00мин (UT=10ч00мин)
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30 ноември 2015г/13ч30мин: Планетарна геомагнитна буря

(Kp=5;G1). Еруптивна активност откъм обратната страна на
Слънцето
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше много ниска. .
Имаше само много слаби "суб -изригвания" в B-диапазона. Средното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
Ярко изхвърляне на коронална маса (CME) откъм обратната страна на
Слънцето се наблюдава тази сутрин по коронографските изображения от
сондата STEREO-A. Структурата на изхвърления плазмен облак
показва, че най-вероятната причина за това е избухване на
протуберанс. Явлението не е геоефективно.

Ярко изхвърляне на коронална маса (CME)
на 30 ноември 2015г (STEREO-A/COR2)
На слънчевия диск има три групи петна (2457, 2458 и 2459). Всички те
се намират в северното полукълбо. Нито една от тях не е потенциален
източник за изригвания със средна или голяма мощност (рентгенови
класове M и X) или на протонни (СЕЧ) ерупции.
Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 47 (по данни от 11
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 95.
Днес, утре и на 2 декември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M, за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (29 ноември, 1 и 2
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декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 100, а на 2
декември ще е около 105.

Слънчевият диск на 30 ноември 2015г (SDO)
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последните часове Земята попадна в зоната на влияние на
дължоживуща слънчева магнитна област (CIR) и короналната дупка CH31.
Скоростта на слънчевия вятър нарастна от около 420 км/с вчера по
обяд до 520-550км/с тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия
вятър е приблизително 540 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в интервала между -12nT и
+10nT. Завишената скорост на слънчевия вятър в комбинация със
значителните колебания на ММП предизвикаха активизиране на земното
магнитно поле включително до малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; G1)(***!!!***).
Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
ще се запази в рамките на 3-дневната прогноза (30 ноември - 2
декември). Ето защо ше се запазят и условията за значителна
геомагнитна активност, включително и до нива на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
се активизира до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***). 3-часовият Kp -индекс достигна бал 5 тази сутрин
между 8ч и 13ч българско време. Над полярните райони на Земята е
регистрирана аврорална активност. Над България геомагнитната
обстановка засега остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
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беше

близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***), а на 2 декември ще е между
смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за утре е 35%, а за 2 декември тя е 30%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е 20%, а за 2
декември тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 ноември- 2 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-30/13ч45мин (UT=11ч45мин)
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01 декември 2015г/11ч45мин: Ниска слънчева активност и

геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Тази
сутрин имаше две изригвания от слабия мощностен клас C. Техните
показатели бяха съответно C1.0 и ~ C4.0. Максималните им фази бяха
достигнати съответно в 6ч и 11ч българско време. Източник на първото
изригване, (а вероятно и на второто) беше областта 2458. Средното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.5. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има три групи петна (2457, 2458 и 2459). Всички те
се намират в северното полукълбо. През последното денонощие слабо
нарастване в централната и водещата част се наблюдава при групата
петна 2458. Тя е слаб потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас M. Останалите групи петна са спокойни или в процес на
отслабване.

Слънчевият диск на 1 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е около 40 (по наша
предварителна оценка, тъй като все още няма публикувни данни от
наблюдения). Волфовото число е около 25. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 97.
Днес, утре и на 3 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
5%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (1, 2 и 3
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декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 95, а на 3
декември ще е около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше завишена
като се колебаеше в диапазона 450-550 км/с. В момента тя е
приблизително 500 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в интервала между -6nT и
+6nT. Завишената скорост на слънчевия вятър създаде условия за
геомагнитни смущения, включително и за планетарна суббуря (Kp=4)
вчера около обяд в интервала между 11ч и 14ч българско време.
Скростта на слънчевия вятър днес ще остане завишена поради все още
действащото влияние на слънчевата коронална дупка CH31
(CH HSS ефект). Утре и на 3 декември обстановката постепенно ще се
успокоява. Във връзка с това днес все още е възможна слаба
геомагнитна активност, а утре и особено на 3 декември земното
магнитно поле ще бъде спокойно.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. 3-часовият Kp -индекс беше равен на 4 вчера между
11ч и 14ч българско време. Над България геомагнитната обстановка
остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***), а утре и на 3 декември ще
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 30%, за утре е 20%, а за 3 декември тя е
10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 10%, за утре е 5%, а за 3 декември тя е около или под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-01/11ч45мин (UT=09ч45мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/11/23-2015/11/30)
Волфовото число за седмицата 16 - 22 ноември 2015г е 30 + 16/-10; по
новата система 48+ 25/-16)
През седмицата
Вероятността за
Вероятността за
(СЕЧ) ерупции е

еруптивната слънчева активност ще бъде ниска.
изригвания от средния мощностен клас M е ниска.
големи изригвания от клас X както и за протонни
много ниска.

Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 20 до 55. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
е нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или повисока) е много ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между спокойна и
активна в дните 25 и 26 ноември. По това време се очаква Земята да
бъде в зона с висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект),
чийто източник е слънчевата коронална дупка CH27. През останалите
дни от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена.
От 17 ноември Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". През тази седмица не се очаква пресичане на
секторна граница на ММП.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-11-24/12ч00мин (UT:10h00min)

417

02 декември 2015г/13ч45мин: Планетарни геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Тази
сутрин (~ 06ч30мин българско време) имаше изригване с мошностен
показател C2.2. Негов източник беше областта 2458. Спокойното
("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. През
последните 24 часа няма данни за изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2458 и 2459). Те се намират в
северното полукълбо. Областта 2458 е слаб потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 2 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 50 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 30. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 94.
Днес, утре и на 4 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5%
за днес и утре и около и под 1% на 4 декември. Вероятността за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (2, 3 и 4 декември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 95, а на 4 декември ще е
около 90.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше завишена
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като плавно спадаше от 540-550км/с вчера по обяд до приблизително
410 км/с в момента. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в интервала между -5nT и
+3nT. Преобладаваха отрицателните стойности, т.е. Bz беше
ориентирана предимно на юг. Завишената скорост на слънчевия вятър в
комбинация с предимно южната ориентация на Bz създаде условия за
планетарна суббуря (Kp=4) вчера в интервала между 17ч и 20ч и около
полунощ между 23ч и 2 ч българско време.
Скростта на слънчевия вятър днес ще остане завишена поради все още
(CH HSS действащото влияние на слънчевата коронална дупка CH31
ефект). Днес към края на деня , утре и на 4 декември скоростта на
слънчевия вятър ще спадне и ще се установи в спокойния диапазон
около и под 400 км/с. Във връзка с това днес все още е възможна
слаба геомагнитна активност, докато утре и на 4 декември
геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше смутена. 3-часовият Kp -индекс беше равен на 4 вчера между
17ч и 20ч и около полунощ между 23ч и 2ч българско време. Над
някои райони на Земята имаше местни геомагнитни бури. Над България
геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, утре
ще е спокойна, а на 4 декември ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%,
за утре е 10%, а за 3 декември тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за 4
декември тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-02/13ч15мин (UT=11ч15мин)
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03 декември 2015г/12ч45мин: Ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Тази
сутрин (около 08ч българско време) имаше изригване с мощностен
показател C1.2. Негов източник беше областта 2458. Спокойното
("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. През
последните 24 часа няма данни за изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята. Вчера привечер българско време на
югоизточния лимб беше наблюдавано избухване на протуберанс,
съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на
плазмения облак обаче е насочено далеч встрани от нашата планета.
На слънчевия диск има две регистрирани (2458 и 2459) и една нова
групи петна. Всички се намират в северното полукълбо. Новата група
петна изгря през последните 12 часа на североизточния край на
слънчевия диск. Областта 2458 все още е слаб потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M. През следващите 48 часа тя
ще залезе зад северозападния край на слънчевия диск.

Слънчевият диск на 3 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 47 (по данни от 12
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 94.
Днес, утре и на 5 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5%
за днес и утре и около и под 1% на 5 декември. Вероятността за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (3, 4 и 5 декември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 100, а на 5 декември ще е
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около 95. Очаква се спадането на еруптивната активност поради залеза
на групата петна 2458 да бъде компенсирано от новоизгрелия активен
център близо до североизточния край на слънчевия диск.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна в много тесен диапазон между 400 и 420 кв/с. В момента тя
е около 430 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше в интервала между -5nT и +4nT. В момента
Bz e равна на +4nT. Тази слабо активна обстановка в близкото до
Земята междупланетго пространство доведе само до геомагнитни
смущения над отделни райони на Земята.
Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята ще
бъдат близо до спокойните си граници. Утре (евентуално) е възможно
слабо смущение поради близко преминаващ до Земята плазмен облак,
изхвърлен от Слънцето на 1 декември в резултат от C3- изригване. На
5 декември обстановката ще е спокойна. Във връзка с това днес и на 5
декември се очаква земната магнитосфеа да е предимно спокойна. Слаба
геомагнитна активност е възможна утре.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитна обстановка
беше спокойна. Над някои райони на Земята имаше местни геомагнитни
суббури (смущения. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна, утре ще е
между спокойна и смутена (или евентуално активна), а на 5 декември
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес и за 5 декември е по 10% на ден, а за утре
е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е около и под 1%, а за утре и за 5 декември тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-03/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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04 декември 2015г/11ч00мин: Почти спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. .
Единственото слабо изригване (~ C1.1) стана тази сутрин
приблизително в 07ч30мин българско време. От изображенията, получени
с помощта на УВ-камерата AIA на борда на спътника SDO се вижда, че
източникът му е новата област AR12463 (2463). Спокойното ("базисно")
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3.0. През последните 24
часа няма данни за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна. Общите площи на
петната в северното и южното полукълбо изглеждат приблизително
равни. На север от екватора са групите петна 2459 и новата 2462. В
южното полукълбо е новата група петна 2463. Областта 2458 вече е на
западния лимб и към този момент там не се виждат вече петна. Няма
потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност
(класове M и X).

Слънчевият диск на 4 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 39 (по данни от 6
наблюдения). Волфовото число е около 25-26. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 95.
Днес, утре и на 6 декември слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M , за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (4, 5 и 6 декември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 6 декември ще бъде около 90.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна в спокойния диапазон между 380 и 400 кв/с. В момента тя е
около 380 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) беше в интервала между -4nT и +4nT. В момента
Bz e приблицително равна на 0. При тази спокойна обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство през последното
денонощие земното магнитно поле също беше спокойно.
Днес и утре е възможна слаба активизация на параметрите на
междупланетната среда в околностите на Земята. Причина за това е
евентуалното преминаване в близост покрай Земята на плазмен облак,
изхвърлен от Слънцето на 1 декември в резултат на C3 изригване. На 6
декември се очаква Земята да попадне в зоната на влияние на обширна
област от слънчеви коронални дупки (CH33+ CH34 + CH35). Това ще
доведе до увеличаване скоросттта на слънчевия вятър и
активизиране на геомагнитната обстановка, включително и до слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
смутена, а на 6 декември ще е между спокойна и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 15% на ден, а за 6
декември е 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за 6 декември тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-04/11ч00мин (UT=11ч00мин)
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05 декември 2015г/09ч15мин: Обширната област от слънчеви

коронални дупки CH33+CH34+CH35 ще предизвика геомагнитна
активност на 6 и 7 декември (кратък бюлетин)
Слънчевата активност е ниска. Вчера привечер областта AR12462 (2462)
генерира изригване с мощностен показател C4. На слънчевия диск има
две номерирани групи петна (2462 и 2463). Първата е в северното, а
втората е в южното полукълбо. По площ превес има групата петна 2463.
Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
Два нови центъра на петнообразуване се наблюдават в съседство с
2463. Дали те ще бъдат признати за отделни активни области или за
части от областта 2463 ще стане ясно днес. Слаб потенциален източник
на изригвания от средния мощностен клас M е областта 2463.
Голяма част от слънчевия диск е заета от обширна област от коронални
дупки (CH33+CH34+CH35). Те са разположени в северното полукълбо и
около екватора на Слънцето. Утре и на 7 декември този обширен район
ще бъде в геоефективна позиция и ще предизвика геомагнитна
активност, включителнно до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***)= В момента обаче геомагнитната обстановка е спокойна
в среднопланетарен мащаб. Имаше местни геомагнитни смущения само над
отделни райони от Земята.

Слънчевият диск на 5 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число по данни от снощи е 25. Волфовото число по наша
груба оценка от тази сутрин е около 40. Слънчевият радиоиндекс F10.7
е 97.
Днес, утре и на 7 декември слънчевата активност ще е между много
ниска и ниска. Вероятността да изригване от мощностния клас M е по
5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е
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пренебрежима.
Скоростта на слънчевия вятър е около 380-400 км/с. Очаква се през
следващите два дни тя да нарастне.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-05/09ч15мин (UT=07ч15мин)
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06 декември 2015г/ 17ч00мин: Слаба планетарна геомагнитна буря

(Kp=5; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
две слаби изригвания в мощностния диапазон C1.0-C2.0. Техните
източници бяха групите петна 2463 и новата 2464. Спокойното
("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.5-B3.0.
През последните 24 часа няма данни за изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. На север от екватора е групата петна 2462. В
южното полукълбо са 2463 и новата регистрирана група 2464. Слаб
потенциален източник за изригване със средна мощност (клас M) е
областта 2463.

Слънчевият диск на 6 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 47 (по данни от 15
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 100.
Днес, утре и на 8 декември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(6, 7 и 8 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 8
декември ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция през
последното денонощие скоростта на слънчевия вятър нарастна от около
400 км/с до приблизително 550-560 км/с. В момента тя е около 550
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се променяше в широк диапазон между -10nT и +7nT . В момента
Bz e приблицително равна на +2.5nT. Активната обстановка в близкото
до Земята междупланетно пространство стимулира геомагнитната
активност, включително до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***).
Днес, утре и на 8 декември активната обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство ще се запази. Това ще създава условия за
значителна геомагнитна активност , включително и до слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна,
като днес между 11ч и 14ч достигна до ниво на слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). По същото време над
България геомагнитната обстановка беше смутена (за станция
Панагюрище K=4). Над полярните райони на Земята е регистрирана
аврорална активност.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес, утре и на 8 декември геомагнитната обстановка ще е между
смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 35%, за
малка геомагнитна буря на средни ширини за е по 20% , а за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни (6,7 и 8 декември).
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-06/17ч00мин (UT=15ч00мин)
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07 декември 2015г/13ч00мин: Слънчевата коронална дупка CH34

поддържа геомагнитната активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
две слаби изригвания с мощностен показател C1.1. Източник на първото
от тях, което стана снощи около 23ч българско време, беше областта
2463. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B2.5. През последните 24 часа няма данни за изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. На север от екватора е само групата петна 2462. В
южното полукълбо са 2463, 2464 и регистрираната рано сутринта нова
група 2465. Слаби потенциални източници за изригвания със средна
мощност (клас M) са областите 2463 и 2465.

Слънчевият диск на 7 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 54 (по данни от 8
наблюдения). Волфовото число е около 35-36. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 103.
Днес, утре и на 9 декември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(7, 8 и 9 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще бъде 100,
а на 9 декември - около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Под влияние на слънчева коронална дупка (CH34) в геоефективна
позиция през последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
значиттелно завишена. Нейните колебания бяха в диапазона между 500 и
670-680 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 590
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се променяше в доста широк диапазон между -10nT и +9nT . В
момента Bz e приблицително равна на -2nT. Активната обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство стимулира
геомагнитната активност, включително до малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
Днес, утре и на 9 декември активната обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство ще се запази. Това ще създава условия за
значителна геомагнитна активност , включително и до слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***) за днес и утре (7 и 8
декември).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна,
като вчера между 11ч и 14ч достигна до ниво на слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Освен това общо в
продължение на 18 от последните 24 часа Kp- индексът беше равен на 4
(планетарна суббуря). Над България геомагнитната обстановка беше
смутена вчера между 11ч и 17ч. Над полярните райони на Земята е
регистрирана аврорална активност.

Северно сияние (Aurora Borealis) над
гр. Феърбанкс, Аляска на 7 декември 2015г
-снимка Йън Джонсон (solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 9 декември
тя ще е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 35% за днес и утре и 30% за 9
декември. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
по 20% за днес и утре, а за 9 декември тя е 10%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини е по 5% за днес
и утре и около и под 1% за 9 декември.
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В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) ще бъде близо
до обичайния фон. Вероятността за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и
радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-07/13ч00мин (UT=11ч00мин)
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08 декември 2015г/16ч15мин: Ниска слънчева активност и

геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Около
полунощ българско време имаше едно слабо изригване (~C1.0) в
областта 2463. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B2.5. През последните 24 часа няма данни за
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
От изображенията, получени от ултравиолетовата камера на борда на
сондата STEREO-A се виждат две ярки области, които са близо до
западнияя край на слънчевия диск (или източния край ако се гледа от
Земята). Те са съответно в северното и южното полукълбо. Единият от
тях (този който е на юг от екватора) показва признаци на еруптивна
активност. Двете области ще станат видими от Земята през следващите
24-48 часа.
На слънчевия диск има 4 групи петна. Преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. На север от екватора е само групата петна 2462. В
южното полукълбо са групите 2463, 2464 и 2465. Слаби потенциални
източници за изригвания със средна мощност (клас M) са областите
2463 и 2465.

Слънчевият диск на 8 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 50 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 52 (по данни от 18
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 101.
Днес, утре и на 10 декември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
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е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(8, 9 и 10 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 10
декември ще бъде около 110. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с евентуална еруптивна активност от
намиращите се близо зад източния лимб на Слънцето ярки области.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на отслабващ CH HSS-ефект, свързан със слънчева
коронална дупка скоростта на слънчевия вятър беше значиттелно
завишена, но в процес на бавно спадане . От 600-630 км/с вчера рано
следобяд днес тя слезе до около 550 км/с. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 540 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона между
-5nT и +3nT . В момента Bz e равна на -0.5nT. Завишената скорост на
слънчевия вятър доведе до планетарни геомагнитни смущения (суббури)
вчера следобяд и късно през нощта българско време.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада, а на
10 декември се очаква тя отново да започне да расте под влияние на
следващата коронална дупка (CH35), която ще бъде в геоефективна
позиция. Ето защо утре се очаква сравнително спокойна геомагнитна
обстановка. На 10 декември геомагнитната активност отново ще започне
да нараства. Очаква се тогава тя да достигне до ниво на слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше смутена. Вчера следобяд между 14ч и 20ч и снощи
между 2ч и 5ч българско време 3-часовият Kp-индекс беше равен на 4.
Над някои райони на Земята имаше местни геомагнитни бури. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес и на 10 декември геомагнитната обстановка ще е между смутена
и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а утре
(9 декември) тя ще е между смутена и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 35% на ден за днес и за
10 декември, а за утре тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е по 15% за днес и за 10 декември. За утре тя
е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни
ширини е по 5% за днес и за 10 декември, а за утре тя е около и под
1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-08/16ч15мин (UT=14ч15мин)
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09 декември 2015г/13ч15мин: Слаби слънчеви изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
4 слаби изригвания от клас C. Техен източник беше югоизточната част
на областта 2463, която фактически се припокрива с разрушената вече
област 2464. Най-значимото измежду тях (C6.7) достигна максимума си
снощи в 21ч15мин българско време. Спокойното ("базисно") ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B2.5. През последните 24 часа няма
данни за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Регистрирано е избухване на протуберанс в югоизточната част на
слънчевия диск, съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME).
Вероятността обаче този плазмен облак да достигне Земята е малка.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. На север от
екватора е само групата петна 2462. В южното полукълбо са групите
2463, 2465, регистрираната снощи 2466 и една нова група, разположена
западно от 2465. Бързо нарастващата област 2466 частично включва и
доскорошната "опашна" част на областта 2463. Слаби потенциални
източници за изригвания със средна мощност (клас M) са областите
2463 и 2465.
Двата нови активни центъра, за които очакваме да изгреят на източния
край на слънчевия диск съответно в северното и южното полукълбо са
показани на изображенията от ултравиолетовите камери на космическите
апарати STEREO-A и SDO - съответно на западния и източния лимб.

Изображения на Слънцето в УВ-диапазона на 9 декември 2015г: Вляво от STEREO-A (l=195A); вдясно - от SDO (l=171A) (виж и текста погоре)

433

Слънчевият диск на 9 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 58 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 73 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 50. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Днес, утре и на 11 декември слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 10% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(9, 10 и 11 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11
декември ще бъде около 115. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с евентуална еруптивна активност от
намиращите се близо зад източния лимб на Слънцето ярки области.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше все още
завишена, но в процес на продължаващо бавно спадане. От около 550
км/с вчера около обяд в момента тя е приблизително 440 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се променяше в диапазона между -4nT и +4nT . В момента Bz e
равна на +2.5nT. Завишената скорост на слънчевия вятър доведе до
местни геомагнитни смущения (суббури) и местни геомагнитни бури над
отделни райони на Земята.
Днес скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада. Утре
сутринта обаче тя отново ще започне да расте под влияние на
следващата слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH36?).
Очаква се тя да достигне 600 км/с. Активната обстановка в близкото
до Земята междупланетно пространство ще продължи и на 11 декември.
Ето защо геомагнитната активност отново ще нарастне утре и на 11
декември, достигайки до ниво на малка планетарна геомагнитна буря
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(Kp=5; G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше спокойна. Над отделни райони на Земята (предимно над
полярните райони) имаше местни геомагнитни бури и смущения. Там беше
наблюдавана и аврорална активност. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Днес геомагнитната обстановка ще е между спококойна и активна, а
утре и на 11 декември тя ще е между смутена и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 30% за днес, 40% за утре и 35% за 11
декември. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
15% за днес и по 20% на ден за утре и за 11 декември. Вероятността
за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини е около и
под 1% за днес и по 5% на ден за утре и за 11 декември.
В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-09/13ч15мин (UT=11ч15мин)
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10 декември 2015г/17ч00мин: Нови слънчеви активни центрове

и

слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
3 слаби изригвания от клас C. Най-значимото от тях с мощностен
показател C3.9 стана тази сутрин в района на новия активен център
(2468). Същият изгря през изминалата нощ на югоизточния край на
слънчевия диск. Изригването достигна максималната си фаза
приблизително в 09ч40мин българско време. През последните 24 часа
няма данни за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Всички те са в южното
поллукълбо. Това са групите 2463, 2465, 2466 и регистрираните през
последните 24 часа 2467 и 2468 (близо до югоизточния лимб). Ярката
област на североизточния край на слънчевия диск, чийто изгрев
очаквахме през последните два дни се оказа факелно поле. Всички
регистрирани области са от магнитни класове "алфа" и "бета". Вчера
за кратко в магнитната структура на областта 2466 се появи "делта"компонента, но впоследствие тя изчезна. Слаби потенциални източници
за изригвания със средна мощност (клас M) са областите 2463, 2466
и (твърде вероятно) новата 2468.

Слънчевият диск на 10 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 77 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес също е 77 (по данни от 15
наблюдения). Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 108.
Днес, утре и на 12 декември слънчевата активност ще бъде ниска.
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Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (10, 11 и 12
декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 декември ще
бъде около 115. Възможни са слаби или умерени радиосмущения,
свързани с евентуална еруптивна активност от някои от намиращите се
на видимия слънчев диск активни групи петна.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Около полунощ скоростта на слънчевия вятър започна да нараства под
влияние на дългоживуща магнитно активна област (CIR)и непосредствено
следваща я слънчева коронална дупка CH35. От около 450 км/с през
вчерашния ден и до полунощ скоростта на слънчевия вятър днес
следобяд достигна 620 км/с и в момента е приблизително толкова.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се променяше в доста широки граници- от -10nT до +10nT . В
момента Bz e равна на -3nT. Активната обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство доведе и до значителна геомагнитна
активност, включително и до слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5;G1)(***!!!***).
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане завишена
(около и над 600 км/с). Поради постепенното стихване на влиянието на
слънчевата коронална дупка скоростта на слънчевия вятър ще започне
да спада на 12 декември. Ето защо геомагнитната активност и утре ще
остане значителна достигайки до ниво на малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5;G1) (***!!!***). За 12 декември се очаква
среднопланетарната геомагнитна обстановка да е смутена, а местни
геомагнитни бури да има над отделни райони на Земята.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка се активизира и тази сутрин между 5ч и 8ч българско време
достигна до ниво на слаба планетарна геомагнитна буря
(Kp=5;G1)(***!!!***). Над България геомагнитната обстановка
беше
смутена тази сутрин между 8ч и 11ч(за станция Панагюрище K=4). Над
полярните райони на Земята беше наблюдавана аврорална активност.
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Северно сияние (Aurora Borealis) над селището Туле
(Гренландия); снимка: Шейн Мартин (solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
близо до обичайния фон.

беше

Утре геомагнитната обстановка ще е активна, включително до слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***), а на 12
декември тя ще е между смутена и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 12 декември е по
35% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е 20% за утре и 10% за 12 декември. Вероятността за геомагнитна
буря със средна мощност на средни ширини е е по 5% на ден за днес и
утр, а за 12 декември е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-10/17ч15мин (UT=15ч15мин)
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11 декември 2015г/11ч30мин: Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
едно изригване с мощностен показател ~ C1.5. Източникът му засега не
е уточнен, но най-вероятно това е активната област 2468. "Базисното"
(спокойно) ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3.0. През
последните 24 часа няма данни за изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята. Вчера рано следобяд е регистрирано
избухване на неголям протуберанс в югоизточната част на слънчевия
диск, но изображенията от коронографите на борда на спътника SOHO не
показват следи от някакво изхвърляне на коронална маса.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Всички те са в южното
полукълбо. Това са групите 2463, 2465, 2466, 2467 и 2468. Всички
регистрирани области са от магнитен клас "бета". Възможно е обаче
областта 2468, която все още е близо до източния край на слънчевия
диск и структурата й не се вижда много добре, да се окаже от повисок магнитен клас. Тя има слаб потенциал за изригване със средна
мощност (клас M). Останалите номерирани области са в процес на
отслабване и бавно разпадане.

Слънчевият диск на 11 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 86 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес също е 76 (по данни от 6
наблюдения). Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 108.
Днес, утре и на 13 декември слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
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(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (11, 12 и 13
декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 115, а на 13
декември ще бъде около 120. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с евентуална еруптивна активност най вече от
областта 2468.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на действащ CH HSS-ефект от короналната дупка CH35
скоростта на слънчевия вятър за последните 24 часа нарастна от 550
км/с до около 630-650 км/с. В момента тя е 660 км/ с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се
променяше в диапазона от -8nT до +6nT . В момента Bz e равна на 2nT. Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство доведе и до планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4).
Днес, утре и на 13 декември скоростта на слънчевия вятър ще остане
завишена. От утре обаче тя ще започне да намалява, тъй като CH HSSефектът постепенно ще стихва. Ето защо и днес ще има условия за
значителна геомагнитна активност, включително и слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре и на 13 декември ще
има условия за планетарни геомагнитни смущения.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше смутена. Снощи в продлжение общо на 9 часа между 20ч
и 5ч сутринта българско време среднопланетарният Kp-индекс беше
равен на 4. Над България геомагнитната обстановка
беше смутена
вчера вечерта между 20ч и 23ч(за станция Панагюрище K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще е активна, включително до слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***). Утре тя ще е
между смутена и активна, а на 13 декември - между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 35%, за утре е 25%, а за 13 декември е 20%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е 15% за днес и по 5% на
ден за утре и за 13 декември.
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-11/11ч45мин (UT=09ч45мин)
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12 декември 2015г/12ч45мин: Нов активен център в северното

полукълбо на Слънцето. Смутена геомагнитна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
6-7 изригвания от слабия мощностен клас C. Едното от тях с показател
C5.5 стана вчера привечер окол 19ч българско време в района на
групата петна 2465. Източникът на останлите изглежда е нов активен
център, който от тази сутрин се вижда на североизточния край на
слънчевия диск. Всички те станаха днес рано сутринта българско
време, като най-мощното сред тях е с показател около C5.5. През
последните 12 часа средното ниво на слънчевия рентгенов поток
започна да нараства (най-вероятно това е свързано с изгрева на
споменатия нов активен център). През последните 24 часа няма данни
за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Вчера
сутринта е наблюдавано избухване на протуберанс на югоизточния край
на слънчевия диск, съпроводено с изхвърляне на коронална маса.
Началната скорост на плазмения облак е определена на 675 км/с. Почти
е изключено това явление да е геоефективно.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в южното полукълбо. Там са всички
номерирани групи (2463, реактивиралата се 2464, 2465, 2466, 2467 и
2468. Групата петна 2467 днес едва се вижда. В северното полукълбо
близо до североизточния край на слънчевия диск се вижда новоизгряла
нерегистрирана група петна. Всички регистрирани области са от
магнитни класове "алфа" и "бета". Слаб потенциал за изригване със
средна мощност (клас M) има областта 2468, а вероятно и новата
активна област в северното полукълбо.

Слънчевият диск на 12 декември 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 77 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес сутринта е 75 (по данни от 8
наблюдения). Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 114.
Днес, утре и на 14 декември слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (12, 13 и 14
декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 115, а на 14
декември ще бъде около 120. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с евентуална еруптивна активност от
наблюдаваните на слънчевия диск групи петна.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на действащ CH HSS-ефект от короналната дупка CH35
скоростта на слънчевия вятър беше доста висока. Тя се колебаеше в
диапазона 550-680 км/с като за кратко достигаше и до 700 км/с.В
момента тя е 580 км/ с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се променяше в диапазона от 5nT до +5nT . В момента Bz e равна на 0. Активната обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе и до три
изолирани 3-часови периода с планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).
Днес и частично утре скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята ще остане завишена. След това тя ще започне да спада и на 14
декември ще бъде около 400 км/с. Във връзка с това днес и утре все
още е възможна слаба геомагнитна активност, а на 14 декември
геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше смутена. Имаше три периода с планетарни геомагнитни
смущения (Kp=4): 17-20ч, 23ч-2ч и 5-8ч българско време. Над някои
райони на Земята бяха регистрирани местни бури. Над България
геомагнитната обстановка
беше смутена вчера между 17ч и 23ч(за
станция Панагюрище K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре
и на 14 декември тя ще е между споокйна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 14 декември е по
15% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е по 5% на ден за всеки един от трите дни (12, 13 и 14 декември).
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е под 1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-12/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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13 декември 2015г/12ч15мин: Нараства вероятността за слънчево

изригване със средна мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
6-7 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха
групите петна 2463, 2465,2466, 2468, 2469 и новоизгрялата на
североизточния край на слънчевия диск 2470. Тзи нова област генерира
най-силното за последните 24 часа изригване с показател C7. Неговият
максимум бе достигнат вчера около 15ч45мин българско време. Средното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5-B6. През последните 24
часа няма данни за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.Вчера рано сутринта около югозападния слънчев лимб е
регистрирано избухване на протуберанс. Има следи за изхвърлен
плазмен облак (CME). Изхвърленото вещество обаче е малко като
количество, а и вероятността то да достигне до Земята е много малка.
На слънчевия диск има 7 групи петна. 5 от тях са в южното полукълбо
(2463,2464,2465, 2466 и 2468). В северното полукълбо са групите
петна 2469 и новата 2470. По обща площ обаче тези две групи
превъзхождат площта на петната в южното полукълбо. Групите 2464 и
2466 вече почти са се разпаднали. В тях много трудно се забелязват
съвсем малки петна. Всички регистрирани области са от магнитни
класове "алфа" и "бета". Възможно е новата област 2470, която е все
още много близо до слънчевия лимб да се окаже от по-висок магнитен
клас. Слаб потенциал за изригване със средна мощност (клас M) има
областта 2469. Същият е по-голям за областта 2470. Евентуално там би
могло да има и едно голямо изригване от клас X.

Слънчевият диск на 13 декември 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 89 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес сутринта е 76 (по данни от 6
наблюдения). Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 115.
Днес, утре и на 15 декември слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25%, а за
голямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (13, 14 и 15
декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 15 декември ще
бъде около 125. Възможни са слаби или умерени радиосмущения,
свързани с еруптивна активност от наблюдаваните на слънчевия диск
групи петна.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър започна да
спада и от 640-650 км/с вчера по обяд "слезе" до 490-500км/с тази
сутрин, т.е. все пак остана значително завишена. В момента тя е
приблизително 520 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се променяше в доста тесен
диапазон - между -3nT и +3nT. В момента Bz e равна на -3nT.
Завишената скорост на слънчевия вятър доведе до местни геомагнитни
смущения (K=4) и слаби бури (K=5) над райони на Земята, предимно в
полярната и субполярната област.
Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще
продължи да спада. Утре късно следобяд или вечерта се очаква Земята
да пресече секторна граница на ММП с преход "+/-". На 15 декември
тя ще попадне в сектор с висока скорост на слънчевия вятър (до 650
км/с), чийто източник е слънчевата коронална дупка CH38. При тези
обстоятелства днес и утре през по-голямата част от деня се очаква
спокойна геомагнитна обстановка. Слабо активизиране се очаква покъсно утре. По-значителнна геомагнитна активност ще има на 15
декември когато се очаква планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4). Над
някои райони на Земята тя може да достигне и до нива на слаби местни
бури (K=5).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над някои райони
на Земята бяха регистрирани местни геомагнитни смущения и бури. Над
България геомагнитната обстановка
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена,
а на 14 декември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 15% на
ден, а за 15 декември тя е 35%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 5%, за утре е около и под 1%, а за
15 декември е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 декември) потокът на
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слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-13/12ч30мин (UT=10ч30мин)
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14 декември 2015г/18ч00мин: Групите слънчеви петна AR12469 (2469)

и AR12470 (2470)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
едно продължително изригване с мощностен показател C5.5 в областта
2468. То продължи няколко часа, а неговият максимум беше достигнат
вчера по обяд около 12ч30мин българско време. Изригването беше
съпроводено от изхвърляне на коронална маса (CME). Най-вероятно този
плазмен облак ще подмине Земята. Друго слабо изригване (~C1.0) стана
снощи около 2ч българско време в района на групата петна 2469.
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5-B6.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По обща площ преобладават
петната в северното полукълбо.Там са групите петна 2469 и 2470. В
южното полукълбо са групите 2463, 2465 и 2468. Всички регистрирани
области са от магнитни класове "алфа" и "бета". Сравнителнно висок
потенциал за изригвания от средна мощност ( клас М) има областта
2470. Същата би могла да бъде (евентуално) и източник на голямо
изригване от клас X. Потенциален източник на изригване от клас M е
също така и областта 2469. Поради голямата близост на областите 2469
и 2470 е възможно да възникне взаимодействие между магнитните им
полета. Това допълнително би увеличило вероятността за изригвания от
класове M и X. Засега обаче целият този район изглежда спокоен.

Групата слънчеви петна AR12470 (2470)на
14 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 74 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс днес е 79 (по данни от 11 наблюдения).
Волфовото число е около 60. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 122.
Днес, утре и на 16 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
35%, а за голямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(14, 15 и 16 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 16
декември ще бъде около 130. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивна активност в района на групите
петна 2468, 2469 и 2470.
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Слънчевият диск на 14 декември 2015г (SDO)

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона между 380 км/с и 480/с. Долната граница (~ 380 км/с) беше
достигната днес около обяд. След това скоростта започна плавно да
расте и в момента е около 430 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) през по-голямата част от
изминалото денонощие беше близка до нулата. През последните часове
обаче тя устойчиво се установи в областта на отрицатерните стойности
(ориентация на юг), достигайки до около -12.5nT днес в 17ч българско
време. В момента Bz е равна на -8.5nT. Активизирането на
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство през
последните часове най-вероятно е свързано с очакваното пресичане от
Земята на секторна граница на ММП с преход "+/-". Засега обаче
геомагнитната обстановка все още не се е активизарала в
среднопланетарен мащаб. През последните часове са регистрирани само
местни геомагнитни смущения.
Под влияние на слънчевата коронална дупка CH38 утре и на 16 декември
скоростта на слънчевия вятър ще нарастне и ще достигне до 650 км/с.
Това ще активизира геомагнитната обстановка като на 16 декември е
възможно да има и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше спокойна в среднопланетарен мащаб. Над някои райони
на Земята бяха регистрирани местни геомагнитни смущения и бури. Над
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България геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена Утре тя
ще е между спокойна и активна, а на 16 декември - между смутена и
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%,
за утре е 35%, а за 16 декември тя е 40%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е около и под 1%, за утре
е 10%, а за 16 декември е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-14/18ч00мин (UT=16ч00мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/12/07-2015/12/14)

Волфовото число за седмицата 29 ноември - 6 декември
2015г е 22 + 9/-7; по новата система 35+ 14/-11)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M е ниска. Вероятността за големи изригвания от клас X както и
за протонни (СЕЧ) ерупции е между пренебрежима и много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 15 до 45. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта
над полярните райони ще е завишен между 9 и 14 декември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или повисока) е много ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между смутена и
активна около 7-8 декември, както и между 10-12 декември. По това
време се очаква Земята да бъде в зони с висока скорост на слънчевия
вятър (CH HSS-ефект), чийто източници са слънчеви коронални дупки .
През останалите дни от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена.
От 30 ноември Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Земята ще пресече секторна граница на ММП с
преход "+/-" на 15 декември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-08/12ч00мин (UT:06h00min)
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15 декември 2015г/12ч15мин: Слънчевата коронална дупка CH38

предизвика слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше нного ниска. .
Имаше само слаби суб-изригвания от клас B. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B3-B4. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По обща площ преобладават
петната в северното полукълбо.Там са групите петна 2469 и 2470. В
южното полукълбо са групите 2468 и регистрираната снощи 2471. Всички
регистрирани области са от магнитни класове "алфа" и "бета".
Единственият център, който има потенциал за изригвания от средния
мощностен клас М е областта 2470. Същата би могла да бъде
(евентуално) и източник на голямо изригване от клас X. Засега обаче
тя е спокойна.

Слънчевият диск на 15 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 81 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 (по данни от 6
наблюдения). Волфовото число е около 45-46. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 124.
Днес, утре и на 17 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15%, а за голямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(15, 16 и 17 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 17
декември ще бъде около 130. Възможни са слаби или умерени
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радиосмущения, свързани с евентуална еруптивна активност от областта
2470.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчевата коронална дупка CH38 (CH HSS-ефект)
скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие нарастна от
400 км/с до около 550 км/с. В момента тя е приблизително 540 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в сравнително широк диапазон (от -10nT до
+10nT). В момента Bz e около -1.5nT. Завишената скорост на слънчевия
вятър в съчетание със значителните отклонения на Bz в южна посока
(отрицателни стойности) предизвика слаба планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 декември) скоростта на
слънчевия вятър ще остане завишена. Условията за слаба или умерена
геомагнитна активност се запазват през целия този период. Позначително успоковане на обстановката
се очаква на 17 декември.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше активна. Снощи между 20ч и 23ч и след това между 2ч
през нощта и 8ч сутринта българско време тя достигна до ниво на
слаба планетарна геомагнитна буря. (Kp=5; G1) (***!!!***). Над
България геомагнитната обстановка също беше активна. Между 20ч и
23ч имаше местна геомагнитна буря със средна мощност (за станция
Панагюрище K=6), след това тя спадна до слаба местна буря (K=5)
между 23ч и 2ч, а между 2ч и 5ч геомагнитната обстановка над
България беше смутена.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Утре и на 17 декември геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре е 35%, а за 17 декември тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре е 10%, а за 17 декември е
5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни
ширини е 5% за днес, а за утре и за 17 декември тя е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-15/12ч15мин (UT=10ч15мин)
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16 декември 2015г/12ч45мин: Слънцето е спокойно, геомагнитната

обстановка е смутена
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Около
полунощ имаше едно слабо (C1.2) изригване в района на групата петна
2468. В момента е в ход изригване с показател ~C7, чийто източник е
същата област. Максимумът си то достигна около 11ч10мин българско
време. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4. Не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
обща площ преобладават петната в северното полукълбо.Там са групите
петна 2469 и 2470. Едва се вижда и една нова малка група, която е
разположена малко по на запад от централния видим меридиан на
слънчевия диск. В южното полукълбо е групата петна 2468. Всички
регистрирани области са от магнитни класове "алфа" и "бета". Според
последния бюлетин на Центъра за прогнози на космическото време в
Боулдър потенциал за изригвания от средния мощностен клас М има
само областта 2470. Засега обаче тя е спокойна. По наше мнение не
бива да се изключва като източник на изригване със средна мощност и
областта 2468.

Слънчевият диск на 16 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 46 (по данни от 2
наблюдения). Волфовото число е около 30. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
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Днес, утре и на 18 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
10% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(16, 17 и 18 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 125,
а на 18 декември ще бъде около 120. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивна активност от областите 2468 и
2470.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие все още беше
завишена (между 500 и 620 км/с). В момента тя е приблизително 560
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в сравнително широк диапазон (от -10nT до
+10nT). В момента Bz e около +3nT. Завишената скорост на слънчевия
вятър в съчетание със значителните колебания на Bz доведе до кратка
планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4) снощи между 2ч и 5ч българско
време.
CH HSS- ефектът, свързан със слънчевата коронална дупка CH38
постепенно ще стихва и скоростта на слънчевия вятър ще спада. През
следващите два дни (17 и 18 декември) обстановката в близкото до
Земята междупланетно пространство ще бъде сравнително спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие среднопланетарната геомагнитната
обстановка беше смутена. Снощи между 2ч и 5ч 3-часовият Kp-индекс
достигна бал 4. Над България геомагнитната обстановка по това време
също беше смутена.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре
и на 18 декември тя ще е межжду спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 18 декември е
по 10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес и за утре е по 5% на ден, а за 18 декемвритя е около
и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-16/12ч15мин (UT=10ч15мин)
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17 декември 2015г/10ч15мин: Към Земята се движат два слънчеви

плазмени облака (CME). Възможна е геомагнитна активност на 19
декември
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Тази
сутрин около 07ч30мин българско време в района на групата слънчеви
петна 2470 е наблюдавано слабо импулсно изригване с мощностен
показател C1.3. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия лентгенов
поток е около B4.
Две изхвърляния на коронална маса (CME) , за които се счита, че
движението им поне частчно изглежда е ориентирано по посока на
Земята, бяха наблюдавани вчера около обяд и следобяд по
изображенията от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO.
Първото от тях е причинено от продължителното C6.6- изригване, което
стана вчера в активната област 2468 и достигна максимума си в 11ч0511ч10мин българско време. Второто CME е свързано с избухване на
протуберанс в южното полукълбо следобяд (около 16ч българско
време). Допуска се възможност двата плазмени облака да достигнат
Земята в събота (19 декември) и да предизвикат слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).

Изхвърляне на коронална маса (CME) в
резултат от избухване на протуберанс на
16 декември 2015г (SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има 3 групи петна. По обща площ преобладават
петната в северното полукълбо.Там са групите петна 2469 и 2470. В
южното полукълбо е групата 2468. Регистрираните области са от
магнитни класове "алфа" и "бета". Слаб потенциал за изригвания от
средния мощностен клас М имат областите 2468 и 2470.
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Слънчевият диск на 17 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е около 45 (по наша
предварителна оценка, тъй като все още няма публикувани данни от
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 126.
Днес, утре и на 19 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(17, 18 и 19 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 19
декември ще бъде около 125. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивна активност от областите 2468 и
2470.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър спадна от около 600 км/с вчера
сутринта до приблизително 380 км/с към полунощ. След това тя отново
слабо нарастна и в момента е приблизително 440 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше
предимно положителна ( т.е. ориентирана на север)и се колебаеше в
диапазона между -2nT и +4nT. В момента Bz e около +1nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде сравнително спокойна. Активизиране се очаква на
19 декември. Тогава е възможно до нашата планета да достигнат двата
изхвърлени вчера от Слънцето облаци коронално вещество (CME). Ето
защо за днес и утре се очаква спокойна геомагнитна обстановка.
Активизиране на земната магнитосфера е възможно да има в събота (19
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декември).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие

геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес, утре и най-вероятно и на 19 декември геомагнитната обстановка
ще е предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре и за 18 декември е по 10% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е около и
под 1% за всеки един от трите дни (17, 18 и 19 декември). Възможно е
обаче на 19 декември обстановката да се активизира, включително и до
слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-17/10ч15мин (UT=08ч15мин)
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18 декември 2015г/13ч30мин: Планетарна геомагнитна буря със

средна мощност (Kp=6; G2) се очаква утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
три слаби изригвания в мощностния диапазон C1.0-C4.6, които станаха
в района на групата петна 2470. Най-силното измежду тях (C4.6)стана
тази сутрин и достигна максималната си фаза около 7ч българско
време. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B3.0-B3.5. През последните 24 часа не са регистрирани нови
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По обща площ преобладават
петната в северното полукълбо.Там са групите петна 2469 и 2470. През
последните 24 часа групата петна 2470 нарастна значително по площ,
особено във водещата си част. Наблюдава се обаче разпадане и
изчезване на малките петна в средната й част. В южното полукълбо е
групата 2468. Тя е в процес на отслабване. Регистрираните области са
от магнитни класове "алфа" и "бета". Слаб потенциал за изригвания от
средния мощностен клас М имат областите 2468 и 2470.

Слънчевият диск на 18 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 52 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 48 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 117.
Днес, утре и на 20 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(18, 19 и 20 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 20
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декември ще бъде около 125. Възможни са слаби или умерени
радиосмущения, свързани с еруптивна активност от областите 2468 и
2470.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 400-480 км/с, с тенденция към спадане. На два-три пъти тя
за кратко надхвърли 500 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър
е приблизително 400 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 6nT и +5nT. В момента Bz e около +2nT.
Днес са възможни кратки смущения в параметритте на слънчевия вятър и
ММП в околностите на Земята, но като цяло обстановката ще е
спокойна. Утре сутринта се очаква до Земята да достигнат двата
плазмени облака, изхвърлени от Слънцето на 16 декември в резултат от
C6.6-изригване и избухване на протуберанс. Според числения модел на
слънчевия вятър се очаква това да стане призори, около 5ч българско
време. Вследствие на това земната магнитосфера ще се активизира
като е възможна и планетарна геомагнитна буря със средна мощност
(Kp=6; G2)(***!!!***). Обстановката ще започне да се успокоява на 20
декември.

Параметри на слънчевия вятър за периода 17-22 декември
2015г според числения модел WSA Enlil. На първия и
четвъртия панел отгоре-надолу са показани съответно
концентрацията на частиците е скоростта на слънчевия
вятър в околностите на Земята. С червени стрелки са
показани параметрите за 19 декември в 5ч българско
време (3ч по Гринвич) (SWPC-Boulder,CO,USA)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Вчера вечерта между 20ч и 23ч българско време среднопланетарният 3часов Kp- индекс достигна бал 4 (суббуря). Над България
геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна, но е възможно
към полунощ да се активизира до малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; G1)(***!!!***). Утре тя ще е между активна и планетарна
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;G2) (***!!!***), а на 20
декември ще е между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 35%, а за 20 декември е 30%.
Вероятността за днес малка геомагнитна буря на средни ширини е 20%,
за утре е 35%, а за 20 декември тя е 10%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес е
5%, за утре е 15%, а за 20 декември е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-18/13ч30мин (UT=11ч30мин)
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19 декември 2015г/12ч30мин: Динамичният ефект от срещата на

Земята със слънчевите плазмени облаци изглежда е много
слаб от очаквания

по-

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Днес
призори имаше едно импулсно слабо изригване (C3.1) в района на
групата петна 2468. То стана около 4ч българско време. Спокойното
("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е приблизително B3.
През последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По обща площ преобладават
петната в северното полукълбо. Там са групите петна 2469 и 2470. В
южното полукълбо е групата 2468. Регистрираните области са от
магнитни класове "алфа" и "бета". Слаб потенциал за изригвания от
средния мощностен клас М има областта 2470.

Слънчевият диск на 19 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 49 (по данни от 9
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 116.
Днес, утре и на 21 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(19, 20 и 21 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 21
декември ще бъде около 115.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 350-430 км/с, с тенденция към спадане. В момента тя е
приблизително 350 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 5nT и +4nT. В момента Bz e около +0.5nT. Изглежда, че прогнозираната
среща с двата изхвърлени от Слънцето на 16 декември плазмени облаци
предизвика съвсем слаб ефект върху земната магнитосфера малко преди
полунощ българско време, когато Bz достигна максималната си
отрицателна стойност през последните 24 часа (около -5nT).
Регистрирано е покачване на потока на слънчевите протони,
регистрирани от прибора EPAM на борда на спътника ACE. Това обаче
съвсем слабо се отрази върху земното магнитно поле и
среднопланетарната геомагнитна обстановка остана спокойна. В резюме
всичко това би могло да означава, че земната маггнитосфера е била
само "закачена" от периферията на преминаващите край Земята
слънчеви плазмени облаци.
Според последния бюлетин на Центъра за прогнози на космическото
време в Боулдър от 2ч30мин българско време на 19 декември днес и
утре Земята би трябвало да е в зоната на взаимодействие с
изхвърлените от Слънцето на 16 декември плазмени облаци. Тази
прогноза обаче до този момент не се оправдава (виж и по-горе). По
наше мнение най-вероятно параметрите на слънчевия вятър и ММП в
околностите на Земята ще останат в спокойните си граници
в рамките на 3-дневната прогноза (19-21 декември). Ето защо за
посочения времеви интервал не може да се очаква и някаква
значиттелна геомагннитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланеттарен мащаб. Смутени периоди е имало само над някои
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

На базата на актуалните данни за слънчевия вятър и ММП от последните
12 часа ние считаме, че геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена днес, утре и на 21 декември. Конкретни
количествени вероятностни оценки към настоящия момент обаче не могат
да бъдат дадени.
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-19/12ч30мин (UT=10ч30мин)
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20 декември 2015г/12ч30мин: Планетарна геомагнитна буря със

средна мощност (Kp=6; G2) и силна аврорална активност над
Арктика
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. . Имаше
7-8 слаби изригвания от клас C. Главен техен източник беще
активната област AR12470 (2470). По едно C-изригване е регистрирано
в областите 2468 и 2469. Най-значимо сред тях е C4.5 изригването в
областта 2470. То достигна максимума си снощи приблизително в
полунощ българско време.
Продължително слабо изригване с показател C1, чийто източник е зад
североизточния лимб на Слънцето, е наблюдавано вчера следобяд. То
достигна своя максимум приблизително в 15ч30мин българско време.
Явлението бе съпроводено от радиоизбухване от II тип и ярко
изхвърляне на коронална маса (CME), регистрирано от коронографа
LASCO_C2 на бэрда на спътника SOHO. Началната скорост на
изхвърленото вешество е оценена на 1098 км/с. Не се очаква този
плазмен облак да достигне Земята.
Голям протуберанс с протяжност от около 38 градуса и разположен в
област видима в югоизточната част на слънчевия диск, избухна вчера
сутринта. Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса (CME).
Плазменият облак се движи в югоизточна посока и също ще подмине
Земята.
Поради приноса на новия активен център, разположен зад
североизточния лимб, "базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток
през последното денонощие значително нарастна. През последните
часове то е около B7-B8.
На слънчевия диск тази сутрин се вижда само групата петна 2470 в
северното полукълбо. Тя има потенциал за изригвания от средния
мощностен клас М.
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Слънчевият диск на 20 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 18 (по данни от 8
наблюдения). Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 120.
Днес, утре и на 22 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(20, 21 и 22 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 22
декември ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Прогнозираната среща на Земята с изхвърлените на 16 декември от
Слънцето плазмени облаци все пак се състоя, но с около 12-18 часа
закъснение спрямо прогнозата на центъра в Боулдър. Вчера
приблизително в 17 часа българско време скоростта на слънчевия
вятър нарастна почти скокообразно от 350 км/с до приблизително 450460 км/с. След това скоростта продължи плавно да нараства и снощи
около 22ч българско време достигна 510-520 км/с. След това скоростта
на слънчевия вятър започна плавно да спада и в момента е около 400
км/с.Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) претърпя големи колебания. След като вчера около 17ч българско
време тя достигна +14nT, то снощи приблизително в 3ч30мин-4ч00мин
тя рязко промени знака, ориентирайки се на юг и достигна стойност
около -18nT. През следващите часове Bz остана ориентирана на юг и в
момента е приблизително -8nT. Активната обстановка в близкото зо
Земята междупланетно пространство създаде условия за планетарна
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)***!!!***) рано
тази сутрин.
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Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане активна през по-голямата част от деня. С отдалечаването на
слънчевите плазмени облаци от нашата планета обаче привечер тя ще се
успокои. Утре и на 22 декември параметрите на слънчевия вятър и ММП
ще бъдат близки до спокойните си стойности, а геомагнитната
активност ще стихне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира и
тази сутрин между 5ч и 8ч българско време достигнна до планетарна
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)***!!!***) . Това бе
съпроводено и от мощна аврорална активност над американския сектор
на северния полярен овал. Значително по-слаба е авроралната
активност над южния полярен овал. Над България имаше местна слаба
геомагнитна буря (за станция Панагюрище K=5) тази сутрин между 5ч и
8ч сутринта.

Сeверно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска на 20 декември 2015г
(снимка: Маркета Мъри) (solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Утре и на 22 декември геомагниттната обстановка ще бъде предимно
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по
10% на ден, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-20/12ч30мин (UT=10ч30мин)
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21 декември 2015г/11ч45мин: Слънчево изригване със средна мощност

(M2.8) от нов активен център. Планетарната геомагнитна буря
продължава повече от денонощие
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена.
Изригване със средна мощност (M2.8)имаше в район, разположен
непосредствено зад североизточния край на слънчевия диск. То
достигна своя максимум малко след полунощ (около 02ч30мин) българско
време. Имаше и 13-15 слаби изригвания от клас C. Техни източници
бяха както споменатият нов активен център, така и факелната област
2468, разположена вече близо до западния лимб. Там снощи около 22ч
българско време имаше C2 - изригване, което беше съпроводено с
изхвърляне на коронална маса (CME). Началната скорост ан изхвърления
плазмен облак е малка - около 315 км/с. Най-вероятно това явление не
е геоефективно. Дали това наистина е така ще се разбере окончателно
след провеждания анализ на коронографските изображения от борда на
спътника SOHO. Поради многото изригвания средният слънчев рентгенов
поток се колебаеше през последното денонощие в много широки граници.
Неговото фоново ("базисно") е около B5.

Слънчево M2.8- изригване на 21 декември 2015г
(SDO/AIA)
На слънчевия диск тази сутрин се вижда само групата петна 2470 в
северното полукълбо. Тя има потенциал за изригвания от средния
мощностен клас М. Гореспоменатият нов активен център се очаква да
се появи на североизточния край на слънчевия диск през следващите
24-36 часа.
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Слънчевият диск на 21 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 33 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 18 (по данни от 5
наблюдения). Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 117.
Днес, утре и на 23 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(21, 22 и 23 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 23
декември ще бъде около 125. Възможни са слаби или средни
радиосмущения, свързани със слънчеви изригвания от областите 2468,
2470 и новия център близо до североизточния лимб.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство беше изцяло обусловена от преминаващите
облаци коронално вещество (CME), изхвърлени от Слънцето на 16
декември. Скоростта на слънчевия вятър не беше особено висока и се
колебаеше в "граничния" диапазон между 380км/с и 420 км/с. В момента
тя е приблизително 400 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 24 часа беше
непрекъснато отрицателна, т.е ориентирана на юг и в диапазона между
-2nT и -18nT. През по-голямаата част от нощта тя се задържа около 18 nT. Това обстоятелство беше много благоприятно за геомагниттна
активност. В резултат от това планетарната геомагнитна буря продължи
без прекъснане през последните 24 часа. В продължение на 15 часа от
17ч вчера следобяд до 8ч тази сутрин българско време тя поддържаше
ниво на буря със средна мощност (Kp=6; G2)***!!!***).
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Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
все още ще е активна, но с тенденция към успокояване. През
следващите два дни (22 и 23 декември) тази тенденция ще продължи. В
съответствие с това днес все още ще има условия за значителна
геомагнитна активност, а утре и на 23 декември земната магнитосфера
ще бъде сравнително спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна
като между 17ч вчера следобяд и 8ч сутринта българско време беше в
ход планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;
G2)***!!!***) . Това бе съпроводено с мощна аврорална активност над
американския сектор на северния полярен овал, т.е. над Аляска,
Канада, Гренландия и северните части на основната територия на САЩ.
Над България имаше местна слаба геомагнитна буря (за станция
Панагюрище K=6) снощи между 20ч и 23ч българско време.

Сeверно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска на 20 декември 2015г
(снимка: Маркета Мъри) (solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
на 23 декември - предимно спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 15%, а за 23 декември е 10%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е
5%,а за 23 декември е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-21/11ч45мин (UT=09ч45мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/12/14-2015/12/21)
Волфовото число за седмицата 7 ноември - 13 декември 2015г е 44 +
9/-14; по новата система 70+ 15/-22)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M
е между ниска и умерена. Вероятността за големи изригвания от клас X
както и за протонни (СЕЧ) ерупции е много ниска. Основни потенциални
източници за еруптивна активност са групите слънчеви петна 2468,
2469 и 2470.
Петнообразувателната активност ще бъде предимно умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 30 до 55. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта
над полярните райони ще е завишен на 14 и 15 декември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или повисока) е много ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде между смутена и
активна около 14-15 декември. По това време се очаква Земята да бъде
в зона с висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект), чийто
източник е слънчева коронална дупка. Вероятността за слаба
геомагнитна буря през този период е около 20%. През останалите дни
от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена.
От 30 ноември Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Земята ще пресече секторна граница на ММП с
преход "+/-" на 14 декември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-14/23ч00мин (UT:21h00min)
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22 декември 2015г/12ч45мин: Активните области 2472 и 2473 на

източния слънчев лимб.Нови две изригвания от средния клас M
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Имаше
две изригвания със средна мощност (M1.1 и M1.6). Техни източници
бяха новоизгрелите на източния край на слънчевия диск активни
области 2472 и 2473. Максималните си фази двете изригвания
достигнаха съответно вчера по обяд в 12ч20мин и тази сутрин около
5ч30мин българско време. През последните 24 часа имаше и около 10 на
брой изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха
областите 2470, 2472 и 2473. Няколко изхвърляния на коронална маса
(CME) бяха наблюдавани на източния лимб, които изглежда са свързани
с някои от наблюдаваните изригвания. Те обаче не са геоефективни,
тъй като траекториите им на движение са ориентирани силно встрани от
Земята. Поради многото изригвания слънчевият рентгенов поток се
колебаеше през последното денонощие в много широки граници. Неговото
фоново ("базисно") е около B9-C1.

Слънчево M1.6- изригване на 22 декември 2015г
(SDO/AIA)
На слънчевия диск има 3 регистрираани и 2 нови групи петна. По обща
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
петна 2470, новоизгрялата 2472 и една нова малка група, разположена
в непосредствена близост на юг от 2470. На юг от екватора е
новоизгрялата група петна 2473 + едно малко единично петно,
разположено близо до централния видим меридиан на слънчевия диск.
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Регистрираният вчера малък петнообразувателен център 2471 днес не се
вижда. Групата петна 2470 е в процес на бавно отслабване, но по
площ тя си остава най-голямата на слънчевия диск. Петната в
централната и опашната й част вече почти не се виждат. През
последните 48 часа еруптивната активност на областта 2470 значително
затихна. Поради близостта до източния лимб структурата на областите
2472 и 2473 все още не се разкрива достатъчно добре откъм Земята. И
двете области обаче са потенциални източници за нови изригвания от
средния мощностен клас M. Имат и слаб потенциал за по едно голямо
изригване от клас X.

Слънчевият диск на 22 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 77 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 50. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
Днес, утре и на 24 декември слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25%, а за голямо изригване от клас X е по 5% на ден. Вероятността за
протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки един от трите дни
(22, 23 и 24 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 24
декември ще бъде около 130. Възможни са слаби или средни
радиосмущения, свързани със слънчеви изригвания от областите 2472 и
2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена. От 380 км/с вчера по обяд тя плавно нарастна до 440-450
км/с днес сутринта. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 430 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) през последните 24 часа се
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колебаеше в диапазона между -10 nT и +5nT. В момента Bz е
приблизително +6.5nT. Сравнително активната обстановка в близкото до
Земята междупланетно пространство е свързана със затихващото влияние
на отминаващите Земята слънчеви плазмени облаци (CME).
Днес параметрите на слънчевия вятър и ММП постепенно ще се
установяват в спокойните си диапазони. Утре и на 24 декември
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде
предимно спокойна. По късно на 24 декември се очаква да се прояви
влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSSефект). Във връзка с това днес все още е възможна слаба геомагнитна
активност, а утре и през по-голямата част от 24 декември земното
магнитно поле ще е спокойно.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Вчера около обяд средната планетарна геомагнитна обстановка все още
беще смутена (Kp=4), но след това се успокои. Над България
геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна,а
утре и на 24 декември- предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15% , а за утре и
за 24 декември е по 10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес и за 24 декември е по 5% на ден, а за
утре е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-22/11ч45мин (UT=09ч45мин)
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23 декември 2015г/14ч00мин: Ново слънчево изригване със средна

мощност (M4.7) от областта AR12473 (2473).
изригвания от клас X

Възможни са

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. През
нощта имаше ново, четвърто за последните 72 часа изригване със
средна мощност (M4.7) в активната област 2473. Явлението беше
съпроводено от радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална
маса (CME)с начална скорост 1318 км/с. Максималната фаза на
изригването беше достигната около 02ч40мин българско време. Тъй като
областта 2473 все още е близо до югоизточния край на слънчевия диск
е малко вероятно изтвърленият плазмен облак да достигне до Земята. В
момента е спряно временно публикуването на нови изображения в квазиреално време от коронографите на борда на спътника SOHO. Това
подсказва, че изследователският екип е зает с анализ на движението
на изхвърленият снощи след M4.7 изригването плазмен облак. Други
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята също не са
наблюдавани. През последните 24 часа имаше и 5-6 изригвания от
слабия мощностен клас C. Техни източници бяха областите 2472 и 2473.
Фоновото ("базисно") ниво на слънчевият рентгенов поток е около B7.

Слънчево M1.6- изригване на 23 декември 2015г
(SDO/AIA)
На слънчевия диск има 3 групи петна. По обща площ преобладават
петната в северното полукълбо. Там са групите петна 2470 и 2472.
Регистрираната вчера на юг от 2470 група петна 2474 днес не се
вижда. На юг от екватора е групата 2473. Тя е от магнитен клас
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"бета-делта" и е най-значимият източник на еруптивна активност в
момента. Заедно с областта 2472 тя е значителен потенциален източник
за нови изригвания от средния мощностен клас M. И двете области имат
и потенциал за по едно голямо изригване от клас X.

Групата петна AR12473 (2473) на 23 декември 2015г
(SDO/HMI)

Слънчевият диск на 23 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 62 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 128.
Днес, утре и на 25 декември слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 45%, а за голямо изригване от клас X е по 10% на ден.
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Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е около и под 1% за всеки
един от трите дни (23, 24 и 25 декември). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре ще е 130, а на 25 декември - около 125. Възможни са
слаби или средни радиосмущения, свързани със слънчеви изригвания от
областите 2472 и 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена и слабо се колебаеше около 450 км/с. В момента тя е
приблизително 440 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания в
диапазона между -7nT и +7nT. В момента Bz е приблизително +2nT. Тази
леко смутена обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство създаде предпоставки за кратка планетарна геомагнитна
суббуря (Kp=4) вчера около обяд.
Днес и утре през по-голямата част от деня параметрите на слънчевия
вятър и ММП ще бъдат по-близо до спокойните си диапазони. По-късно
утре, както и на 25 декември под влияние на изтеглената на север
приекваториална част на слънчевата коронална дупка CH39 скоростта на
слънчевия вятър ще нарастне (CH HSS-ефект). Ето защо утре вечер и
особено на 25 декември е възможна слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Вчера около обяд средната планетарна геомагнитна обстановка все беше
смутена (Kp=4), но след това се успокои. Над България геомагнитната
обстановка също беше смутена вчера около обяд, а впоследствие с
успокои.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
утре и на 25 декември тя ще е между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15% , а за утре
и за 25 декември тя е по 20% на ден. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е по 5% да всеки един от трите дни
(23, 24 и 25 декември).
В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е около и под
1%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-23/14ч00мин (UT=12ч00мин)
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24 декември 2015г/12ч45мин: Очаква се слаба геомагнитна

активност, свързана със слънчевата южна полярна коронална
дупка (CH39)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. През
нощта около 2ч българско време стана изригване със средна мощност
(M1.1) в активната област 2473. Три C-изригвания, едното от които
(C5.9) е доста продължително, имаше вечерта и през нощта в областта
2472. Споменатото изригване е с продължителност над 7-8 часа и
въпреки, че неговият максимум беше достигнат около 5ч30мин днес
призори то продължава и в момента. Досега няма данни за съпътстващи
явления. Фоновото ("базисно") ниво на слънчевият рентгенов поток е
около B8-B9. Няма информация от последните 24 часа за изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По обща площ има слаб превес
на петната в северното полукълбо. Там са групите петна 2470 и 2472.
На юг от екватора е групата 2473. Областите 2472 и 2473 са от
магнитен клас "бета-гама". Двете са значителни потенциални източници
за изригвания от средния мощностен клас M. Тези области имат и
потенциал за по едно голямо изригване от клас X. Областта 2473 би
могла да генерира и протонна (СЕЧ) ерупция. Намиращата се близо до
западния край на слънчевия диск област 2470 е спокойна през
последните два дни.

Групата петна AR12473 (2473) на 24 декември 2015г
(SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 24 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 63 (по данни от снощи). В момента няма връзка
със сайта на Центъра за слънчеви данни в Брюксел и няма данни от
наблюдения за новия международен петнообразувателен индекс. По наша
груба оценка Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 132.
Днес, утре и на 26 декември слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 50%, а за голямо изригване от клас X е по 10% на ден.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за всеки един от
трите дни (24, 25 и 26 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре
ще е 130, а на 26 декември - около 125. Възможни са слаби или средни
радиосмущения, свързани със слънчеви изригвания от областите 2472 и
2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена и нарастваше много бавно в диапазона 440-500 км/с. В
момента тя е приблизително 500 км/с. Вертикалната компонента (Bz)
на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни
колебания в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz е
приблизително +2nT. Леко смутената обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство предизвика кратка планетарна геомагнитна
суббуря (Kp=4) снощи между 23ч и 2ч българско време.
Днес и утре под влияние на изтеглената на север приекваториална част
на слънчевата коронална дупка CH39 скоростта на слънчевия вятър ще
нарастне (CH HSS-ефект) до около 550 км/с, а след това плавно ще
започне да спада. Ето защо днес и утре ще има условия за слаба
геомагнитна активност. Сравнително спокойно ще е земното магнитно
поле на 26 декември.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
Около полунощ българско време средната планетарна геомагнитна
обстановка беше смутена (Kp=4), но след това се успокои. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, а на 26 декември тя ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%,
а за 26 декември е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни (24, 25 и 26
декември).
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-24/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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25 декември 2015г/14ч00мин: Слабо активно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше две
слаби изригвания с показатели C1.5 и ~ C2.2. Фоновото ("базисно")
ниво на слънчевият рентгенов поток е около B5-B6. Няма информация от
последните 24 часа за изхвърляния на коронална маса (CME) по посока
на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
обща площ благодарение на групата 2473 има превес на петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2470
(залязваща) и 2472. Малка нова група петна се е формирала през
последните 12 часа в северното полукълбо близо до централния видим
меридиан. Областта 2473 запазва своя магнитен клас "бета-гама"
докато 2472 го загуби. Двете са потенциални източници за изригвания
от средния мощностен клас M. Тези области имат и потенциал за голямо
изригване от клас X. Областта 2473 би могла да генерира и протонна
(СЕЧ) ерупция. Намиращата се вече на западния лимб група петна 2470
продължава да отслабва.

Групата петна AR12473 (2473) на 25 декември 2015г
(SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 25 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 51 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 78 (по данни от 7
наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 131.
Днес, утре и на 27 декември слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 45% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X за днес и
утре е по 10% на ден, а за 27 декември е 5%. Вероятността за
протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за всеки един от трите дни (25, 26 и
27 декември). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 130, а на 27
декември - около 125. Възможни от слаби до силни радиосмущения,
свързани със слънчеви изригвания от областите 2472 и 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена и се колебаеше в диапазона 490-550 км/с. В момента тя е
приблизително 500 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 8nT и +6nT. В момента Bz е приблизително +1nT. Леко смутената
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
предизвика месни геомагнитни суббури над някои рйони на Земята.
Днес поради слабото въздействие на изтеглената на север
приекваториална част на слънчевата коронална дупка CH39 скоростта на
слънчевия вятър ще продължи да е завишена (CH HSS-ефект). Утре и на
27 декември скоростта на слънчевия вятър постепенно ще спадне. Ето
защо днес ще има условия за слаба геомагнитна активност. Сравнително
спокойно ще е земното магнитно поле утре и на 27 декември.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средната планетарна геомагнитна обстановка
беше спокойна. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони
на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 27 декември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини днес е 20%, за утре е 15%,
а за 27 декември тя е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% за днес и утре, а за 27 декември е около и под
1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-25/14ч00мин (UT=12ч00мин)
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26 декември 2015г/13ч00мин:

Скоростта на слънчевия вятър е около
и над 500 км/с. Местни геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше
общо 6 изригвания от слабия мощностен клас C. ехни източници бяха
бяха активните области 2472 и 2473. Спед тях относително повече се
открояват две, чиито мощностни показатели са съответно C6.9 и C7.8.
Максимумът на първото беше достигнат вчера рано вечерта в 19ч, а на
второто - тази сутрин в 7ч българско време. Източникът на първото
беше в областта 2472, а на второто - в областта 2473. Фоновото
("базисно") ниво на слънчевият рентгенов поток е около B5. Няма
информация от последните 24 часа за изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 групи петна. В северното полукълбо е групата
2472, а в южното е 2473, която е и по-голямата по площ. Групата
петна 2470 вече е зад северозападния лимб, а регистрираната вчера в
северното полукълбо група 2475 днес не се вижда. Докато 2472 показва
трайна тенденция към отслабване, то при 2473 се наблюдава развитие.
От една страна отслабнаха петната в нейната задна ("опашна") част.
От друга страна се появиха нови петна в нейнния северен край.
Областта 2473 запазва своя магнитен клас "бета-гама", а 2472 е от
клас "бета". Двете са потенциални източници за изригвания от
средния мощностен клас M. Тези области имат и потенциал за голямо
изригване от клас X. Областта 2473 би могла да генерира и протонна
(СЕЧ) ерупция.

Групата петна AR12473 (2473) на 26 декември 2015г
(SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 26 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 71 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 55 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 35. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 123.
Днес, утре и на 28 декември слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес и утре е по 45% на ден, а за 28 декември е 40%. Вероятността за
голямо изригване от клас X за днес и утре е по 10% на ден, а за 28
декември е 5%. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за
всеки един от трите дни (26, 27 и 28 декември). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре ще е 125, а на 28 декември - около 120.
Възможни са слаби или средни радиосмущения, свързани със слънчеви
изригвания от областите 2472 и 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
завишена и се колебаеше в диапазона 490-550 км/с. В момента тя е
приблизително 550 км/с. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между 5nT и +6nT. В момента Bz е приблизително -3nT. Леко смутената
обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
предизвика местни геомагнитни суббури над някои райони на Земята.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 декември) скоростта на
слънчевия вятър в околностите на Земята ще бъде по-често умерено
завишена. Днес все още ще действа приекваториална част на слънчевата
коронална дупка CH39 и скоростта на слънчевия вятър ще продължи да е
завишена (CH HSS-ефект). Утре тя временно и бавно ще спадне, но под
влияние на слаба приекваториална коронална дупка с положителна
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полярност отново ще започне да нараства на 28 декември. Тогава
скоростта на слънчевия вятър ще бъде в диапазона 450-550 км/с. Ето
защо днес и на 28 декември ще има условия за слаба геомагнитна
активност. Сравнително спокойно ще е земното магнитно поле утре (27
декември).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средната планетарна геомагнитна обстановка
беше спокойна. Местни геомагнитни смущения имаше над отделни райони
на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес и на 28 декември геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна, а утре тя ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини днес е 25%, за
утре е 15%, а за 28 декември тя е 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за днес и утре, а за 28
декември тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-26/13ч15мин (UT=11ч15мин)
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27 декември 2015г/13ч15мин: Условията за слънчеви изригвания от

средния мощностен клас M остават благоприятни
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше 3
изригваниe от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха бяха
активните области 2472 и 2473. Мощностните показатели на
изригванията бяха в диапазона C1-C5. Фоновото ("базисно") ниво на
слънчевият рентгенов поток е около B5. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 групи петна. В северното полукълбо е групата
2472, а в южното е групата 2473, която е и по-голямата по площ.
Областта 2473 през последното денонощие усложни своята структура и
се разви до най-високия магнитен клас "бета-гама-делта". Общата
площ на петната в нея е около 600 милионни части от слънчевия диск.
Тя е сериозен потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас M. Областта 2473 би могла да генерира голямо
изригване от клас X, както и протонна (СЕЧ) ерупция. 2472 е от клас
"бета". Тя е слаб потенциален източник на едно изригване от клас M.

Вляво: Групата петна AR12473 (2473) на 27 декември 2015г ; вдясно магнитограма на същата област (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 27 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 63 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 63 (по данни от 13
наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 113.
Днес, утре и на 29 декември слънчевата активност ще бъде умерена.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 55%, а
за голямо изригване от клас X е по 10% на ден. Вероятността за
протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за днес и утре и 10% за 29 декември.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 115, а на 29 декември около 120. Възможни са слаби или средни радиосмущения, свързани със
слънчеви изригвания от областите 2472 и 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на приекваториалния край на слънчевата коронална дупка
CH39 с отрицателна полярност през последното денонощие скоростта на
слънчевия вятър беше значително завишена и се колебаеше в диапазона
530-620 км/с. В момента тя е приблизително 530 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в диапазона между -7nT и +5nT. В момента Bz е приблизително -1nT.
Тази смутена до активна обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство предизвика около полунощ кратка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***).
Днес и утре до обяд скоростта на слънчевия вятър в околностите на
Земята постепенно ще спада. Утре Земята ще пресече секторан граница
на ММП с преход "-/+", след което ще попадне м зоната на действие на
слънчева коронална дупка с положителна полярност. В този сектор с
действащ CH HSS-ефект Земята ще остане и на 29 декември. В резултат
от това и през следващите два дни (и особено утре) ще има условия за
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слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средната планетарна геомагнитна обстановка
беше активна като около полунощ между 23ч и 2ч българско време имаше
кратка слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***). По
същото време и над България имаше слаба местна буря (за станция
Панагюрище K=5).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а на
29 декември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 29
декември тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 10% за утре, а за 29 декември тя е 5%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (K=6) за днес е
5%, а за утре и за 29 декември е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-27/13ч30мин (UT=11ч30мин)
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28 декември 2015г/13ч00мин: Активната област 2473 непрекъснато се

"преустройва": Възможни са слънчеви изригвания със средна и
голяма мощноост
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше две
изригваниs от слабия мощностен клас C с източници в активната
област 2473. По-значителното измежду тях (C8.0) достигна своя
максимум малко след полунощ в 02ч220мин българско време. До този
момент не е ясно дали това изригване не е било съпроводено от
изхвърляне на коронална маса (CME) и дали то е геоефективно.
Обновяването на изображенията от коронографите на борда на спътника
SOHO е преустановено в интервала между 2ч и 6ч българско време.
Това подсказва, че изображенията в момента се анализират от работния
екип. Фоновото ("базисно") ниво на слънчевият рентгенов поток е
около B5.
На слънчевия диск има 2 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо, където е групата
2473. В северното полукълбо е отслабващата група 2472, както и една
нов малък петнообразувателен център, който се формира североизточно
от нея. Областта 2473 през последното денонощие продължи да мени
своята структура. Тя изгуби своята "гама"- компонента и в момента е
от магнитен клас "бета-делта". Общата площ на петната в областта
2473 слабо намаля спрямо предното денонощие и в момента е около или
малко над 500 милионни части от слънчевия диск. Тя е сериозен
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M.
Областта 2473 би могла да генерира голямо изригване от клас X,
както и протонна (СЕЧ) ерупция.

Групата петна AR12473 (2473) на 28 декември 2015г
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Слънчевият диск на 28 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин също е 67 (по данни от 14
наблюдения). Волфовото число е около 45. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 106.
Днес, утре и на 30 декември слънчевата активност ще бъде умерена.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 55%, а
за голямо изригване от клас X е по 10% на ден. Вероятността за
протонна (СЕЧ) ерупция е 5% за днес и по 10% за утре и за 30
декември. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 30 декември ще бъде
около 110. Възможни са радиосмущения, свързани със слънчеви
изригвания в областта 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше все още
завишена, но в процес на спадане. От 550 км/с вчера по обяд днес тя
"слезе" до около 450 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 440 км/с. През този период концентрацията на частиците
на слънчевия вятър в околностите на Земята нарастна почти трикратноот 3 протона/cm^3 до 10 протона/cm^3. Това показва, че Земята вече
излиза от зоната на влияние на слънчевата коронална дупка CH39 и
свързания с нея CH HSS- ефект. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в тесен диапазон
около нулата (между -3nT и +3nT). В момента Bz е приблизително
+0.5nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще продължи да се успокоява. На 30 декември скоростта
на слънчевия вятър отново ще тръгне нагоре под влияние на слабо
изразена коронална дупка с положителна полярност. Във връзка с това
в рамките на 3-дневната прогноза (28-30 декември) ще има условия за
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слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие средната планетарна геомагнитна обстановка
беше спокойна. Геомагнитни смущения бяха регистрирани само над
отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 30 декември тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини днес е 30%, а за утре и за
30 декември тя е по 20% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е 10% за днес, а за утре и за 30 декември тя
е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 декември) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за слънчева протонна (СЕЧ) ерупция и радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-28/13ч00мин (UT=11ч00мин)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/12/21-2015/12/28)
Волфовото число за седмицата 14 декември - 20 декември 2015г е 32 +
17/-12; по новата система 51+ 27/-19)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще се определя преди
всичко от новия активен център AR12472 (2472). С известна
предпазливост (тъй като намирайки се днес (21 декември)на
североизточния край на слънчевия диск все още струкутрата на тази
област не се вижда добре) може да се каже, че еруптивната активност
ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригвания от
средния мощностен клас M е между ниска и умерена. Вероятността за
големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции е
много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде предимно умерена.
Прогнозираните стойности на новото Международно число на слънчевите
петна ще са в границите от 30 до 55. Стойностите на Волфовото число
са около 1.5 пъти по-ниски. Съответният американски
петнообразувателен индекс (Боулдърското число) е близък по стойност
до новото Международно число на слънчевите петна.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта
над полярните райони ще е завишен около 21-22 декември.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде близо до
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или повисока) е много ниска.
Геомагнитната обстановка на средни ширини ще бъде активна (до ниво
на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; G2)) на 21
декември. Това е във връзка със срещата на Земята с облаци коронална
маса (CME), изхвърлени от Слънцето на 16 декември. През останалите
дни от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена.
От 14 декември Земята се намира в сектор на междупланетното
магнитно поле (ММП) със знак "-". Земята ще пресече секторна граница
на ММП с преход "-/+" на 23 декември.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-21/23ч00мин (UT:21h00min)
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29 декември 2015г/12ч45мин: Продължително слънчево M1.8 -

изригване. 2015 година си отива с геомагнитна буря?
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше умерена. Вчера
рано следобяд активната област 2473 генерира продължително
изригване със средна мощност. Максимума си (M1.8) то достигна в
14ч50мин българско време. Рентгеновото изригване бе съпроводено с
радиоизбухване от IV тип и протонна (СЕЧ) ерупция. В резултат на
това поотокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита, измервано от спътника GOES-13, нарастна
вчера следобяд и през нощта до 15-20 пъти спрямо обичайния фон, но
остана под прага за слаба радиационна буря (S1). Наблюдавано е и
изхвърляне на коронална маса (CME). На получените изображения от
коронографите LASCO_C2 и LASCO_C3 на борда на спътника SOHO то се
вижда като "частично хало". Движението на плазмения облак е насочено
предимно на югозапад, но се очаква той частично да засегне и Земята
на 30 и 31 декември. Около максималната фаза на изригването е
регистрирано и значително покачване на слънчевия радиопоток близо до
честотата f-3GHz ("ten-flare")(***!!!***). В максималната си фаза
това нарастване надхвърли около 3 пъти слънчевия радиоиндекс F10.7.

Слънчево M1.8- изригване на 28 декември
2015г (SDO/AIA)
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Изхвърляне на коронална маса (CME) на
28 декември 2015г (SOHO/LASCO_C2)
Освен споменатото изригване със средна мощност областта 2473
генерира и 3-4 изригвания от слабия мощностен клас C. Фоновото
("базисно") ниво на слънчевият рентгенов поток е около B6.
На слънчевия диск има две
групи петна. По площ преобладават
петната в южното полукълбо, където е групата 2473. В северното
полукълбо е силно отслабналата вече група 2472. Областта 2473 е от
магнитен клас "бета-делта". Общата площ на петната в областта 2473 е
около или малко над 500 милионни части от слънчевия диск. Тя е
сериозен потенциален източник за изригвания от средния мощностен
клас M. Областта 2473 би могла да генерира голямо изригване от клас
X, както и нова протонна (СЕЧ) ерупция.
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Слънчевият диск на 29 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 56 (по данни от 10
наблюдения). Волфовото число е около 40. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 113.
Днес, утре и на 31 декември слънчевата активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 50%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 10% за всеки един от трите дни (29,30 и 31 декември).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 31 декември ще бъде около
110. Възможни са радиосмущения, свързани със слънчеви изригвания в
областта 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
граничния диапазон между спокойните и леко завишените нива (380-450
км/с). В момента тя е приблизително 390 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в тесен диапазон около нулата (между -3nT и +3nT). В момента Bz е
приблизително -0.5nT.
Днес скоростта на слънчевия вятър и интензитета на ММП в околностите
на Земята ще бъдат предимно в спокойните си граници. Утре около обяд
или следобяд до Земята ще достигне периферната част на изхвърления
вчера в резултат от M1.8- изригване слънчев плазмен облак (CME).
Той ще оказва влияние на земната магнитосфера и на 31 декември. Във
връзка с това геомагнитната обстановка днес ще бъде предимно
спокойна, а утре и на 31 декември тя ще бъде активна, включително до
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;
G2)(***!!!***).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие

геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита вчера следобяд и през нощта нарастна около 1520 пъти спрямо обичайния фон в резултат от слънчевата протонна
(СЕЧ)ерупция вчера рано следобяд. Той обаче не достигна прага на
слаба радиационна буря (S1). Късно през нощта СЕЧ-потокът започнна
да спада.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, утре
- между спокойна и планетарна геомагнитна буря със средна мощност
(Kp=6; G2)(***!!!***), а на 31 декември - между смутена и слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1)(***!!!***). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, а за утре и за
31 декември тя е по 40% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е 5% за днес, 25%- за утре и 20% за 31
декември. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на
средни ширини (K=6) е по 5% за утре и за 31 декември, а за днес тя е
пренебрежима.
Днес и утре потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде завишен спрямо
обичайния фон, но с тенденция към спадане. В случай, че няма нова
слънчева протонна СЕЧ - ерупция на 31 декември той ще бъде близо до
околофоновото ниво. В случай обаче на нова протонна ерупция от
слънчевата активна област 2473 той ще нарастне отново. Вероятността
за радиационна буря е относително малка в рамките на 3-дневната
прогноза, но не бива и съвсем да се изключва. Последната е около или
под 10%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-29/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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30 декември 2015г/12ч45мин: Вероятността за геомагнитна буря със

средна мощност на средни ширини за тази вечер е 50% според
SWPC
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше 3
изригвания от слабия мощностен клас C. Техен източник беше активната
област 2473. Сред тях относитерно повече се откроява C6.8изригването, което стана вчера около обяд и достигна максималната си
фаза в 12ч10мин българско време. Спокойното ("базисно ") ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B3.0. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две
групи петна. По площ преобладават
петната в южното полукълбо, където е групата 2473. В северното
полукълбо все още се вижда групата 2472. И двата активни центъра са
в процес на отслабване. Областта 2473 изгуби своята "делта"компонента и вече е от магнитен клас "бета". Общата площ на петната
в тази област спадна до около 400-450 милионни части от слънчевия
диск. Въпреки това областта 2473 все още остава сериозен потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас M. Тя би могла да
генерира и голямо изригване от клас X, както и нова протонна (СЕЧ)
ерупция.

Слънчевият диск на 30 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 54 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 33 (по данни от 11
наблюдения). Волфовото число е около 20. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 102.
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Днес, утре и на 1 януари слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
50%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 10% за всеки един от трите дни (30 и 31 декември и 1
януари). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 1 януари около 110. Възможни са радиосмущения, свързани със слънчеви
изригвания в областта 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта
граничния диапазон между спокойните
км/с). В момента тя е приблизително
компонента (Bz) на междупланетното
в сравнителнно тесен диапазон около
момента Bz е приблизително +2.0nT.

на слънчевия вятър беше в
и леко завишените нива (370-420
370 км/с. Вертикалната
магнитно поле (ММП) се колебаеше
нулата (между -4nT и +3nT). В

Днес до следобяд или привечер скоростта на слънчевия вятър и
интензитета на ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно в
спокойните си граници. По-късно (най-вероятно привечер) до Земята
ще достигне част от фронта на изхвърления от Слънцето на 28 декември
в резултат от M1.8- изригване слънчев плазмен облак (CME). Той ще
оказва влияние на земната магнитосфера и на 31 декември. На 1 януари
влиянието на плазмения облак ще отслябне, тъй като той вече ще е
подминал Земята. Тогава обаче ще започне да действа CH HSS- ефект,
причинен от слънчева коронална дупка с положителна полярност, която
ще заеме геоефективна позиция. Във връзка с това геомагнитната
обстановка днес до следобяд ще бъде предимно спокойна, а привечер
рязко ще се активизира, включително до планетарна геомагнитна буря
със средна мощност (Kp=6; G2)(***!!!***). Утре геомагнитната
активност също ще бъде значителна и ще достига до ниво на слаба
планетарна буря (Kp=5; G1)(***!!!***). На 1 януари се очаква
среднопланетарната геомагнитна обстановка да е смутена.
(През последните 12 часа Центърът за прогнози на космическото време
в Боулдър (SWPC- Space Weather Prediction Center) на базата на найпоследния числен модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) коригира
прогнозите си за геомагнитна активност за тази вечер към по-високи
нива в сравнение с първоначало направените вчера. Съгласно
коригираната прогноза тази вечер е възможна мощна планетарна
геомагнитна буря (Kp=7; G3) (***!!!***).)
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Параметри на слънчевия вятър в околностите на Земята според числения
модел WSA Enlil от 28 декември 2015г за периода 27 декември- 3
януари. Със стрелки са показани концентрацията на протоните в
слънчевия вятър (първият панел отгоре надолу) и скоростта на същия
(на четвърти панел) в околностите на Земята на 30 декември в 18ч по
Гринвич, т.е.20ч българско време. (SWPC/WSA Enlil)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие

геомагнитната обстановка беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше много слабо завишен (около 2 пъти над
обичайния фон), но с тенденция към спадане.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и планетарна
геомагнитна буря с голяма мощност (Kp=7; G3) (***!!!***), утре между смутена и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
G1)(***!!!***), а на 1 януари тя ще е между спокойна и активна. През
следващата, както и в новогодишната нощ се очаква мощна аврорална
активност над полярните райони на Земята. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, за утре е 45%,
а за 1 януари тя е 30% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е 35% за днес, 30%- за утре и 15% за 1 януари.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини
(K=6) е 50% за днес, 5% - за утре, а за 1 януари е пренебрежима.
Днес и утре потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде все още леко
завишен спрямо обичайния фон, но с тенденция към спадане. В случай,
че няма нова слънчева протонна СЕЧ - ерупция утре той ще бъде близо
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до околофоновото ниво. В случай обаче на нова протонна ерупция от
слънчевата активна област 2473 СЕЧ-потокът ще нарастне отново.
Вероятността за радиационна буря е относително малка в рамките на
3-дневната прогноза (30 декември- 1 януари), но не бива и съвсем да
се изключва. Последната е около или под 10%.
HELIOTA®AXY.COM - ЦССЗМ Ст.Загора
2015-12-30/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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31 декември 2015г/12ч45мин: Планетарно геомагнитно смущение

(Kp=4)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
Слънчевата активност през изминалото денонощие беше ниска. Имаше две
изригвания от слабия мощностен клас C. Техен източник беше активната
област 2473. Първото (C1.1) достигна своя мяксимум приблизително 21ч
българско време, а второто (C4.3)- около половин час след полунощ.
Спокойното ("базисно ") ниво на слънчевия рентгенов поток е около
B3.0. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск остана само групата 2473 в южното полукълбо. Тя
загуби обаче голям брой от петната си и се съкрати по площ. В
момента заема около 200-250 милионни части от слънчевия диск. Тя има
"класическа" биполярна магнитна струкутра ( магнитен клас "бета").
Областта 2473 все още остава сериозен потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M. 2473 би могла да генерира и
голямо изригване от клас X, както и протонна (СЕЧ) ерупция.

Слънчевият диск на 31 декември 2015г (SDO)
Боулдърското число е 34 (по данни от снощи). Новият Брюкселски
петнообразувателен индекс тази сутрин е 19 (по данни от 14
наблюдения). Волфовото число е около 15. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 98.
Днес, утре и на 2 януари слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 40% за
днес, 30% за утре и 25% за 2 януари. Вероятността за голямо
изригване от клас X е 5% за днес, а за утре и за 2 януари е
пренебрежима. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 15% за
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всеки един от трите дни (31 декември, 1 и 2 януари). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 2 януари ще е около 105. Възможни са
радиосмущения, свързани със слънчеви изригвания в областта 2473.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера от обяд до 2ч през нощта бълргарско време скоростта на
слънчевия вятър беше почти постоянна и много слабо се колебаеше
около стойността 380 км/с. След това тя нарастна в резултат от
срещата с изхвърлен на 28 декември от Слънцето плазмен облак (CME)
до 480-490 км/с. Това обаче е значително по-малко от първоначално
прогнозираната стойност от 600 км/с каквато се получаваше от
числения модел на слънчевия вятър (WSA Enlil). В момента скоростта
на слънчевия вятър е приблизително 460 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) беше много
близка до 0 снощи до 2ч бълтарско време. След това тя започна бързи
колебания в диапазона между -11nT и +10nT. В момента Bz e равна на
+9nT. Недостатъчно високата скорост на слънчевия вятър не позволи
геомагнитната активност да достигне до високи нива. През последните
25 часа имаше два 3-часови периода с планетарни геомагнитни
смущения.
Днес и частично утре скоростта на слънчевия вятър ще остане леко
завишена под влияние на отминаващия Земята слънчев плазмен облак.
Утре обаче нашата планета ще попадне в зоната на действие на
дългоживуща магнитно активна област (CIR), която е пред слънчева
коронална дупка с положителна полярност. Ето защо днес и утре все
още е възможна по-значителна геомагнитна активност (до малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***)). На 2 януари са
възможни планетарни геомагнитни смущения (Kp=4).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Планетарни геомагнитни смущения имаше снощи
между 2ч и 5ч и тази сутрин между 8ч и 11ч българско време. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

на

Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; G1) (***!!!***),а на 2
януари тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 45%, а за 2 януари
тя е 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 35%, за утре е 25%, а за 2 януари е 20%. Вероятността за
гомагнитна буря със средна мощност на средни шиирини е по 5% за
всеки един от трите дни (31 декември, 1 и 2 януари).
В рамките на 3-дневната прогноза (31 декември - 2 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността
за радиационна буря е относително малка, но не бива и съвсем да се
изключва. Последната е около или под 10% на ден.
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2015-12-31/12ч45мин (UT=10ч45мин)
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22 януари 2015г/14ч15мин: Слънчевата активност е умерена,
геомагнитната обстановка е смутена
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази
сутрин, около 7ч45мин българско време новоизгряващ активен център на
югоизточния край на слънчевия диск (вероятно старата област
2251)генерира изригване със средна мощност (M1.4). През последните
24 часа в същия район имаше и около 10-12 изригвания от слабия
мощностен клас C. Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B6-B7. Не са регистрирани изхвърляния на корононална
маса (CME) по посока на Земята.

M1.4-изригване на 22 януари

2015г(SDO)

На слънчевия диск има 3 регистрирани и две нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора е
само групата 2267. В южното полукълбо са 2265,2266 + двете
новаизгряващи групи. Едната от тях (по-северната) е източникът на
почти всички изригвания от последното денонощие. Всички останали
групи петна са в процес на отслабване.
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Слънчевият диск на 22 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 50. Съответното Волфово число е приблизително
41-42. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 124.
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 25%, а за голямо изригане от клас X е
по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре
ще е 130, а на 24 януари ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на CH HSS-ефект , причинен от южната слънчева полярна
коронална дупка, през последното денонощие скоростта на слънчевия
вятър нарастна и беше в диапазона 450-550 км/с. В момента тя е около
490 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се променяше в широк диапазон под и над нулата. Вчера
след 14ч българско време тя беше отрицателна, достигайки до
максимална отрицателна (южна ориентация) стойност от -15nT. В
момента тя е -5 nT. Тази обстановка създаде условия за геомагнитна
активност през последното денонощие.
Днес, утре и на 24 януари под влияние на продължаващ
CH HSSефект обстановката в прилежащото към Земята междупланетно
пространство ще бъде предимно смутена. Това предполага, че
геомагнитната обстановка може да достига до активни нива,
включително и до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
На два пъти 3-часовият планетарен Kp индекс достигна бал 4. Това
стана снощи между 20ч и 23ч и впоследствие между 1ч и 4ч българско
време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера
между 17ч и 23ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 24 януари геомагнитната обстановка ще бъде между
смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 30% , а за малка геомагнитна буря на средни ширини е
по 15% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-22/14ч15мин (UT= 12h15min)
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23 януари 2015г/11ч30мин: Леко ускорен слънчев вятър. Очаква се

геомагнитна буря на 25 януари
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от клас C, чийто източник беше новорегистрираната
вчера група петна 2268. Най-значимото измежду тях (C4.9) стана тази
нощ около 3ч българско време. Средното "базисно" ниво на слънчевия
рентгенов поток е с видима тенденция към спад и през последните
часове е около B4-B5. През последните 24 часа не са регистрирани
изхвърляния на корононална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора ся групата петна 2267 и
новата 2269. В южното полукълбо са 2266 и регистрираната вчера
група 2268. Последната е източникът на почти цялата еруптивна
активност на Слънцето през последните 2-3 дни. Всички останали
групи петна са спокойни и стабилни.

Слънчевият диск на 23 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 63. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 119.

Волфово число е

43.

В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, а за голямо изригане от клас X е
по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Според Центъра за прогнози
на космическото време в Боулдър радиоиндексът F10.7 утре ще е 125, а
на 25 януари ще бъде около 130. По наше мнение и през двата дни той
ще бъде близо до 120.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на CH HSS-ефект , причинен от южната слънчева полярна
коронална дупка, през последното денонощие скоростта на слънчевия
вятър беше леко завишена и се колебаеше в диапазона 400-500 км/с. В
момента тя е около 420 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше предимно отрицателна (т.е.
ориентирана на юг). В момента тя е +2nT. Тази обстановка създаде
предпоставки за геомагнитни смущения над някои райони на Земята.
Днес, утре и на 25 януари под влияние на продължаващ и дори
усилваващ се CH HSS-ефект условията в прилежащото към Земята
междупланетно пространство ще бъдат предимно смутени и активни. Това
предполага, че геомагнитната обстановка може да достига до активни
нива, включително и до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал
G1) на 25 януари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб и само над изолирани райони имаше смутени
периоди. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 25 януари геомагнитната обстановка ще бъде между
смутена и активна. На 25 януари е възможна и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 30% за днес и утре и
40% за 25 януари. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 15% за днес и утре и 20% за 25 януари. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;бал G2)(***!!!***) на 25
февруари е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-23/11ч30мин (UT= 09h30min)
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24 януари 2015г/12ч15мин: Слънчевият вятър остава леко смутен.

Очаква се геомагнитна буря утре и на 26 януари
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от клас C, чийто източник беше областта 2268.
Най-значимото измежду тях (C3.7) стана вчера следобяд около
15ч50мин българско време. Средното "базисно" ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B4-B5. През последните 24 часа не са
регистрирани изхвърляния на корононална маса (CME) по посока на
Земята
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2267 и
2269. В южното полукълбо са 2266 и 2268. Регистрираното вчера
единично петно 2270 днес не се вижда. Областта 2268 е от магнитен
клас "бета-гама". Тя е източникът на почти цялата еруптивна
активност на Слънцето през последните дни. Всички останали групи
петна са спокойни и стабилни.

Слънчевият диск на 24 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 70. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 120.

Волфово число е

43.

В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, а за голямо изригане от клас X е
по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре
ще е 125, а на 26 януари ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Действащият от два дни CH HSS-ефект през последното денонощие
отслабна и скоростта на слънчевия вятър спадна, но все пак остана
леко завишена. Тя беше предимно в диапазона 360-440 км/с. В момента
е около 380 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазон от по няколко нанотесли
под и над нулата. В момента тя е -3nT.
Днес условията в прилежащото към Земята междупланетно пространство
ще останат леко смутени. Във връзка с очаквано ново усилване на
влиянието на южната слънчева полярна коронална дупка утре и на 26
януари се очаква допълнително активизиране. Ето защо е много
вероятно през следващите два дни геомагнитната обстановка да
достигне до активни нива, включително и до малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна .
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена, а
утре тя ще е между спокойна и активна, включително и до ниво на
малка геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***). На 26 януари тя ще
е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е 15% за днес и по 40% за утре и за 26 януари.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 5% за
днес и по 20% за утре и за 26 януари. Вероятността за геомагнитна
буря със средна мощност (Kp=6;бал G2)(***!!!***) по е 5% за утре и
за 26 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-24/12ч15мин (UT= 10h15min)
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25 януари 2015г/13ч15мин: Слънчевата южна полярна коронална дупка

може да предизвика геомагнитна буря днес и утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от най-ниската част на клас C. Техни източници
бяха областите 2264 (на западния лимб) 2268. Средното "базисно"
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4-B5. През последните
24 часа не са регистрирани изхвърляния на корононална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
е 2269, както и една новосформираща се група североизточно от нея.
В южното полукълбо са 2266 и 2268. Областта 2268 е от магнитен клас
"бета-гама". Като цяло всички наблюдавани групи петна са спокойни.

Слънчевият диск на 25 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 57. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 126.

Волфово число е

39.

В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, а за голямо изригане от клас X е
по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре
ще е 135, а на 27 януари ще бъде около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър

беше предимно в тесен диапазон между
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340 и 380 км/с. В момента е около 360 км/с.
Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона между -4nT и +4nT. В момента тя е +2nT.

Слънчевите коронални дупки на 25
януари 2015г (SDO/AIA)
Във връзка с очаквано ново усилване на влиянието на южната слънчева
полярна коронална дупка днес следобяд и утре се очаква активизиране
на обстановката в прилежащото към Земята междупланетно пространство
(CH HSS -ефект). Знакът на вертикалната (Bz) компонента на ММП се
очаква да бъде предимно отрицателен (т.е. с ориентация на юг). (Това
очакване е според последния бюлетин от снощи 2ч българско време на
Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър.) Във връзка с
това е много вероятно днес и утре геомагнитната обстановка да
достигне до активни нива, включително и до малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1). На 27 януари се очаква постепенно
успокояване на параметрите на слънчевия вятър и ММП.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над изолирани райони над Земята тя беше
смутена или активна. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
включително и до ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5;бал
G1)(***!!!***). Утре тя ще е между смутена и малка геомагнитна буря
(Kp=5;бал G1)(***!!!***). На 27 януари геомагнитната обстановка ще
е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 40% за днес и утре, а за 27 януари тя е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 20% за
днес и утре и 5% за 27 януари. Вероятността за геомагнитна буря със
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средна мощност (Kp=6;бал G2)(***!!!***) е по 5% за днес и утре.
В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-25/13ч15мин (UT= 11h15min)
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26 януари 2015г/12ч30мин: Нови групи слънчеви петна. Геомагнитна

активност имаше само на високи ширини
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от най-ниската част на клас C (в диапазона C1.0 C2.0). Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток беше
около B4-B5, но през последните часове нарастна и доближи C1.0.
Вчера следобяд на изображенията от коронографа LASCO_C2 на борда на
спътника SOHO бяха наблюдавани две изхвърляния на корононална маса
(CME) - едното в югоизточната част на слънчевия диск, а източникът
на второто изглежда е бил непосредствено зад североизточния лимб.
Счита се, че първопричините за двете явления са избухвания на
протуберанси. Анализът на изображенията показа, че плазмените облаци
се движат встрани от посоката към Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и три нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора са
2269, новорегистрираната 2271, която е разположена североизточно от
нея и едно новоизгряващо единично петно близо до североизточния
лимб. В южното полукълбо са 2268 и още две нови групи петна,
разположени съвсем близо до екватора. Областта 2268 е от магнитен
клас "бета-гама". Като цяло всички наблюдавани групи петна са
спокойни.

Слънчевият диск на 26 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 65. Съответното Волфово число е 80 (според
нас тази стойност е въз основа на по-късно получени данни от днес).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 126.
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В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) за днес и и утре е по 25%, а за 28 януари е
тя 30%. Вероятността за голямо изригане от клас X е по 5% на ден.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 140, а на 28 януари
ще бъде около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър много бавно тръгна нагоре, но остана
ниска и през последното денонощие беше в диапазона между 330 и 400
км/с. В момента е около 370 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) обаче се колебаеше в доста
широк диапазон от двете страни на нулата, достигайки до максимална
отрицателна стойност от около -10nT. Това обаче се оказа достатъчно
за изолирани активни и смутени периоди над отделни станции на високи
ширини. Предварително очакваната планетарна геомагнитна буря или
поне суббуря не се получи.
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър ще се запазят предимно
такива, каквито са в момента. На 28 януари скоростта на слънчевия
вятър ще се повиши , а вертикалната (Bz) компонента ще достигне
през определени периоди до високи отрицателни стойности (южна
полярност). Земята ще попадне в зоната на действие на дългоживуща
слънчева магнитно активна област ("рекурентна област"). След това
влияние ще започне да оказва изтегленият по посока на екватора
"език" на южната слънчева полярна коронална дупка (CH HSS- ефект).
Геомагнитната активност ще нарастне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над изолирани райони над Земята тя беше
смутена или активна. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ше бъде спокойна, а на 28
януари тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за днес и утре,
за 28 януари е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима за днес и утре. Същата е 5% за 28
януари.

а

В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-26/12ч30мин (UT= 10h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/01/26 - 2015/02/02)
През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
ниска . Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е
между ниска и умерена. Вероятността за големи изригвания от клас X,
както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е между много ниска и ниска.
Основни потенциални центрове на еруптивна активност през седмицата
ще бъдат областите AR12268 (2268)и AR12271 (2271).
Петнообразувателната активност се очаква да бъде умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 40 до
80. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде предимно около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е малка.
През седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде между
спокойна и активна . Главният потенциален източник на активност е
високоскоростен поток в слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата
южна полярна коронална дупка (CH HSS-ефект)
Поради проблеми с линка към сървера на ИЗМИРАН информация относно
датите за пресичане от Земята на секторни граници на междупланетното
магнитно поле (ММП) ще бъде дадена допълнително.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-27/14ч45мин (UT:12h45min)
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27 януари 2015г/13ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър

нарастна.

Слаба геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Импулсно изригване със средна мощност (~ M1.1) имаше вчера около
18ч45мин в областта 2268. Не са наблюдавани съпътстващи явления.
Имаше няколко изригвания от най-ниската част на клас C (в диапазона
C1.0 - C2.0). Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток
е около C1.0. През последните 24 часа не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.

M1.1-изригване на 26 януари 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора са
2269, 2271 и регистрираната вчера 2272. В южното полукълбо са 2268,
новорегистрираната 2273 + две нови групи. Едната от тях, разположена
западно от 2268 се разрастна доста бързо. Областите 2268 и 2271 са
от магнитен клас "бета-гама". 2268 е най-значимият потенциален
източник на средни и умерено-мощни изригвания (клас M).
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Слънчевият диск на 27 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 110. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 146.

Волфово число е

90.

В рамките на 3-дневната прогноза (27, 28 и 29 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 30%, а за голямо изригане от клас X е
по 5% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 29 януари ще бъде около 160.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
След полунощ скоростта на слънчевия вятър започна бързо да расте и
рано тази суутрин достигна 520 км/с. След това леко спадна и в
момента е около 450 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя значителни колебания
(между -5 и +10nT). В момента е около +1nT. Това създаде условия за
слабо активизиране на геомагнитната обстановка.
Днес, утре и на 29 януари под влияние на голямата слънчева южна
полярна коронална дупка (CH HSS- ефект) обстановката в билзкото до
Земята междупланетно пространство ще бъде смутена. Скоростта на
слънчевия вятър ще достига до 500-550 км/с. Това ще поддържа условия
за геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спмутена.
Вчера между 11ч и 14ч българско време планетарният Kp индекс
достигна бал 4(суббуря). От снощи има някакъв проблем с връзката към
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сайта на Националния индтитут по геофизика, геодезия и география към
БАН и не разполагаме с актуални геомагнитни данни за станция
Панагюрище.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес,утре и на 29 януари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 30% за днес и 29 януари, и 20% за утре. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е 15% за днес, 5% за
утре и 10% за 29 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-27/13ч00мин (UT= 11h00min)
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28 януари 2015г/13ч00мин: Две изригвания със средна мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Две
изригвания със средна мощност (M1.4 и M1.0)имаше тази сутрин в
района на групата петна 2268. Техните максимуми бяха достигнати
съответно около 6ч30мин и 7ч30мин българско време. До този момент
няма данни за съпътстващи явления. Имаше няколко изригвания от
клас C. Техните източници бяха групата 2268 и една новоизгрямаща
област на североизточния край на слънчевия диск. Средното "базисно"
ниво на слънчевия рентгенов поток е около C1.3 - C1.4. През
последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.

M1.4-изригване на 28 януари 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 6 регистрирани и три нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора са
2269, 2271, 2272 и една новоизгрямаща група на североизточния край
на слънчевия диск. В южното полукълбо са 2268, 2273,
новорегистрираната 2275 + две нови групи петна. Областите 2268, 2271
и 2275 са от магнитен клас "бета-гама". И трите нарастнаха слабо
през последното денонощие. 2268 е най-значимият потенциален източник
на средни и умерено-мощни изригвания (клас M). Тя в момента е в
отлична геоефективна позиция.
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Слънчевият диск на 28 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 119. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 155.

Волфово число е

108.

В рамките на 3-дневната прогноза (28, 29 и 30 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, а за голямо изригане от клас X е
по 10% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 30 януари ще бъде около 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие поради CH HSS-ефект, свързан със
слънчевата южна полярна коронална дупка скоростта на слънчевия вятър
беше леко завишена и се колебаеше предимно в диапазона 450-500км/с.
В някои моменти тя достиаше до 550 км/с. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 440 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше както в
положителна (северна), така и в отрицателна (южна) посока. Тази
сутрин тя достигна -7 до -8nT. В момента Bz е около +1nT. Това
създаде условия за активизиране на геомагнитната обстановка през
последното денононщие над отделни райони на Земята.
Днес, утре и на 30 януари под влияние на голямата слънчева южна
полярна коронална дупка обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде смутена. Скоростта на слънчевия
вятър ще достига до 500-550 км/с. Това ще поддържа условия за
геомагнитна активност.
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спмутена.
Над отделни райони на Земята, главно в полярните и приполярните
райони имаше геомагнитни смущения. Наблюдавана е и аврорална

519

активност. Продължава проблемът с връзката към сайта на Националния
индтитут по геофизика, геодезия и география към БАН и не разполагаме
с актуални геомагнитни данни за станция Панагюрище.

Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над гр. Феърбанкс (Аляска).
Снимка:Ян Джонсън (solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Утре и
на 30 януари тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20% и по 30% за
утре и за 30 януари. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е 5% за днес, 10% за утре и 15% за 30 януари.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-28/13ч00мин (UT= 11h00min)
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29 януари 2015г/12ч00мин: В центъра на вниманието: Новата активна

област AR12277 (2277) и южната полярна коронална дупка
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Импулсно изригване със средна мощност (M1.0) имаше тази нощ в
23ч40мин българско време в района на новата активна област 2277 на
североизточния край на слънчевия диск. Имаше няколко изригвания от
клас C. Източникът им беше главно областта 2277. От своя страна
областта 2268 генерира продължително C8- изригване рано тази сутрин
около 7ч българско време. Средното "базисно" ниво на слънчевия
рентгенов поток е около C1.0. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
са 2271, 2272 и новорегистрираната 2277. В южното полукълбо са 2268,
2273, регистрираните вчера 2275 и 2276 + една нова група петна,
разположена източно от последната. Областите 2268, 2271 и 2275 са от
магнитен клас "бета-гама". 2268 е най-значимият потенциален източник
на средни и умерено-мощни изригвания (клас M). Тя е и слаб
потенциален източник на изригвания от клас X, както и на протонна
(СЕЧ)ерупция. Тя в момента е в отлична геоефективна позиция. Засега
не е още точно известен магнитния клас на 2277. Очевидно е обаче,
че тази област е със сложна магнитна структура и има потенциал наймалко за изригвания от клас M.

Групата петна AR12277(2277)на 29 януари
2015г (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 29 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 140. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 161.

Волфово число е

103.

В рамките на 3-дневната прогноза (29, 30 и 31 януари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 40%, а за голямо изригане от клас X е
по 10% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за
всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 31 януари ще
бъде около 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие поради CH HSS-ефект, свързан със
слънчевата южна полярна коронална дупка скоростта на слънчевия вятър
остана леко завишена и се колебаеше предимно в диапазона 370450км/с. Преобладавашата тенденция обаче беше към спадане. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 370 км/с.
Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона от -5nT до +5nT. В момента Bz е около +4nT.
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Южната полярна коронална дупка на
29 януари 2015г (SDO/AIA)
Днес, утре и на 31 януари под влияние на голямата слънчева южна
полярна коронална дупка обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде смутена. Скоростта на слънчевия
вятър ще достига на моменти до 500-550 км/с. Това ще поддържа
условия за значителна геомагнитна активност, особено утре и на 31
януари.
ГЕОФИЗИЧНА ОБСТАНОВКА
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна.
Над отделни райони на Земята имаше геомагнитни смущения. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше съвсем слабо завишен (до 2-2.5 пъти)
спрямо обичайния фон. Най-вероятно някое от станалите през
последното денонощие слънчеви изригвания е било съпроводено и от
слаба протонна (СЕЧ) ерупция.
Днес, утре и на 31 декември геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна. Утре и на 31 януари е възможна и слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***). Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25% и по 35% за
утре и за 31 януари. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е 5% за днес и по 20% за утре и за 31 януари.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;бал
G2)(***!!!***) за утре и за 31 януари е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 януари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е малка.
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30 януари

2015г/12ч00мин: Умерена слънчева активност и

геомагнитна суббуря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше 4
изригвания със средна мощност, чиито източник беше областта 2268.
Първото от тях (M2.1) стана вчера по обяд около 13ч30мин българско
време. Второто (M2.0) беше през нощта. То достигна своя пик в 02ч32
мин бълг.време. Третото и четвъртото (и двете с показатели около
M1.3-M1.4) станаха тази сутрин и достигнаха максимумите си
приблизително в 07ч40мин и 08ч00мин. Не са регистрирани съпътстващи
явления при тези изригвания.
Имаше и десетина изригвания от клас
C. Източниците им бяха областите 2268, 2271, 2277, както и район,
намиращ се източно от (или в източния край) на 2277. Средното
"базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около C1.0. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 8 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са 2271, 2272 и 2277. В
южното полукълбо са 2268, 2273, 2275, 2276 и новорегистрираната
2278. Номерираната по-рано група 2277 в момента не се вижда.
Областите 2268, 2271, 2275 и 2277 са от магнитен клас "бета-гама".С
изключение на 2275 те са в процес на бавно нарастване. 2268 и 2277
са най-значимите потенциални източници на средни и умерено-мощни
изригвания (клас M). Те са и слаби потенциални източници на големи
изригвания от клас X, както и на протонни (СЕЧ)ерупции. Областта
2268 все още е в много добра геоефективна позиция.

Слънчевият диск на 30 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 181. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 170.
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Волфово число е

120.

В рамките на 3-дневната прогноза (30 и 31 януари и 1 февруари)
слънчевата активност ще е предимно умерена. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M) е по 50%, а за голямо
изригане от клас X е по 10% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е 5% за днес и по 10% за утре и за 1 февруари.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 1 февруари ще бъде около 170.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие поради CH HSS-ефект, свързан със
слънчевата южна полярна коронална дупка скоростта на слънчевия вятър
остана леко завишена и се колебаеше предимно в диапазона 370440км/с. Преобладавашата тенденция беше към бавно нарастване. В
момента скоростта на слънчевия вятър е около 430 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се променяше в диапазона от -5nT до +5nT. В момента Bz е около +1nT.
Днес, утре и на 1 февруари под влияние на голямата слънчева южна
полярна коронална дупка обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде силно смутена. Скоростта на
слънчевия вятър ще достига до 500-550 км/с, а не е изключено на
моменти и да надхвърля 600 км/с. Това ще поддържа условия за
значителна геомагнитна активност, особено днес и утре.
ГЕОФИЗИЧНА ОБСТАНОВКА
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше местни
геомагнитни бури. Над България геомагнитната обстановка беше
смутена. Снощи между 20ч и 23ч българско време местният K-индекс в
Панагюрище достигна бал 4.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше съвсем слабо завишен (до 3 пъти) спрямо
обичайния фон. Тенденцията е той слабо да нараства и през днешния
ден, но е малко вероятно да достигне праговото ниво S1 за слаба
радиационна буря.
Днес, утре и на 1 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна, включително днес и утре може да достигне до ниво
на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 35% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 20% за днес и утре и е 10% за 1 февруари.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;бал
G2)(***!!!***) за днес и утре е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 януари - 1 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около или малко над обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-30/12ч00мин (UT= 10h00min)
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31януари 2015г/13ч45мин: 25% вероятност за изригване от клас X
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Импулсно изригване със средна мощност (M2.4) имаше вчера в района на
групата петна 2277. Неговият пик беше в 14ч32мин българско време.
Имаше и няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Техни
източници бяха областите 2268, 2276 и 2277. Средното "базисно"
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B8. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока
на Земята.
На слънчевия диск има 7 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са 2271, 2272 и 2277. В
южното полукълбо са 2268, 2273, 2275 и 2276. Областите 2268, 2271 и
2277 са от магнитен клас "бета-гама", а 2275 "слезе" с един клас
по-надолу до "бета". 2268 и 2277 са най-значимите потенциални
източници на средни и умерено-мощни изригвания (клас M). Те са и
потенциални източници на големи изригвания от клас X, а 2268 може да
генерира и протонна (СЕЧ)ерупция. През последното денонощие обаче
и в двете области се наблюдават признаци на отслабване в техните
централни части.

Слънчевият диск на 31 януари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 193. Съответното Волфово число е около 101102. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 януари и 1 и 2 февруари)
слънчевата активност ще е предимно умерена. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M) е по 70%, а за голямо
изригане от клас X е по 25% на ден. Вероятността за протонна (СЕЧ)
ерупция е по 25% за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7
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утре ще е 155, а на 2 февруари ще бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие поради CH HSS-ефект, свързан със
слънчевата южна полярна коронална дупка скоростта на слънчевия вятър
е леко завишена и се колебаеше в тесен диапазон между 400 и
450км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 400 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се променяше в диапазона от -5nT до +5nT. В момента Bz е около -2nT.
Днес, утре, както до голяма степен и на 2 февруари под влияние на
голямата слънчева южна полярна коронална дупка обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде смутена.
Скоростта на слънчевия вятър ще достига до 500-550 км/с, а не е
изключено на моменти и да надхвърля 600 км/с. Това ще поддържа
условия за значителна геомагнитна активност, особено днес и утре.
ГЕОФИЗИЧНА ОБСТАНОВКА
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята, включително и
над България имаше геомагнитни смущения. Снощи между 20ч и 23ч
българско време местният K-индекс в Панагюрище достигна бал 4.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше съвсем слабо завишен (до 3 пъти) спрямо
обичайния фон, но тенденцията в момента е той постепенно да спада.
Днес, утре и на 2 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна, включително днес и утре може да достигне до ниво
на слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 40% за
днес и утре и 25% за 2 февруари. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е 20% за днес, 15% за утре и 5% за 2
февруари. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност
(Kp=6;бал G2)(***!!!***) за днес е 5%, а за следващите два дни е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 януари - 2 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде предимно около обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-01-31/13ч45мин (UT= 11h45min)
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01 февруари 2015г/13ч30мин: Планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от ниската част на C-диапазона (около и под C3).
Техни източници бяха областите 2268 и 2277. Средното "базисно"
ниво на слънчевия рентгенов поток беше около B7. През последните
24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
2271 (залязваща), 2272 и 2277. В южното полукълбо от регистрираните
групи петна остана само 2268. Една нова малка група се появи
югоизточно от нея. Групите 2273 и 2275 вече се скриха зад западния
лимб. Областите 2268 и 2277 са от магнитен клас "бета-гама". Те са
най-значимите потенциални източници на средни и умерено-мощни
изригвания (клас M). Също така 2268 и 2277 са и потенциални
източници за големи изригвания от клас X, а 2268 може да генерира и
протонна (СЕЧ)ерупция. И в двете области се наблюдава отслабване на
техните централни части.

Слънчевият диск на 1 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 153 (по данни от снощи). Съответното
число е 82. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157.
В рамките на 3-дневната
активност ще е предимно
средна мощност (клас M)
февруари. Вероятността
протонна (СЕЧ) ерупция
февруари. Радиоиндексът

Волфово

прогноза (1, 2 и 3 февруари) слънчевата
умерена. Вероятността за изригване със
е 70% за днес, 60% за утре и 50% за 3
за голямо изригане от клас X, както и за
е 25% за днес, 20% за утре и 15% за 3
F10.7 утре ще е 145, а на 3 февруари ще бъде
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около 135. Общото намаляване на слънчевата активност през следващите
два дни е свързано с предстоящия залез на областите 2271 и 2268.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие CH HSS-ефектът, свързан със слънчевата
южна полярна коронална дупка се засили и скоростта на слънчевия
вятър след полунощ започна плавно да нараства от 400-420 км/с вчера
следобяд до около 520 км/с днес по обяд. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 520 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше от двете страни на
нулата, но оставаше предимно в областта на положителните стойности
(т.е. с ориентация на север). В момента Bz е около +4nT.
Активизирането на обстановката доведе и до планетарно геомагнитно
смущение през изминалата нощ.
Днес, утре и на 3 февруари под влияние на голямата слънчева южна
полярна коронална дупка обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще остане смутена. Скоростта на слънчевия
вятър ще достига до 500-550 км/с, а може на моменти и да надхвърля
600 км/с. Това ще поддържа условия за значителна геомагнитна
активност, особено днес.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият планетарен Kp- индекс беше равен
на 4 тази нощ между 23ч и 5ч българско време. Над България
геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита, който беше леко завишен през последните 2-3
дни, окончателно слезе близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 3 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна като днес може и да достигне до ниво на слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***). Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е 40% за днес, 25% за утре
и 20% за 3 февруари. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е 15% за днес и по 5% за утре и за 3 февруари.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде предимно около обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-01/13ч30мин (UT= 11h30min)
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02 февруари/19ч45мин: Скоростта на слънчевиа ватър надхвърли 700

км/с. Геомагнитна буря (кратък бюлетин)
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само слаби изригвания от ниската част на клас C. Средното "базисно"
ниво на слънчевия рентгенов поток беше около B8-C1. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите 2272 и 2277. В южното
полукълбо са 2268 и регистрираната днес 2279.

Слънчевият диск на 2 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 132. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 148.

Волфово число е 73.

Утре и на 4 февуари слънчевата активност ще е предимно умерена.
Вероятността за изригване със средна мощност (клас M) е по 55%, а за
голямо изригване (клас X) какго и за протонна (СЕЧ) ерупция е по
15% на ден. Радиоиндексът F10.7 утре и на 4 февруари ще бъде около
125.
Скоростта на слънчевия вятър бързо нарастна от вчера насам и тази
сутрин достигна 730 км/с. В момента тя е около 660 км/с. Това
предизвика слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1) между
23ч снощи и 8ч тази сутрин българско време. Местинят K-индекс в
Панагюрище също достигна бал 5 снощи между 23ч и 2ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Скоростта на слънчевия вятър утре и на 4 февруари ще остане завишена
поради продължаващото влияние на южната слънчева полярна коронална
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дупка. В резултат на това утре геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и активна, а на 4 февруари ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре е 35%, а за 4 февруари тя е 20%. Вероятността за малка
геомагнитна буря за утре е 10%, а за 4 февруари е 5%.
Утре и на 4 февруари потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще бъде около обичайния
фон. Вероятността за радиационна буря е сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-02/19ч45мин (UT= 17h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/02/02-2015/02/09)
Волфовото число за седмицата 26 януари -2 февруари 2015г
79+36/-13

е

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
ниска . Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е
между ниска и умерена. Вероятността за големи изригвания от клас X,
както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много ниска.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде между ниска и
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в
границите от 20 до 60. Съответният американски петнообразувателен
индекс (Боулдърското число) SSN ще бъде средно с около 25-30% повисок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде предимно около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е малка.
В началото на седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между спокойна и активна , а след вторник- между спокойна и
смутена. Главният потенциален източник на активност в началото на
седмицата е високоскоростен поток в слънчевия вятър, чийто източник
(CH HSS-ефект).
е слънчевата южна полярна коронална дупка
От 20 януари Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-". Следващата граница с преход "-/+" Земята
ще пресече на 3 февруари.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-02/21ч00мин (UT:19h00min)
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03 февруари 2015г/10ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър е около

650 км/с. Планетарна геомагнитна суббуря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от ниската част на клас C (около и под C3).
Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток беше около
B7-B8. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Петнообразуването там обаче е съсредоточено
само в една група петна (2277). В южното полукълбо са
2268(залязваща), 2279 и регистрираната тази сутрин 2280. Областта
2268 е от магнитен клас "бета-гама". След като 2268 залезе през
следващите 24 часа, то 2277 ще остане единственият значителен
потенциален източник на средни и умерено-мощни изригвания (клас M),
а евентуално и на едно голямо изригване от клас X. От друга страна
обаче потенциалът на тази област за средни и мощни изригвания е с
тенденция към намаляване, тъй като тя продължава да отслабва в
средната си част.

Слънчевият диск на 3 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 117. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 143.

Волфово число е 73.

В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 февруари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е 40% за днес, 30% за утре и 20% за 5
февруари. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за днес и утре, а е пренебрежима
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за 5 февруари. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 130, а на 5 февруари ще
бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие скоростта на слънчевия вятър остана
доста висока (около 650-660 км/с). В момента тя е около 640
км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше предимно в интервала между 0 и -2nT. В
момента Bz е около -1.5 nT. Доста високата скорост на слънчевия
вятър в комбинация със слабо отрицателните стойности на Bz създаде
предпоставки за смутена геомагнитна обстановка.
В рамките на 3-дневната прогноза (3-5 февруари) обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се
успокоява,тъй като действащият през последните дни CH HSS-ефект ще
започне да отслабва. Геомагнитната обстановка постепенно ще се
успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Планетарният Kp-индекс е бил с бал
4(суббуря) в продължение общо на 18 часа през последното денонощие.
Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна, а утре
и на 5 февруари тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 40% за днес, 20% за утре и
15% за 5 февруари. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 15% за днес и по 5% за утре и за 5 февруари.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде предимно около обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-03/10ч00мин (UT= 08h00min)
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04 февруари 2015г/13ч00мин: Умерена слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. В
района на групата петна 2277 през тази нощ бе регистрирано импулсно
изригване със средна мощност (M1.2). Неговият пик беше около
04ч10мин българско време. Имаше няколко изригвания от клас C. Техни
източници бяха областите 2277 и 2280. Вчера около обяд беше
наблюдавано избухване на протуберанс в североизточната част на
слънчения диск. Изхвърлената коронална маса (CME) се движи в посока
встрани от Земята. През последните 24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Средното
"базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B9.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2277 и
новорегистрираната 2281. В южното полукълбо е групата 2280.
Областта 2277 отново възстанови
магнитния си клас "бета-гама". От
същия клас е и областта 2280. 2277 е основният потенциален източник
на средни и умерено-мощни изригвания (клас M). Все още днес е
възможно голямо изригване от клас X и/или протонна (СЕЧ) eрупция от
намиращата се около западния лимб област 2268.

Слънчевият диск на 4 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 112. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 148.

Волфово число е 71.

В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 февруари) слънчевата
активност ще е между ниска и умерена. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е 30% за днес и по 20% за утре и за 6
февруари. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
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протонна (СЕЧ) ерупция е 5% за днес и е пренебрежима за утре и за
6 февруари. Радиоиндексът F10.7 утре и на 6 февруари ще бъде около
140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие CH HSS-ефектът, чийто източник е южната
слънчева полярна коронална дупка започна да отслабва. В резултат на
това скоростта на слънчевия вятър също започна постепенно да спада.
Вчера около обяд тя беше 550 км/с, а в момента е около 470 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше предимно в интервала между -4nT и +2nT. В момента Bz е
около -2 nT. Това създаде условия за смутена геомагнитна обстановка
в някои станции в околополярните области на Земята, както и на
средни ширини.
В рамките на 3-дневната прогноза (4-6 февруари) обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство постепенно ще се
успокоява,тъй като действащият през последните дни CH HSS-ефект ще
продължи да отслабва. Геомагнитната обстановка постепенно ще се
успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше само над отделни
райони на средни и високи ширини. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 6 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 30% за днес и по 15% за утре и за 6 февруари. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един от
трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-04/13ч00мин (UT= 11h00min)
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05 февруари 2015г/10ч45мин: Само слаби изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от ниската част на клас C. Сред тях относително
повече се откроява изригване с магнитуд C3 в района на групата петна
2280. То стана вчера рано вечерта около 19ч българско време. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята. Средното "базисно" ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B8.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2277 и 2281. В южното
полукълбо е групата 2280. Областите 2277 и 2280 са от магнитен клас
"бета-гама". Те са основни потенциални източници за средни и
умерено-мощни изригвания (клас M).

Слънчевият диск на 5 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 85. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 145.

Волфово число е 65.

В рамките на 3-дневната прогноза (5, 6 и 7 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 20% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 145, а на 7 февруари ще
бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие скоростта на слънчевия вятър продължи
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плавно да спада и беше предимно в диапазона 400-450 км/с. В момента
тя е около 420 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в интервала между
-4nT и +2nT. В момента Bz е около -1.5 nT.
Днес, утре и на 7 февруари с продължаващото отслабване на CH HSSефекта, свързан със слънчевата южна полярна коронална дупка,
параметрите на слънчевия вятър ще се приближават към спокойните си
нива. На 7 февруари се очаква Земята да пресече секторна граница на
междупланетното магнитно поле с преход "-/+".
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше само над отделни
райони на средни и високи ширини. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 7 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15%, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-05/10ч45мин (UT= 08h45min)
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06 февруари 2015г/11ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 3-4
изригвания от ниската част на клас C. Техен източник беше областта
2277. Относително най-значимото измежду тях (C3.3) стана вчера по
обяд около 11ч45мин българско време. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B7.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
петна 2277 и 2281. В южното полукълбо е 2280 + една нова малка
група, разположена западно от нея . Областите 2277 и 2280 са от
магнитен клас "бета-гама". Те са основни потенциални източници за
средни и умерено-мощни изригвания (клас M).

Слънчевият диск на 6 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 86. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 141.

Волфово число е 71.

В рамките на 3-дневната прогноза (6, 7 и 8 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 20% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 140, а на 8 февруари ще
бъде около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие скоростта на слънчевия вятър беше
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предимно в диапазона 400-440 км/с. В момента тя е около 450 км/с.
Вчера Земята пресече секторна граница на междупланетното магнитно
поле (ММП) с преход "-/+". Това доведе до временна дестабилизация на
земната магнитосфера, което се изрази в планетарно геомагнитно
смущение (суббуря). Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в интервала между -5nT и +5nT,
като преобладаваха положителните стойности. В момента Bz е около
+2.5 nT.
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър ще се приближават към
спокойните си нива. На 8 февруари се очаква да се прояви CH HSSефект, свързан с поредната слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция .
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият спеднопланетарен Kp-индекс имаше
бал 4(суббуря) в интервала между 17ч и 20ч българско време. Над
България геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 8 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15%, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-06/11ч30мин (UT= 09h30min)
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07февруари 2015г/11ч00мин: Почти спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 3-4
изригвания в диапазона C1.0-C1.5. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B7.
В южното полукълбо на Слънцето през последното денононщие се оформи
протуберанс. Същият много добре се вижда на ултравиолетовите
изображения от камерата AIA на борда на спътника SDO. Протуберансът
се намира в добра геоефективна позиция и ще бъде следен през
следващите часове и дни за евентуално избухване.

Протуберанс върху изображение на Слънцето
в УВ-светлина (7 февруари 2015г) (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2277 и 2281. В южното
полукълбо е 2280. Областите 2277 и 2280 са от магнитен клас "бетагама". Те са основни потенциални източници за средни и умерено-мощни
изригвания (клас M).
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Слънчевият диск на 7 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 71. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 144.

Волфово число е 65.

В рамките на 3-дневната прогноза (7, 8 и 9 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 20% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 9 февруари ще бъде около
150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денононщие скоростта на слънчевия вятър беше
предимно в диапазона 370-440 км/с. В момента тя е около 420 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше предимно в интервала между -5nT и +5nT. В момента Bz е
около -5 nT.
Според числения модел WSA Enlil днес, утре и на 9 февруари
скоростта на слънчевия вятър ще бъде леко завишена (400- 500 км/с).
Това може да доведе до леко смутена геомагнитна обстановка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна .
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 9 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15%, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е
около и под 1% за всеки един от трите дни.
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В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-07/11ч00мин (UT= 09h00min)
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Голям брой слаби изригвания.
Скоростта на слънчевия вятър отново надхвърли 500 км/с
08 февруари 2015г/13ч00мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 1012 изригвания в мощностния диапазон C1-C3. Техни източници бяха
областите 2277 и 2281, както и един нов активен център близо до
югоизточния лимб. През последните 24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Средното
"базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B8-B9.
Големият протуберанс, за който вчера съобщихме, вече е в много добра
геоефективна позиция. Едно евентуално негово избухване днес или през
следващите 2-3 дни може да предизвика изхвърляне на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2277, 2281 и
новорегистрираната 2282, разположена близо до североизточния лимб. В
южното полукълбо е 2280. Областите 2277, 2280 и 2281 са от магнитен
клас "бета-гама". 2277 и 2280 са основни потенциални източници за
средни и умерено-мощни изригвания (клас M).

Слънчевият диск на 8 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 80. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 151.

Волфово число е 53.

В рамките на 3-дневната прогноза (8, 9 и 10 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
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мощност (клас M) е по 20% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 155, а на 10 февруари ще
бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера следобяд скоростта на слънчевия вятър около 400 км/с. Около
полунощ тя започна бързо да нараства и тази сутрин достигна 540-550
км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 510 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
вчера беше ориентирана предимно на юг ("-"), а през последните
часове е основно на север ("+"). В момента Bz е +2.5 nT.
Според числения модел WSA Enlil днес, утре и на 10 февруари
скоростта на слънчевия вятър ще бъде завишена и ше бъде предимно в
диапазона 500-600 км/с. Това ще създава предпоставки най-малко за
геомагнитни смущения и слаби гемагнитни бури, особено на високи
ширини.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетален мащаб. Над някои райони на Земята имаше смутени
периоди, а над някои полярни станции - и местни геомагнитни бури.
Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера в интервала
14ч-17ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 10 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15%, а за малка геомагнитна буря на средни ширини е
около и под 1% за всеки един от трите дни. Вероятността за средно
мощни геомагнитни бури над полярните райони е по 20%, а за малки
геомагнитни бури е по 25% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-08/13ч00мин (UT= 09h00min)
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09 февруари 2015г/11ч15мин: Невзрачна слънчева коронална дупка

причини геомагнитни смущения над някои райони на Земята,
включително и над България
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
десетина изригвания в мощностния диапазон C1-C4. Главният им
източник беше областта 2277. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B8-B9.
Потенциален източник на геоефективно изхвърляне на коронална маса
остава протуберансът, който следим вече трети ден. Днес той е почти
в центъра на слънчевия диск и в отлична геоефективна позиция.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2277, 2281 и 2282. В
южното полукълбо е 2280. През последното денонощие тя нарастна и
разви "делта"- компонента. По такъв начин магнитният й клас вече е
"бета-гама-делта". Областите 2277 и 2281 са от магнитен клас "бетагама". И трите области са потенциални източници за средни и
умерено-мощни изригвания (клас M).

Слънчевият диск на 9 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 94. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157.

Волфово число е 76.

В рамките на 3-дневната прогноза (9, 10 и 11 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 30% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
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пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 11 февруари ще бъде
около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър една
доста слаба коронална дупка близо до западния лимб на Слънцето е
причинила покачването на скоростта на слънчевия вятър през
последните 48 часа. Това предизвика местни геомагнитни смущения над
много райони на Земята, а над някои полярни области - и геомагнитни
бури. Вчера следобяд скоростта на слънчевия вятър достигна за
кратко 620-640 км/с, а след това започна да спада. В момента тя е
около 440 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в рамките на няколко нанотесли под
и над нулата. В момента тя е +1nT.

Изображение на Слънцето в ултравиолетова
светлина (l= 211A) на 9 февруари 2011г.
Короналната дупка, причинила покачването на
скоростта на слънчевия вятър в периода 7-9
ноември е оградена в кръг. С прекъсната линия
в правоъгълник е оградена областта на голям
протуберанс,който се намира в геоефективна
позиция (SDO/AIA)
Днес все още ще действа отслабващ CH HSS- ефект, причинен от
гореспоменатата слънчева коронална дупка. Параметрите на слънчевия
вятър и ММП утре и на 11 февруари ще бъдат предимно в спокойните си
граници.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетален мащаб. Над някои райони на Земята имаше смутени
периоди, а над някои полярни станции - и местни геомагнитни бури.
Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера вечерта в
интервала 20ч-23ч българско време.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 11 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е 20% за днес и по 15% за утре и за 11 февруари.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 5% за
днес и около и под 1% за следващите два дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-09/11ч15мин (UT= 09h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/02/09-2015/02/16)
Волфовото число за седмицата 2-8 февруари 2015г

е 54+16/-11

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде ниска .
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е ниска.
Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни
(СЕЧ) ерупции
е много ниска.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде между ниска и
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в
границите от 20 до 50. Съответният американски петнообразувателен
индекс (Боулдърското число) SSN ще бъде средно с около 25-30% повисок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде около обичайния фон. Вероятността
за радиационна буря е много ниска.
В началото на седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде
между спокойна и смутена.
От 5 февруари Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата граница с преход "-/+" Земята
ще пресече на 17 февруари.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-09/14ч30мин (UT:12h30min)
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10 февруари 2015г/11ч45мин: Изригване със средна мощност (M2.3) в

района на групата петна 2282
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Изригване със средна мощност (M2.3) е наблюдавано тази нощ в района
на групата петна 2282. То достигна максималната си мощност в
01ч35мин българско време. Регистрирани са радиоизбухване от II тип +
изхвърляне на коронална маса (CME)с начална скорост 1190 км/с, както
и радиоизбухване от IV тип. Изхвърленият плазмен облак е регистриран
и от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO.
Предварителният анализ на изображението засега показва, че същият се
движи встрани от посоката към Земята. (Нашият анализ на няколко
последователни изображения получени от камерата AIA на борда на
спътника SDO на дължина на вълната 304A показва, че всъщност е имало
две много близки по време и мощност изригвания. Първото от тях е
станало в нов активен район, разположен непосредствено южно от
областта 2282. Второто изригване, този път в 2282 се заражда малко
след това и изглежда като провокирано от първото явление. По данни
от сайта solarmonitor.org отпреди един час е имало две изригвания.
Първото от тях (M2.4) e станало в новата активна област, а един час
по-късно е регистриран нов пик (M2.3)- този път в района на
2282. Според Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър
обаче официално имало е едно продължително M-изригване. Впоследствие
solarmonitor.org коригира своята информация, отбелязвайки само едно
изригване (M2.4), което обаче е станало в новата област южно от
2282. Твърде е възможно разминаването да е свързано с това как са
отчетени официално новите петна южно от 2282- дали става въпрос за
нова активна област или за част от 2282. Изглежда, че в Боулдър е
бил приет вторият вариант.)

M2.3-M2.4 изригване на 10 февруари
2015г (SDO/AIA)
Имаше и 10-12 изригвания от клас C. През последните 24 часа не са
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наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B8-B9.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2277 (залязваща), 2281 и
2282. Нова група се наблюдава непосредствено на юг от 2282, но по
всичко изглежда тя официално е приета като част от последната. В
южното полукълбо е 2280. Нейният магнитен клас е "бета-гама-делта".
Областта 2281 е от магнитен клас "бета-гама". Заедно с 2280 трите
области са
потенциални източници за средни и умерено-мощни
изригвания (клас M). 2280 има слаб потенциал за едно голямо
изригване от клас X. Засега няма оценка за еруптивния потенциал на
2282.

Слънчевият диск на 10 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 82. Съответното
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 157.

Волфово число е 55.

В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване
със средна мощност (клас M) е по 30% за всеки един от трите дни.
Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден, а за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 12 февруари ще бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денноощие скоростта на слънчевия вятър спадна от
450 км/с до около 370-380 км/с. В момента тя е около 380 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в рамките на няколко нанотесли под и над нулата. В
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момента

Bz

е

+1nT.

Днес, утре и на 12 февруари параметрите на слънчевия вятър в
околностите на Земята ще бъдат в рамките на спокойните си нива. Тази
прогноза евентуално може да претърпи промяна за 12 февруари ако се
окаже, че фронтът на изхвърления спощи от Слънцето плазмен облак в
резултат от M- изригването частично е ориентиран към Земята.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетален мащаб. Над отделни райони на Земята имаше
геомагнитни смущения. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 12 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15% за всеки един от трите дни. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря засега се счита за пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-10/11ч45мин (UT= 09h45min)

553

11 февруари 2015г/11ч15мин: Ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от най- ниската част на C- диапазона (между C1.0
и C2.5). През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята. Средното "базисно" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B6-B7.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Площите на петната в северното
и южното полукълбо са почти равни. На север от екватора са групите
петна 2281 и 2282. В южното полукълбо е 2280. Нейният магнитен
клас е "бета-гама-делта". 2281 и 2282 са от магнитен клас "бетагама". Последната е развита предимно в южната си ("опашна") част. И
трите области са
потенциални източници за средни и умерено-мощни
изригвания (клас M). 2280 има слаб потенциал за едно голямо
изригване от клас X.

Слънчевият диск на 11 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 82 (по последни публикувани данни, но в
момента е по-ниско). Волфовото число е 43. Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 141.
В рамките на 3-дневната прогноза (11, 12 и 13 февруари) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване
със средна мощност (клас M) е по 30% за всеки един от трите дни.
Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден, а за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 13 февруари ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

554

През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 370-430 км/с. В момента тя е около 400 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над нулата. В
момента Bz е +3nT.
Днес, утре и на 13 февруари параметрите на слънчевия вятър в
околностите на Земята ще бъдат в рамките на спокойните си нива.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше
геомагнитни смущения. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 13 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15% за всеки един от трите дни. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е около и под 1% (т.е.
пренебрежима).
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря засега се счита за пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-11/11ч15мин (UT= 09h15min
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12 февруари 2015г/12ч00мин: Сравнително спокойно "космическо

време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Единственото изригване от клас C (~ C6) стана късно през нощта
около 04ч00мин българско време в района на групата петна 2280. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята. Средното "базисно" ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B6.
На слънчевия диск има две групи петна. Площите на петната в
северното и южното полукълбо са почти равни. На север от екватора е
групата 2282, а в южното полукълбо е 2280. И двете области са в
процес на отслабване и вече са от магнитен клас "бета". Те са
потенциални източници за средни и умерено-мощни изригвания (клас M).

Слънчевият диск на 12 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 76. Волфовото число е около 35. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 130.
В рамките на 3-дневната прогноза (12, 13 и 14 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) по 30% за днес и утре и 20% за 14 февруари.
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 14
февруари ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 340-400 км/с. В момента тя е около 360 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазон от -5 до +5nT като преобладаваха
положителните стойности. В момента Bz е +3nT.
Днес, утре и на 14 февруари параметрите на слънчевия вятър в
близкото до Земята междупланетно пространство ще бъдат близки до
спокойните си нива.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони на Земята имаше
геомагнитни смущения. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 14 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 15% за всеки един от трите дни. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е около и под 1% (т.е.
пренебрежима).
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-12/12ч00мин (UT= 10h00min)
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13февруари 2015г/12ч00мин:Само едно слабо изригване.

Геомагнитната обстановка е

спокойна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само едно слабо (C1.0) изригване вчера около 14 българско време в
областта 2282. В югоизточната част на слънчевия диск вчера привечер
избухна протуберанс. Явлението не е геоефективно. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока
на Земята. Средното "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B5.
На слънчевия диск има 3 регистрирани + една нова групи петна. По
площ и брой преобладават петната в северното полукълбо . На север
от екватора са групата 2282, регистрираната през последната нощ 2283
и едно ново единично петно близо до североизточния край на слънчевия
диск. На юг от екватора е залязващата група петна 2280. 2282
възстанови своята магнитна "гама"- компонента и отново е от клас
"бета-гама". Тя остана практически единственият значителен
потенциален източник за средни и умерено-мощни изригвания (клас M).

Слънчевият диск на 13 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 50 (по данни от вчера). Волфовото число е
около 52 (от тази сутрин). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 127.
В рамките на 3-дневната прогноза (13, 14 и 15 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M)е 25% за днес и по 20% за утре и за 15 февруари.
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 за утре ще е
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125, а на 15 февруари ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 300-360 км/с. В момента тя е около 320 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазон от -5 до +5nT. В момента Bz е -2.5nT.
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъдат близки до спокойните си нива.
Следобяд на 15 февруари се очаква Земята да пресече секторна граница
на ММП, след което ще попадне в зона на влияние на слънчева
коронална дупка
(CH HSS- ефект). Скоростта на слънчевия вятър ще
нарастне до 500-600 км/с. Това ще създаде условия за геомагнитна
активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна .
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре
геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
смутена, а на 15 февруари ще е между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 15% за
днес и утре, а за 15 февруари тя е 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима за днес и утре. За
15 февруари тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-13/12ч00мин (UT= 10h00min)
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14февруари 2015г/10ч15мин:Днес- спокойно "космическо време".

Геомагнитни смущения от утре следобяд
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона.
Неговото средно ниво е около B4-B5. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Всички те (2282, 2283 и
регистрираната вчера 2284) са в северното полукълбо. 2282 е от
магнитен клас "бета-гама". Тя е единственият значителен потенциален
източник за средни изригвания (клас M1.0 - M4.9).

Слънчевият диск на 14 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 59. Волфовото число е около 45-46. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 123.
В рамките на 3-дневната прогноза (14, 15 и 16 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 20% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 за утре ще е 135, а на 16
февруари ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 300-360 км/с. В момента тя е около 310 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между -4 до +6nT. В момента Bz е +5nT.
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Слънчевите коронални дупки на 14 февруари
2015г (SDO/AIA)
Днес и утре до обяд параметрите на слънчевия вятър в близкото до
Земята междупланетно пространство ще бъдат близки до спокойните си
нива. Утре следобяд се очаква Земята да пресече секторна граница на
ММП, след което ще попадне в зона на влияние на голяма слънчева
коронална дупка, разположена близо до екватора (CH HSS- ефект)(виж
изображението по-горе). Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне до
500 км/с. Това ще създаде условия за геомагнитна активност (найвероятно суббури) утре и на 16 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна .
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 16 февруари тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 15% за днес , 30% за утре
и 35% за 16 февруари. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима за днес. За утре и за 16 февруари тя е
по 10% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-14/10ч15мин (UT= 08h15min)
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15 февруари 2015г/12ч30мин: Очаква се слаба геомагнитна активност

днес, утре и на 17 февруари
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона.
Неговото средно ниво е около B4. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 регистрирани и две нови групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са двете
регистрирани групи 2282 и 2284. В южното полукълбо са двете малки
нови групи. 2282 е от магнитен клас "бета-гама". Тя е единственият
потенциален източник за средни изригвания (клас M1.0 - M4.9).

Слънчевият диск на 15 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49. Волфовото число е около 45-46. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 119.
В рамките на 3-дневната прогноза (15, 16 и 17 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е 10% за днес и по 25% за утре и за 17 февруари.
Вероятността за голямо изригване от клас X за днес е пренебрежима,
а за утре и за 17 февруари тя е по 5%. Вероятността за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 за утре ще е 125, а на 17 февруари ще бъде
около 130. Покачването на слънчевата активност през следващите два
дни се свързва с очаквания изгрев на югоизточния край на слънчевия
диск на старата активна област 2268.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 300-360 км/с. В момента тя е около 360 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между -6 до +6nT. В момента Bz е +6nT.
Днес следобяд се очаква Земята да пресече секторна граница на ММП,
след което ще попадне в зона на влияние на голяма слънчева коронална
дупка, разположена близо до екватора (CH HSS- ефект). Скоростта на
слънчевия вятър ще нарастне до 500 км/с. Обстановката в близкото до
Земята междупланетно пространство ще остане активна до 17 февруари,
когато ще започне да се успокоява. Това ще създаде условия за
геомагнитна активност (най-вероятно суббури, но са възможни и слаби
геомагнитни бури) днес, утре и на 17 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна .
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 17 февруари геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 30% за днес и за 17 февруари и 35% за утре.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-15/12ч30мин (UT= 10h30min)
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16 февруари 2015г/12ч45мин: Преминаването през секторната граница

на ММП предизвика само местни геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона.
Неговото средно ниво е около B4-B5. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там е групата петна 2282. В южното полукълбо е
новорегистрираната група 2285. Областта 2282 е от магнитен клас
"бета"). Тя е единственият слаб потенциален източник на слънчевия
диск за изригвания от клас M. Повече очаквания за еруптивна
активност се свързват с предстоящия изгрев на старата активна област
2268.

Слънчевият диск на 16 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 45. Волфовото число е 35. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 119.
В рамките на 3-дневната прогноза (16, 17 и 18 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 25% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X е по 5%, а за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре
и на 18 февруари ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 290-370 км/с. В момента тя е около 360 км/с.
Земята пресече секторна граница на междупланетното магнитно поле
(ММП), преминавайки от сектор с положителна в сектор с отрицателна
полярност. Стойностите на вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) бяха в диапазона между -8 и
+10nT. В момента Bz е +3.5nT.
Днес и през по-голямата част от утрешния ден Земята ще бъде в зоната
на влияние на приекваториална слънчева коронална дупка с отрицателна
полярност в геоефективна позиция
(CH HSS- ефект). На 18 февруари
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство се
очаква да бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка остана
спокойна.

в

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре
и на 18 февруари ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за днес, 30% за утре и
15% за 18 февруари. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 10% за днес и утре и около и под 1% за 18
февруари .
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-16/12ч45мин (UT= 10h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/02/16-2015/02/23)
Волфовото число за седмицата 9-16 февруари 2015г

е 40+9/-11

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде ниска .
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е ниска.
Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни
(СЕЧ) ерупции
е много ниска.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде ниска.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
50. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде около обичайния фон. Вероятността
за радиационна буря е между пренебрежима и много ниска.
През седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде между
спокойна и смутена.
От 15 февруари Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-".
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-16/14ч30мин (UT:12h30min)
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17 февруари 2015г/10ч15мин: Само една група петна на слънчевия

диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона.
Неговото средно ниво е около B4. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск остана само една група петна (2282), която е в
северното полукълбо. Областта 2282 е от магнитен клас "бета"). Тя е
слаб потенциален източник на слънчевия диск за изригвания от клас
M.

Слънчевият диск на 17 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 44. Волфовото число е 30. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 118.
В рамките на 3-дневната прогноза (17, 18 и 19 февруари) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 10% за всеки един от трите дни. Вероятността
за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 125, а на 19 февруари
ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-400 км/с. В момента тя е около 380 км/с.
Стойностите на вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) бяха предимно отрицателни, достигайки до около
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-12nT. В момента

Bz

е

-10nT.

И днес Земята ще бъде в зоната на влияние на слънчева коронална
дупка с отрицателна полярност в геоефективна позиция
(CH HSSефект). Утре и на 19 февруари обстановката постепенно ще се
успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони на Земята. Над някои полярни и субполярни области е
наблюдавана и аврорална активност. Над България геомагнитната
обстановка остана спокойна.

в

Атмосферно сияние над Шотландия на
17 февруари 2015г (снимка: Стюарт Кент)
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,утре ще
е между спокойна и смутена, а на 19 февруари ще е предимно
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
30% за днес, 15% за утре и 5% за 19 февруари. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е 5% за днес , а за утре и
за 19 февруари тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-17/10ч15мин (UT= 08h15min)
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18 февруари 2015г/1145мин: Планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал

G1) и аврорална активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона.
Неговото средно ниво е около B4. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има една регистрирана и три малки нови групи
петна. Групата 2282 е в северното полукълбо. Тя е от магнитен клас
"бета". В североизточната част на слънчевия диск е едната от новите
групи петна. Другите две нови групи са в южното полукълбо. Няма
потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност
(класове M и X).

Слънчевият диск на 18 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 40. Волфовото число е 21. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 119.
В рамките на 3-дневната прогноза (18, 19 и 20 февруари) слънчевата
активност ще бъде много ниска. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима (т.е. около и под 1%).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 120, а на 20 февруари ще бъде около
115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие под влияние на слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция (CH HSS-ефект) скоростта на слънчевия вятър
нарастна от 350 до 450-460 км/с. В момента тя е около 440 км/с.
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Стойностите на вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) бяха предимно отрицателни (в диапазона между 0
и -15nT). В момента Bz е приблизително 0. Тази обстановка
създаде условия за геомагнитна и аврорална активност.
И днес Земята ще бъде все още в зоната на влияние на високоскоростен
поток в слънчевия вятър, причинен от слънчевата коронална дупка (CH
HSS- ефект). Утре и на 20 февруари обстановката ше бъде предимно
спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира до
ниво на малка планетарна геомагнитна буря. Среднопланетарният Kpиндекс достигна бал 5 снощи между 23ч и 5ч българско време. Над
някои полярни и субполярни области бе наблюдавана и аврорална
активност. Над България геомагнитната обстановка беше смутена.
Местният K- индекс определен за станция Панагюрище в интервала 23ч
-2ч българско време беше равен на 4.

Сияние (Aurora Borealis)над провинция Алберта
(Канада) (снимка: Золтан Кенуел; solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес са възможни нови смутени или активни периоди, т.е. включително
и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Утре
и на 20 февруари геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения за тези два дни е средно по 5%,
а за малка геомагнитна буря е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-18/11ч45мин (UT= 09h45min)
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19 февруари 2015г/12ч15мин: Нови групи слънчеви петна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
изригвания от слабия мощностен клас C, чийто източник беше групата
петна 2282. Сред тях повече се откроява едно C3.6 изригване. То
достигна своя пик снощи около полунощ българско време. Всички
останали колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона.
Неговото средно ниво е около B5. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
През последното денонощие петнообразуването рязко нарастна. На
слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там е групата 2282 и новорегистрираните 2287
и 2290. В южното полукълбо са новите групи петна 2286, 2288 и 2289.
Всички групи петна са от магнитни класове "алфа" и "бета". Няма
потенциални източници за изригвания със средна или голяма мощност
(класове M и X).

Слънчевият диск на 19 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 95. Волфовото число е 65. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 122.
В рамките на 3-дневната прогноза (19, 20 и 21 февруари) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима (т.е. около и
под 1%). Радиоиндексът F10.7 утре и на 21 февруари ще бъде около
115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър започна да
спада. От 470-480 км/с вчера по обяд, тази сутрин тя беше между 370
и 380 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър
е около 390
км/с. Стойностите на вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) бяха предимно в интервала
между -5 и +5nT. В момента Bz е +4nT.
Днес, утре и на 21 февруари параменрите на слънчевия вятър и ММП в
околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните си граници.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои полярни райони все още имаше
геомагнитни смущения и аврорална активност. Над България
геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Утре
и на 21 февруари тя ще е предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения за днес е 15%, а утре и на 21 февруари тя е по
5% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е пренебрежима и за трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-19/12ч15мин (UT= 09h15min)
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20 февруари 2015г/12ч45мин: Само едно слабо изригвание
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само едно изригвание от слабия мощностен клас C. То стана вчера
около 19ч българско време. Негов източник беше групата петна 2286, а
мощностният му показател беше C1.1. Всички останали колебания на
слънчевия рентгенов поток бяха в B- диапазона. Тенденцията през
последното денонощие обаче беше по посока на неговото почти плавно
нарастване. Средното ниво на рентгеновия поток е около B6-B7. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите 2287 и 2290. В южното полукълбо
са 2288 и 2289. Всички групи петна са от магнитни класове "алфа" и
"бета". Няма потенциални източници за изригвания със средна или
голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 20 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 86 (по данни от полунощ). Волфовото число е
47. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 118.
В рамките на 3-дневната прогноза (20, 21 и 22 февруари) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима (т.е. около и
под 1%). Радиоиндексът F10.7 утре ще е 120, а на 22 февруари ще
бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 340-400 км/с. В момента тя е около 350 км/с. Стойностите
на вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) бяха предимно в интервала между -6 и +4nT. В момента Bz е
-1.5nT.
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър и ММП в околностите на
Земята ще бъдат предимно в спокойните си граници. Активизиране се
очаква на 22 февруари, когато нашата планета ще попадне във
високоскоростна струя на слънчевия вятър, чиито източник е южната
слънчева полярна коронална дупка (CH HSS - ефект). Скоростта на
слънчевия вятър ще достигне до около 500 км/с. Това ще създаде
условия за геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои полярни райони имаше геомагнитни
смущения. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а на 21
февруари тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения за днес и утре е по 5% на ден. За 22 февруари
тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима за днес и утре, а за 22 февруари е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-20/12ч45мин (UT= 10h45min)

574

21 февруари 2015г/11ч15мин: Ниска слънчева активност. Слаба

геомагнитна активност през следващите два дни
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 5-6
изригвания от слабия мощностен клас C. Най-значимото измежду тях
(~C2.5) стана в района на групата петна 2286 (на западния лимб)
вчера около 17ч30мин българско време. Наблюдавана е ерупция на
протуберанс в южното полукълбо, но изхвърленото вещество се движи
встрани от посоката към Земята. Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B5. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ има слаб превес на
петната в северното полукълбо. Там са групите 2287 и 2290. В южното
полукълбо са 2288 и 2289. Всички групи петна са от магнитни
класове "алфа" и "бета". Общата тенденция е всички те да отслабват.
Няма потенциални източници за изригвания със средна или голяма
мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 21 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 53 . Волфовото число е около 45-46. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 118.
В рамките на 3-дневната прогноза (21, 22 и 23 февруари) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима (т.е. около и
под 1%). Радиоиндексът F10.7 утре и на 23 февруари ще бъде около
125.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 320-380 км/с. В момента тя е около 340 км/с. Стойностите
на вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) бяха предимно в интервала между -5 и +5nT. В момента Bz е
около -2nT.
Днес през по-голямата част от денонощието параметрите на слънчевия
вятър и ММП в околностите на Земята ще бъдат предимно в спокойните
си граници. Една приекваториална коронална дупка се е разрастнала
повече от очакваното в западна посока. Ето защо днес привечер се
очаква върху земната магнитосфера да започне да действа
високоскоростна струя на слънчевия вятър, свързан с нея (CH HSS ефект). Към това утре ще се добави и влияние на южната слънчева
полярна коронална дупка . Тази обстановка ще създаде условия за
геомагнитна активност основно утре и на 23 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, а утре и на 23
февруари тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%. За утре и на
23 февруари тя е съответно 30% и 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима за днес. За утре
тя е 10%, а за 23 февруари е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-21/11ч15мин (UT= 09h15min)
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Избухване на протуберанс зад
югозападния лимб причини слабо покачване на потока от
слънчеви протони с висока енергия
22 февруари 2015г/12ч15мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
Средното му ниво е около B3-B4. Избухване на протуберанс зад
западния край на слънчевия диск (по данни от сондата STEREO-A)
станало вчера около обяд българско време, предизвика изхвърляне на
коронална маса (CME) и слабо покачване на потока на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита.
Изхвърленият плазмен облак се движи с начална скорост около 600-700
км/с, но далеч встрани от посоката към Земята. Друг протуберанс
избухна вчера вечерта около 21ч българско време в северното
полукълбо на Слънцето на около 20 градуса източно от видимия
меридиан на слънчевия диск. Избухването е било съпроводено от
продължително много слабо (B7) изригване. Възможно е да има
изхвърляне на коронална маса (CME) по посока на Земята. Дали това е
така ще стане ясно през следващите часове.
На слънчевия диск има 2 регистрирани (2287 и 2290) и една нова
групи петна. Всички те са в северното полукълбо и са от магнитни
класове "алфа" и "бета". Няма потенциални източници за изригвания
със средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 22 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 54 . Волфовото число е около 35. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 113.
В рамките на 3-дневната прогноза (22, 23 и 24
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февруари) слънчевата

активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима (т.е. около и
под 1%). Радиоиндексът F10.7 утре и на 24 февруари ще бъде около
120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 300-350 км/с. В момента тя е около 320 км/с. Стойностите
на вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) бяха предимно в интервала между -6 и +6nT. В момента Bz е
около -2nT.
Днес следобяд се очаква Земята да попадне в зоната на действие на
слънчевата южна полярна корононална дупка
(CH HSS - ефект).
Скоростта на слънчевия вятър ще достигне до 600 км/с. Допълнително
влияние ще окаже и екваториалната коронална дупка, която е с
положителна полярност. Тази обстановка ще се запази до края на 3дневната прогноза (22-24 февруари) и ще поддържа условия за
геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше завишен няколкократно спрямо обичайния
фон, но остана под прага за слаба радиационна буря (бал S1).
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна,
утре тя ще е смутена, а на 24 февруари ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 30%, а за утре и за 24 февруари тя е съответно 25% и 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
10%. За утре и за 24 февруари тя е по 5% на ден.
Днес и утре потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще остане леко завишен
спрямо обичайния фон, но с тенденция към спадане. На 24 февруари
неговите стойности ще бъдат близки до фона. Вероятността за
радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-22/12ч15мин (UT= 10h15min)
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23 февруари 2015г/08ч15мин: Възможни са геомагнитни смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Еднинственото слабо изригване (~C1.1) стана през нощта около
02ч30мин българско време в района на вече залязлата група петна 2288
на западния лимб. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B4.
На слънчевия диск има две регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо, където са двете
регистрирани групи 2287 и 2290. В южното полукълбо е новата група
петна. Регистрираната вчера група 2291 днес не се вижда. Тя е близо
до югоизточния край на слънчевия диск. Всички групи петна са от
магнитни класове "алфа" и "бета". Няма потенциални източници за
изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 23 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 49 (по данни от полунощ). Волфовото число е
около 22. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 119.
В рамките на 3-дневната прогноза (23, 24 и 25 февруари) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима (т.е. около и
под 1%). Радиоиндексът F10.7 утре ще е 120, а на 25 февруари ще
бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Изглежда,че Земята вече е в зоната на действие на поне една от двете

579

слънчеви коронални дупки (CH HSS- ефект)- приекваториалната и тази,
която е в южната полярна област. Ето защо през последните часове
скоростта на слънчевия вятър нарастна от 300 до около 370 км/с. В
момента тя е около 360 км/с. Стойностите на вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) бяха предимно
отрицателни ( в интервала между -10nT и +2nT. В момента Bz е
около -1nT.
Днес, утре ина 25 февруари Земята ще бъде в зоната на действие на
слънчевата южна полярна корононална дупка
(CH HSS - ефект).
Допълнително влияние ще оказва и екваториалната коронална дупка,
която е с положителна полярност. Тази обстановка ще поддържа
условия за геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка
среднопланетарен мащаб.

беше спокойна в

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше завишен няколкократно спрямо обичайния
фон, но остана под прага за слаба радиационна буря (бал S1).
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 25 февруари ще е между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, а за утре и
за 25 февруари тя е по 15% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 5%. За утре и за 25 февруари тя е
около и под 1%.
Днес и утре потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще остане леко завишен
спрямо обичайния фон, но с тенденция към спадане. На 25 февруари
неговите стойности ще бъдат близки до фона. Вероятността за
радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-23/08ч15мин (UT= 06h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО

ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/02/23-2015/03/02)

Волфовото число за седмицата 23 февруари -1 март 2015г

е 35+7/-12

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде ниска .
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M е ниска.
Вероятността за големи изригвания от клас X, както и за протонни
(СЕЧ) ерупции
е много ниска.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде ниска.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
50. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде около обичайния фон. Вероятността
за радиационна буря е между пренебрежима и много ниска.
През седмицата геомагнитната обстановка се очаква да бъде между
спокойна и активна..
От 15 февруари Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-". Следващата секторна граница на ММП с
преход "/+" Земята ще пресече на 5 март.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-24/13ч30мин (UT:11h30min)
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24 февруари 2015г/12ч00мин: Геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше мвого ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток са в B-диапазона.
Средното му ниво е около B4. Няма изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2287 и 2290. В южното
полукълбо е новата група 2292. Всички групи петна са от магнитен
клас "бета". Много слаб потенциален източник за изригване със средна
мощност
(M1.0 - M4.9) е областта 2290.

Слънчевият диск на 24 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 44. Волфовото число е 37. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 116.
В рамките на 3-дневната прогноза (24, 25 и 26 февруари) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима (т.е. около и
под 1%). (Евентуална изненада обаче може да "поднесе" областта 2290,
която е в геоефективна позиция.) Радиоиндексът F10.7 утре ще е 120,
а на 26 февруари ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под действието на слънчевата южна полярна коронална дупка с
отрицателна полярност и втора такава около екватора с положителна
полярност (CH HSS-ефект) скоростта на слънчевия вятър през
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изминалото денонощие нарастна от 370 до около 500 км/с. В момента тя
е около 480 км/с. Стойностите на вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се променяха в широки граници
от +10nT до -11nT. В момента Bz е около -1nT. Тази обстановка
създаде предпоставки за малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***) през изминалата нощ.
Днес и през следващите два дни (25 и 26 февруари) обстановката в
прилежащото към Земята междупланетно пространство ще остане смутена.
Това ще поддържа условия за планетарни геомагнитни смущения, както
и за местни геомагнитни бури над полярните райони на Земята.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна
като след 2ч българско време достигна до ниво на слаба планетарна
геомагнитна буря (Kp=5)(***!!!***). Същата продължи до 8ч
сутринта. Над България геомагнитната обстановка вчера привечер беше
смутена, а тази сутрин между 5ч и 8ч българско време достигна ниво
на местна слаба геомагнитна буря (за станция Панагюрище K=5).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита слезе до обичайния си фон, след като около две
денонощия преди това беше леко завишен.
Утре и на 26 февруари геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 15% за всеки един от двата дни. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за утре и за 26 февруари е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (24-26 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-24/12ч00мин (UT= 10h00min)
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25 февруари 2015г/10ч30мин: Избухване на протуберанс на

югоизточния край на слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Единственото слабо изригване (~ C1.4)стана вчера около обяд
българско време на югоизточния лимб на Слънцето. То беше свързано с
избухване на протуберанс. Изхвърлената коронална маса (CME) се движи
силно встрани от посокага към Земята, т.е. явлението не е
геоефективно. Също така няма регистрирани други изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята. Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B4.

Избухване на протуберанс на югоизточния
лимб на Слънцето (24 февруари 2015г) (SDO)
На слънчевия диск има само една група петна (2290), която е в
северното полукълбо. Тя е от магнитен клас "бета". Същата показва
признаци на бавно отслбване.
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Слънчевият диск на 25 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 63 (по данни от вчера). Съответното Волфово
число е 37-38. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 113.
В рамките на 3-дневната прогноза (25, 26 и 27 февруари) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре ще е 125, а на 27 февруари ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие остана
завишена поради продължаващ CH HSS- ефект и беше в интервала 420-500
км/с. В момента тя е около 450 км/с. Стойностите на вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се променяха
в широки граници от -7nT до +10nT като преобладаваха положителните
стойности. Във връзка с това планетарната геомагнитна обстановка
остана смутена.
Днес, утре и на 27 февруари скоростта на слънчевия вятър ще остане
леко завишена - около и над 400 км/с. Според последния бюлетин на
Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър към края на
третия ден (27 февруари) Земята ще попадне в зоната на действие на
високоскоростен поток в слънчевия вятър с отрицателна полярност.
Най-вероятно той е свързан с обърнатия към екватора "език" на южната
слънчева полярна коронална дупка. Според числения модел WSA Enlil
скоростта на слънчевия вятър тогава ще нарастне до 600 км/с. Ето
защо през целия тридневен период ще има условия за слаба
геомагнитна активност. Геомагнитната обстановка може допълнително да
се активизира през нощта на 27 срещу 28 февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Над полярните и субполярни области на Земята имаше аврорална
активност. Над България геомагнитната обстановка беше смутена вчера
следобяд между 14ч и 17ч българско време.

Сияние над щата Върмонт (САЩ) снимка: Брайън Дрю
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 27 февруари тя ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%
и e по 15% за всеки един от следващите два дни. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, а за утре и
за 27 февруари е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (25-27 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-25/10ч30мин (UT= 08h30min)
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26 февруари 2015г/12ч30мин: Много ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток бeше трайно в ниската част на Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B3. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има само една група петна (2290), която е в
северното полукълбо. Тя е от магнитен клас "бета". Същата е напълно
спокойна.

Слънчевият диск на 26 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 63 (по данни от вчера). Волфовото число е 18.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 111.
В рамките на 3-дневната прогноза (26, 27 и 28 февруари) слънчевата
активност ще бъде между много ниска и ниска. Вероятността за
изригване със средна мощност (клас M), за голямо изригване от клас
X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 28 февруари ще бъде около 120 (по наша
предварителна оценка).
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие остана
завишена поради продължаващ CH HSS- ефект и беше в интервала 420-500
км/с. В момента тя е около 420 км/с. Стойностите на вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се променяха
в граници от няколко нанотесли под и над нулата. В момента Bz е
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около -1.5nT. Тази обстановка създаде условия за геомагнитни
смущения над някои райони на Земята.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане леко завишена между 400- 450 км/с. Утре привечер под влияние на южната слънчева
полярна коронална дупка (CH HSS-ефект) се очаква тя да нарастне до
около и над 600 км/с. Ето защо е много вероятно геомагнитната
обстановка допълнително да се активизира през нощта на 27 срещу 28
февруари.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения са регистрирани само
над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка
беше спокойна.

Сияние над гр.Реджина (провинция Саскачуан,Канада)
на 24февруари 2015г (снимка: Кендра Форбс;
solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, а утре тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре e по 15% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес и утре е около и под 1%. Засега още няма оценки на
вероятностите за 28 февруари.
В рамките на 3-дневната прогноза (26-28 февруари) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-26/12ч30мин (UT= 10h30min)
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27 февруари 2015г/10ч45мин: Месец март започва с геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток бeше трайно в ниската част на Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B3-B4. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 2 регистрирани + две нови групи петна. Площите
на петната в северното и южното полукълбо изглеждат приблизително
равни. На север от екватора са двете групи 2290 и 2293. Последната
получи номер през тази нощ. В южното полукълбо са двете нови групи
петна. Всички центрове на петнообразуване са от магнитни класове
"алфа" и "бета". Няма потенциални източници за изригвания със средна
или голяма мощност (класове М и X).
Най-значимият обект (от гледна точка на слънчево-земния мониторинг)
върху слънчевия диск днес и през следващите дни ще бъде голямата
южна полярна коронална дупка с отрицателна магнитна полярност. Тя
ще бъде главен фактор за космическото време през почивните дни и в
началото на новата седмица.

Голямата слънчева южна полярна коронална
дупка на 27 февруари 2015г (SDO/AIA)
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Слънчевият диск на 27 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от вчера). Волфовото число е 21.
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 112.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 и 28 февруари и 1 март)
слънчевата активност ще бъде между много ниска и ниска.
Вероятността за изригване със средна мощност (клас M), за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 1 март ще бъде около
110.
Днес обстановката в прилежащото към Земята междупланетно
пространство ще остане сравнително спокойна през по-голямата част от
деня. Привечер обаче Земята ще пресече секторна граница на ММП с
преход "+/-" и ще попадне под влияние на южната слънчева полярна
(CH HSS-ефект). Скоростта на слънчевия вятър
коронална дупка
ще нарастне и ще достигне 700 км/с. Във връзка с това геомагнитната
обстановка утре и на 1 март ще бъде активна. Възможна и геомагнитна
буря със средна мощност (***!!!***) .
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, утре
ще е между спокойна и малка геомагнитна буря (Kp=5;бал
G1)(***!!!***), а на 1 март тя ще е между смутена и малка
геомагнитна буря. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 15%, а за утре и за 1 март тя е по 40% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
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пренебрежима. За утре и за 2 март тя е по 25% на ден. Вероятността
за геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини (***!!!***)
за утре и за 1 март е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 февруари- 1 март) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-27/10ч45мин (UT= 08h45min)
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Няколко изригвания от клас C.
Привечер започва геомагнитна буря
28 февруари 2015г/12ч30мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Двете
активни области 2290 и 2294 генерираха няколко изригвания от
мощностния клас C. Най-значителното измежду тях е с показател C6.
Негов източник е областта 2294, а максимумът си то достигна днес по
обяд около 12ч българско време. Базисното ниво на слънчеввия
рентгенов поток започна трайно да нараства и е около B6. През
последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ има слаб превес на
петната в северното полукълбо. Там са двете групи 2290 и 2293. В
южното полукълбо е новорегистрираната група 2294. Тя нарастна и се
разви до магнитен клас "бета-гама". От своя страна 2293 също
нарастна и усложни магнитната си структура, достигайки клас "бетаделта". Двете области са слаби източници за изригвания със средна
мощност (клас М).

Слънчевият диск на 28 февруари 2015г (SDO)
Боулдърското число е 58. Волфовото число е 47. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 120.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 февруари, 1 и 2 март)
слънчевата активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със
средна мощност (клас M) е по 10% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 2 март ще бъде около 120.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие остана в
спокойния диапазон между 320 и 360 км/с. Земята пресече секторна
граница на междупланетното магнитно поле (ММП) преминавайки от
сектор с положителна в сектор с отрицателна полярност (т.е. преход
"+/-"). Това се случи вчера около 10ч15мин българско време.
Вертикалната (Bz) компонента на ММП се колебаеше в диапазона от -6nT
до +5nT, но през по-голямата част от времето беше ориентирана на юг
("-"). В момента Bz е равна на -3nT.
Следвайки преминаването на Земята в сектор на ММП с отрицателна
полярност днес скоростта на слънчевия вятър ще остане сравнително
ниска (около и под 400 км/с) през по-голямата част от деня. По-късно
следобяд или привечер обаче се очаква скоростта да нарастне до 700
км/с и дори да надхвърли тази стойност. Причината за това е CH HSSефект, свързан със слънчевата южна полярна коронална дупка.
Обстановката ще се запази активна през следващите два дни (1 и 2
март). Това ще създаде предпоставки за геомагнитна активност,
включително и за малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1).

Слънчевата южна полярна коронална
дупка на 28 февруари 2015г (SDO/AIA)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита нарастна незначително (около 2-3 пъти) спрямо
обичайния фон, но остана много под прага на слаба радиационна буря
(бал S1). Причината за това слабо нарастване засега не е много ясна.
Вероятно е свързана с някое от станалите слаби рентгенови
изригвания.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде спокойна през по-голямата част
от деня, но ще се активизира включително до малка геомагнитна буря
привечер (Kp=5;бал G1) (***!!!***). Утре и на 2 март тя ще е между
смутена и малка геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***).
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Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес , за
утре и за 2 март е по 40% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за всеки един от трите дни е по 25%.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал
G2)(***!!!***) на средни ширини
е по 5% за всеки един от трите
дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 февруари- 2 март) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде близо до обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-02-28/12ч30мин (UT= 10h30min)
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1 март 2015г/14ч30мин: Малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;

бал G1) и полярни сияния
допълнителна редакция в 22ч30мин
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Двете
активни области 2290 и 2294 генерираха 8-9 изригвания от мощностния
клас C. Сред тях се откроява изригване с показател C3.7, което стана
днес около 11ч българско време в района на групата петна 2290.
Вчерашното C5.6-изригване в областта 2294 е предизвикало неголямо
изхвърляне на коронална маса (CME). Изглежда, че неговото движение е
насочено по посока на Земята. Дали обаче наистина е така ще стане
ясно днес по-късно. Базисното ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B6-B7.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ има слаб превес на
петната в северното полукълбо. Там са двете групи 2290 и 2293. В
южното полукълбо е 2294, както и реактивиралата се 2292. Областите
2293 и 2294 са от магнитен клас "бета-гама". Те са слаби
потенциални източници за изригвания със средна мощност (клас М).

Слънчевият диск на 1 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 70. Волфовото число е 55. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 126.
В рамките на 3-дневната прогноза (1, 2 и 3 март) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 10% на ден. Вероятността за голямо изригване
от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за
всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде около 130,
а на 3 март ще е 125.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под действието на високоскоростен поток частици
(CH HSSефект) , чийто източник е слънчевата южна полярна коронална дупка
,скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие нарастна от
около 380км/с до 560-580 км/с. В момента тя е приблизително 540
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в широки граници (между -12nT и +10nT) като през
по-голямата част от времето беше ориентирана на юг ("-"). В момента
Bz е равна на +2nT. Тази обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство създаде условия за малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5).
През целия 3-дневен период (1, 2 и 3 март) параметрите на слънчевия
вятър и ММП ще бъдат предимно в активните си диапазони. Очаква се
днес и утре скоростта на слънчевия вятър да достигне 700 км/с.
Условията за геомагнитна активност ще останат много благоприятни
днес и утре. На 3 март влиянието на слънчевата южна полярна
коронална дупка ще започне да отслабва, но обстановката все още ще
остане активна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
достигна до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). В продължение на девет часа през нощта и тази
сутрин между 2ч и 11ч българско време 3-часовият планетарен Kpиндекс беше равен на 5. Над полярните и субполярни райони на Земята
започна мощна аврорална активност. Красиви полярни сияния (Aurora
Borealis) са регистрирани над целия северен (Арктически) пояс. Над
България геомагнитната обстановка е смутена. На два пъти през
последните 24 часа (между 17-20ч и 2-5ч) местният K-индекс в
Панагюрище беше равен на 4 (субубря).

Северно сияние (Aurora Borealis) над провинция Алберта
(Канада) на 1 март 2015г(снимка: Золтан Кенуел)
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(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и малка
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***), а на 3 март ще е между
смутена и активна Вероятността за геомагнитни смущения за утре е
40% . Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
утре е 25%, а за 3 март е 10%. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***) на средни ширини
е по 5%
за днес и утре, а за 3 март е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (1- 3 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-01/14ч30мин (UT= 12h30min)
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2 март 2015г/11ч45мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли

600км/с.Геомагнитната буря продължава
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази
сутрин около 8ч30мин- 8ч40мин българско време активната област 2290,
намираща се на западния лимб, генерира импулсно M1.0- изригване.
Имаше и десетина изригвания от клас C. Техен главен източник беше
областта 2290. Две от тях станаха в район, който е близо до
югоизточния край на слънчевия диск. Ерупция на протуберанс беше
наблюдавана вчера на западния лимб на Слънцето. Явлението не е
геоефективно. Фоновото ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B8-C1.0. Не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.

М1.0-изригване в района на групата петна 2290
на 2 март 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са двете групи 2290 (залязваща) и 2293. В
южното полукълбо остана само 2292, а 2294 се редуцира до факелно
поле. Областта 2293 е от магнитен клас "бета-гама". Тя е слаб
потенциален източник за едно изригване със средна мощност (клас
М).
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Слънчевият диск на 2 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 66. Волфовото число е 55. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 128.
В рамките на 3-дневната прогноза (2, 3 и 4 март) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от
клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 4 март ще е 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под действието на високоскоростен поток частици
(CH HSSефект) , чийто източник е слънчевата южна полярна коронална дупка
,скоростта на слънчевия вятър остана сравнително висока (над 480
км/с), а тази сутрин достигна и надхвърли 600 км/с. В момента тя е
около 630км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от -10nT до +7nT. В
момента Bz е около -6nT. Тази обстановка в близкото до Земята
междупланетно пространство създаде условия за геомагнитна активност,
включително и за малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5).
Днес и утре параметрите на слънчевия вятър в околностите на Земята
ще останат значително завишени. Скоростта му днес може да достигне и
надхвърли 700 км/с. Това ще поддържа условията за геомагнитна
активност . От утре ще започне постепенно успокояване на
обстановката, което ще продължи и на 4 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка остана активна
и отново днес между 8ч и 11ч българско време достигна до ниво на
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Над
полярните и субполярни райони на Земята продължава авроралната
активност. Над България в момента също е в ход слаба геомагнитна
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буря (тази сутрин между 8ч и 11ч местният K-ндекс в Панагюрище беше
равен на 5).

Северно полярно сияние (Aurora Borealis)
над Аляска (снимка: Ян Джонсън)
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а на
4 март тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 4 март тя
е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
утре е 10%, а за 4 март е пренебрежима. Вероятността за геомагнитна
буря със средна мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***) на средни
ширини
е 5% за днес , а за утре и за 4 март е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (2- 4 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-02/11ч45мин (UT=09h45min)
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2 март 2015г/1830мин: Трето слънчево изригване със средна

мощност за последните 12 часа

M3.8-изригване в областта AR12290 на
2 март 2015г.
Източник на изригването е залязващата активна област AR12290 (2290).
Максималната мощност е достигвата около 17ч30мин българско време.
Този бюлетин ще бъде обновен и допълнен в случай че има интересни
съпътстващи явления.
добавено в 22ч30мин:
В 21ч30мин българско време областта 2290 генерира четвъртото за днес
изригване със средна мощност (~M4).
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-02/18ч45мин (UT=16h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/03/02-2015/03/09)
Волфовото число за седмицата 23 февруари- 1 март 2015г

е 35+7/-12

В началото на седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде
между ниска и умерена , а след 3 март и до края на седмицата между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M след 3 март е ниска. Вероятността за големи
е много
изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
ниска през цялата седмица.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде ниска.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
50. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде около обичайния фон. Вероятността
за радиационна буря е между пренебрежима и много ниска.
В началото на седмицата геомагнитната обстановка
смутена и активна., включително до ниво на малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). След 3 март и до
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и

ще бъде между
планетарна
края на седмицата
смутена.

От 27 февруари Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-". Следващата секторна граница на ММП с
преход "-/+" Земята ще пресече на 5 март.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-02/15ч45мин (UT:13h45min)
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3 март 2015г/12ч15мин: Активно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Имаше
общо 5 изригвания от средния мощностeн клас M . Техен източник беше
вече залязлата зад западния лимб област 2290. Последното от тях беше
с показател M8.2 , т.е. влиза в категорията "умерено мощни
изригвания" (диапазона M5.0-M9.9). То достигна максимума си след
полунощ в 03ч30мин българско време. Нито едно от тези M- изригвания
обаче не е свързано с геоефективни съпътстващи явления, поради това,
че областта 2290 беше на западния лимб и не е в геоефективна
позиция. През последните 24 часа имаше и близо 20 слаби изригвания
(клас C). 15 от тях станаха в района на 2290, а останалите са от
нова активна област, която е близо до югоизточния край на слънчевия
диск. Фоновото ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток се
променяше в широки граници. В момента е в процес на устойчив спад и
е около B5. Във връзка с високата активност на областта 2290 през
последното денонощие са регистрирани голям брой изхвърляния на
коронална маса (CME), но нито едно от тях не е по посока на Земята.

M8.2-изригване на 3 март 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има две групи петна. В северното полукълбо е
групата 2293, а в южното полукълбо е 2292. Тя е малко по голямата
по площ. И двете области са от магнитен клас "бета". Като слаб
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас M се
счита областта 2293.
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Слънчевият диск на 3 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 65. Волфовото число е 35. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 128.
В рамките на 3-дневната прогноза (3, 4 и 5 март) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е 10% за днес и 5% за утре. Вероятността за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ще
е около 130, а на 5 март ще е 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под действието на високоскоростен поток частици
(CH HSSефект) , чийто източник е слънчевата южна полярна коронална дупка
,скоростта на слънчевия вятър беше умерено висока (между 500 и 660
км/с), но с тенденция към спадане. В момента тя е около 500 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазон от няколко нанотесли под и над нулата. В
момента Bz е почти равна на нула. Тази обстановка поддържаше условия
за геомагнитна активност, включително и за малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5)(***!!!***).
Под влияние на продължаващия CH HSS -ефект, причинен от южната
слънчева полярна коронална дупка обстановката в прилежащото към
Земята междупланетно пространство днес и утре ще остане активна.
Успокояване ще започне на 5 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка остана активна
. Вчера около обяд българско време имаше малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Над полярните и
субполярни райони на Земята продължи авроралната активност. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, а на 5 март тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 40%,за утре е
35%, а за 5 март тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 5 март тя е по 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (3- 5 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-03/12ч15мин (UT=10h15min)
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04 март 2015г/10ч45мин: Тенденция към успокояване
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниока.
Единственото по-значително изригване (C4)стана вчера следобяд около
17ч българско време в района на групата петна 2292. Голямо
изхвърляне на коронална маса (CME)с източник, разположен на
невидимата от Земята страна на Слънцето бе наблюдавано вчера
следобяд върху изображенията от коронографа LASCO_C2 на борда на
спътника SOHO, но то не е геоефективно. Изхвърляния на коронална
маса по посока на Земята през последното денонощие не са
регистрирани. Слънчевият рентгенов поток е около средно "базисно"
ниво B5.
На слънчевия диск има две групи петна. В северното полукълбо е
групата 2293, а в южното полукълбо е 2292. Тя е малко по голямата
по площ. И двете области са от магнитен клас "бета". Те са слаби
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M.
Засега обаче са спокойни.

Слънчевият диск на 4 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 38. Волфовото число е 33. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 124.
В рамките на 3-дневната прогноза (4, 5 и 6 март) слънчевата
активност ще бъде ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е 20% за днес и по 15% за утре и за 6 март.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре ще е около 120, а на 6 март ще е 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под отслабващото вече

действие на високоскоростен поток частици
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(CH HSS-ефект) , чийто източник е слънчевата южна полярна коронална
дупка ,скоростта на слънчевия вятър беше леко завишена. Тя се
колебаеше слабо в много тесни граници около 450 км/с. И в момента
скоростта на слънчевия вятър е приблизително толкова. Снощи около
полунощ Земята пресече секторна граница на междупланетното магнитно
поле (ММП) с преход "-/+". Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазон от
няколко нанотесли под и над нулата като слабо преобладаваха
положителните стойности. В момента Bz е около +5nT. Така описаната
обстановка създаде предпоставки за геомагнитни смущения над някои
райони на Земята.
Днес параметрите на слънчевия вятър ще останат все още завишени. Със
затихване на влиянието на южната слънчева полярна коронална дупка
обстановката утре и на 6 март ще бъде значително по-спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес,утре и на 6 март геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 30%, а за утре и за 6 март тя е по 15% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
10%, а за утре и за 6 март тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (4- 6 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-04/10ч45мин (UT=08h45min)
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05 март 2015г/11ч15мин: Само слаби изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниока.
Регистрирани са общо 3 изригвания от ниската част на клас C (C1-C3).
Техни източници бяха двете групи петна 2292 и 2293. Слънчевият
рентгенов поток е около средно "базисно" ниво B7. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна. В северното полукълбо е
групата 2293, а в южното полукълбо е 2292, Тя е почти двойно поголяма от площ от 2293. И двете области са от магнитен клас
"бета". 2292 е слаб потенциален източник за поне едно изригване от
средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 5 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 43. Волфовото число е 21. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 122.
Днес и утре слънчевата активност ще бъде ниска, а на 7 март ще е
между много ниска и ниска. Вероятността за изригване със средна
мощност (клас M) е 15% за днес, 10% за утре, а за 7 март тя е около
и под 1%. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре ще е около 120, а на 7 март ще е 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие Земята преминаваше през област със сложна
структура на междупланетното магнитно поле (ММП). Тя пресече няколко
секторни граници със смяна на знака на ММП. Скоростта на слънчевия
вятър беше завишена. Същата се колебаеше в диапазона между 440 км/с
и 520 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 450
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км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz е
около -0.5nT. Така описаната обстановка създаде предпоставки за
геомагнитни смущения над някои райони на Земята.
Днес и утре обстановката в прилежащото към Земята междупланетно
пространство ще остане смутена. През втората половина на третия ден
(7 март) или в нощта на 7 срещу 8 март Земята ще налезе в сектор с
висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчева
коронална дупка с положителна полярност (CH HSS-ефект). Свързаното
с това покачване на геомагнитната активност обаче ще настъпи (найвероятно) едва на 8 март, т.е. извън рамките на 3-дневната прогноза.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше само над отделни
(полярни) райони на Земята, където имаше и аврорална активност. Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Северно сияние (Aurora Borealis) над Аляска
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(снимка: Рон и Маркета Мъри)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес,утре и на 7 март геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес, за утре и за 7 март е по 15% на ден. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един от
трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (5- 7 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
около и под 1%.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-05/11ч15мин (UT=09h15min)
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06 март 2015г/13ч00мин: Три изригвания със средна мощност от

новоизгряващ активен център
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Новоизгряващ активен център, намиращ се непосредствено зад
югоизточния слънчев лимб генерира 3 изригвания със средна мощност
(M1.2, M3.1 и ~M1.5 ). Най-мощното измежду тях (M3.1) беше рано тази
сутрин. То достигна максималната си мощност в 07ч българско време.
Същата тази нова активна област генерира и 4-5 изригвания от
мощностния клас C. Този активен център, който все още не се е
разкрил за наблюдателите от Земята вече много сериозно влияе върху
нивото на слънчевия рентгенов поток. От полунощ насам последният е
непрекъснато в C-диапазона. Колебае се в много широки граници, а
средното му ниво е около C5-C6. Не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.

M3.1-изригване на югоизточния лимб на Слънцето
(6 март 2015г) (SDO/AIA)
На слънчевия диск има две регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са 2293 и
новата група петна, която все още няма номер. В южното полукълбо е
регистрираната вчера група петна 2295. И двете регистрирани
области са от магнитен клас "бета". Те са магнитно спокойни и не се
очаква да бъдат източници на значителна еруптивна активност.
Реалният потенциален източник за средни и мощни изригвания (класове
M и X) е новата активна област , която е все още непосредствено зад
югоизточния лимб.
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Слънчевият диск на 6 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 31. Волфовото число е 22. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 130.
В рамките на 3-дневната прогноза (6,7 и 8 март ) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. В момента е трудно да се
направят реалистични оценки за вероятностите за изригвания от
различен тип, тъй като активен център на югоизточния лимб все още е
ненаблюдаем от Земята. Радиоиндексът F10.7 утре ще е около 135, а
на 8 март ще бъде 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър остана леко завишена и се колебаеше в
диапазона между 440 км/с и 500 км/с. В момента тя е около 460 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се променяше между -6 и +10nT. В момента Bz е около +5nT. Така
описаната нестабилна обстановка създаде предпоставки за слаба
геомагнитна активност, включително и за планетарна суббуря.
Днес и утре обстановката в прилежащото към Земята междупланетно
пространство ще остане смутена. По-късно утре следобяд и на 8 март
Земята ще налезе зона с по-висока скорост на слънчевия вятър (600700 км/с), чийто източник е слънчева коронална дупка с положителна
полярност
(CH HSS-ефект). Тази обстановка ще създаде
предпоставки главно за геомагнитни смущения днес и утре, но на 8
март ще е възможна и слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 4
(планетарна суббуря) между 8ч и 11ч българско време. Над България
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геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
смутена, а на 8 март тя ще е между спокойна и активна, включително
до малка планетарна геомагнитна буря Kp=5; бал G1) (***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 15%,
а за 8 март тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% за днес и утре, а за 8 март е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (6- 8 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-06/13ч00мин (UT=11h00min)
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07 март 2015г/14ч30мин:

Планетарна геомагнитна суббуря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от ниската част на мощностния клас C, чийто
източник е новата активна област 2297 на югоизточния край на
слънчевия диск. През последните 72 часа тя генерира общо три
изригвания със средна мощност (клас M), но през последното денонощие
нейната активност показва трайна тенденция към спад. Слънчевият
рентгенов поток през последните 24 часа се стабилизира около средно
ниво B7-B8. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2296 и 2297). И двете са
регистрирани вчера и са в южното полукълбо. Групата петна 2296 обаче
много силно отслабна през последните 24 часа и вече почти не се
вижда. Магнитният клас на 2297 все още е трудно да бъде точно
определен, но най-вероятно е "бета". Тази област засега се счита за
слаб потенциален източник за средни и мощни изригвания (класове M и
X).

Слънчевият диск на 7 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 37 (по данни от полунощ). Волфовото число е
14. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 128.
В рамките на 3-дневната прогноза (7,8 и 9 март ) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Вероятността за изригване
от средния мощностен клас M е по 30% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X е по 5% на ден, а за протонна (СЕЧ)ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 9 март ще е около 135.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие трайно
нараства и днес по обяд достигна до 550 км/с. И в момента тя е
приблизително толкова. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше между -8 и +6nT. В
момента Bz е около -2.5nT. Така описаната нестабилна обстановка
създаде предпоставки за слаба геомагнитна активност, включително и
за планетарна суббуря.
Под влияние на дълживуща ("рекурентна") магнитна област върху
слънчевия диск, която е следвана от коронална дупка,то днес, утре и
на 9 март скоростта на слънчевия вятър ще бъде сравнително висока
(до 550-630км/с). Това ще поддържа условия за геомагнитна активност
в рамките на 3-дневната прогноза.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 4
(планетарна суббуря) снощи между 2ч и тази сутрин до 8ч българско
време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 9 март геомагнитната обстановка ще е между спокойна
и активна. На 9 март е твърде възможно да има и малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 9 март тя
е 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
5% за днес, 10% за утре и 15% за 9 март.
В рамките на 3-дневната прогноза (7- 9 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-07/14ч30мин (UT=12h30min)
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08 март/12ч45мин: Активно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Около
полунощ областта 2297 генерира умерено-мощно изригване, което
продължи няколко часа. Максималната си мощност (M9.2)то достигна в
00ч02мин българско време. Регистрирани са радиоизбухвания от II и IV
тип. На коронографските изображения от уредите LASCO_C2 и LASCO_C3
на борда на спътника SOHO, получени след полунощ се вижда
изхвърляне на коронална маса (CME). Неговата начална скорост беше
оценена по радиоизбухването от II тип на около 704км/с. През
следващите часове ще бъдат публикувани резултати от новия числен
модел на слънчевия вятър WSA-Enlil и ще стане ясно дали плазменият
облак ще засегне Земята или не.( В момента няма пълна информация
относно други слънчеви изригваня през последното денонощие, тъй като
електрозахранването в Центъра за прогнози на космическото време в
Боулдър е било прекъснато вчера между 14ч и 24ч българско време.)
Слънчевият рентгенов поток беше повлиян от мощното M9.2-изригване в
продължение на почти половин денонощие. В момента той е около нивото
C1.0.

Ярко изхвърляне на коронална маса (CME)
през нощта на 7 срещу 8 март 2015г
(SOHO/LASCO_C2)(анимационен GIF файл)
На слънчевия диск има една регистрирана (2297) и една нова групи
петна. И двете са в южното полукълбо. Единично нерегистрирано петно
се вижда на югозападния край на слънчевия диск. Магнитният клас на
2297 е "бета-гама". Тази област е потенциален източник за средни и
мощни изригвания (класове M и X).
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Слънчевият диск на 8 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 20 (по данни от полунощ). Волфовото число е 21
(по данни от днес по обяд). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 138.
В рамките на 3-дневната прогноза (8,9 и 10 март ) слънчевата
активност ще бъде предимно умерена. Основен фактор за нея е
областта 2297. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 40% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 10%
на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция (според Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър)за утре и за 10 март е пренебрежима.
(По наше мнение вероятността за СЕЧ- ерупция е поне 5%.)
Радиоиндексът F10.7 утре и на 10 март ще е около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 500-600 км/с. В момента тя е около 570 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
между -10 и +10nT. В момента Bz е около 0nT. Така описаната
нестабилна обстановка създаде предпоставки за планетарна геомагнитна
суббуря.
Под влияние на слънчева коронална дупка с положителна полярност
днес, утре и на 10 март скоростта на слънчевия вятър ще бъде
сравнително висока (до около и над 600км/с)(CH HSS-ефект). Това ще
поддържа условия за геомагнитна активност в рамките на 3-дневната
прогноза.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 4
(планетарна суббуря) вчера привечер между 17ч и 20ч и през нощта
между 23ч и 2ч българско време. Над България геомагнитната
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обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита остана близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 10 март геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна. Утре (9 март) е твърде възможно да има и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 35%,
а за 10 март тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 10% за днес и 10 март и 15% за утре.
В рамките на 3-дневната прогноза (8- 10 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-08/12ч45мин (UT=10h45min)
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08 март/02ч00мин: Умерено-мощно слънчево изригване

М9.2- изригване в полунощ на 7 срещу 8 март
2015г (SDO/AIA)
Умерено-мощно слънчево изригване (M9.2)е регистрирано около полунощ
в района на групата петна 2297. Максималната мощност е достигната в
00ч02мин българско време. Изригването е било съпроводено от
радиоизбухване от II тип + изхвърляне на коронална маса (CME)с
начална скорост 704 км/с. Регистрирано е и радиоизбухване от IV тип,
което е индикатор за протонна (СЕЧ) ерупция.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-08/02ч00мин (UT=00h00min)
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09 март 2015г/12ч30мин: Слаби слънчеви изригвания и геомагнитни

смущения
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Активната
област 2297 генерира няколко изригвания в ниската част на Cдиапазона (около и под C3). "Базисното " ниво на слънчевия рентгенов
поток през последните часове почти се стабилизира около B6. Анализът
на движението на облака изхвърлена коронална маса (CME) в резултат
на M9.2- изригването от предната нощ показа, че той напълно ще
подмине Земята. Други геоефективни изхвърляня на коронална маса през
последните 24 часа също не са наблюдавани.
На слънчевия диск има само една група петна (2297). Тя е в южното
полукълбо. По площ е около 300 милионни части от слънчевия
диск.Магнитният клас на 2297 е "бета-гама-делта". Тази област е
значителен потенциален източник за изригвания от средния мощностен
клас М. Тя е слаб потенциален източник и за големи изригвания от
клас X, а така също и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 9 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 23. Волфовото число е 18. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 122.
В рамките на 3-дневната прогноза (9,10 и 11 март ) слънчевата
активност ще бъде между ниска и умерена. Основен фактор за нея е
областта 2297. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 40% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% на ден. Радиоиндексът F10.7
утре и на 11 март ще е около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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И през изминалото денонощие Земята остана в сектор с висока скорост
на слънчевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка с
положителна полярност. Скоростта на слънчевия вятър през последното
денонощие беше в диапазона 440-600 км/с и през последните часове се
наблюдава тенденция към нейното спадане. В момента тя е около 440
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше между -5 и +5nT. В момента Bz е около +2nT. Тази
доста нестабилна обстановка създаде предпоставки за планетарна
геомагнитна суббуря .
Очаква се днес и утре скоростта на слънчевия вятър да остане
завишена, а на 11 март обстановката постепенно да се успокои.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. 3-часовият Kp-индекс достигна бал 4
(планетарна суббуря) вчера следобяд между 14ч и 17ч българско
време. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Северно сияние (Aurora Borealis) над Лапландия
(Финландия)(снимка: Джони Алавеса)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка
а на 11 март тя ще е между спокойна и
геомагнитни смущения на средни ширини
15% за 11 март. Вероятността за малка
ширини е 15% за днес, 10% за утре и

ще е между спокойна и активна,
смутена. Вероятността за
е 35% за днес, 30% за утре и
геомагнитна буря на средни
5% за 11 март.

В рамките на 3-дневната прогноза (9- 11 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
сравнително малка.
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HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-09/12ч30мин (UT=10h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/03/09-2015/03/16)
Волфовото число за седмицата 2-8 март 2015г

е 21+18/-12

В началото на седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде
между ниска и умерена , а след 12-13 март и до края на седмицата между много ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния
мощностен клас M след 13 март е ниска. Вероятността за големи
е ниска до
изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
12-13 март и между много ниска и ниска след това до края седмицата.
Очакваното отслабване на еруптивната активност след 12-13 март се
свързва с предполагаемо изчерпване на еруптивния потенциал и
отслабване на магнитното поле на областта 2297 след серията от Mклас изригвания през предходната седмица.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде ниска.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 10 до
40. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде завишен до 12 март, а след това ще бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде предимно около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е малка в началото на седмицата
между пренебрежима и много ниска след 12-13 март.

и

В началото на седмицата (9 и 10 март) геомагнитната обстановка ще
бъде между смутена и активна. в резултат от влияние на слънчева
коронална дупка с положителна полярност. Между спокойна и смутена тя
ще бъде на 11 март. На 12 и 13 март геомагнитната обстановка ще
бъде между спокойна и активна, тъй като се очаква Земята за попадне
в зоната на влияние (CH HSS- ефект) на друга коронална дупка,
разположена близо до екватора на Слънцето. След това до края на
седмицата геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.
От 4 март Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница на ММП с
преход "+/-" Земята ще пресече на 15 март.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-09/14ч30мин (UT:12h30min)
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10 март 2015г/12ч45мин:

Отново висока слънчева активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока.
Активната област 2297 генерира три изригвания от мощностния клас M.
Първото от тях M(4.5) беше вчера следобяд, а максимумът си то
достигна в 16ч20мин българско време. Второто изригване беше умереномощно (M5.8, а по нашата първа оценка то беше M6.1) стана през
нощта. То достигна максимумът си в 02ч българско време. Изригването
бе съпроводено от радиоизбухвания от II и IV тип + изхвърляне на
коронална маса (CME) с начална скорост 967 км/с. Наблюдавано е и
радиоизбухване около честота f=3GHz ("tenflare"),което в момента на
максимума си надхвърли около 3 пъти радиоиндекса F10.7.
Предварителният анализ показва, че изхвърленият плазмен облак ще
подмине Земята. Второ умерено-мощно изригване (M5.1) стана призори вв 5ч30мин българско време. Освен това областта 2297 беше източник и
на 14- 15 изригвания от клас C. "Базисното " ниво на слънчевия
рентгенов поток през последните часове e около B5-B6. Геоефективни
изхвърляня на коронална маса през последните 24 часа не са
наблюдавани.

Вляво: M4.5- изригване на 9 март 2015г; Вдясно: Умерено-мощно M5.8изригване на 10 март 2015г (SDO/AIA)
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Изхвърляне на коронална маса (CME) през нощта
на9 срещу 10 март 2015ж след M5.8- изригване
от активната област AR12297 (2297)
(SOHO/LASCO_C3) анимационен GIF файл
На слънчевия диск има една група петна (2297). Тя е в южното
полукълбо. По площ заема около 250- 300 милионни части от слънчевия
диск. Магнитният клас на 2297 претърпя низходяща промяна и се
трансформира от "бета-гама-делта" в "бета-делта". Тази област
продължава да е значителен потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас М. Тя е слаб потенциален източник и за големи
изригвания от клас X, а така също и за протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 10 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 29. Волфовото число е 22. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 122.
Утре и на 12 март слънчевата активност ще бъде предимно умерена.
Основен фактор за нея е областта 2297. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 40% за всеки един от двата дни.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за за протонна
(СЕЧ) ерупция е по 10% за днес, утре и за 12 март. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 12 март ще е около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 370-450 км/с с тенденция към спадане. В момента тя е около
380 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше между -4 и +4nT. В момента Bz е около -1nT.
Днес, утре и на 12 март обстановката в прилежащото към Земята
междупланетно пространство ще е сравнително спокойна. Скоростта на
слънчевия вятър ще бъде средно около 400 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
В рамките на 3-дневната прогноза (10, 11 и 12 март) геомагнитната
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обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитин смущения на средни ширини е по 15% за всеки един от
трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (10- 12 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-10/12ч45мин (UT=10h45min)
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11март 2015г/12ч45мин: Серията от М-клас изригвания

продължава.Между 2 и 4 слънчеви плазмени облака се движат към
Земята. Очаква се геомагнитна буря на 13 март
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Активната област 2297 генерира нови две изригвания от мощностния
клас M. Първото от тях (M2.9) беше през нощта и достигна максимума
си около 02часа българско време. Изригването бе съпроводено от
радиоизбухвания от II и IV тип + изхвърляне на коронална маса (CME)
. Наблюдавано е и слабо радиоизбухване около честота f=3GHz
("tenflare"), което в момента на максимума си надхвърли около 2.5
пъти радиоиндекса F10.7. Второто изригване достигна своя максимум
(M2.6) около 10ч българско време. Самият пик всъщност е с доста
сложна струкутра и става въпрос за три близки по време максимума,
които са в M-диапазона. В момента се анализира движението на
изхвърления по време на първото М- изригване плазмен облак. През
последното денонощие областта 2297 генерира между 12 и 15 изригвания
от клас C. "Базисното " ниво на слънчевия рентгенов поток през
последните часове e около B7-B8.
От анализа на последния числен модел на слънчевия вятър (WSA Enlil)
следва, че плазмените облаци, изхвърлени по време на вчерашните две
умерено-мощни изригвания (M5.8 и M5.1) ще достигнат до Земята рано
сутринта на 13 март (петък). (Напомняме, че по предварителната
информация от вчера тези плазмени облаци би трябвало да подминат
Земята). До момента няма информация относно движението на
изхвърления снощи по време на M2.9-изригването плазмен облак, но по
наше мнение той също ще достигне до Земята на 14 март. Засега няма
данни дали второто M-изригване, което стана тази сутрин е
съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). (Ще проследим
последните изображения от коронографите на спътника SOHO и ако
такова CME има ще го публикуваме в наш допълнителен бюлетин.) Този
плазмен облак (ако го има и е достатъчно голям) също би трябвало да
достигне Земята по-късно на 14 март.
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M2.6-изригване на 11 март 2015г: рентгеново
изображение от спътника GOES-15 (Център за
прогнози на космическото време-Боулдър)
На слънчевия диск има една регистрирана група петна (2297), + една
нова малка група западно от нея. И двете групи са в южното
полукълбо. По площ 2297 заема около 300 милионни части от слънчевия
диск. През последното денонощие тя видимо отново започна да укрепва
и слабо да нараства, включително възстанови "гама"- компонентата на
своята магнитна структура. Магнитния й клас отново е "бета-гамаделта". Тази област продължава да е сериозен потенциален източник
за изригвания от средния мощностен клас М. Тя е слаб потенциален
източник и за големи изригвания от клас X, а така също и за протонни
(СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 11 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 42. Волфовото число е 34. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 121.
Утре и на 13 март слънчевата активност ще бъде предимно умерена.
Основен фактор за нея е областта 2297. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 60% за всеки един от двата дни.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за за протонна
(СЕЧ) ерупция е по 10% за днес, утре и за 13 март. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 13 март ще е около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 350-430 км/с . В момента тя е около 390 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
между -3 и +10nT. В момента Bz е около +2.5nT.
Днес и утре обстановката в прилежащото към Земята междупланетно
пространство ще е сравнително спокойна. Скоростта на слънчевия вятър
ще бъде средно около 400 км/с. Призори на 13 март до Земята ще
достиге първият от изхвърлените на 9 март от Слънцето плазмени
облаци. Геомагнитната обстановка ще се активизира, включително до
ниво на малка планетарна геомагнитна буря (***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
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смутена, а на 13 март ще е между смутена и активна, включително до
ниво на малка геомагнитан буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитин смущения на средни ширини е 15% за
днес, 20% за утре и 35% за 13 март. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е пренебрежима, за утре е
5% , а за 13 март е 20%. Вероятността на средни ширини за
геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***)е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (11- 13 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-11/12ч45мин (UT=10h45min)
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11 март 2015г/21ч00мин: Мощно слънчево изригване (X2.2) в

активната област 2297

Мощно X2.2 - изригване от областта AR12297(2297)
на 11 март 2015г (SDO/AIA)
Днес привечер областта 2297 генерира най-мощното от началото на
годината досега изригване с магнитуд X2.2 (видео). Максималната
мощност беше достигната в 18ч22мин българско време. Активният център
вече приближава видимият централен меридиан на слънчевия диск и е в
доста добра геоефективна позиция. През следващите часове найинтересни ще бъдат последните изображения от коронографите LASCO_C2
и LASCO_C3 на борда на спътника SOHO. От тях ще стане ясно дали има
значително изхвърляне на коронална маса (CME).
добавено в 21ч45мин:
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Регистрираният радиосигнал на честота f=24KHz от
SID- приемника в НАО "Юрий Гагарин" на 11 март
между 2ч и 21ч30мин българско време (универсално време
между 0ч и 19ч30мин)
добавено в 22ч00мин: Радиоизбухвания от II
коронална маса (CME)

и IV тип и изхвърляне на

Радиоизбухване от II тип е регистрирано с начало около една минута
след максимума на ретгеновото изригване. Радиоизбухванията от II тип
се приемат като индикатори за изхвърляне на коронална маса(CME).
Оценената начална скорост на плазмения облак е 1461 км/с.
Регистрирано е и радиоизбухване от IV тип. Такова явление се счита
за индикатор за протонна (СЕЧ) ерупция.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-11/21ч00мин (UT=19h00min)
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12 март 2015г/13ч00мин: Сложна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока.
Главното събитие беще вчерашното голямо изригване (X2.2)от активната
област 2297. Както съобщихме в извънредния бюлетин от снощи, то
достигна своя максимум в 18ч22мин българско време. Изригването бе
съпроводено от радиоизбухвания от II и IV тип + изхвърляне на
коронална маса (CME) .
И до този момент няма публикувани изображения от коронографите
LASCO_C2 и LASCO_C3 на борда на спътника SOHO за времето от вчера
привечер до тази сутрин. Причината за това не е известна. Може обаче
да се предполага, че забавянето е свързано с работата на екипа по
анализа на въпросните изображение. От друга страна от огледа на
изображенията от камерата AIA на борда на спътника SDO се предполага
(засега), че движението на плазмения облак е насочено предимно на
изток спрямо Земята.
Три други облака слънчева коронална маса (изхвърлени от Слънцето при
три от M- изригванията от 9 и 10 март) се движат към нашата планета
и ще я достигнат утре (13 март).
През последните 24 часа в областта 2297 имаше и две импулсни
изригвания със средна мощност (M1.0 и M3.2). Първото от тях стана
снощи около 20ч30мин, а второто - рано тази сутрин в 6ч45мин
българско време. Областта 2297 беше източник и на близо 15
изригвания от слабия мощностен клас C.
"Базисното " ниво на слънчевия рентгенов поток през последните 24
часа плавно нараства и вече е около C1.5.
На слънчевия диск има две регистрирани групи петна (2297 и 2298),
както и една нова малка група. 2298 получи своя официален номер
снощи. И трите групи са в южното полукълбо. По площ 2297 заема
около 350 милионни части от слънчевия диск. През последното
денонощие тя продължи да укрепва и нарства, увеличавайки
едновременно с това и еруптивния си потенцал.
Магнитния й клас е
"бета-гама-делта". Тази област продължава да е много сериозен
потенциален източник за изригвания от средния мощностен клас М и
значителен такъв за големи изригвания от клас X. 2297 е също така и
потенциален източник за протонни (СЕЧ) ерупции.

Вляво: Активната област AR12297 (2297) в бяла светлина;
вдясно: магнитна карта на същата област (SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 12 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 42 (по данни от снощи). Волфовото число е 45
(по данни от тази сутрин). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 134.
Утре и на 14 март слънчевата активност ще бъде предимно между
умерена и висока. Основен фактор за нея е областта 2297.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 70% за
всеки един от двата дни. Вероятността за голямо изригване от клас X
е по 20%, а за за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% за днес, утре и за
14 март. Радиоиндексът F10.7 утре и на 14 март ще е около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 350-450 км/с . В момента тя е около 400 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
между -7 и +7nT. В момента Bz е около +0.5nT.
Днес и утре обстановката в прилежащото към Земята ще е между
спокойна и леко смутена. Скоростта на слънчевия вятър ще бъде средно
около 400 км/с. Утре призори ( а може би още късно вечерта днес) до
Земята ще достиге първият от изхвърлените на 9 март от Слънцето
плазмени облаци, а след него и следващите два, изхвърлени на 10
март. Геомагнитната обстановка ще се активизира, включително до ниво
на малка планетарна геомагнитна буря (***!!!***). Успокояване на
слънчевия вятър се очаква (засега!) на 14 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над някои райони
от Земята. Над България геомагнитната обстановка също беше смутена.
Вчера следобяд между 14ч и 17ч местният K- индекс в станция
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Панагюрище достигна бал 4.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 14 март геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и
активна, а утре (13 март) ще е между смутена и малка геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 35% за днес, 40% за утре и 30% за 14
март. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 10%, за утре е 25% , а за 14 март е 5%. Вероятността на
средни ширини за геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал
G2)(***!!!***) за утре е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (12- 14 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-12/13ч00мин (UT=11h00min)

636

13 март 2015г/10ч30мин: Несигурна прогноза поради продължително

прекъсване в данните от спътника SOHO на 11 и 12 март
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока.
Наблюдавани бяха общо 5 изригвания със средна мощност (в диапазона
M1.0-M4.9) чийто източник отново беше областта 2297. Последните две
(M1.2 и M1.8) станаха рано тази сутрин и достигнаха максималните си
фази съответно в 06ч и 08ч10мин българско време. Повечето изригвания
бяха импулсни и не са свързани с някакви значими съпътстващи
явления. Към Земята се движат 3 или 4 облака от изхвърлена от
Слънцето на 9, 10 и 11 март коронална маса (CME). Днес и утре те би
трябвало да достигнат до Земята. Във връзка с това се очаква активна
геомагнитна обстановка, включително и малка геомагнитна
буря(***!!!***).
Тази прогноза обаче е твърде несигурна особено що се отнася до
плазмения облак, изхвърлен на 11 март вечерта в резултат от мощното
X2.2- изригване. Приема се, че той би могъл да засегне с периферията
си Земята утре, въпреки че като цяло неговото движение изглежда е
ориентирано встрани на изток от нашата планета. За съжаление между
18ч30мин българско време на 11 март и до 9ч сутринта вчера липсваха
коронографските изображения от спътника SOHO. Точно обаче данните от
тези изображения са особено важни за да се определи масата на
изхвърленото вещество и неговото движение.
През последното денонощие двете активни области 2297 и 2299
генерираха и десетина изригвания от слабия мощностен клас C.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B9 - C1.0.
На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна (2297,2298 и 2299),
както и една нова малка нерегистрирана група. Всички групи са в
южното полукълбо. Последната се е образувала през последните часове
източно от групата петна 2297. По площ 2297 заема между 350 и 400
милионни части от слънчевия диск.
Магнитния й клас е "бета-гамаделта". Тази област продължава да е много сериозен потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас М и значителен
такъв за големи изригвания от клас X. 2297 е също така и потенциален
източник за протонни (СЕЧ) ерупции. Освен това в момента тя е в
отлична геоефективна позиция. Групите петна 2298 и 2299 значително
отслабнаха през подледното денонощие и в момента почти не се виждат.
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Слънчевият диск на 13 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 56. Волфовото число е 51. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 126.
Днес, утре и на 15 март слънчевата активност ще бъде предимно между
умерена и висока. Основен фактор за нея е областта 2297.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 70% за
всеки един от двата дни. Вероятността за голямо изригване от клас X
както за за протонна (СЕЧ) ерупция е по 20% за днес,за утре и за 15
март. Радиоиндексът F10.7 утре и на 15 март ще е около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното се колебаеше много
слабо около 400 км/с . Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше между -5 и +5nT. В
момента Bz е около -0.5nT.
Днес и утре до Земята трябва да достигнат 3 или 4 плазмени облака,
изхвърлени от Слънцето между 9 и 11 март. В допълнение днес и утре е
възможно да се прояви и CH HSS- ефект, причинен от слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция. Геомагнитната обстановка ще
се активизира, включително до ниво на малка планетарна геомагнитна
буря (***!!!***). Успокояване на слънчевия вятър се очаква на 15
март. Поради споменатата по-горе липса на данни от спътника SOHO
обаче тази прогноза не бива да се счита за много сигурна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над някои райони
от Земята. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и
активна, включително до малка геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). На 15 март тя ще е между смутена и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 40% за
днес и утре и 30% за 15 март. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 30%, за утре е 25% , а за 15 март е
10%. Вероятността на средни ширини за геомагнитна буря със средна
мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***) за днес и утре е по 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13- 15 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-13/10ч30мин (UT=08h30min)
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13 март/18ч00мин: Публикувани са коронографските изображения от

SOHO на 11 март следобяд и привечер

Изображение на слънчевата корона, получено
с коронографа LASCO_C3 на борда на спътника
SOHO на 11 март от 20ч06мин българско време
(SOHO/LASCO_C3)
Най-после липсващите коронографски изображения на Слънцето, получени
на борда на спътника SOHO на 11 март късно следобяд и привечер вече
са публикувани. На тях не се виждат значими следи от изхвърляне на
коронална маса (CME) резултат от X2.2- изригването в часовете след
него. Добре се вижда друго CME- явление, причинено от избухване на
протуберанс близо до северозападния край на слънчевия диск няколко
часа преди това. Фронтът на плазмения облак обаче се движи силно на
северозапад спрямо Земята, т.е. това явление не е геоефективно.
Другите слънчеви плазмени облаци, които трябва да достигнат Земята
днес, изглежда са се "разтворили" в междупланетното пространство.
Най-вероятно те достигат до нашата планета под формата на слабо
изразени вплътнявания на слънчевия вятър и не могат да окажат
сериозен динамичен ефект върху земната магнитосфера. Доказателство
за това е слабото покачване на концентрацията и скоростта на
слънччевия вятър, които се наблюдават днес. Те са средно с около 1015% по-високи спрямо вчера.
Предупреждението за възможна геомагнитна активност днес и утре
засега все още остава в сила. Тя обаче вече се свързва основно с
влиянието на коронална дупка, която се наблюдава близо до екватора в
западната част на слънчевия диск.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-13/18ч00мин (UT=16h00min)
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14 март 2015г/11ч45мин: Умерена слънчева активност. Все още

остава в сила предупреждение за геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Единственото изригване със средна мощност
(~ M1.2) стана рано
тази сутрин, а негов източник беше отново групата петна 2297.
Максимумът си то достигна около 06ч30мин българско време. В същият
район през последните 24 часа имаше и 8-10 изригвания от слабия
мощностен клас C. Еруптивната активност на областта 2297 обаче
видимо спадна в сравнение с предните няколко дни. Косвено това е
свързано и с по-ниското фоново ("базисно") ниво на слънчевия
рентгенов поток. През последните часове то е около B5.
През последното денонощие не са забелязани значими изхвърляния на
коронална маса (CME) , които да се движат към Земята. Все още се
допуска обаче възможността днес до Земята да достигнат 2 или 3 от
плазмените облаци, изхвърлени от Слънцето в резултат на някои от Mклас изригванията от предните дни. Според последния бюлетин на
Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър това може да
направи с периферията си и плазменият облак, изхвърлен в резултат от
ерупция на протуберанс на 11 март. По наше мнение обаче вероятността
за тези срещи не е много голяма, а дори и да станат ефектът от тях
ще е слаб.
На слънчевия диск има 3 регистрирани групи петна (2297, 2299 и
2301). Всички групи са в южното полукълбо. Регистрираните вчера и
през по-прединя ден групи петна 2298 в южното и 2300 в северното
полукълбо днес не се виждат. Областта 2298 се вижда като факелно
поле на западния край на слънчевия диск. По площ 2297 заема около
400 милионни части от слънчевия диск.
Магнитния й клас
продължава да е "бета-гама-делта". През последното денонощие обаче в
нейното развитие се наблюдава застой. Има тенденция за разкъсване и
разделяне на водещата и опашната част на групата петна. Все пак
обаче областта 2297 продължава да е много сериозен потенциален
източник за изригвания от средния мощностен клас М и значителен
такъв за големи изригвания от клас X. 2297 е също така и потенциален
източник за протонни (СЕЧ) ерупции. Групите петна 2299 и 2301 са в
процес на отслабване и едва се виждат.

641

Слънчевият диск на 14 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 87 (по данни от полунощ). Волфовото число е
42. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 122.
Днес, утре и на 16 март слънчевата активност ще бъде предимно
умерена . Основен фактор за нея продлжава да е областта 2297.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 70% за
всеки един от двата дни (16 и 17 март). Вероятността за голямо
изригване от клас X както за за протонна (СЕЧ) ерупция е по 20% за
всеки един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 16 март ще е
около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие се колебаеше
в диапазона 340-460 км/с. Максималната стойност (~ 460 км/с) беше
достигната вчера рано следобяд. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 350 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше между -7 и +7nT. В
момента Bz е около +5nT.
За днес и утре се очаква по-активна обстановка в прилежащото към
Земята междупланетно пространство. Това от една страна се свързва с
евентуалното достигане до нашата планета на два или три плазмени
облака, изхвърлени от Слънцето на 10 и 11 март в резултат от Mизригвания и ерупция на протуберанс. Допълнително по-активната
обстановка може да бъде стимулирана от CH HSS-ефект, предизвикан от
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Успокояване на
обстановката ще настъпи на 16 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над някои райони
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от Земята. Над България геомагнитната обстановка също беше смутена.
Вчера между 14ч и 17ч българско време местният K-индекс в станция
Панагюрише достигна бал 4, съответстващ на геомагнитна суббуря.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и
активна, включително за днес и до малка геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). На 16 март тя ще е между спокойна и смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 40% за
днес, 35% за утре и 25% за 16 март. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е 10% , а
за 16 март е 5%. Вероятността на средни ширини за геомагнитна буря
със средна мощност (Kp=6; бал G2)(***!!!***) за днес е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14- 16 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
сравнително малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-14/11ч45мин (UT=09h45min)
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15 март 2015г/13ч15мин: Продължително C9- изригване предизвика

изхвърляне на коронална маса и значителна протонна ерупция
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Преди
малко (1145мин българско време)приключи импусно изригване със средна
мощност (~ M1.0) от активната област 2297. Същият район беше
източник на няколко изригвания от клас C. Най-значителното от тях
стана късно през нощта и продължи няколко часа до сутринта. То
достигна максималната си фаза (C9) в 04ч13мин българско време.
Регистрирани са радиоизбухвания от II и IV тип + изхвърляне на
коронална маса (CME) с начална скорост 745 км/с. Почти
едновременно с достигането на максималната фаза на изригването
спътникът GOES-13 регистрира покачване на потока на слънчевите
протони с висока енергия (СЕЧ), което в момента е вече около 20 пъти
над обичайния фон. Все още е далеч от прага S1 за слаба радиационна
буря, но до момента продължава да расте. Като се има предвид, че
областта 2297 е в доста добра геоефективна позиция, има значителен
шанс облакът изхвърлена коронална маса да достигне Земята към 18
март. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B6.
На слънчевия диск има 3 групи петна (2297, 2299 и 2301). Всички те
са в южното полукълбо. По площ 2297 доста намаля през последното
денонощие (с около 25%). Магнитния й клас обаче продължава да е
"бета-гама-делта". Той дори допълнително се усложни, тъй като се
разви и втора "делта"-компонента. Областта 2297 продължава да е
много сериозен потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас М и значителен такъв за големи изригвания от клас X
както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Групите петна 2299 и 2301
остават доста малки, като първата от тях едва се вижда.

Слънчевият диск на 15 март 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 56 (по данни от полунощ). Волфовото число е
60. (Тази стойност обаче е определена само въз основа на едно
наблюдение от сутринта и е много несигурна. Включването на повече
независиви наблюдения биха я коригирали към по-ниско ниво.)
Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 116.
Днес, утре и на 17 март слънчевата активност ще бъде предимно
умерена . Основен фактор за нея е областта 2297. Вероятността за
изригване от средния мощностен клас M е по 70% за всеки един от
следващите два дни (16 17 март). Вероятността за голямо изригване
от клас X както за за протонна (СЕЧ) ерупция е по 20% за всеки един
от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 17 март ще е около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 320-360 км/с. В момента тя е около 320 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в доста тесни граници (от -5 до +5nT), но през
последните часове преобладават отрицателните стойности (т.е. с
ориентация на юг) В момента Bz е около -1nT. Около полунощ българско
време Земята пресече секторна граница на ММП с преход "+/-".
За днес и утре се очаква обстановката в прилежащото към Земята
междупланетно пространство да е леко смутена. На 17 март се очаква
тя да се активизира под влияние на слънчевата южна полярна коронална
дупка с отрицателна полярност (CH HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над някои райони
от Земята.Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с
геостационарна орбита се покачи
продължителното C9- изригване в
е около 20 пъти над обичайния
слаба радиационна буря (S1).

висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
през последните часове след
активната област 2297. Засега той
фон , но е значително под прага за

Днес, утре и на 17 март геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. През третия ден (17 март) е възможна и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е 25% за днес, 30% за
утре и 40% за 17 март. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е 5%, за утре е 10% , а за 17 март е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15- 17 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Ако няма нови значителни слънчеви протонни(СЕЧ)ерупции
той постепенно ке слиза към обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е значителна, но главно за днес.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-15/13ч15мин (UT=11h15min)
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16 март/11ч00мин:Ново изригване със средна мощност (M1.2)в

областта 2297. Очаква се геомагнитна буря на 18 март
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Малко
след полунощ, в 0ч40мин българско време в района на групата петна
2297 достигна максималната си фаза поредното
изригване със средна
мощност (M1.2). То продължи около три часа. Почти веднага след
изригването спътникът GOES-3 регистрира ново допълнително покачване
на потока на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ).
Това е доказателство, че изригването е било съпроводено с протонна
ерупция и доста силно изхвърляне на коронална маса(CME). Има много
голяма вероятност това събитие да е геоефективно. Ако се окаже
такова може да се очаква (най-вероятно) на 20 март изхвърленият
плазмен облак да достигне до Земята и да предизвика геомагнитна
активност. За да се изясни този въпрос са необходими изображения от
коронографите на спътника SOHO. Засега обаче публикуването на
изображения на слъневата корона в квази-реално време от екипа на
SOHO е спряно след 03ч30мин българско време. Очакваме по-късно днес
следобяд предаването на изображения да бъде възстановено. Областта
2297 беше източник и на 5-6 изригвания от слабия мощностен клас C.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5.
Облакът изхвърлена вчера призори от Слънцето коронална маса е
насочен предимно на югозапад спрямо Земята, но фронтът му на
движение е частично насочен и към нашата планета. Очаква се той да
се сблъска със земната магнитосфера утре вечер или призори на 18
март. Това ще стимулира геомагнитната активност през 3-тия ден на
нашата прогноза (18 март).
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Изхвърляне на коронална маса (CME) в
резултат от слънчево C9-изригване
призори на 15 март 2015г (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск има две групи петна (2297 и 2301). И двете са в
южното полукълбо. По площ 2297 още намаля спрямо предното денонощие
и вече е около 350 милионни части от слънчевия диск. Магнитния й
клас обаче продължава да е "бета-гама-делта". Ето защо областта
2297 продължава да е много сериозен потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас М и значителен такъв за големи
изригвания от клас X, а така също и за протонни (СЕЧ) ерупции.
Другата група петна (2301) едва се вижда върху слънчевия диск.
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Слънчевият диск на 16 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 54 (по данни от полунощ). Волфовото число е 46
(определено тази сутрин от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 120.
Днес, утре и на 18 март слънчевата активност ще бъде предимно
умерена . Основен фактор за нея е областта 2297. Вероятността за
изригване от средния мощностен клас M е по 70% за всеки един от
трите дни. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 20% на
ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е 30% за днес, 35%
за утре и 40% за 18 март. Радиоиндексът F10.7 утре и на 18 март ще
е около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 280-380 км/с. След полунощ започна тенеденция към
нейното нарастване, която е съпроводена и със слабо нарастване на
концентрацията на частиците. Подобна динамика на параметрите
показва, че до Земята е достигнал в силно размит вид някой от
изхвърлените на 11 март от Слънцето облаци коронално вещество. В
момента скоростта на слънчевия вятър е около 360 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в граници от -5 до +10nT. В момента Bz е около +1.5nT.
За днес се очаква обстановката в прилежащото към Земята
междупланетно пространство да е спокойна или леко смутена. Утре
привечер и на 18 март се очаква тя да се активизира под влияние на
слънчевата южна полярна коронална дупка с отрицателна полярност (CH
HSS- ефект). Допълнителен принос за дестабилизация на обстановката
се очаква да предизвика срещата на Земята с изхвърления от Слънцето
вчера призори в резултат от C9- изригване плазмен облак. Във връзка
с посочените обстоятелства има значителна вероятност за слаба
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планетарна геомагнитна буря (***!!!***) на 18 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над някои райони
от Земята.Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е завишен от вчера след продължителното C9изригване в активната област 2297. Допълнително покачването беше
"подхранено" от слънчева протонна ерупция, свързана със снощното
продължително M-изригване от същия район. Засега СЕЧ-потока е около
70-80 пъти над обичайния фон и е съвсем близо до прага за слаба
радиационна буря (S1).
Днес и през по-голямата част от утрешния ден геомагнитната
обстановка ще бъде между спокойна и смутена. Активизиране се очаква
утре привечер. През третия ден (18 март) геомагнитната обстановка ще
е между смутена и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). Над полярните и субполярни райони на Земята се
очаква и аврорална активност. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е 15% за днес, 30% за утре и 40% за 18 март.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
5%, за утре е 10% , а за 18 март е 20% (***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (16- 18 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Вероятността за радиационна буря за днес е голяма.
Ако няма нови слънчеви протонни (СЕЧ)ерупции същата ще е значително
по-ниска през следващите дна дни.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-16/11ч00мин (UT=09h00min)
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"КОСМИЧЕСКОТО

ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/03/16 2015/03/23)
Волфовото число за седмицата 2-8 март 2015г е 31+21/-14
В началото на седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде
между умерена , а след 19 март (четвъртък) ще бъде ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M до 19 март ще
е умерена, а за големи изригвания от клас X, както и за протонни
(СЕЧ)ерупции ще е ниска. След това до края на седмицата вероятността
за изригвания от н клас M ще е ниска, а за големи изригвания от
клас X и за протонни (СЕЧ)ерупции ще е много ниска.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде ниска.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 10 до
40. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде завишен до 19 март, а след това ще бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) ще бъде завишен до 18-19 март, но е малко
вероятно да достигне ниво на радиационна буря . След това и до края
на седмицата ще е около обичайния фон.
В началото на седмицата (между 16 и 19 март) геомагнитната
обстановка ще бъде между смутена и малка геомагнитна буря с. в
резултат от комбинирано действие от достигащи до Земята облаци от
изхвърлено от Слънцето коронално вещество CME) и влияние на
слънчевата южна полярна коронална дупка с отрицателна полярност.
След това до края на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойнна и активна.
От 13 март Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-". Следващата секторна граница на ММП с
преход "+/-" Земята ще пресече на 23 март.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-17/13ч15мин (UT:11h15min)
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17 март/12ч00мин: Скоростта на слънчевия вятър достигна 620

км/с. Планетарна геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
около 13ч българско време в района на групата петна 2297 достигна
максималната си фаза (M1.6) поредното изригване със средна мощност.
Не са наблюдавани значителни съпътстващи явления. Същият район беше
източник и на 5-6 изригвания от слабия мощностен клас C.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5.
Вчера късно следобяд между 17ч и 18ч българско време близо до
югозападния край на слънчевия диск бе наблюдавана ерупция на
протуберанс. Облакът изхвърлена коронална маса (CME) ще подмине
Земята. Други геоефективни изхвърляния на коронална маса през
последното денонощие също не са наблюдавани.
Тази сутрин до Земята достигна изхвърленият на 15 март от Слънцето в
резултат от C9-изригване, който предизвика геомагнитна буря (виж
подробности по-надолу).
На слънчевия диск има една регистрирана и една нова групи петна.
Регистрираната група 2297, която е и по-голямата, е в южното
полукълбо. Около североизточния край на слънчевия диск е новата
група, която засега се вижда като еднинично средно голямо петно. По
площ 2297 остава между 350 и 400
милионни части от слънчевия
диск. Магнитния й клас е "бета-гама-делта". 2297 продължава да е
много сериозен потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас М, за големи изригвания от клас X, а така също и за
протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 17 март 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 57. Волфовото число е 29 (определено тази
сутрин от 9 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 117.
Днес, утре и на 19 март слънчевата активност ще бъде предимно
умерена . Основен фактор за нея е областта 2297. Вероятността за
изригване от средния мощностен клас M е по 60% за всеки един от
трите дни. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% на ден. Радиоиндексът F10.7 утре ще
е 115, а на 19 март ще е около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър между обяд вчера и рано тази сутрин
беше в много тесния диапазон между 400-420 км/с. Тази сутрин обаче
до Земята достгна плазмения облак, изхвърлен от Слънцето на 15 март
в резултат от C9 изригването в областта 2297. (Това стана в 06ч30мин
българско време и около 12 часа по-рано от очакваното.) Скоростта на
слънчевия вятър много бързо нарастна и в момента е около 620 км/с.
Знакът на вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) на няколко пъти се променя през последните 24 часа в
резултат от преминаването на Земята през област със сложна магнитна
структура. След срещата с плазмения облак Bz се ориентира силно на
юг и в момента е -20nT. В резултат на това започна планетарна
геомагнитна буря, която в момента достигна ниво на средна мощност
(Kp=6;бал G2) (***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (17-19 март) обстановката в
прилежащото към Земята междупланетно пространство ще е активна. Днес
и частично утре ще се чувства влиянието от срещата със слънчевия
плазмен облак (CME), но от утре ще се прояви CH HSS-ефект, причинен
от слънчевата южна полярна коронална дупка. Скоростта на слънчевия
вятър ще бъде средно около 500-550 км/с. Всичко това ще поддържа
условията за геомагнитна активност, включително и за
планетарна
геомагнитна буря (***!!!***) особено днес и утре.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира до
ниво на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;бал
G2)(***!!!***). 3-чаовият планетарен Kp-индекс достигна бал 6 днес
между 8ч и 11ч българско време. Над България между 8ч и 11ч
обстановката се активизира до малка геомагнитна буря (в Панагюрище
местният K е равен на 5).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита е завишен (около 50 пъти над обичайния фон),
но с тенденция към спадане. Той остана под прага за слаба
радиационна буря (S1).
Утре и на 19 март геомагнитната обстановка ще е между смутена и
активна, включително утре и до ниво на геомагнитна буря с малка или
средна мощност (Kp=5 до 6; бал G1 до G2)(***!!!***). През третия ден
(19 март) геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна. Над
полярните и субполярни райони на Земята се очаква мощна аврорална
активност. Възможни са и сияния на средни ширини (MLA- Mid Latitude
Aurora).Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
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утре и за 19 март е по 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за утре е 25%, за, а за 19 март е 15%
(***!!!***). Вероятността на средни ширини за геомагнитна буря със
средна мощност за утре е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (17- 19 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде завишен, но ще остава под прага за радиационна буря. Ако няма
нови слънчеви протонни (СЕЧ)ерупции той постепенно ще спада.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-17/12ч00мин (UT=10h00min)

653

17 март 2015г/22ч00мин: Най-мощната геомагнитна буря от началото

на 24-ия слънчев цикъл?!...
В момента е в ход може би най-мощната геомагнитна буря от началото
на 24-я слънчев цикъл т.е. от 6 години насам. По-мощна от нея
евентуално би могла да се окаже една геомагнитна буря от август
2011г, но това може точно да се установи след като настоящата буря
завърши. Между 14ч и 17ч българско време 3-часовият планетарен Kpиндекс достигна бал 8 (много мощна геомагнитна буря; бал G4). Над
някои полярни станции (например Анкоридж, Аляска) местният K-индекс
достигна най-високия бал 9 (екстремално мощна геомагнитна буря). Над
полярните и субполярните райони на Земята вече се наблюдава мощна
аврорална активност. Обстановката е много опасна за здравето на
голяма част от хората и техническата инфраструктура на високи и
средни ширини. Във връзка с това напомняме на посетителите на нашия
сайт да обърнат специално внимание на публикуваната "резидентна"
информация за потенциално опасни явления, свързани с "космическото
време". Препратки към нея в нашите бюлетини даваме винаги с линка
"(***!!!***)", когато на Слънцето или в околоземния космос възникнат
условия за потенциално опасни явления. Има значителна вероятност и
през следващите няколко часа критичните условия да се запазят!...
Днешната много мощна геомагнитна буря започна призори в резултат
от срещата на Земята с облак изхвърлена от Слънцето на 15 март в
резултат на C9-изригване коронална маса (CME). Очаква се тя да
затихне или поне да намали мощността си утре.
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добавено в 22ч30мин:

Uасиво полярно сияние над Аляска
(снимка:Рон и Маркета Мъри)
(solarham.net)
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-17/22ч00мин (UT=20h00min)
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18 март/12ч30мин: "Ирландската буря" постепенно стихва. Областта

AR12297 продължава серията изригвания със средна мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Около
полунощ (~ 00ч30мин българско време) и тази сутрин приблизително в
10ч, областта AR12297 (2297) генерира едно изригване със средна
мощност (~ M1.0) и второ със "суб-средна" такава (~ C9- C9.5).
Първото беше съпроводено с радиоизбухване от II тип и изхвърляне на
коронална маса (CME). Анализът на коронографските изображения от
спътника SOHO обаче показват, че плазменият облак ще подмине Земята.
Други изхвърляния на коронална маса по посока на Земята също не са
наблюдавани. Областта 2297 генерира и няколко по-слаби изригвания от
клас C. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5,
но вариациите му през последните 24 часа бяха значителни. Причина за
това е засилената еруптивна активност на областта 2297.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По обща площ петната в
северното и южното полукълбо са почти равни. В северното полукълбо
са двете регистрирани снощи групи петна 2302 и 2303. На юг от
екватора остава само "ветеранът" 2297, която е вече на югозападния
край на слънчевия диск. Магнитния й клас си остава "бета-гамаделта", въпреки някои признаци, че тя отслабва. 2297 продължава да
е много сериозен потенциален източник за изригвания от средния
мощностен клас М, за големи изригвания от клас X, а така също и за
протонни (СЕЧ) ерупции. В тази си роля тя ще остане през следващите
48 часа, след което ще се скрие зад западния лимб на Слънцето. Почти
едновременно с нея ще залезе и групата петна 2302 в северното
полукълбо. Ако междувременно не се образуват нови активни центрове,
то в петък на слънчевия диск по време на затъмнението ще се вижда
само единичното петно 2303. (Повече информация за слънчевото
затъмнение на 20 март ще дадем през следващите 24 часа.)

Слънчевият диск на 18 март 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 60 (по данни от снощи). Волфовото число е 31
(определено тази сутрин от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 116.
Днес, утре и на 20 март слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена . Основен фактор за нея все още е областта 2297.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 40% за
днес и утре и 10% за 20 март. Вероятността за голямо изригване от
клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% за днес и утре, а
за 20 март е около и под 1%. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 115, а на
20 март ще е около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър вчера около обяд и рано следобяд
достигна 680-700 км/с. След това започна плавно да спада и около
полунощ се установи на приблизително 550 км/с. Знакът и големината
на вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) многократно се променяха през последните 24 часа. Той беше
предиммно отрицателен (ориентация на юг) със стойности до -20 и 25nT през втората половина на вчерашния ден (17 март). След полунощ
колебанията значителнно затихнаха и през последните часове са в
пределите от няколко нанотесли под и над нулата. В момента Bz e
приблизителнно -4.5nT. Както вече нееднократно съобщихме, причина
за тези събития е срещата на Земята с плоазмения облак, изхвърлен от
Слънцето на 15 март в резултат от C9-изригване от активната област
2297. Тази силно нестабилна обстановка в прилежащото до Земята
междупланетно пространство създаде условията за много мощната
"Ирландска буря" (17 март е националният празник на Република Ейре),
на която станахме свидетели през втората половина на вчерашния (17
март) и първата половина на днешния ден(18 март) (***!!!***).
Днес скоростта на слънчевия вятър ще продължи плавно да спада, а
заедно с това и геомаггнитанта обстановка постепенно ще се
успокоява. Тя обаче едва ли ще се установи около съвсем спокойни
нива. Още днес или утре Земята ще навлезе в сектор с висока скорост
на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата южна полярна
коронална дупка (CH HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше силно
активна. 3-часовият планетарен Kp-индекс достигна бал 8 (боулдърски
бал G4, т.е. много мощна планетарна геомагнитна буря) най-напред
вчера следобяд и привечер в продължение на шест часа между 14ч и 20ч
българско време. Вторият 3-часов интервал, в който Kp достигна 8
беше през нощта между 23ч и 2ч българско време. Магнитометричната
станция в Анкоридж (Аляска, САЩ) отчете и екстремално мощна местна
геомагнитна буря (K=9). И над двете полярни области на Земята, а
така също и над субполярните райони беше наблюдавана много мощна
аврорална активност. Заснети са много ярки и красиви полярни сияния,
някои от които показваме по-долу. В момента геомагнитната обстановка
е с тенденция към успокояване. Над България геомагнитната
обстановка достигна до ниво на мощна буря (в Панагюрище K=7) вчера
следобяд между 14ч и 17ч.
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Геомагнитната активност нд България между 16 и
18 март 2015г (niggg.bas.bg)

Южно сияние (Aurora Australis) над Оамару
(Нова Зеландия) на 17 март 2015г
(снимка от Тони Траваглия)(solarham.net)
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Северно сияние (Aurora Borealis) над провинция
Юкон (Канада) на 17 март 2015г
(снимка от Едуардо Фелдман)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита слезе до обичайния фон.
Днес постепенно геомагнитната активност ще спада. Утре геомагнитната
обстановка ще бъде между смутена и малка геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1), а на 20 март ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25%, а за 20 март е
15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре
е 15%, а за 20 малт е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (18- 20 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-18/12ч30мин (UT=10h30min)
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19 март 2015г/13ч00мин: "Сент Патриковата буря" стихва.

Източникът на геомагнитна активност вече е слънчевата южна
полярна коронална дупка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Намиращите се близо до западния край на слънчевия диск активни
области 2297 и 2302 генерираха общо около 15 изригвания в Cдиапазона. След като през последните две седмици областта 2297
генерира общо 17 средни и умерено-мощни изригвания от клас M и едно
голямо изригване от клас X, тя сериозно отслабна през последните 2448 часа и "щафетата преминава" макар и за кратко в 2302. Тя беше
източникът на най-значителното изригване през последното денонощие с
показател C9. То стана вчера сутринта около 10ч българско време.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4- B5. Във
връзка със залеза на областите 2297 и 2302 през следващите 24 часа
се очаква то още малко да се понижи. Не са наблюдавани изхвърляния
на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани + една нова групи петна. По
обща площ благодарение на групата 2297 все още слаб превес имат
петната в южното полукълбо. В северното полукълбо са останалите
групи 2302, 2303 и една новопоявила се група, която вероятно днес ще
получи номер. Въпреки, че 2297 доста отслабна и намаля по площ
магнитният й клас си остава "бета-гама-делта". 2302 е от клас
"бета-гама". Тези две области са потенциални източници за
изригвания от средния мощностен клас М и в по-малка степен за големи
изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 19 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 44 (по данни от снощи). Волфовото число е 39
(определено тази сутрин от 9 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
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F10.7 e 113.
Днес, утре и на 21 март слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена . През следващите 72 часа тя плавно ще спада поради залеза
на областите 2297 и 2302. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M е 40% за днес, 30% за утре и 20% за 21 март.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е по 5% за днес и утре, а за 21 март е около и под 1%.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 21 март ще е около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 550-700 км/с. След полунощ тя е със слаба тенденция към
спадане, тъй като слънчевият плазмен облак предизвикал "СентПатриковата (Ирландска) буря" вече отминава Земята. В момента
скоростта на слънчевия вятър е 580 км/с. Тази доста висока стойност
се поддържа благодарение на слънчевата южна полярна коронална дупка
(CH HSS-ефект). Знакът и големината на вертикалната (Bz) компонента
на междупланетното магнитно поле (ММП) многократно се променяха
през последните 24 часа, но бяха в диапазона между -10nT и +5nT. В
момента Bz e приблизителнно -6.5nT. Тази силно нестабилна обстановка
подхранваше геомагнитната активност през последното денонощие .
Днес , утре и на 21 март под влияние на южната слънчева полярна
коронална дупка обстановката в бизкото до Земята междупланетно
порстранство ще остава все още активна, но с тенденция към
постепенно успокояване. Във вързка с това геомагнитната обстановка
днес ще бъде смутена или активна, а успокояване се очаква утре и на
21 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна.
Имаше втора, по-слаба вълна на "Сент Патриковата буря", при която
3-часовият планетарен Kp-индекс достигна бал 6 (боулдърски бал G2,
т.е. средна планетарна геомагнитна буря). Това стана вчера привечер
между 17ч и 20ч българско време. Магнитометричните станция в
полярните области отчетоха на места и K=8, т.е. много мощни местни
бури. И над двете полярни и субполярни области на Земята продължи
много мощната аврорална активност. Някои от наблюдаваните сияния са
над средни ширини и могат да се отнесат към тип MLA (т.е.Mid
Latitude Aurora или сияния на средни ширини) В момента Kp=5 (т..е
в ход е малка планетарна буря)(***!!!***).
Над България
геомагнитната обстановка се активизира само до смутени нива.
Местният K-индекс в Панагюрище беше 4 непрекъснато в продължение
общо на 15 часа вчера между 14ч и тази сутрин 5ч българско време.
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Северно сияние над Швеция (18 март 2015г)(снимка: Джей Рю)
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е активна до ниво на малка
геомагнитна буря (***!!!***), утре ще е между спокойна и активна, а
на 21 март ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25%, а за 21 март е
20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре
е 5%, а за 21 март е пренебрежима. Вероятността на средни ширини
за геомагнитан буря със средна мощност (Kp=6; бал G2) за днес е
5%(***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (19- 21 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-19/13ч00мин (UT=11h00min)
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20 март 2015г/19ч00мин: Геомагнитната активност се поддържа от

слънчева коронална дупка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Залязващите активни области 2297 и 2302 генерираха няколко
изригвания от мощнстния клас C. Най-значимото измежду тях (C7.8)
стана в района на областта 2297. То достигна своя максимум в
03ч30мин българско време. Изригването бе съпроводено с ярко
изхвърляне на коронална маса (CME), но плазменият облак ще подмине
Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4.
През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск остана само единичното петно 2303. То е в
северното полукълбо и не представлява сериозен потенциален източник
за еруптивна активност.( ЗАБЕЛЕЖКА: Картата на слънчевия диск е от
сутринта, когато все още се виждаха три групи петна. Разминаването
по време между нея и настоящия бюлетин е по организационни причини,
свързани с наблюденията на днешното слънчево затъмнение.). 2302 вече
се скри зад западния лимб на Слънцето, а 2304 престана да се вижда
като група петна и остана да съществува само като факелно поле.

Слънчевият диск на 20 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 71 (по данни от снощи). Волфовото число е 14
(определено тази сутрин от 14 наблюдения). Голямата разлика се дължи
на залеза на двете групи петан 2297 и 2302 късно през нощта и рано
тази сутрин. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 109.
Днес, утре и на 22 март слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
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M е 20% за днес, 10% за утре, и е пренебрежима за 22 март.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 22 март ще е около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 550-650 км/с. Слънчевият плазмен облак предизвикал "СентПатриковата буря" (и тук) вече отмина Земята, но доста високата
скорост на слънчевия вятър се поддържа от слънчевата южна полярна
коронална дупка (CH HSS-ефект). В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 540 км/с. Знакът и големината на вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) многократно се
променяха, но бяха в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz e
приблизителнно 0. Завишената скорост на слъннчевия вятър в съчетание
с колебанията на Bz подхранваха геомагнитната активност през
последните 24 часа.
Днес и утре обстановката в прилежащото към Земята междупланетно
пространство постепенно ще се успокоява, но на 22 март отново ще се
активизира. Причината за това ще бъде нова слънчева коронална дупка,
която ще заеме геофективна позиция.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна. На
два пъти (между 2ч и 5ч и между 8ч и 11ч българско време)3-часовият
планетарен Kp- индекс достига бал 5 (т.е. слаба планетарна
геомагнитна буря). Над полярните и субполярните области на Земята
продължи
аврорална активност. В Интернет се появиха снимки на
сияния от предните два-три дни, които са били над райони доста
отдалечени от полярните области- например над Мелбърн и Москва.Това
е било по време, когато "Сент Патриковата буря" беше в разгара си.
В тези случаи става въпрос за MLA-явления (Mid Latitude Aurora),
т.е. за сияния на средни ширини. Над България тази сутрин
геомагнитната обстановка беше смутена между 8ч и 11ч.

Сияния от тип Mid Latitude Aurora; вляво- над Москва (17 март 2015г)
(снимка: Дмитрий Мацнев)(skyandtelescope.com); вдясно над Мелбърн
(18 март 2015г)(снимка- Линда Ричмънд)(solarham.net)
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще между спокойна и смутена, а на 22
март ще е между спокойна и активна, включително до ниво на малка
геомагнитна буря (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за утре е 20%, а за 22 март е 40%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е 5%, а за 22 март е
20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (20- 22 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-21/19ч00мин (UT=17h00min)
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21 март 2015г/12ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър остава

висока
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само две изригвания в най-ниската част на C-диапазона. Източчникът
на едното от тях е намиращата се непосредствено зад западния лимб на
Слънцето група петна 2301. Източникът на второто е новоизгряваща на
югоизточния край на слънчевия диск активна област. "Базисното" ниво
на слънчевия рентгенов поток е около B4. През последните 24 часа
не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск са единичното петно 2303 и нова група петна на
югоизточния край на слънчевия диск. Общите площи на петната в
северното и южното полукълбо изглеждат приблизително равни. Няма
значителни потенциални източници за изригвания със средна и голяма
мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 21 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Волфовото число е 16
(определено тази сутрин от 6 наблюдения). . Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 23 март слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M , за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период. Радиоиндексът F10.7
утре и на 23 март ще е около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър

през последното денонощие беше в
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диапазона 580-700 км/с. Причината за тази доста завишена скорост е
високоскоростен поток частици, чийто източник е южната слънчева
полярна коронална дупка
(CH HSS - ефект). В момента скоростта
на слънчевия вятър е около 650 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многократни промени в
диапазона между -7nT и + 7nT. В момента Bz e приблизително +1nT.
Завишената скорост на слънчевия вятър в съчетание с колебанията на
Bz подхранваха геомагнитната активност през последните 24 часа.
Днес параметрите на междупланетната среда в близост од Земята ще
бъдат все още повлияни от южната слънчева полярна коронална дупка.
Привечер и утре това влияние постепенно ще стихва, но ще бъде
сменено от действието на следваща слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция. Тя се разполага в района около слънчевия
екватор и е с положителна полярност. Скоростта на слънчевия вятър ще
остане завишена ( в диапазона 500-600 км/с). Във вързка с това днес,
утре и на 23 март се очаква между слаба и умерена геомагнитна
активност, включителон до малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
бал G1).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна. 3часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 5 (т.е. слаба
планетарна геомагнитна буря) през нощта между 23ч и 2ч българско
време . Над полярните и субполярните области на Земята продължи
авроралната активност. Над България тази сутрин геомагнитната
обстановка достигна смутени нива снощи между 20ч и 02ч българско
време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 23 март геомагнитната обстановка ще e между смутена
и активна като утре и на 23 март може да достигне до ниво на малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за 23 март е по
40%на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за днес е 5%,а за утре и за 23 март е по 20% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (21- 23 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-21/12ч30мин (UT=10h30min)
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22 март 2015г/14ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър е над 600

км/с. Планетарна геомагнитна буря със средна мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха много слаби и изцяло
в B-диапазона. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B4. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две регистрирани и 4 нови групи петна. Общите
площи на петната в северното и южното полукълбо изглеждат
приблизително равни. В северното полукълбо е единичното петно 2303 и
две от новите малки групи. В южното полукълбо е групата петна 2305 и
другите две нови групи петна. Много слаб потенциален източник за
едно изригване от средния клас M е областта 2305.

Слънчевият диск на 22 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Волфовото число е 59
(определено тази сутрин от 7 наблюдения). . Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 114.
Днес, утре и на 24 март слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X,
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен
период. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 115, а на 24 март ще е около
120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 580-750 км/с. Причинителите на тази завишена скорост бяха

668

пресечена от Земята на секторна граница на междупланетното магнитно
поле, дългоживуща магнитна област на Слънцето и приекваториална
коронална дупка
(CH HSS - ефект). В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 660 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многократни промени в
диапазона между -10nT и + 10nT. В момента Bz e приблизително 0.
Завишената скорост на слънчевия вятър в съчетание с колебанията на
Bz подхранваха геомагнитната активност през последните 24 часа и
доведоха до планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6;
бал G2)(***!!!***) .
В рамките на 3-дневната прогноза (22-24 март) скоростта на слънчевия
вятър ще остане завишена ( в диапазона 500-600 км/с). Причината за
това основно ще е CH HSS-ефектът причинен от приекваториална
коронална дупка с положителна полярност. Във вързка това особено
днес и утре условията за геомагнитна активност ще бъдат
благоприятни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна. 3часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 6 (т.е. планетарна
геомагнитна буря със средна мощност) днес по обяд между 8 и 11ч
българско време. българско време . Над България по същото време
геомагнитната обстановка достигна ниво на малка местна буря (за
Панагюрище K=5).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще e между смутена и активна като
може да достигне до ниво на малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***). На 24 март тя ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре е 40% , а за 24 март е 20%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за утре е 25%, а за 24 март е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22- 24 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-22/14ч30мин (UT=12h30min)

669

23 март 2015г/11ч00мин: Нови групи слънчеви петна. Скоростта на

слънчевия вятър остава над 500км/с
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Около
полунощ българско време имаше две изригвания в най-ниската част на
C-диапазона (C1.0- C1.5). Източниците им бяха в съседство с областта
2305 близо до югоизточния край на слънчевия диск. "Базисното" ниво
на слънчевия рентгенов поток е около B5.
Вчера привечер , между 17ч и 20ч българско време в северозападната
част на слънчевия диск бе наблюдавано избухване на протуберанс с
протяжност около 23 градуса. В момента се анализира дали има
изхвърляне на коронална маса (CME) и доколко то е геоефективно.
На слънчевия диск има 5 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите петна
2305, регистрираната вчера 2307 и едно малко ново петно, разположено
североизточно от 2305. Регистрираната вчера група 2306 днес се вижда
само като факелно поле близо до югозападния край на слънчевия диск.
В северното полукълбо са групите петна 2303 и регистрираните вчера
2308 и 2309. Областта 2305(магнитен клас "бета-гама") е слаб
потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 23 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 88 (по данни от снощи). Волфовото число е 67
(определено тази сутрин от 5 наблюдения). . Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 123.
Днес, утре и на 25 март слънчевата активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M е по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X,
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен
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период. Радиоиндексът F10.7 утре и на 25 март ще е около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние най-вече на приекваториална слънчева коронална дупка с
положителна полярност (CH HSS-ефект)скоростта на слънчевия вятър
през последното денонощие остана завишена и се колебаеше в диапазона
540-730 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 570
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -10nT и + 10nT. Бързо
нарастване на Bz до +10nT последвано от рязък спад до -10nT е
регистриран около полунощ от спътника ACE. Вероятно причината е
малък нерегистриран слънчев плазмен облак. В момента Bz e
приблизително +5nT. Активната обстановка в близкото до Земята
междупланетното пространство доведe до малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) днес призори.
Под влияние на продължаващото действие на слънчевата приекваториална
коронална дупка в рамките на 3-дневната прогноза (23-25 март)
скоростта на слънчевия вятър ще остане доста висока (около 500-600
км/с).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна. 3часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 5 (т.е. малка
планетарна геомагнитна буря ) (***!!!***) днес сутринта между 5ч и
8ч българско време. Над България по същото време геомагнитната
обстановка беше смутена (за Панагюрище K=4, т.е. местна суббуря).
Над полярните райони и през изминалото денонощие продължи
авроралната активност.
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Северно сияние (Aurora Borealis)над
Аляска на 22 март 2015г
(снимка:Маркета Мъри)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре и на 25 март тя ще е между смутена и активна, включително до
ниво на малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***)=
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре и за
25 март е по 45% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за утре е 20%, а за 24 март е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23- 25 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-23/11ч00мин (UT=09h00min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

(2015/03/23-2015/03/30)

Волфовото число за седмицата 9-16 март 2015г

е 33+20/-17

В началото на седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде
ниска. Вероятността за изригвания от клас M ще е ниска, а за
големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ)ерупции ще е
пренебрежима.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде ниска.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 10 до
40. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде завишен между 23 и 26 март. След това до края на
седмицата той ще е нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
В началото на седмицата (между 23 и 26 март) геомагнитната
обстановка ще бъде между смутена и активна, като на моменти ще
дстига и до малка геомагнитна буря. На 24 и 25 март по-високата
вероятност за гееомагнитна активност е свързана с влияние на
слънчеви приекваториална коронални дупки . На 26 март се очаква
Земята да се срещне с плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 22
март в резултат от ерупция на протуберанс. Това ще поддържа
условията за геомагнитна активност на тази дата. Средната вероятност
за малки геомагнитни бури между 23 и 26 март е около 30% на ден.
След това до края на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойнна и смутена.
От 22 март Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". До края на седмицата не се очаква Земята
да пресече секторна граница на MMП.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-23/13ч30мин (UT:11h30min)
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24 март 2015г/11ч15мин: Условията за геомагнитна активност се

запазват
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в ниската част на C- диапазона. Сред тях
относително повече се откроява импулсно изригване с показател C3.6.
То стана вчера около 11ч българско време в район, който е близо до
югоизточния край на слънчевия диск и в момента изглежда като факелно
поле. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5B6. През последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. Там са само две от
групите петна (2305 и 2307). 2305 обаче заема над 300 милионни части
от слънчевия диск, което е около 60% от общата площ на всички
наблюдавани петна. В северното полукълбо са групите 2303, 2308 и
регистрираните вчера 2310, 2311 и 2312. Там е и новата група петна
(близо до североизточния край на слънчевия диск). Областта 2305
(магнитен клас "бета-гама") е потенциален източник на изригвания от
средния мощностен клас M. Останалите области са от класове "алфа" и
"бета" и нямат сериозен потенциал за еруптивна активност.

Слънчевият диск на 24 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 119 (по данни от снощи). Волфовото число е 88
(определено тази сутрин от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 130.
Днес, утре и на 26 март слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период.
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Радиоиндексът F10.7 утре и на 26 март ще е около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на приекваториалната слънчева коронална дупка с
положителна полярност (CH HSS-ефект)скоростта на слънчевия вятър
през последното денонощие остана завишена и се колебаеше в диапазона
500-650 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 540
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -5nT и + 5nT като
преобладаваха положителните стойности. В момента Bz e приблизително
+3nT. При тази обстановка условията за геомагнитна активност през
изминалото денонощие все още се запазиха, макар и не в такава степен
както през предните дни. Те обаче направиха възможна планетарна
геомагнитна суббуря (Kp=4).
С отслабване влиянието на слънчевата коронална дупка днес, утре и на
26 март обстановката в прилежащото към Земята междупланетно
пространство постепенно ще се успокоява. Малка вероятност за кратко
активизиране има на 26 март във връзка с евентуалното достигане до
Земята на периферията на плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 22
март при ерупция на протуберанс.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена. 3часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 4 (т.е. планетарна
суббуря ) вчера следобяд между 14ч и 17ч българско време. Над
България геомагнитната обстановка беше смутена (за Панагюрище K=4,
т.е. местна суббуря)вчера между 17ч и 20ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната активност ще бъде между смутена и активна,
включително днес още е възможна и малка геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***)=. На 26 март геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитин смущения на средни
ширини за днес е 40%, за утре е 35%, а за 26 март тя е 15%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
20%,за утре е 10%, а за 26 март е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (24- 26 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-24/11ч15мин (UT=09h15min)
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25 март 2015г/11ч15мин:

Мощно изригване откъм обратната страна

на Слънцето
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от клас C. Най-значителното от тях стана рано
тази сутрин в района на групата петна 2305. То продължи около един
час, а мощността му (~ C8.5) беше билзо до долния праг на клас M .
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5-B6. През
последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На невидимата от Земята страна на Слънцето обаче вчера късно
сутринта (прибилизително 10ч-11ч българско врече) е имало изригване
със средна или голяма мощност. За него се съди от яркото изхвърляне
на коронална маса (CME), регистрирано от коронографа LASCO_C2 на
борда на спътника SOHO(видео). По това време сондата STEREO-A,
която наблюдва обратанта страна на Слънцето е била в пасивен
режим, т.е. не е регистрирала явлението. За това, че то се е случило
именно откъм обратната страна се съди от липсата на наблюдавани
изригвания или други активни явления откъм видимата от Земята страна
на Слънцето по същото време, които да са регистрирани от спътника
SDO или наземни уреди. Единственият ефект за Земята е много слабо
покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита (около 2-3 пъти спрямо
фона). Същият бавно се връща към околофоновото си ниво.
На слънчевия диск има 8 регистрирани и една нова групи петна. Повече
на брой групи има в северното полукълбо, но по площ преобладават
петната в южното полукълбо. На юг от екватора са двете
регистрирани групи 2305 и 2307 + една нова малка група
северозападно от 2305. В северното полукълбо са групите 2303, 2308,
2310, 2311, 2312 и регистрираната вчера 2313. Областта 2305 е от
най-виския магнитен клас "бета-гама-делта". Тя е потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M. Останалите
области са от класове "алфа" и "бета" и нямат сериозен потенциал за
еруптивна активност.
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Слънчевият диск на 25 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 127 (по данни от снощи). Волфовото число е 73
(определено тази сутрин от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 133.
Днес, утре и на 27 март слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 27 март ще е около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие остана
завишена и се колебаеше в диапазона 480-580 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 540 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона между -5nT и + 5nT. В момента Bz e приблизително +1nT.
Източникът на завишената скорост на слънчевия вятър е слънчева
приекваториална коронална дупка (CH HSS- ефект), но нейното влияние
днес и утре ще отслабва постепенно до пълното му стихване. Скоростта
на слънчевия вятър ще спадне до 400 км/с. Според числения модел WSA
Enlil на 27 март ще започне ново кратко покачване на скоростта на
слънчевия вятър, поради среща на Земята с малък слънчев плазмен
облак. Във връзка с това е възможно слабо активизиране на земното
магнитно поле.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка
часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 4 (т.е.
суббуря ) вчера късно следобяд и привечер между 17ч
време.Над България геомагнитната обстановка остана
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беше смутена. 3планетарна
и 20ч българско
спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше леко завишен, но остана близо до
обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между спокойна и
смутена, а на 27 март тя ще е между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 15%, а
на 27 март тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес и утре е пренебрежима, а за 27 март същата е
5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (25- 27 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-25/11ч15мин (UT=09h15min)

678

26 март 2015г/10ч30мин: Утре вечер

се очаква ново активизиране

на геомагнитната обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в диапазона C1.0-C4.0. Техен главен източник беше
областта 2305. Едно изригване е регистрираано и в областта 2312.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На юг от екватора са
двете регистрирани групи 2305 и 2307 + една новоизгряваща на
югоизточния край на слънчевия диск група. В северното полукълбо са
групите петна 2303, 2310, 2312 и 2313. Областта 2305 е от найвиския магнитен клас "бета-гама-делта". Тя е потенциален източник
на изригвания от средния мощностен клас M. Има и слаб потенциал за
едно голямо изригване от клас X. Останалите области са от класове
"алфа" и "бета" и нямат сериозен потенциал за еруптивна активност.

Слънчевият диск на 26 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 115 (по данни от снощи). Волфовото число е 81
(определено тази сутрин от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 139.
Днес, утре и на 28 март слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 28 март ще е около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър значително
спадна. Вчера следобяд тя беше около 580-600 км/с, а след това
плавно спадна и тази сутрин беше 410-420 км/с. В момента скоростта
на слънчевия вятър е около 450 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между
-4nT и + 5nT. В момента Bz e приблизително +1nT.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще продължи да спада. Утре
привечер се очаква Земята да пресече секторна граница на ММП с
преход "+/-", т.е. да навлезе в сектор с отрицателна полярност.
Скоростта на слънчевия вятър отново ще започне да расте, достигайки
до 700 км/с. Геомагнитната обстановка отново ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена. 3часовият планетарен Kp- индекс достигна бал 4 (т.е. планетарна
суббуря ) вчера около обяд между 11ч и 14ч българско време.Над
България геомагнитната обстановка остана смутена вчера късно
следобяд и привечер между 17ч и 20ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и смутена, утремежду спокойна и активна, а на 28 март ще е между смутена и малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%,
за утре е 30%, а на 28 март тя е 40%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е пренебрежима, за утре е
5%, а за 28 март тя е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (26- 28 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-26/10ч30мин (UT=08h30min)
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27 март 2015г/11ч30мин: Слънчевата южна полярна коронална дупка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо две изригвания в диапазона C1.0-C1.5. Техен източник беше
областта 2305. Всички останали колебания на слънчевия рентгенов
поток бяха в B-диапазона. Неговото средно спокойно ниво е около
B5. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани и две нови групи петна. По площ
преобладават петната в южното полукълбо. На юг от екватора са 4
групи: 2305, 2307, регистрираната снощи 2314 (близо до югоизточния
край на слънчевия диск) + една нова малка група, разположена
югоизточно от 2305. В северното полукълбо са групите петна 2303,
2310, 2312, 2313 + едно ново единично петно, което е близо до
северозападния край на слънчевия диск. Областта 2305 загуби своята
"делта"-компонента и в момента е от магнитен клас "бета-гама". Тя
почти не промени своята площ през последното денонощие и в момента
изглежда доста стабилна в магнитно отношение. 2305 остава
единственият
потенциален източник на изригвания от средния
мощностен клас M откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето. Има
и слаб потенциал за едно голямо изригване от клас X. Останалите
области са от класове "алфа" и "бета". Те са малки по площ и нямат
сериозен потенциал за еруптивна активност.

Слънчевата южна полярна коронална дупка
на 27 март 2015г (SDO/AIA)
Сериозен потенциален източник на геомагнитна активност през
следващите няколко дни ще бъде южната полярна коронална дупка. Тя е
устойчива и много добре оформена магнитна струкутра с отрицателна
полярност и с добре развит приекваториален край. Тя е източник на
високоскоростен поток ччастици в слънчевия вятър и от утре ще бъде в
геоефективна позиция.
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Слънчевият диск на 27 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 103 (по данни от снощи). Волфовото число е 78
(определено тази сутрин от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 135.
Днес, утре и на 29 март слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 29 март ще е около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
сравнително тесен диапазон между 400 и 450 км/с. В момента е около
410 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -4nT и + 4nT. В момента
Bz e приблизително -2nT.
През втората половина на днешния ден Земята ще навлезе в зона на
влияние на дългоживуща магнитна област върху Слънцето. Тя предхожда
сектор с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник е
слънчевата южна полярна коронална дупка. В него Земята ще попадне
утре. Във връзка с това утре и на 29 март ще има значителна
геомагнитна активност (CH HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.

682

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 29 март ще е между
спокойна и активна. Утре и на 29-ти тя ще достигне до ниво на
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
30%,а за утре и на 29 март тя е по 40% на ден. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, а за утре и за
29 март тя е по 25% на ден. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мощност (***!!!***) на средни ширини за утре и за 29 март е
по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (27- 29 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-27/11ч30мин (UT=09h30min)
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28 март 2015г/13ч15мин: Почти спокойни слънчеви петна и голяма

коронална дупка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в диапазона C1.0-C2.5. Техни източници бяха
областите 2303, 2305 и 2309. Фоновото (базисно) ниво на слънчевия
рентгенов поток през последното денонощие започна да расте и през
последните няколко часа е около C1.0. Източниците на това нарастване
по наше мнение е областта 2309 на западния край на слънчевия диск
(виж и по-долу). През последните 24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Голямо избухване на протуберанс с изхвърляне на коронална маса(CME)
беше наблюдавано вчера късно следобяд, около 17ч българско време
близо до североизточния край на слънчевия диск. Изхвърленият плазмен
облак се движи на североизток и няма да засегне Земята

Изхвърляне на коронална маса (CME)
в резултат от избухване на протуберанс
на 27 март 2015г (SOHO/LASCO_C2)
-анимационен GIF файл
На слънчевия диск има 5 групи петна. Благодарение на областта 2305
по площ преобладават петната в южното полукълбо. Четири от
наблюдаваните вчера групи петна днес не се виждат. В северното
полукълбо са групите 2303 (залязваща), 2309 (залязваща), 2310 и
2313. На юг от екватора е само 2305. Тя заема площ около 400-420
милионни части от слънчевия диск и слабо нарастна през последното
денонощие. Магнитен клас "бета-гама". Въпреки значителните си
размери и висок магнитен клас областта 2305 обаче генерира само едно
слабо изригване ( ~C2) през последното денонощие. Тя остава
единственият
потенциален източник на изригвания от средния
мощностен клас M откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето. Има
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и слаб потенциал за едно голямо изригване от клас X. Признаци на
растеж и известно активизиране показва и областта 2309. Тя обаче в
момента залязва и не се очаква да даде някаква активност с
геоефективно значение. Нарастването на 2309 изглежда е главен фактор
за покачването на слънчевия рентгенов поток през последните няколко
часа. Във връзка със залеза на тази област обаче той още днес найвероятно отново ще започне да спада.

Слънчевата южна полярна коронална дупка
на 28 март 2015г (SDO/AIA)
Голямата южна полярна коронална дупка вече е обърната почти директно
срещу Земята. Очаква се през следващите часове свързаната с нея
област в слънчевия вятър с висока скорост на частиците да се насочи
към нашата планета.

Слънчевият диск на 28 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 109 (по данни от снощи). Волфовото число е 56
(определено тази сутрин от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
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F10.7 e 137.
Днес, утре и на 30 март слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре и на 30 март ще е около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в почти
спокойния диапазон 350-400 км/с. От полунощ насам обаче тя започна
бавно да нараства и в момента е около 420 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона между -8nT и + 8nT. В момента Bz e приблизително +6nT.
Днес Земята ще попадне в зоната на действие на високоскоростен поток
в слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата ююжна полярна
коронална дупка. Ня ще остане в тази зона и през следващите два-три
дни. Скоростта на слънчевия вятър ще достигне 650-700 км/с. Във
връзка с това геомагнитна активност още днес ще започне да
нараства(CH HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 30 март ще е между
спокойна и активна. Днес и утре тя може да достигне до ниво на
малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре
е по 40% на ден, а за 30 март е 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е по 25% на ден, а
за 30 март тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност (***!!!***) на средни ширини за днес и утре е по 5% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (28- 30 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-28/13ч15мин (UT=11h15min)
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29 март 2015г/13ч30мин:

Планетарна геомагнитна суббуря

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
около 15-17 слаби изригвания в диапазона C1.0-C3.0. Техни източници
бяха областите 2303, 2305,2309 и факелните полета 2310 и 2312.
Фоновото (базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток през последното
денонощие остава сравнително високо (~ C1.0) главно заради
продължаващото усилване на излъчването в разположените на западния
лимб области 2303 и 2309. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
Вчера късно следобяд в югоизточната част на слънчевия диск беше
наблюдавана ерупция на протуберанс. С него е свързано изхвърляне на
коронална маса (CME). Началната скорост на плазмения облак беше
ниска- около 300 км/с, а движението му е ориентираано на югоизток.
Няма да достигне Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. В северното полукълбо са групите 2309
(залязваща) и 2313. На юг от екватора са 2305, реактивиралата се
2314 и регистрираната снощи 2315. Групата петна 2305 заема площ
около 400 милионни части от слънчевия диск. През последното
денонощие нарастването й спря. Магнитен клас на областта 2305 е
"бета-гама". Тя остава единственият
потенциален източник на
изригвания от средния мощностен клас M откъм обърнатата към Земята
страна на Слънцето. Има и слаб потенциал за едно голямо изригване от
клас X.

Слънчевата южна полярна коронална дупка на 28
февруари (вляво) и 29 март 2015г (вдясно).
С прекъсната линия е показано свиването на
приекваториалния й край. Още по-добре изразено е
нарастването на короналнаат дупка в северното
полукълбо през изминалия месец. Нейното действие
върху Земята ще се прояви към 2-3 април(SDO/AIA)
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Голямата южна полярна коронална дупка вече е обърната директно към
Земята. Засега нейното влияние се изразява в доста устойчива
промяна на знака на вертикалната компонента на междупланетното
магнитно поле (Bz) в отрицателен (ориентация на юг). Скоростта на
слънчевия вятър обаче остава до момента ниска (около 350 км/с).
Възможна причина за по-слабия ефект до момента върху слънчевия вятър
и геомагнитната обстановка изглежда е промяната във формата на
южната полярна коронална дупка в сравнение с тази отпреди един
месец. В момента приекваториалният й край е видимо повече прибран
към полюса в сравнение с 28 февруари. Това води, поне до момента, до
по-слабо влияние върху междупланетната среда в околностите на
Земята и земната магнитосфера от очакваното. Засега ефектът се
изразява в кратка планетарна геомагнитна суббуря.

Слънчевият диск на 29 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 82 (по данни от снощи). Волфовото число е 45
(определено тази сутрин от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 144.
Днес, утре и на 31 март слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден, а
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре
и на 31 март ще е около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 350-420 км/с. В момента тя е около 350 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) е предимно с
отрицателни стойности през последните 12 часа. В момента Bz e
приблизително -4nT.
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Днес все още се очаква, че Земята ще попадне в зона със сравнително
висока скорост на слънчевия вятър (до 650-700 км/с), чийто източник
е слънчевата южна полярна коронална дупка. Това ще доведе до
активизиране на геомагнитната обстановка, включително до малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) . Успокояване
ще настъпи утре по-късно през деня и на 31 март.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Непосредствено след полунощ (около прехода
от зимно към лятно часово време!) имаше тричасов период, в който
планетарният Kp-индекс достигна бал 4. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и активна.
Днес тя може да достигне до ниво на малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). На 31 март геомагнитната обстановка
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 40%, за утре е 30%, а за 31 март е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
25%, а за утре и 31 март тя е по 5% на ден. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност (***!!!***) на средни ширини за
днес е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (29- 31 март) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-29/13ч30мин (UT=10h30min)
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30март 2015г/13ч15мин: Двете големи коронални дупки са най-

интересните обекти върху слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо 7-8 слаби изригвания от клас C. Техен главен източник беше
намиращата се непосредствено зад западния лимб област 2303. Найзначимото измежду тях (~C5)стана рано тази сутрин около 04ч30мин
българско време. Само едно от споменатите C-изригвания стана в
областта 2305. Фоновото (базисно) ниво на слънчевия рентген поток
през последното денонощие започна плавно да спада поради
постепенното скриване зад западния лимб на областта 2303. В момента
е около B6-B7. През последните 24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. В северното полукълбо
са групата 2313 и една нова малка група, която се е образувала през
тази нощ югозападно от нея. На юг от екватора са 2305 и 2315.
Отслабването на областта 2305 е вече съвсем видимо. Тя загуби своята
"гама"-компонента и вече е от магнитен клас "бета". Площта й намаля
през последното денонощие с около 20% и в момента е около 330-340
милионни части от слънчевия диск. Все още обаче се приема, че 2305
е значителен
потенциален източник на изригвания от средния
мощностен клас M откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето. Има
и слаб потенциал за едно голямо изригване от клас X. Друг евентуален
източник на едно изригване от клас M би могла да бъде областта 2315.

Слънчевите коронални дупки на 30 март 2014г
(SDO/AIA)
Основни фактори за "космическото време" днес и през почти цялата
нова седмица са двете големи коронални дупки, които заемат
значителна част от обърнатата към Земята страна на Слънцето. Нашата
планета все още би могла да попадне в зоната на високоскоростен
поток в слънчевия вятър, чийто източник е южната полярна коронална
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дупка с отрицателна полярност и съответно това да активизира земното
магнитно поле (CH HSS- ефект). Тя обаче е променила своята форма
(без обаче да е намаляла по площ!) и в момента потенциално активният
и по отношение на Земята северен край е леко отдръпнат към южния
полюс.
Другата коронална дупка, която се вижда североизточно от южната
полярна дупка, се разполага основно около екватора и в северното
полукълбо. Тя се образува в края на февруари и за един месец
нарастна няколкократно. Ще бъде фактор за геомагнитната активност
през втората половина на седмицата.

Слънчевият диск на 30 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Волфовото число е 44
(определено тази сутрин от 13 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 138.
Днес, утре и на 1 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден, а
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре
и на 1 април ще е около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-400 км/с. В момента тя е около 330 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше съвсем близо около нулата като преобладаваха
отрицателните стойности. В момента Bz e приблизително +1.5nT.
За днес и утре все още се очаква, че Земята може да попадне в зона
със сравнително висока скорост на слънчевия вятър (до 650-700 км/с),
чийто източник е слънчевата южна полярна коронална дупка. Това би
довело до активизиране на геомагнитната обстановка, включително до
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малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) . Поспокойна обстановка се очаква на 1 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 1 април ще е между спокойна
и активна. Днес и утре тя може да достигне до ниво на малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за
утре е по 45% на ден ,а за 1 април тя е 30%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е по 30% на ден, а
за 1 април тя е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна
мощност (***!!!***) на средни ширини за днес е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 март- 1април ) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-30/13ч15мин (UT=10h15min)
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31март 2015г/13ч00мин: Какво става с южната полярна коронална

дупка?!....
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо 3-4 слаби изригвания от клас C, чийто източник е намиращата се
непосредствено зад западния лимб област 2303. Най-значимото измежду
тях (~C4) стана малко след полунощ българско време. Поради
скриването и на най-източните краища на областта 2303 през
последните часове се наблюдава бърз спад на слънчевия рентгенов
поток. В момента той е около нивото B3. През последните 24 часа не
са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. В северното полукълбо е групата 2313. На юг от
екватора са 2305 и 2315. Групата петна 2305 отново нарастна малко
по площ и достигна 440 милионни части от слънчевия диск. Това обаче
е свързано преди всичко с разрастване на нейното главно водещо
петно, докато средната и опашната й част бързо отслабват. Областта
2305 е от магнитен клас "бета". Все още има потенциал за поне едно
изригване със средна мощност (клас M1.0-M4.9).
Може би най-актуалният въпрос през последните 2-3 дни е какно става
с южната полярна коронална дупка (ЮПКД) и защо Земята все още не е
навлязла в свързаната с нея област с висока скорост на слънчевия
вятър? В нашия бюлетин от 29 март ние обърнахме внимание на
промяната, която е настъпила във формата на ЮПКД през последния
месец. Констатирахме и показахме чрез сравняване на две
ултравиолетови изображения, получени с камерата AIA на борда на
спътника SDO, че има видимо отдръпване на приекваториалната й
граница в сравнение с края на месец февруари. По този начин Земята
се окаазва северно от областта с висока скорост на слънчевия вятър,
свързан с короналната дупка. Същият оказа съвсем слабо влияние,
предизвиквайки само кратко планетарно геомагнитно смущение през
нощта на 28 срещу 29 март.

Слънчевите коронални дупки на 31 март
2015г (SDO/AIA)
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В снощния си бюлетин Центърът за прогнози на космическото време в
Боулдър излезе със същото обяснение относно отсъствието до този
момент на CH HSS ефект, свързан с ююжната полярна коронална дупка.
Според тях северният приекваториален край се е отдръпнал с около
10-20 градуса на юг спрямо положението си отпреди месец.
Допълнително се приема, че вероятно ЮПКД е променила ориентацията си
по такъв начин, че CH HSS-ефектът върху Земята ще се прояви със
закъснение от 2-3 дни спрямо предварителното очакване.

Слънчевият диск на 31 март 2015г (SDO)
Боулдърското число е 56 (по данни от снощи). Волфовото число е 29
(определено тази сутрин от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 133.
Днес, утре и на 2 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 15% за днес
и по 25% за утре и за 2 април. Вероятността за голямо изригване от
клас X е пренебрежима за днес, а за утре и за 2 април е по 5% на
ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ше е 145, а на 2 април
ще е около 150. Прогнозата за по-висока слънчева активност утре и на
2 април е свързана с очаквания изгрев на източния лимб на старите
активни области 2302 в северното полукълбо и 2297 в южното.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последните няколко часа скоростта на слънчевия вятър започна
да нараства и от 340 км/с около полунощ, достигна 380 км/с, колкото
е и в момента. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) варираше в диапазона от 0 до +10nT. В момента
Bz e приблизително +10nT.
Според последния числен модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) Земята
ще навлезе в зона с висока скорост на слънчевия вятър, свързан със
слънчевата южна полярна коронална дупка. Скоростта на слънчевия
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вятър ще започне да расте и на 2 април ще достигне 650-700 км/с.
Допълнително смутената обстановка в междупланетното пространство в
района на Земята на 2 април ще започне да се поддържа и от другата
голяма коронална дупка, разположена в района около екватора и в
северното полукълбо. Тази прогноза обаче особено за днес и утре не е
много сигурна. Това поражда и значителна неопределеност по отношение
на геомагнитната прогноза за днес и утре.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 2 април ще е между спокойна
и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 20% ,а за утре и за 2 април тя е по 25% на ден. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един от
трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 март- 2 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-31/13ч00мин (UT=10h00min)
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01април 2015г/12ч00мин: Геомагнитната обстановка засега е почти

спокойна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B4.5. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2305 и 2315). И двете са в
южното полукълбо. Групата петна 2305 рязко намаля по площ през
последното денонощие и в момента заема около 300 милионни части от
слънччевия диск. Областта 2305 е от магнитен клас "бета". Приема се
за слаб потенциален източник за изригвания със средна мощност (клас
M1.0-M4.9). През следващите 48 часа на източния край на слънчевия
диск се очаква да се появят старите активни области 2297 и 2302,
съответно в южното и северното полукълбо. (Напомняме, че областта
2297 беше източник на едно изригване от клас X, на близо 20
изригвания от клас M, както и на голям брой изхвърляния на коронална
маса (CME). Едно от тях предизвика на 17 и 18 март най-мощната за
настоящия 24-ти слънчев цикъл геомагнитна буря.)

Слънчевият диск на 1 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 53 (по данни от снощи). Волфовото число е 30
(определено тази сутрин от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 128.
Днес, утре и на 3 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един
от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ше е 140, а на 3 април ще е
около 145. Прогнозата за по-висока слънчева активност утре и на 3
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април е свързана с очаквания изгрев на източния лимб на старите
активни области 2302 в северното и 2297 в южното полукълбо.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър се колебае в
тесен диапазон между 380 и 420 км/с. Вертикалната (Bz) компонента
на междупланетното магнитно поле (ММП) се изменяше слабо и през поголямата част от последното денонощие беше около +6nT. В момента Bz
e приблизително +5nT.
За днес все още се приема, че е възможно краткосрочно попадане на
Земята в зоната на действие на южната полярна коронална дупка. През
следващите два дни (2 и 3 април) Земята ще бъде в сектор, в който ще
влияе другата голяма коронална дупка, видима през последните дни на
слънчевия диск. Тя е с положителна полярност и е разположена около
екватора и в северното полукълбо. Във връзка с тази обстановка и
през трите дни е възможна геомагнитна активност, но относително поголяма е вероятността за това на 3 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени и/или активни периоди имаше само над
отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 3 април ще е между спокойна
и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 30% ,за утре е 25%, а за 3 април тя е 35%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за днес и утре. За 3
април тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 април) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-01/12ч00мин (UT=09h00min)
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02 април 2015г/12ч00мин: Почти е спокойна слънчево - земна

обстановка в момента, но се очаква

геомагнитна активност

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Регистрирано е само едно изригване от клас C. Неговият пик (C2) беше
приблизително в 09ч30мин тази сутрин. От снимките на спътника SDO
обаче е трудно точно да се идентифицира неговият източник. Найвероятно това е областта 2305, но би могла да бъде и новоизгряваща
област (старата 2297?) на югоизточния край на слънчевия диск.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4.5. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2305 в южното полукълбо и
регистрираната снощи 2317 в северното полукълбо). По-голямата от
двете е 2305. През последните 2-3 дни тя постепенно еволюира по
посока към монополярна област и все повече се трансформира в голямо
единично петно. Засега обаче 2305, която е на самия западен край на
слънчевия диск, все още се задържа като биполярна област от магнитен
клас "бета". Приема се за слаб потенциален източник за едно
изригване със средна мощност (клас M1.0-M4.9). Днес или утре на
източния край на слънчевия диск се очаква да се появят старите
активни области 2297 и 2302, съответно в южното и северното
полукълбо.

Слънчевият диск на 2 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 69 (по данни от снощи). Волфовото число е 25
(определено тази сутрин от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
Днес, утре и на 4 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на
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ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един
от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре ше е 140, а на 4 април ще е
около 125. В последния си бюлетин от полунощ Центъра за прогнози на
космическото време в Боулдър занижи очакванията си по отношение на
новоизгряващите активни центрове около източния слънчев лимб.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър се колебаеше
предимно в диапазона между 380 и 420 км/с. През последните 2-3 часа
тя нарастна до около 460 м/с, а в момента е почти 470 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в интервала от -5nT до +10nT, като по обща
продължителност преобладаваха положителните стойности (ориентация на
север).В момента Bz е приблизително -1nT.
Очаква се днес Земята да попадне в областта на действие на
слънчевата приекваториална коронална дупка с положителна полярност,
а свързаният с нея CH HSS-ефект ще действа и утре и на 4 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.

в

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна, утре между смутена и активна, а на 4 април - смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25% ,за утре е 35%,
а за 4 април тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% за днес и за 4 април. За утре тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 април) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-02/12ч00мин (UT=09h00min)
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Планетарна геомагнитна суббуря.
Активност на източнния слънчев лимб
03 април 2015г/12ч45мин:

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Регистрирани са две изригване в ниската част на C-диапазона. Второто
от тях, което е и по-значителното с показател C2, стана тази сутрин
около 10ч30мин българско време. Неговият източник е на
североизточния край на слънчевия диск и вероятно това е старата
област 2302. Освен това около източния край на слънчевия диск беше
наблюдавано и ярко изхвърляне на коронална маса (CME). Това стана
вчера сутринта. Движението на изхвърления плазмен облак е встрани от
посоката към Земята и няма да я засегне. През последните 24 часа не
са наблюдавани геоефективни изхвърляния на короналан маса (CME).
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B5.
На слънчевия диск има само една група петна. Тя е 2317 и се намира
в северното полукълбо. Магнитният й клас е "бета". Старите области
2302 и 2297 се очакват да изгреят на западния край на слънчевия диск
през следващите 24-36 часа.

Слънчевият диск на 3 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 31 (по данни от снощи). Волфовото число е 22
(определено тази сутрин от 9 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
Днес, утре и на 5 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 25% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един
от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 5 април ще е около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър
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нарастна от

около 400 км/с вчера сутринта до 510-520 км/с днес по обяд. В
момента тя е приблизително 540 км/с. Вертикалната (Bz) компонента
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в интервала от
-10nT до +10nT, като по обща продължителност доминираха
положителните стойности (ориентация на север). Имаше само един
кратък период около полунощ, когато Bz обърна знака и достигна 10nT. В съчетание със сравнително високата скорост на слънчевия
вятър това предизвика кратко планетарно геомагнитно смущение
(суббуря). В момента Bz е приблизително +2nT.
Днес и утре под влияние на приекваториална слънчева коронална дупка
с положителна полярност обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде смутена. По-спокойна обстановка
се очаква на 5 април. Това ще води до относително благоприятни
условия за геомагнитна активност през следващите 48-72 часа.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена
среднопланетарен мащаб. Между 0ч и 3ч българско време
среднопланетарният 3-часов Kp-индекс достигна бал 4 (планетарна
суббуря). Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.

в

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между смутена и активна, утре между спокойна и активна, а на 5 април - между спокойна и смутена.
Днес е възможна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5), но найвероятно ниво на буря ще бъде достигнато само в полярните и
субполярни райони на Земята, а на средни ширини са възможни само
суббури (смущения). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 35% ,за утре е 30%, а за 5 април тя е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 10% за
днес, а за утре и за 5 април тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 април) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-03/12ч45мин (UT=09h45min)
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04 април 2015г/12ч15мин: Почти спокойна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. В
границите на последните 24 часа все още попада C2-изригването, което
стана около източния край на слънчевия диск малко преди обяд вчера.
Всички останали колебания на слънчевия рентгенов поток са в Bдиапазона, а неговото средно ниво е около B4. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока
на Земята.
На слънчевия диск има 2 регистрирани + 2 нови групи петна. По обща
площ на петната има лек превес на петнообразуването в северното
полуккълбо. Там са групите 2317 (близо до западния край на слънчевия
диск) и регистрираната през нощта 2318, която се появи на източния
му край. (Възможно е това да е старата група 2302.) Двете нови групи
петна са в южното полукълбо. Има много малка вероятност за едно
изригване от средния клас M от областта 2317. Тя е от магнитен клас
"бета". И старите и новите активни области обаче са почти напълно
спокойни през последните часове.

Слънчевият диск на 4 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 29 (по данни от снощи). Волфовото число е 44
(определено тази сутрин от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
Днес, утре и на 6 април слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на
ден. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки
един от трите дни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 6 април ще е около
125.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
завишена (между 500 и 570 км/с) в резултат от влиянието на
приекваториална слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH
HSS-ефект). В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително
510 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT, като по обща
продължителност доминираха положителните стойности (ориентация на
север). В момента Bz е около -1nT.
Днес, утре и на 6 април Земята ще остава в зоната на влияние на
слънчевата приекваториална коронална дупка. То обаче постепенно ще
отслабва в течение на 3-дневния период.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения баха регистрирани само
над отделни станции. Над България геомагнитната обстановка остана
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна, а утре
и на 6 април тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 25% на
ден, а за 6 април тя е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес и за утре е по 5% на ден, а за 6 април е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 април) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-04/12ч15мин (UT=09h45min)
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05 април 2015г/12ч30мин: Ерупция на протуберанс + изхвърляне на

коронална маса(CME). Ще "закачи" ли плазменият облак
Земята?...
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Едно
доста продължително рентегеново изригване с показател C3.7-C3.8 е
наблюдавано по време и в района на избухване на голям протуберанс в
югоизточнаата част на слънчевия диск. Регистрирано е радиоизбухване
от II тип, а малко по-късно коронографите LASCO_C2 и LASCO_C3 на
борда на спътника SOHO заснеха и съпровождащото изхвърляне на
коронална маса (CME). Основната част от изхвърления плазмен облак се
движи на югоизток. Възможно е обаче с периферията си той да достигне
Земята, най-вероятно на 7 или 8 април. Дали това ще се случи ще се
разбере по-късно днес през деня след като бъдат публикувани
резултатите от новия числен модел на слънчевия вятър (WSA Enlil).
Регистрирани са и три други по-слаби C-изригвания в областите 2317 и
2318. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4.

Избухване на протуберанс + изхвърляне на коронална
маса (CME) (SDO/AIA; SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск има 4 групи петна. По обща площ петната в
северното и южното полукълбо са почти равни. На север от екватора са
групите 2317 (залязваща) и 2318. В южното полукълбо са
новорегистрираните групи 2319 и 2320. Всички групи петна са от
магнитен клас "бета". Областите 2318 и 2320 са слаби потенциални
източнници за изригвания от средния мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 5 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Волфовото число е 44
(определено тази сутрин от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 129.
Днес, утре и на 7 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре ше е 125, и на 7 април ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
завишена (между 500 и 600 км/с) в резултат от влиянието на
приекваториална слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH
HSS-ефект). В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително
540 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT, като по обща
продължителност доминираха положителните стойности (ориентация на
север). В момента Bz е около +4nT.
През днес, утре и на 7 април скоростта на слънчевия вятър в
околностите на Земята постепенно ще спада едновременно със
затихването на CH HSS- ефекта. В тази прогноза на този етап не е
отчетена евентуална среща на Земята с изхвърления снощи от Слънцето
в резултат от избухването на протуберанс плазмен облак. Това би
могло да се случи на 7 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения баха регистрирани само
над отделни станции. Над България геомагнитната обстановка остана
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спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 7 април ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 25% , а за утре и на 7 април тя е по 10% на ден. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%, а за утре и
за 7 април тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 април) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-05/12ч30мин (UT=09h30min)
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06 април 2015г/12ч00мин: Облак от слънчево коронално вещество ще

достигне до Земята утре вечер
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
две изригвания от ниската част на клас C. По-значителното от тях с
показател C3 стана вчера късно вечерта в областта 2320. То
достигна максимума си приблизително в 23ч30мин българско
време."Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4-B5.
Изхвърленият от Слънцето облак коронално вещество през нощта на 4
срещу 5 април в резултат от избухване на протуберанс в комбинация с
"Hyder"- изригване се движи предимно на югоизток спрямо Земята.
Неговата начална скорост е оценена на базата на наблюдаваното
радиоизбухване от II тип на 933 км/с. По-късно от
коронографските наблюдения на спътника SOHO е определено, че
средната скорост на движение на плазмения облак в плоскостта на
получените изображения е около 750-770 км/с. Според новия числен
модел на слънчевия вятър се очаква плазменият облак да достигне с
периферията си Земята утре вечер (на 7 срещу 8 април).
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите 2317 (залязваща) и
2318. В южното полукълбо е групата петна 2320. През последното
денонощие тя малко нарастна. Трите области са от ниските магнитни
класове "алфа"
и "бета". Те са слаби потенциални източнници за
изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 6 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Волфовото число е 42
(определено тази сутрин от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 123.
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Днес, утре и на 8 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 8 април ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
завишена (между 490 и 610 км/с) в резултат от влиянието на
приекваториална слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH
HSS-ефект). В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително
470 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3 и +6nT, като по обща
продължителност доминираха положителните стойности (ориентация на
север). В момента Bz е около +2.5nT.
Във връзка с отслабване на влиянието на короналната дупка днес и
утре обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
постепенно ще се успокоява. Утре вечер (7 срещу 8 април) до Земята
се очаква да достигне периферията на изхвърления през нощта на 4
срещу 5 април плазмен облак. Скоростта и концентрацията на частиците
на слънчевия вятър ще нарастнат. Те ще останат завишени и на 8
април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения баха регистрирани само
над отделни станции. Над България също имаше смутен период вчера
между 12ч и 15ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 8 април тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 10% , за утре е 30%,
а за 8 април тя е 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес е пренебрежима. За утре тя е 5%, а за 8 април
е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 април) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-06/12ч00мин (UT=09h00min)
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"КОСМИЧЕСКОТО

ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/03/30-2015/04/06)

Волфовото число за седмицата 23-29 март 2015г

е 62+14/-18

В началото на седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде
предимно ниска. Вероятността за изригвания от клас M ще е ниска,
а за големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е
много ниска.
Петнообразувателната активност се очаква да бъде между ниска и
умерена. Прогнозираните стойности на Волфовото число са в
границите от 10 до 50. Съответният американски петнообразувателен
индекс (Боулдърското число) SSN ще бъде средно с около 25-30% повисок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
На 2 и 3 април се очаква Земята да навлезе в сектор с висока скорост
на слънчевия вятър, чийто източник е приекваториална коронална дупка
(CH HSS-ефект). Във връзка с това е възможна повишена геомагнитна
активност на тези две дати. Вероятността за малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) за 2 и 3 април е по 40% на ден.
През останалите дни от седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
между спокойна и смутена.
От 26 март Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "-". Очаква се Земята да пресече секторна
граница на MMП с прехоз "-/+" на 31 март.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-03-30/23ч45мин (UT:20h45min)
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WSA-Enlil: Земята ще се размине
геомагнитната буря на 8 април
07 април 2015г/12ч15мин:

с

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само едно изригвания от клас C (с мощностен показател C3.0). Негов
източник е областта 2318. То достигна максимума си снощи
приблизително в 21ч30мин българско време. Изригването бе съпроводено
с радиоизбухвания от II и IV тип, които са индикатори за изхвърляне
на коронална маса(CME) и протонна (СЕЧ) ерупция. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B5.
През вчерашния ден са регистрирани общо две нови изхвърляния на
коронална маса (CME). Първото от тях е причинено от слабо C1изригване, което стана вчера рано сутринта в областта 2320. Неговата
начална скорост е около 650 км/с и се очаква да достигне до Земята
на 10 април. Второто СME- явление е свързано със гореспоменатото
C3-изригване в района на групата петна 2318. Движението на
плазмения облак се анализира и все още няма заключение относно
неговата геоефективност.
Анализът на резултатите от последния числен модел на слънчевия вятър
(WSA-Enlil) показва, че изхвърленият през нощта на 4 срещу 5 април
плазмен облак напълно ще подмине Земята от югоизток. От това следва,
че очкваната за тази нощ и утре (8 април) геомагнитна буря ще се
размине.
На слънчевия диск има две групи петна. В северното полукълбо е
групата 2318. В южното полукълбо е 2320, която по площ и брой петна
е по-голямата от двете. Магнитният й клас е "бета-гама". И 2318 и
2320 са слаби потенциални източнници за изригвания от средния
мощностен клас M.

Слънчевият диск на 7 април 2015г (SDO)

710

Боулдърското число е 78 (по данни от снощи). Волфовото число е 37
(определено тази сутрин от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 118.
Днес, утре и на 9 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде 125, а на 9 април ще е около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше леко
завишена (между 400 и 470 км/с) в резултат от влиянието на
приекваториална слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH
HSS-ефект). Общата тенденция обаче е низходяща. В момента скоростта
на слънчевия вятър е около 400 км/с. Вертикалната (Bz) компонента
на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в много тесен
диапазон между -3 и +3nT. В момента Bz е около +3nT.
Според последния бюлетин на Центъра за прогнози на космическото
време в Боулдър плазменият облак, който беше изхвърлен от Слънцето
през нощта на 4 срешу 5 април в резултат на Hyder-изригване ще
подмине Земята тази нощ откъм югоизток и ефекти върху земната
магнитосфера няма да има. Обстановката в прилежащото към Земята
междупланетно пространство днес и утре ще е почти спокойна. На 9
април има вероятност да се прояви слаб CH HSS- ефект от
приекваториална слънчева коронална дупка.

ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения баха регистрирани само
над отделни станции. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и смутена,
а на 9 април тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и утре е по 15% на
ден, а за 9 април тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес, за утре и за 9 април е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 април) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-07/12ч15мин (UT=09h15min)
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08 април 2015г/11ч45мин: Слаба геомагнитна активност утре и на

10 април
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Областта 2320 генерира около полунощ две изригвания с мощностни
показатели C1.1 и C1.0. Не са наблюдавани нови изхвърляния на
коронална маса(CME) по посока на Земята. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B3.0-B3.5.
Днес, утре и на 10 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде 120, а на 10 април ще е около 125.

Слънчевият диск на 8 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Волфовото число е 34
(определено тази сутрин от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 10 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре ще бъде 120, а на 10 април ще е около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 350-400 км/с. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 360 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в тесния диапазон
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между -3 и +4nT като преобладаваха положителните стойности
(ориентация на север). В момента Bz е около +1nT.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
се запази сравнително спокойна. Утре около обяд или следобяд се
очаква до нашата планета да достигне плазмен облак, изхвърлен от
Слънцето на 6 април вечерта в резултат от C1 изригване в областта
2320. Ефектът от неговото взаимодйствие със земната магнитосфера ще
се комбинира с действието на високоскоростна струя частици в
слънчевия вятър, чийто източник е слънева коронална дупка с
отрицателна полярност (CH HSS-ефект). Това ще създаде условия за
геомагнитна активност, които ще се запазят и на 10 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 10 април тя ще е между спокойна и активна. Утре тя би могла да
достигне и до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1) (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 15%, за утре е 45%, а за 10 април тя е 35%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
5%, за утре е 20%, а за 10 април тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (8 - 10 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-08/11ч45мин (UT=08h45min)

713

09 април 2015г/10ч45мин: Импулсно слънчево изригване със средна

мощност (M1.4) +

"ten-flare"

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
късно следобяд, около 17ч40мин българско време областта AR12320
(2320) генерира импулсно изригване със средна мощност. Паралелно с
него беше наблюдавано и слабо радиоизбухване в гигахерцовата област
около честота f=3GHz ("tenflare"). Областта 2320 беше източник и на
две изригвания от слабия мощностен клас C, едното от които с
показател C5 стана тази сутрин около 09ч30мин българско време. Не
са наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса(CME) по посока
на Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около
B3.0-B3.5.

Импулсно M1.4- изригване на 8 април 2015г от
областта AR12320 (2320) (SDO/AIA)
На слънчевия диск има две групи петна. В северното полукълбо е
групата 2318. В южното полукълбо е 2320, която по площ и брой петна
е по-голямата от двете. Магнитният й клас е "бета-делта". Въпреки,
че значително намаля по площ през последните часове групата петна
2320 има потенциал поне за още едно изригване със средна мощност
(клас M).
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Слънчевият диск на 9 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 40 (по данни от снощи). Волфовото число е 40
(определено тази сутрин от 9 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 11 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 11 април ще бъде около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-380 км/с. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 350 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между
-5 и +5nT като преобладаваха положителните стойности (ориентация на
север). В момента Bz е около +0.5nT.
Днес следобяд се очаква Земята да се срещне с изхвърлен на 6 април
от Слънцето облак от коронално вещество. Това в комбинация с
влиянието на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS
ефект) ще създаде предпоставки за геомагнитна активност, включително
и за малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1) за днес и
утре. Обстановката на 11 април ще е сравнително спокойна. (Трябва
обаче да се има предвид, че наблюдаваната скорост на слънчевия вятър
в момента е все още доста ниска. Ето защо е възможно сблъсъкът на
земната магнитосфера с плазмения облак да се забави във времето с
няколко часа, а ефектът да е по-слаб от очаквания.)
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка
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беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и активна
като се допуска тя да достигне и до ниво на малка планетарна
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***). На 11 април
геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 45%, за утре е
35%, а за 11 април тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес и утре е по 20% на ден, а за 11 април тя е
около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-09/10ч45мин (UT=07h45min)
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10 април 2015г/13ч15мин: Планетарна геомагнитна буря със средна

мощност (Kp=6;бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Областта 2320 генерира 7-8 изригвания от клас C. Най-мощното измежду
тях (~ C8) достигна своя максимум тази сутрин около 11ч30мин
българско време. Вчера вечерта едното от две други изригвания от
същата област с мошностни показатели около C6 предизвика изхвърляне
на коронална маса (CME), което твърде вероятно се движи към Земята.
Движението на плазмения облак в момента се анализира и до полунощ ще
се знае дали и доколко той е геоефективен. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B5.
На слънчевия диск има две регистрирани и една нова групи петна.
Благодарение на групата петна 2320 преобладава петнообразуването в
южното полукълбо. В северното полукълбо са почти разпадналата се
вече група 2318, както и едно малко единично петно близо до
северозападния край на слънчевия диск. Магнитният клас на областта
2320 е "бета-делта". Тя има потенциал за изригвания от средния
мощностен клас M.

Слънчевият диск на 10 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 37 (по данни от снощи). Волфовото число е 41
(определено тази сутрин от 14 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 110.
Утре и на 12 април слънчевата активност ще бъде ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 15% за всеки един от
двата дни. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(10, 11 и 12 април). Радиоиндексът F10.7 утре и на 12 април ще бъде
около 115.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност (CH
HSS- ефект) и най-вероятно в комбинация със слаб ефект от очакваната
среща на Земята със слънчев плазмен облак (изхвърлен от Слънцето на
6 април) скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие
забележимо нарастна от 370 км/с до 450-460 км/с. В момента тя е
около 400 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) често променяше знака си, оставаайки в
диапазона от -10 до +17nT . В момента Bz е около +17nT. Повишената
скорост на слънчевия вятър в комбинация с големите вариации по знак
и стойност на Bz създадоха предпоставки за наблюдаваната през
последното денонощие геомагнитна активност.
Активната обстановка в близкото до Земята междупланетно пространство
ще се запази днес и (евентуално) утре. Ако междувременно до Земята
не достигне изхвърленият снощи от Слънцето плазмен облак, то на 12
април обстановката ще започне да се успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка достигна до ниво
на планетарна геомагнитна буря със средна мощност (G2)(***!!!***).
Късно през нощта между 3ч и 6ч българско време планетарният 3-часов
Kp-индекс достигна бал 5 (малка буря). През следващите три часа той
достигна бал 6(средна буря), а между 9ч и 12 (българско време отново
слезе на бал 5. Над полярните и субполярни райони на Земята през
нощта бе наблюдавана аврорална активност. Над България геомагнитната
обстановка на два пъти ( вчера около обяд между 12ч 15ч и днес рано
сутринта между 6ч и 9ч) беше смутена.

Сияние над Уелс (Великобритания) през нощта на
9 срещу 10 април 2015г (снимка: Крис Уйлямс)
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
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Геомагнитната обстановка утре и на 12 април ще е между спокойна и
смутена. Промяна за сега е възможна на 12 април в случай, че до
Земята достигне изхвърленият снощи от Слънцето в резултат от C6изригване плазмен облак. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре и за 12 април е по 15% на ден. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре и за 12 април е
около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-10/13ч15мин (UT=10h15min)
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11 април 2015г/12ч30мин: Нова група петна в северното полукълбо

на Слънцето
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
две изригвания от слабия клас C, съответно с мощностни показатели
C2.7 и C4.7. Първото от тях стана късно вечерта в района на групата
петна 2320, а второто - тази сутрин около 05ч30мин българско време.
Източникът му е новоизгряваща активна област на североизточния край
на слънчевия диск. През последното денонощие не са наблюдавани нови
изхвърляне на коронална маса (CME) по посока на Земята. Според
последния анализ на базата на числения модел на слънчевия вятър WSA
Enlil изхвърленият през нощта на 10 слещу 11 април плазмен облак
най-веорятно ще подмине Земята или ако има взаимодействие, то ще е
много слабо. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е с
тенденция към бавно покачване и през последните няколко часа е около
B8.
На слънчевия диск има една регистрирана и една нова групи петна.
Регистрираната група (2320) е в южното полукълбо. Новата група се
появи тази нощ на североизточния край на слънчевия диск. Площите на
двете групи в момента изглеждат приблизително равни. Засега обаче не
може да се даде точна оценка за новата група нито относно нейната
площ и брой петна, нито относно магнитния й клас . От своя страна
областта 2320 запазва своя магнитен клас "бета-делта". Тя има
потенциал за изригвания от средния мощностен клас M, а евентуално и
за едно голямо изригване от клас X.

Новоизгряваща група петна на североизточния край на
слънчевия диск (11 април 2015г)(SDO/HMI)
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Слънчевият диск на 11 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 34 (по данни от снощи). Волфовото число също е
34 (определено тази сутрин от 11 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 114.
Днес, утре и на 13 април слънчевата активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
30% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване от
клас X е по 10% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 13 април ще бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Ефектът от срещата на Земята с изхвърления на 6 април от Слънцето
плазмен облак забележимо отслабна през последното денонощие.
Скоростта на слънчевия вятър спадна значително от 420 км/с вечра по
обяд до 350-360 км/с тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 360 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в много широкия диапазон
от -10 до +20nT, но през по-голямата част от времето преобладаваха
отрицателни стойности, близки до долната граница (-10nT) т.е. с
ориентация на юг.
В момента Bz е около +4nT. Все още леко
завишената скорост на слънчевия вятър в комбинация с продължителния
период с отрицателни стойности на Bz създадоха предпоставки за слаба
геомагнитна активност през последното денонощие.
Тъй като ефектът от вчерашната среща на Земята със слънчевия плазмен
облак не е затихнал съвсем , то и днес обстановката в близкото до
Земята междупланетно пространство ще остане все още активна.
Постепенно успокояване се очаква утре и на 13 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка
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беше смутена. От

3ч през нощта българско време до момента 3-часовият планетарен Kpиндекс вече в продължение на девет часа е равен на 4 (т.е.планетарна
суббуря). Над някои полярни станции са регистрирани и местни слаби
бури. Над България геомагнитната обстановка също е смутена. Тази
сутрин между 9ч и 12ч българско време местният K-индекс за станция
Панагюрище е равен на 4.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между смутена и активна. Утре тя
ще е между спокойна и смутена, а на 13 април ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е
15%, а за 13 април тя е 5%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 13 април тя е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-11/12ч30мин (UT=09h30min)
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12 април 2015г/12ч30мин: Вероятността за слънчеви изригвания със

средна и голяма мощност нараства
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
5-6 изригвания от слабия клас C. Повечето от тях станаха в новата
активна област AR12321 (2331) близо до североизточния край на
слънчевия диск. Най-значимото измежду изригванията ( с мощностен
показател C3.9) стана късно през нощта около 03ч30мин българско
време в областта 2320. През последното денонощие не са наблюдавани
изхвърляне на коронална маса (CME) по посока на Земята. "Базисното"
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B7-B8.

Групата петна AR12321(2321) на 12 април 2015г
(SDO/HMI)
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ и брой петна преобладава петнообразуването в северното
полукълбо. Там са новорегистрираните групи 2321 и 2322. В южното
полукълбо са групите 2320 и регистрираната снощи 2323. Нова малка
група се оформя в близост до екватора, за която в момента е трудно
от пръв поглед да се прецени дали е на север или на юг от него. Найголяма по-площ и брой петна в момента е групата 2321. Областите 2320
и 2321 са от магнитен клас "бета-гама". Те имат значителен потенциал
за изригвания от средния мощностен клас M, както и слаб потенциал за
големи изригвания от клас X.
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Слънчевият диск на 12 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 74 (по данни от снощи). Волфовото число е 64
(определено тази сутрин от 13 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 127.
Днес, утре и на 14 април слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване
от клас X е по 15% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 14 април ще бъде около
130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие се колебаеше
незначително и беше в спокойния диапазон 360-390 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 370 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона между -6 и +5nT. Отрицателните стойности преобладаваха до
късно вечерта снощи, а след това Bz беше предимно положителна, т.е.
ориентирана на север. В момента Bz е около +3nT.
Днес, утре и на 14 април обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде сравнително спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Над България геомагнитната обстановка също беше смутена. Вчера между
18ч и 21ч българско време местният K-индекс за станция Панагюрище
беше равен на 4.
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Сияние над района на "Ледената пещера" в
провинция Алберта (Канада)от 10 април 2015г.
Снимката е от "монтажен" тип (автор: Пол Жижка)
(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 14 април ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 14 април тя е по 5%
на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима за целия тридневен период (12-14 април).
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-12/12ч30мин (UT=09h30min)
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13 април 2015г/13ч30мин: Изригване със средна мощност (M1.1) от

активната област AR12321 (2321)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Продължително изригване с мощностен показател M1.1 бе регистрирано
вчера около 13ч българско време в района на групата петна 2321.
Явлението е било съпроводено от слабо радиоизбухване около честота
3GHz (tenflare) и изхвърляне на коронална маса (CME). Движението на
плазмения облак е насочено встрани от посоката към Земята.
Наблюдавани са и около 15 изригвания от слабия мощностен клас C.
Техни източници са областите 2320, 2321 и 2323. През последното
денонощие не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B8.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и 2 нови групи петна.
Благодарение на групата 2321 (около 600 милионни части от слънчевия
диск) по площ преобладава петнообразуването в северното полукълбо.
Освен 2321 там са и групата 2322 както и една нова група петна на
североизточния край на слънчевия диск. В южното полукълбо са групите
2320 и 2323. Една нова малка група, която още вчера се виждаше близо
до екватора все още няма номер. Областта 2321 е от най-сложния
магнитен клас "бета-гама-делта". Тя има голям потенциал за
изригвания от средния мощностен клас M, значителен потенциал за
големи изригвания от клас X и слаб потенциал за протонни (СЕЧ)
ерупции.

Слънчевият диск на 13 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 64 (по данни от снощи). Волфовото число е 76
(определено тази сутрин от 14 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 134.
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Днес, утре и на 15 април слънчевата активност ще бъде предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 55% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване
от клас X е по 20% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е около 5% на
ден. Главен потенциален източник на еруптивни явления е областта
2321. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 135, и а на 15 април ще бъде
около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие се колебаеше
незначително и беше в спокойния диапазон 330-360 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 350 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz е около +1nT.
Днес, утре и на 15 април обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 15 април ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима за целия тридневен период (13-15
април).
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-13/13ч30мин (UT=10h30min)

727

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/04/06-2015/04/13)
Волфовото число за седмицата 30 март- 6април 2015г

е 32+9/-15

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригвания от клас M ще е ниска, а за
големи изригвания от клас X и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много
ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 10 до
40. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
Очаква се през нощта на 7 срещу 8 април до Земята да достигне
плазмен облак, изхвърлен от Слънцето около полунощ на 4 срешу 5
април. По същото време една приекваториална коронална дупка с
отрицателна полярност ще бъде в геоефективна позиция. Във връзка с
това има значителна вероятност да се получи комбинирано въздействие
върху земната магнитосфера, което да доведе до активна геомагнитна
обстановка на 8 април. През останалите дни от седмицата
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и смутена.
От 31 март Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Очаква се Земята да пресече секторна
граница на MMП с преход "+/-" на 10 април.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-06/23ч00мин (UT:20h00min)
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14 април 2015г/12ч00мин:

Нови групи петна на източния край на

слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко
изригвания от слабия мощностен клас C. Най-значителното
от тях (C4.7) стана в района на групата петна 2322 вчера около
11ч30мин българско време. През последното денонощие не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B8.

Североизточният край на слънчевия диск на
14 април 2015г (SDO/HMI)
На слънчевия диск има 4 регистрирани и 2 нови групи петна. По площ и
брой петна преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там
са групите петна 2321 и 2322, както и две нови групи близо до
североизточния край на слънчевия диск. Едната от тях беше
наблюдавана още вчера, но все още няма номер. В южното полукълбо са
групите 2320 и 2323. Те вече са близо до западния лимб. Една друга
малка група, която вчера едва се виждаше близо до екватора, вече се
е разпаднала без да получи номер. Областта 2321 е от най-сложния
магнитен клас "бета-гама-делта". Тя има голям потенциал за
изригвания от средния мощностен клас M, значителен потенциал за
големи изригвания от клас X и слаб потенциал за протонни (СЕЧ)
ерупции. Вероятни източници за изригвания от клас M са и останалите
регистрирани области и най-вече 2320.
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Слънчевият диск на 14 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 68 (по данни от снощи). Волфовото число е 79
(определено тази сутрин от 9 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 141.
Днес, утре и на 16 април слънчевата активност ще бъде предимно
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 55% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване
от клас X е по 20% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е около 5% на
ден. Главен потенциален източник на еруптивни явления е областта
2321. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 135,а на 16 април ще бъде около
130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие се беше в
спокойния диапазон 290-360 км/с. През последните няколко часа тя
нарастна средно с около 30-40 км/с. Едновременно с това спътникът
ACE регистрира и слабо покачване на температурата и концентрацията
на частиците. Това може да се тълкува като слаб ефект от срещата на
Земята с изхвърлен на 9 април от Слънцето плазмен облак в резултат
от ерупция на протуберанс близо до източния лимб. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 330 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) през последното
денонощие беше почти непрекъснато около нулата,а през последните 2-3
часа е леко положителна (ориентирана на север). В момента Bz е
около +4.5nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде спокойна или леко смутена. На 16 април Земята
ще попадне в зоната на влияние на слънчевата южна полярна коронална
дупка, която е с отрицателна полярност. Това ще създаде предпоставки
за геомагнитна активност, включително и за малка планетарна
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геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше само над отделни
райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде спокойна, а на 16
април ще е между спокойна и малка геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 5% за днес и утре. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес и утре е пренебрежима. Засега все още
няма
количествени вероятностни оценки за 16 април.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-14/12ч00мин (UT=09h00min)
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15 април 2015г/13ч30мин: Слънчевата южна полярна коронална дупка

"докара" геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко
изригвания от слабия мощностен клас C. Най-значителното
от тях (C2.1) стана в района на залязващата група петна 2320 вчера
около 18ч00мин българско време. Почти по същото време около източния
лимб бе наблюдавано голямо изхвърляне на коронална маса (CME).
Източникът на явлението обаче е откъм обратната страна на Слънцето.
Не се очаква това явление да е геоефективно. През последното
денонощие не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B7.
На слънчевия диск има 5 регистрирани групи петна. По площ и брой
петна преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
групите петна 2321, 2322, както и двете регистрирани вчера групи
2324 и 2325. В южното полукълбо след залеза на групата 2320 остана
само 2323. Областта 2321 е най голяма по площ (около 600 милионни
части от слънчевия диск). Тя е от магнитен клас "бета-гама". 2321
има голям потенциал за изригвания от средния мощностен клас M,
значителен потенциал за големи изригвания от клас X и слаб потенциал
за протонни (СЕЧ) ерупции. Засега обаче е почти напълно спокойна.
Друга сравнително голяма група петна е 2324. Нейната площ е около
400 милионни части от слънчевия диск, а магнитният й клас е "бета".
Тя е другият вероятен източник за изригвания от клас M и
(евентуално) от клас X.

Слънчевият диск на 15 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 97 (по данни от снощи). Волфовото число е 74
(определено тази сутрин от 15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 149.
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Днес, утре и на 17 април слънчевата активност ще бъде умерена.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 55% за
всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване от клас X
е по 20% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е около 5% на ден.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 17 април ще бъде около 155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера привечер Земята навлезе в сектор с повишена скорост на
слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата южна полярна коронална
дупка (CH HSS-ефект) . В резултта на това скоростта на слънччевия
вятър в околностите на Земята се увеличи от 330км/с до 450 км/с. В
момента скоростта на слънчевия вятър е 460 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона от -10 до +10nT. Снощи до около 22ч българско време
преобладаваха положителните стойности (т.е.ориентация на север), а
след това знакът на Bz стана предимно отрицателен (т.е. ориентация
на юг). В момента Bz е около +4nT. При тази обстановка вчера късно
следобяд и през нощта се създадоха условия за планетарно геомагнитно
смущение (суббуря), а над някои райони на Земята имаше и местни
слаби геомагнитни бури. Малък принос (може би) има и достигналата
вчера до Земята периферия на плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на
9 април.
В рамките на 3-дневната прогноза (15-17 април) поради продължаващият
CH HSS-ефект, причинен от южната слънчева полярна коронална дупка,
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде
активна. Това ще създаде предпоставки за геомагнитна активност,
включително и за малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)
(***!!!***). Вероятността за нея е по-голяма днес и утре.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. От 18ч вчера привечер до 3ч през нощта
българско време планетарният 3-часов Kp-индекс беше 4. Над отделни
райони на Земята имаше слаби местни геомагнитни бури. Над България
геомагнитната обстановка беше смутена в продължение на половин
денонощие - от 15ч вчера до 3ч през нощта.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще бъде между спокойна и малка
геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***). На 17 април тя ще е между
спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 35% за днес и утре, а за 17 април тя е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и
утре е по 15%. За 17 април тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-15/13ч30мин (UT=10h30min)
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16 април 2015г/12ч45мин: Планетарна геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко
изригвания от слабия мощностен клас C. Най-значителното
от тях (C7.8) стана в областта 2321 и достигна своя максимум
приблизително в 23ч15мин българско време. През последното денонощие
не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B8B9.
На слънчевия диск има 4 регистрирани една нова групи петна.
Петнообразуването е почти изцяло съсредоточено в северното
полукълбо. Там са групите петна 2321, 2322, 2324 и 2325. В южното
полукълбо има само една малка нерегистрирана група близо до
екватора. Групата петна 2321 заема площ около 500 м.ч.с.д.
(милионни части от слънчевия диск), а групата 2324- около 400
м.ч.с.д. Областта 2321 е от магнитен клас "бета-гама", а 2324 е от
клас "бета". Двете са потенциални източници на изригвания от средния
мощностен клас M и (евентуално) на голямо изригване от клас X.

Слънчевият диск на 16 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 85 (по данни от снощи). Волфовото число също е
85 (определено тази сутрин от 15 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 151.
Днес, утре и на 18 април слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване
от клас X е по 10% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 160, а на 18 април ще
бъде около 165.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие Земята се намираше в сектор с повишена
скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата южна полярна
коронална дупка (CH HSS-ефект) . Ето защо скоростта на слънчевия
вятър беше доста висока и се колебаеше в диапазона 550-640 км/с. В
момента скоростта на слънчевия вятър е 600 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в
диапазона от -11 до +10nT. В момента Bz е около +1.5nT. При тази
обстановка почти през цялото денонощие имаше условия за значителна
геомагнитна активност.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане активна, а утре и на 18 април тя постепенно ще се успокои
заедно със отслабване на влиянието на слънчевата южна полярна
коронална дупка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка достигна до ниво
на слаба планетарна геомагнитна буря. 3-часовият Kp-индекс беше 5
общо през 75% от последните 24 часа. Очакваме информация за
аврорална активност и снимки на полярни сияния над Арктика и
прилежащите й райони.
Над България геомагнитната обстановка също
достигна до смутени и активни нива. Местният K-индекс в Панагюрище
беше 5(малка буря) вчера между 12ч и 15ч българско време, а късно
вечерта (между 21ч и 24ч) той отново се покачи до бал 4 (субубря).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес активната геомагнитна обстановка ще продължи. Утре тя ще бъде
между смутена и активна, а на 18 април ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
утре е 20%, а за 18 април тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за утре е 5%, а за 18 април тя е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-16/12ч45мин (UT=09h45min)
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17 април 2015г/12ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър достигна

700 км/с. Планетарната геомагнитна буря продължава.
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 810
изригвания в мощностния диапазон C1.0-C3.5. Техни източници
бяха областите 2321, 2324 и 2325. През последното денонощие не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B7B8.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна.
Петнообразуването е почти изцяло съсредоточено в северното
полукълбо. Там са групите петна 2321, 2324, 2325 и обособилата се
вчера от 2321 нова група 2326. В южното полукълбо има една ново
сравнително голямо единично петно, което е близо до източния край на
слънчевия диск.
Областите 2321 и 2324 са от магнитен клас "бетагама". Те са потенциални източници на изригвания от средния
мощностен клас M и в по-малка степен - на едно или две големи
изригвания от клас X.

Слънчевият диск на 17 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 85 (по данни от снощи). Волфовото число е 91
(определено тази сутрин от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 149.
Днес, утре и на 19 април слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване
от клас X е по 10% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 19 април ще бъде около
155.

736

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие Земята все още се намираше в сектор с
повишена скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата
южна полярна коронална дупка (CH HSS-ефект) . Скоростта на слънчевия
вятър нарастна допълнително и беше в диапазона 600-750 км/с. В
момента скоростта на слънчевия вятър е около 680 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя
многобройни колебания в диапазона от -10 до +8nT като преобладаваха
периодите с отрицателни стойности (ориентация на юг). В момента Bz
е около -0.5nT. При тази обстановка почти през цялото денонощие
имаше условия за геомагнитна активност.
Днес все още Земята ще се намира в зоната на влияние на слънчевата
южна полярна коронална дупка и скоростта на слънчевия вятър ще
остане висока. Утре и на 19 април обстановката в близкото до нашата
планета междупланетно пространство ще се успокои и геомагнитната
активност постепенно ще стихне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка се активизира
допълнително и достигна до ниво на планетарна геомагнитна буря със
средна мощност (***!!!***). През нощта 3-часовият Kp-индекс достигна
бал 6 между 0ч и 3ч българско време. Над полярните и субполярните
райони на Земята е наблюдавана аврорална активност.
Над България
геомагнитната обстановка остана спокойна.

Сияние на Пиърсленд, провинция Саскачуан
(Канада) (снимка: Гордън Ехалт)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Утре и на 19 април геомагнитната обстановка ще бъде между между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за утре е 25%, а за 19 април тя е 20%. Вероятността за малка
геомагнитна буря е по 5% за утре и за 19 април.
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 април) потокът на
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слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-17/12ч30мин (UT=09h30min)
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18 април 2015г/11ч00мин: Геомагнитната активност временно стихва
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в мощностния диапазон C1.0-C1.5 чийто източници
бяха областите 2324 и 2325. През последното денонощие не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B6.
На слънчевия диск има 5 регистрирани + 4 нови групи петна. По площ
превес имат петната в северното полукълбо. Там са групите петна
2321,2322,2324,2325 и 2326. В южното полукълбо има една
новорегистрирана група (2327). Там са и четирите малки
нерегистрирани групи.
Областта 2321 е от магнитен клас "бетагама". Тя, заедно с областите 2324 и 2325 са потенциални източници
на изригвания от средния мощностен клас M. 2321 има и слаб потенциал
за едно голямо изригване от клас X.

Слънчевият диск на 18 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 93 (по данни от снощи). Волфовото число е 118
(определено тази сутрин от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 148.
Днес, утре и на 20 април слънчевата активност ще бъде между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 40% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване
от клас X е по 10% на ден, а за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 20 април ще бъде около
155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие Земята все още се намираше в сектор с
повишена скорост на слънчевия вятър, чийто източник е слънчевата
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южна полярна коронална дупка (CH HSS-ефект) . Постепенно обаче тя
излиза от тази зона. Скоростта на слънчевия вятър започна да спада.
Вчера около обяд те беше 680-700 км/, а тази сутрин тя вече е около
550км/с, оставайки все още много над типчнатта "спокойна" област под
400км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 560 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя многобройни колебания в диапазона от -4 до +4nT. В момента
Bz е около +2nT. Тенденцията към успокояване на параметрите на
слънчевия вятър и ММП "повлече" след себе си и постепенно спадане на
геомагнитната активност.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще продължи да се успокоява. На 20 април обаче се
очаква Земята да попадне в зоната на действие на слънчева коронална
дупка с положителна полярност
и нов CH HSS -ефект. Това ще
създаде предпоставки за ново покачване на геомагнитната активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка започна да се
успокоява. 3-часовият планетарен Kp-индекс беше равен на 4
(съответстващ на смутено ниво - суббуря) вчера между 9ч и 12ч
българско време. Над България геомагнитната обстановка през
последните 24 часа беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и на 20 април геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, а утре - между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес и на 20 април е 30%, а
за утре тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 10% за днес и по 5% за утре и за 20 април.
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-18/11ч00мин (UT=08h00min)
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19 април 2015г/14ч00мин: Избухване на протуберанс. Малък слънчев

плазмен облак вероятно се движи към Земята
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници
бяха групите петна 2321,2324 и 2325. Най- значимото изригване беше с
мощностен показател C5. То достигна своя максимум около 17ч30мин
българско време и се оказа свързано с ерупция на протуберанс близо
до центъра на слънчевия диск. На изображенията от коронографа
LASCO_C2 на борда на спътника SOHO около един час след ерупцията е
регистрирано слабо изхвърляне на коронална маса (CME), което найвероятно се движи по посока на Земята. В момента е в ход анализ ан
неговото движение за да се разбере доколко то е геоефективно.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около B6.
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 4 нови групи петна. По площ
превес имат петната в северното полукълбо. Там са групите с номера
2321,2324,2325 и 2326. Има и две нови малки нерегистрирани групи,
едната от които е на запад, а другата на изток от видимия централен
меридиан на слънчевия диск. В южното полукълбо са 2327,
регистрираната вчера група 2328 и две нови малки групи близо до
екватора. Едната от тях е близо до западния лимб. Областтите 2321 и
2324 са от магнитен клас "бета-гама". Те са слаби потенциални
източници на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 19 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 114 (по данни от снощи). Волфовото число
108 (определено тази сутрин от 6 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 150.
Днес, утре и на 21 април слънчевата активност ще бъде предимно

741

е

ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
20% за всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване от
клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 21 април ще бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие продължи да
спада. Вчера към обяд те беше около 550 км/с, а тази сутрин тя вече
е около 400-420км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 420 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя многобройни колебания
в диапазона от -4 до +2nT като преобладаваха отрицателните стойности
(т.е. ориентация на юг). В момента Bz е около +1nT. Тази леко
смутена обстановка в близкото междупланетно пространство доведе до
геомагнитни смущения само над отделни райони на Земята.
Днес обстановката в близкото до Земята междуплането пространство ще
бъде сравнително спокойна. Утре обаче нашата планета ще попадне в
област с повишена скорост на слънчевия вятър, чийто източник е
дългоживуща област на Слънцето с положителна полярност (CH HSSефект). Това макар и слабо, ще активизира и земната магнитосфера.
Активната обстановка ще продължи и на 21 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
следнопланетарен мащаб. Геомагнитин смущения бяха регистрирани само
над отделни станции. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 21 април ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 20%, а за утре и на
21 април тя е по 30% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни (19, 20 и 21
април).
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-19/14ч00мин (UT=11h00min)
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21 април 2015г/13ч30мин:

Изригване със средна мощност(M1.0).

Геомагнитна суббуря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Тази
сутрин около 11ч10мин българско време в района на залязващата група
петна 2322 достигна своя максимум изригване със средна мощност
(M1.0). Засега няма данни за съпътстващи явления, свързани с него.
Имаше и няколко изригвания в ниската част на C-диапазона (под C3.0).
Техни източници бяха областите 2321, 2322 и 2324. "Базисното" ниво
на слънчевия рентгенов поток е около B8. През последното денонощие
не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по поссока на
Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + една нови групи петна. По
площ превес имат петната в северното полукълбо. Там са групите с
номера 2321, 2322 (залязваща), 2324, 2325 и регистрираната късно
снощи 2330. В южното полукълбо са 2327, новорегистрираната 2329 и
една нова група петна. Всички регистрирани области са от ниските
магнитни класове "алфа" и "бета". 2324 е потенциален източник на
изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 21 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 125 (по данни от снощи). Волфовото число е 97
(определено тази сутрин от 17 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 151.
Днес слънчевата активност ще е умерена, а утре и на 23 април ще бъде
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
15% за утре и за 23 април. Вероятността за голямо изригване от клас
X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-
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дневен период (21-23 април). Радиоиндексът F10.7 утре и на 23 април
ще бъде около 155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър под влияние на слънчева коронална дупка
в геофективна позиция (CH HSS- ефект) започна да нараства и от
вчера по обяд до днес по обяд се вдигна от 400 до около 550-600
км/с. В момента тя е приблизително 600 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя
многобройни колебания в диапазона от -8 до +10nT. В момента Bz е
около +6nT. Тази активна обстановка доведе тази сутрин до планетарно
геомагнитно смущение (суббуря).
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане смутена. По-късно следобяд тя допълнително ще се активизира
поради очакваната среща със слънчев плазмен облак, изхвърлен от
Слънцето на 18 април. Успокояване ще започне на 23 април. Ето защо в
рамките на 3-дневната прогноза (21-23 април) почти непрекъъснато ще
има условия за геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Днес между 3ч и 9ч българско време 3часовият Kp- индекс беше равен на 4 (планетарна суббуря). Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***), а на 23 април тя ще е
между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за утре е 45%, а за 23 април тя е 30%. Вероятността
за малка геомагнитна буря на средни ширини е 35% за днес, 25% за
утре и 5% за 23 април.
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-21/13ч30мин (UT=10h30min)
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20 април 2015/0830мин: Очаква се активизиране на геомагнитната

обстановка
кратък бюлетин
Днес слънчевата активност е ниска. Има само едно изригване с
мощностен показател около C1.0-C1.1. Всички останали колебания на
рентгеновия поток са в пределите на B-диапазона. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова група петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Всички групи
петна са спокойни.

Слънчевият диск на 20 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 142 (по данни от снощи). Волфовото число
около 100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 152.

е

Днес, утре и на 22 април слънчевата активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 15% за
всеки един от трите дни. Вероятността за голямо изригване от клас X
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът
F10.7 утре ше бъде 150,а на 22 април ще е около 145.
Скоростта на слънчевия вятър е около 380-400 км/с. Днес следобяд се
очаква Земята да навлезе в зона с повишена скорост на слънчевия
вятър, чийто източник е дългоживуща област с положителна полярност
върху слънчевия диск. Утре до Земята ще достигне и изхвърлен на 18
април от Слънцето в резултат от избухване на протуберанс плазмен
облак. Ето защо се очаква покачване на геомагнитната активност още
от днес, но най-вече утре и на 22 април.
Геомагнитната обстановка през последното денонощие беше спокойна в
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среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения имаше над отделни
райони от Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, а на 22 април тя ще е между смутена и малка геомагнитна
буря (Kp=5;бал G1) (***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-20/08ч30мин (UT=05h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА(2015/04/13-2015/04/20)
Волфовото число за седмицата 6- 12 април 2015г

е 31+16/-11

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще
е голяма, за големи изригвания от клас X ще е между ниска и
значителна, а за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много ниска. Очакваната
еруптивна активност през седмицата се свързва главно с активната
област AR12321 (2321).
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 10 до
40. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде предимно около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря засега се приема за
много ниска. Тя обаче може да нарастне в случай на протонна (СЕЧ)
ерупция от областта 2321.
В началото на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена. Около 15 април се очаква Земята да попадне в
сектор с висока скорост на слънчевия вятър , чийто източник е южната
полярна слънчева коронална дупка. Това ще създаде условия за
повишение на геомагнитната активност. В случай че има и геоефективни
изхвърляния на коронална маса (CME), причинени от изригвания с
вероятен източник групата слънчеви петна 2321, то вероятността за
повишена геомагнитна активност през втората половина на седмицата
може да се окаже доста голяма.
На
9 и 10 април Земята се намираше в зона с непрекъсната смяна на
знака на междупланетното магнитно поле (ММП) . Очаква се Земята да
пресече секторна граница на MMП с преход "-/+" на 27 април.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-13/15ч00мин (UT:12h00min)
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22 април 2015г/10ч45мин: Висока слънчева активност: Шест

изригвания със средна мощност за едно денонощие
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока. Вчера
от обяд до 01ч00мин след полунощ българско време бяха регистрирани
общо 6 изригвания със средна мощност в диапазона M1.0-M4.0.
Източникът на 5 от тях беше залязващата група петна 2322 на
северозападния край на слънчевия диск, а едно от тях стана около
севериозточнния лимб от новоизгряващ активен център. Най-мощното от
тези изригвания (M4.0) беше в областта 2322 и достигна своя максимум
около 18ч30-18ч45мин българско време. Тъй като всички тези събития
станаха около видимия край на слънчевия диск, то нито едно от тях не
е геоефективно. Бяха наблюдавани и няколко изригвания от слабия
мощностен клас C. Техни източници бяха областите 2322, 2324 и 2325.
"Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е около C1.0. През
последното денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по поссока на Земята.

Слънчево M4.0-изригване в областта 2322 на
21 април 2015г (SDO/AIA )
На слънчевия диск има 6 регистрирани + 4 нови групи петна. По площ
превес имат петната в северното полукълбо. Там са групите с номера
2321, 2324, 2325 и две нови области с петна близо до североизточния
край на слънчевия диск. В южното полукълбо са 2327, 2329,
новорегистрираната 2331 и две нови малки групи петна. Всички
регистрирани области са от ниските магнитни класове "алфа" и
"бета". 2324, 2325 и намирашата се непосредствено зад западния лимб
област 2322 са потенциални източници на изригвания от средния
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мощностен клас M. 2322 има слаб потенциал за едно голямо изригване
от клас X.

Слънчевият диск на 22 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 153 (по данни от снощи). Волфовото число
104 (определено тази сутрин от 4 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 153.

е

Днес слънчевата активност ще е между умерена и висока, а утре и на
24 април ще бъде предимно ниска. Вероятността за изригване от
средния мощностен клас M е по 30% за утре и за 24 април.
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е по 5% на ден за целия 3-дневен период (22-24 април).
Радиоиндексът F10.7 утре и на 24 април ще бъде около 160. Главният
фактор за нивото на слънчевата активност за днес е залязващата
активна област 2322, докато през следващите два дни относително поголяма ще бъде ролята на областите 2324 и 2325.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър под влияние на слънчева коронална дупка
в геофективна позиция (CH HSS- ефект) беше сравнително висока - в
диапазона 530-600 км/с. В момента тя е приблизително 540 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя многобройни колебания в диапазона от -6 до +6nT. В момента
Bz е около +0.5nT. Тази активна обстановка създаде условия за
планетарно геомагнитно смущение (суббуря) през голяма част от
вчерашния ден.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
бъде активна. Причина за това е не само действащият CH HSS-ефект,
причинен от слънчева коронална дупка,но също така и очакваната среща
със плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 18 април. (Тази среща с
плазмения облак се очакваше още вчера!). Активната обстановка ще се
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запази и утре. По-значително успокояване ще започне на 24 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Вчера между 12ч и 21ч българско време 3часовият Kp- индекс беше равен на 4 (планетарна суббуря). Над някои
полярни станции бяха регистрирани и местни геомагнитни бури с малка
или средна мощност (местен K = 5 или 6) Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между смутена и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***), утре ще е между спокойна
и активна, а на 24 април - между спокойна и смутена. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 45%, за утре е
30%, а за 24 април тя е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е 25% за днес,а за утре и на 24 април тя е по 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-22/10ч45мин (UT=07h45min)
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23 април 2015г/12ч00мин: Вероятността за средни и мощни слънчеви

изригвания намалява
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
около обяд имаше изригване със средна мощност (M1.1-M1.2) в района
на групата петна 2322, която беше непосредствено зад западния лимб
на Слънцето. То изглежда е било съпроводено и от протонна ерупция,
което доведе до слабо покачване на потока на слънчевите протони с
висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита( около 3 пъти
над фона). "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток е
приблизително B8-B9. Имаше около 10-12 изригвания в ниската част на
мощностния клас C (под C3), чиито източници бяха групите петна 2324,
2325, 2326, 2327, 2330 и 2332. През последното денонощие не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + 2 нови групи петна. По площ
превес имат петната в северното полукълбо. Там са групите с номера
2321, 2324, 2325, новата 2333 и два нови района с петна, единият от
които е близо до северозападния край на слънчевия диск. В южното
полукълбо са 2327, 2331 и регистрираната снощи група 2332. Всички
регистрирани области са от ниските магнитни класове "алфа" и
"бета". 2324, 2325 и 2331 са потенциални източници на изригвания от
средния мощностен клас M. Все още се допуска, че от Земята може да
се наблюдава активност и от вече залязлата област 2322.

Слънчевият диск на 23 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 134 (по данни от снощи). Волфовото число е 94
(определено тази сутрин от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 146.
Днес слънчевата активност ще е между ниска и умерена, а утре и на 25

751

април тя ше е ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен
клас M е 45% за днес, а за утре и за 25 април тя е по 20% на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е 5% за днес, а за утре и за 25 април тя е
пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на 25 април ще бъде около
145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие е в процес на
плавно спадане. От вчера по обяд до днес по обяд тя намаля от 550
км/с до около 430 км/с. В момента тя е приблизително 430 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя многобройни колебания в диапазона от -5 до +5nT. В момента
Bz е около +0.5nT. Тази слабо активна обстановка доведе до
планетарно геомагнитно смущение (суббуря) тази сутрин между 6ч и 9ч
българско време.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство постепенно ще се успокоява, тъй като действащият все
още CH HSS-ефект ще стихва. На 25 април се очаква ново
активизиране, свързано с пресичането от Земята на секторна граница
на ММП.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Тази сутрин между 6ч и 9ч българско време 3часовият Kp- индекс беше равен на 4 (планетарна суббуря). Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше малко над обичайния фон, но далеч под
прага на радиационна буря.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е смутена, утре ще е между
спокойна и смутена, а на 25 април - между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 20%,
а за 25 април тя е 30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни (23, 24 и 25
април).
В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около или малко над обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-23/10ч45мин (UT=07h45min)
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24 април 2015г/11ч30мин: Слънцето се успокоява, геомагнитната

обстановка - също
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
около обяд намиращата се близо зад западния лимб на Слънцето група
петна 2322 генерира продължително изригване, чийто мощностен
показател, оценен от Земята е M1.1. Като се има предвид обаче, че
областта 2322 е вече откъм невидимата от Земята страна на Слънцето,
то най-вероятно реалната мошност на това изригване е била значително
по-голяма. То бе съпроводено от радиоизбухване от II тип, а
началната скорост на облака изхвърлена коронална маса (CME) е
определена на 654 км/с. По-късно от коронографските изображения от
борда на SOHO средната скорост на движение на плазмения облак,
проектирана върху небето е оценена на 750 км/с. Този облак ще
подмине Земята далеч откъм запад. Регистрирани са и голям брой
слаби изригвания (около 15 на брой) от клас C. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е приблизително B9-C1.0. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
23 април 2015г (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ слабо преобладават
петната в северното полукълбо. Там са групите с номера 2324, 2325 и
2333. В южното полукълбо са 2327 и 2331. Всички активни области са
от ниските магнитни класове "алфа" и "бета". 2324, 2325 и 2331 са
слаби потенциални източници на изригвания от средния мощностен клас
M.
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Слънчевият диск на 24 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 110 (по данни от снощи). Волфовото число е 70
(определено тази сутрин от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 140.
Днес, утре и на 26 април слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще е
130,а на 26 април ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие продължи да
спада. От вчера по обяд до днес по обяд тя намаля от 450 км/с до
около 370 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 370 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше в диапазона от -3 до
+4nT. В момента Bz е почти равна на нула.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
ще бъде относително спокойна. Утре
е възможно кратко
активизиране, свързано с очаквано пресичане на секторна граница на
ММП с преход "+/-". След това Земята може (евентуално) да навлезе за
кратко в сектор с висока скорост на слънчевия вятър (CH HSS-ефект),
свързан със слънчевата южна полярна коронална дупка. Във връзка с
това геомагнитната обстановка също може да се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани смутени и/или активни периоди
имаше само над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше малко над обичайния фон, но около 10
пъти под прага за радиационна буря.
Днес, утре и на 26 април геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес и на 26 април е по 20%, а за утре тя е 25%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни (24, 25 и 26 април).
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около или малко над обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-24/11ч30мин (UT=08h30min)
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25 април 2015г/13ч15мин:

Днес е възможна слаба геомагнитна

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко слаби изригвания в ниската част на C-диапазона (C1.0-C2.5).
Техни източници бяха групите петна 2324, 2331 и намиращата се вече
зад западния лимб на Слънцето група 2326. Усредненото спокойно ниво
на слънчевия рентгенов поток е приблизително B7-B8. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По обща площ на петната лек
превес има в южното полукълбо. На север от екватора са групите с
номера 2324, 2325 и 2333. В южното полукълбо са 2327 и 2331. От
висок магнитен клас ("бета-гама") е областта 2331. Тя показва
признаци на слабо нарастване през последното денонощие. Същата е
слаб потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 25 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 79 (по данни от снощи). Волфовото число е 60
(определено тази сутрин от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 131.
Днес, утре и на 27 април слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на
27 април ще бъде около 125.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 340-380 км/с. В момента тя е приблизително 350
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в много тесен диапазон около нулата,но
преобладаваха положителните стойности(ориентация на север).В
момента Bz е приблизително +1nT.
Днес се очаква Земята да пресече секторна граница на ММП с преход
"+/-". През следващите два дни (26 и 27 април) е възможно скоростта
на слънчевия вятър да нарастне във връзка със слабо влияние на
слънчевата южна полярна коронална дупка (CH HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани смутени периоди имаше само над
отделни райони на Земята. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше малко над обичайния фон, но около 10-12
пъти под прага за радиационна буря.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна, а
утре и на 27 април тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%, а за утре и за
27 април тя е по 15% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е по 5% за всеки един от трите дни (25, 26 и 27
април).
В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около или малко над обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-25/13ч15мин (UT=10h15min)
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26 април 2015г/12ч30мин: 3-дневната прогноза: Почти спокойно

"космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само едно слабо изригване (C1.9) в района на групата петна 2331. То
достигна своя максимум около 18ч българско време. Всички останали
колебания на рентгеновия поток бяха в B-диапазона. Неговото
усреднено спокойно ниво е приблизително B5-B6. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.

Изхвърляне на коронална маса (CME) откъм
невидимата от Земята страна на Слънцето на 25
април 2015г (SOHO/LASCO_C2)
За разлика от почти спокойната обстановка на обърнатата към Земята
страна на Слънцето, активността откъм обратната страна беше доста
голяма през последните 24 часа. Вчера следобяд около 17ч30мин- 18ч
българско време коронографите на борда на спътника SOHO регистрираха
ярко изхвърляне на коронална маса (CME). То изглежда е свързано със
средно или мощно изригване (клас M или X) в залязлата преди няколко
дни област 2322. Движението на плазмения облак е в посока почти
противоположна на тази към Земята и това явление не може да бъдде
геоефективно. Очаква се областта 2322 да се появи отново на източния
край на слънчевия диск на 5 май.
(За съжаление отчасти поради загубата на връзка със сондата STEREO-B
и отчасти поради неблагоприятното положение на STEREO-A спрямо
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Земята /почти точно зад Слънцето за земните наблюдатели/ напоследък
преките наблюдения на обратната страна на Слънцето са много
ограничени. По-редовна информация от сондата STEREO-A ще започне да
постъпва от месец юли 2015г. Ситуацията би могла да се подобри и порано ако (евентуално) бъде възстановена връзката със сондата STEREOB.)
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
са групите с номера 2325(залязваща) и 2333. В южното полукълбо са
2327, 2331 + една нова малка група петна. Областта 2331 е от
магнитен клас "бета-гама". Тя слабо нарастна през последното
денонощие. 2331 е слаб потенциален източник на изригвания от
средния мощностен клас M. Останалите групи петна са спокойни и
стабилни.

Слънчевият диск на 26 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 77 (по данни от снощи). Волфовото число е 54
(определено тази сутрин от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 127.
Днес, утре и на 28 април слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 10% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и на
28 април ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 300-340 км/с. В момента тя е приблизително 300
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона от -2 до +6nT. В момента Bz е
приблизително +1nT.
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Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес,
утре и на 28 април ше бъде почти спокойна. Възможни са кратки
хаотични колебания на знака и стойността на ММП. На 28 април се
очаква Земята да пресече секторна граница на ММП с преход "-/+".
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Изолирани смутени и/или активни периоди
имаше само над отделни райони на Земята. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше малко над обичайния фон, но около 10-12
пъти под прага за радиационна буря.
Днес ,утре и на 28 април геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и смутена. По-значително активизиране е възможно на третия
ден (28 април) във връзка с очакваното пресичане от Земята на
секторна граница на ММП. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 15% на ден, а за 28 април тя е
25%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% за всеки един от трите дни (26, 27 и 28 април).
В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около или малко над обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-26/12ч30мин (UT=09h30min)
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27 април 2015г/11ч30мин: Ниска слънчева активност. Геомагнитната

обстановка е спокойна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
две изригвания (C1.0 и C1.4) съответно в районите на групите петна
2331 и 2327. Първото от тях стана вчера следобяд около 14ч40мин
българско време, а второто- снощи, почти в полунощ. Изригванията са
свързани с разпадането на два малки протуберанса ("влакна") в този
район (югозападната част на слънчевия диск). В момента се анализира
дали има някакви значителни изхвърляния на коронална маса (CME) ,
свързани с тези явления и доколко те биха били геоефективни.
Усредненото "базисно" ниво на слънчевия рентгенов поток е
приблизително B4-B5.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна.
Петнообразуването е съсредоточено почти изцяло в южното полукълбо.
На север от екватора е само единичното петно 2333. В южното
полукълбо са 2327, 2331 + едно малко единично петно югозападно от
тях. Областта 2331 е от магнитен клас "бета-гама". Тя е много слаб
потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 27 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Волфовото число е 31
(определено тази сутрин от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 118.
Днес, утре и на 29 април слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре
ше е 120, а на 29 април ще бъде около 115.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 290-350 км/с. В момента тя е приблизително 350
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона от -2 до +3nT. През пооледните
минути обаче Bz прие по-силна отрицателна (южна) ориентация и в
момента е приблизително -5.5nT.
Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес,
утре и на 29 април ше бъде почти спокойна. Възможни са кратки
хаотични колебания на знака и стойността на ММП, по-добре изразени
на 29 април.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше малко над обичайния фон, но около 20-25
пъти под прага за радиационна буря.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 29 април
тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес и утре е по 10% на ден, а за 29
април тя е 15%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес и утре е пренебрежима. За 29 април тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около или малко над обичайния фон. Вероятността за
радиационна буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-27/11ч30мин (UT=08h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/04/20-2015/04/27)
Волфовото число за седмицата 13- 19 април 2015г

е 50+35/-19

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
умерена.. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M
ще е голяма, за големи изригвания от клас X ще е между ниска и
значителна, а за протонни (СЕЧ) ерупции ще е ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
50. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде завишен в периода 20-24 април. През втората половина
на седмицата той ще бъде нисък или умерен.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде предимно около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е ниска.
В началото на седмицата геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и активна. Причината за това е очакваното навлизане на
Земята в сектор с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник
е слънчева коронална дупка. Това ще създаде условия за повишение на
геомагнитната активност. Допълнително активизиране е възможно, в
случай че до нашата планета достигне облак коронално вещество
(CME), изхвърлен от Слънцето на 18 април в резултат от ерупция на
протуберанс .
От 11 април Земята се намираше в зона с предимно отрицателен знак на
междупланетното магнитно поле (ММП) . Очаква се Земята да пресече
секторна граница на MMП с преход "-/+" на 27 април.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-20/13ч00мин (UT:10h30min)
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28април 2015г/13ч15мин: Възможна е слаба геомагнитна активност

утре и на 30 април
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само едно импулсно изригване (C1.9) в областта 2327, което стана
тази сутрин около 08ч15мин българско време. Усредненото "базисно"
ниво на слънчевия рентгенов поток е приблизително B3-B4. Въз основа
на резултатите на последния числен модел на слънчевия вятър (WSA
Enlil) се допуска, че едният от двата изхвърлени на 26 април от
Слънцето в резултат от избухване на протуберанси плазмени облаци
(CME) може да "закачи" земната магнитосфера на 30 април. През
последните 24 часа не са наблюдавани нови изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Петнообразуването е
съсредоточено почти изцяло в южното полукълбо. На север от екватора
е само единичното петно 2333. В южното полукълбо са 2327 и 2331
(залязваща). И трите групи петна са в процес на разпадане. Областта
2331 е от магнитен клас "бета". Тя е много слаб потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 28 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 42 (по данни от снощи). Волфовото число е 31
(определено тази сутрин от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 108.
Днес, утре и на 30 април слънчевата активност ще е между много ниска
и ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
по 5% на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 30 април ще бъде около 105.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 280-370 км/с. В момента тя е приблизително 310
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона от -6 до +6nT. В момента Bz е
приблизително +5nT. Вчера около обяд българско време Земята пресече
секторна граница на ММП с преход "+/-".
Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес,
утре и на 30 април ше бъде сравнително спокойна. По-големи смущения
са възможни утре заради очаквано слабо влияние на слънчева
приекваториална коронална дупка с положителна полярност (CH HSSефект). На 30 април е възможно Земята да се срещне с малък плазмен
облак, изхвърлен от Слънцето на 26 април. Във връзка с всичко това
утре и на 30 април може да възникнат условия за слаба геомагнитна
активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 30 април тя
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 30 април тя е
20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес
е пренебрежима. За утре и за 30 април тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 април) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-28/13ч15мин (UT=10h15min)
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29 април 2015г/11ч45мин: Много слаб слънчев вятър в района на

Земята
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона,
чието спокойно средно ниво е около B3-B4.
Избухване на протуберанс в североизточната част на слънчевия диск
предизвика много ярко изхвърляне на коронална маса (CME) . То беше
регистриано вчера привечер българско време. Движението на плазмения
облак е насочено на изток-североизток спрямо направлението към
Земята и поради това не е геоефективно. Няколко други изхвърляния на
коронална маса, причинени от ерупции на протуберанси бяха
наблюдавани през последното денонощия близо до източния слънчев
лимб. Евентуално някои от тях може да са геоефективни. В момента
това се проучва.

Изхвърляне на коронална маса (CME) след
избухване на протуберанс в североизточната
част на слънчевия диск на 28 април 2015г.
Почти едновременно второ CME се наблюдава
и откъм югозападния край на слънчевия диск
(SOHO/LASCO_C3)
Откъм обратната страна на Слънцето вчера е имало активни явления.
Едно от доказателствата за това е яркото изхвърляне на коронална
маса вчера, близо до югозападния слънчев лимб. То е започнало малко
преди споменатото CME събитие в североизточната част на слънчевия
диск. Както се вижда от нашето анимационно изображение, двете
явления са протекли с много малка разлика във времето.
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На слънчевия диск има две регистрирани и една нова групи петна.
Петнообразуването преобладава в южното полукълбо. На север от
екватора е само единичното петно 2333, което едва се вижда. В
южното полукълбо са 2327(залязваща) и новата неномерирана още група
петна. Областта 2331 вече е непосредствено зад западния лимб на
Слънцето. Тя все още се разглежда като много слаб потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 29 април 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Волфовото число е 22
(определено тази сутрин от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 107.
Днес, утре и на 1 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 5%
за днес, а за утре и за 1 май тя е пренебрежима. Вероятността за
голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за целия 3-дневен период (29 април - 1 май).
Радиоиндексът F10.7 утре и на 1 май ще бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 270-350 км/с, като под 300 км/с тя слезе трайно
късно през нощта българско време. В момента скоростта на слънчевия
вятър е приблизително 280 км/с. Концентрацията на частиците на
слънчевия вятър в района на Земята е също много ниска- около и под
10 протона на куб. сантиментър. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от -3
до +5nT. В момента Bz е приблизително -2.5nT.
Обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство днес ше
бъде спокойна. По-големи смущения са възможни утре заради очаквано
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слабо влияние на слънчева приекваториална коронална дупка с
положителна полярност (CH HSS- ефект)както и поради възможната
среща на Земята с малък плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 26
април. Във връзка с това утре и на 1 май може да има условия за
слаба геомагнитна активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е предимно спокойна, а утре и на 1
май тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 15%. За утре и за 1 май тя е
по 20% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 5% за всеки един от трите дни (29, 30 април и 1 май).
В рамките на 3-дневната прогноза (29 април - 1 май) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-29/11ч45мин (UT=08h45min)
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30 април 2015г/12ч00мин: Само една малка група петна на

слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само едно изригване с мощностен показател C1.0. Негов източник беше
намиращата се вече зад западния лимб област 2327. Максимумът си то
достигна около 19ч30мин българско време. Слънчевият рентгенов поток
е около нивото B3. През последните 24 часа не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск се вижда само една малка нерегистрирана група
петна. Тя е в южното полукълбо. На рентгеновите изображения от
спътника GOES-15, както и на тези в ултравиолетова светлина от
камерата AIA на борда на спътника SDO се виждат няколко коронални
дупки. Няма потенциални източници за изригвания със средна или
голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 30 април 2015г (SDO)
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Слънчевите коронални дупки върху рентгеново
изображение на Слънцето от 30 април 2015г
(SWPC/GOES-15/SXI)
Боулдърското число е 26 (по данни от снощи). Волфовото число е 10
(определено тази сутрин от 15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 105.
Днес, утре и на 2 май слънчевата активност ще е много ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за целия 3-дневен период (30 април - 2 май).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 95, а на 2 май ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 280-360 км/с. В момента скоростта на слънчевия
вятър е приблизително 340 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона от -5
до +5nT. В момента Bz е приблизително равна на 0.
Днес през първата половина от деня обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде спокойна. Впоследствие се очаква
тя да се активизира под влияние на приекваториална слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция (CH HSS- ефект). Така ще
бъде до 2 май включително.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес , утре и на 2 май геомагнитната обстановка ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес и утре е по 20% на ден, а за 2 май тя е 15%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за всеки един от
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трите дни (30 април, 1 и 2 май).
В рамките на 3-дневната прогноза (30 април - 2 май) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря
е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-30/12ч00мин (UT=09h00min)
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01 май

2015г/10ч00мин: Спокоен слънчев вятър

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само две изригвания с мощностни показатели съответно C1.1 и C2.4.
Второто,по мощното, стана тази сутрин около 6ч българско време.
Източник и на двете изригвания е новата регистрирана активна област
2335 близо до югоизточния край на слънчевия диск. Усредненото
спокойно ниво на слънчевия рентгенов поток е около B4. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна (2334 и 2335). Те са в южното
полукълбо. И двете са новорегистрирани. Няма потенциални източници
на средни и мощни изригвания (класове M и X).

Слънчевият диск на 1 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Волфовото число е 20
(определено тази сутрин от 3 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 102.
Днес, утре и на 3 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за целия 3-дневен период (1 - 3 май). Радиоиндексът
F10.7 утре и на 3 май ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
спокойния диапазон 340-380 км/с. В момента скоростта на слънчевия
вятър е приблизително 350 км/с. Концентрацията на частиците е около
и под 5 протона/куб.см. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) беше непрекъснато слабо
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положителна (между +3 и +5nT). Тези данни показват, че Земята е в
зоната на влияние на слънчевата приекваториална коронална дупка с
положителна полярност (CH HSS- ефект). За това съобщихме във
вчерашния бюлетин. Твърде ниската скорост на слънчевия вятър в
съчетание с положителните стойности на ММП обаче не създават
условия за геомагнитна активност.
Днес и утре под влияние на приекваториалната слънчева коронална
дупка в геоефективна позиция е възможно обстановката в близкото до
Земята междупланетно пространство все пак да се активизира (CH HSSефект). На 3 май тя ще бъде предимно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес , утре и на 3 май геомагнитната обстановка ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 20%, за утре е 15%, а за 3 май тя е 10%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за днес и утре, а
за 3 май тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-01/10ч00мин (UT=07h00min)
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02 май 2015г/11ч45мин: Скоростта на слънчевия вятър достигна за

кратко 500 км/с
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше само "суб- изригвания " от клас B. Усредненото спокойно ниво
на слънчевия рентгенов поток е около B3. През последните 24 часа
не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има само една група петна (2335), която е в южното
полукълбо. Тя е от магнитен клас "бета". Няма потенциални източници
за средни и мощни изригвания (класове M и X).

Слънчевият диск на 2 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 13 (по данни от снощи). Волфовото число е 19
(определено тази сутрин от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 100.
Днес, утре и на 4 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за целия 3-дневен период (2 - 4 май). Радиоиндексът
F10.7 утре и на 4 май ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше близо
до "граничното" ниво между спокойна и леко завишена, т.е. около
400-450 км/с. Приблизително в полунощ тя за много кратко време
достигна 500 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около
420 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в доста широки граници (между -10 и
+10nT). В момента Bz е около -2nT. Причината за тази слабо активна
обстановка е, че Земята е в зоната на влияние на слънчева

774

приекваториална коронална дупка с положителна полярност (CH HSSефект). Това обаче се оказа недостатъчно за да се наблюдава някаква
по-съществена геомагнитна активност през изминалото денонощие.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
ще остане леко смутена и скоростта на слънчевия вятър ще е леко
завишена ( около 450 км/с). Утре и на 4 май ще е предимно
спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 4 май - спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 15%, а за утре и за 4 май тя е по 10% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 5%
за днес, а за утре и за 4 май тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-02/11ч45мин (UT=08h45min)
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03 май 2015г/11ч45мин: Слаба активност от областта AR12335

(2335)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 3
изригвания с мощностни показатели C1.0,C1.3 и C1.8. Техен източник
беше областта 2335. Първото стана късно през нощта,;второтопризори а третото- тази сутрин, съответно около 4ч, 5ч20мин и 9ч
българско време. Усредненото ниво на слънчевия рентгенов поток е в
процес на забележимо нарастване през последните часове и в момента е
около B6-B7. Това изглежда е свързано преди всичко с наблюдаваното
усилване на областта 2335, но е възможно принос да има и от страна
на източници, които са близо до източния край на слънчевия диск.
Наблюдавано беше явление, свързано с неустойчивост на голям
протуберанс от тип "влакно" с протяжност около 18 градуса. Вчера
вечерта е регистрирано "изчезване на влакното" (DSF- Disappearing
Solar Filament) върху изображенията от камерата AIA на борда на
спътника SDO. Не е наблюдавано изхвърляне на коронална маса(CME),
което може да означава, че протуберансът не е достигнал до ерупция и
веществото се е върнало обратно към Слънцето. През последните 24
часа не са наблюдавани други изхвърляния на коронална маса (CME)
по посока на Земята.
На слънчевия диск има една регистрирана (2335) и две нови групи
петна. Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Освен 2335,
там е и едната от двете малки нови групи . Другата нова група петна
е разположена северно от екватора. 2335 нарастна около 3 пъти по
площ спрямо по-предното денонощие и в момента вече е около
220
милионни части от слънчевия диск. Магнитният й клас е "бета". За
момента няма потенциални източници на изригвания със средна или
голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 3 май 2015г (SDO)

776

Боулдърското число е 25 (по данни от снощи). Волфовото число
е 25 (определено тази сутрин от 5 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 107.

също

Днес, утре и на 5 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за целия 3-дневен период (3 - 5 май). Радиоиндексът
F10.7 утре и на 5 май ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше близо
до "граничното" ниво между спокойна и леко завишена между 370 км/с
и 450 км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 380 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz е около -1nT.
Засега Земята е все още в зоната на влияние на слънчева коронална
дупка с положителна полярност (CH HSS- ефект).
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
ще остане леко смутена. Утре и през по-голямата част от 5 май тя
ще е предимно спокойна. Към края на 3-я ден (5 май) отново ще се
прояви CH HSS -ефект свързан със следващата слънчева коронална
дупка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес, утре и на 5 май геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по
10% на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
е пренебрежима за целия 3-дневен период (3-5 май).
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-03/11ч45мин (UT=08h45min)
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04 май 2015г/13ч15мин: Нови групи слънчеви петна. Очаква се

геомагнитна активност на Гергьовден
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
около 10 на брой изригвания от клас C. Техен източник беше
областта 2335. Най-значимото измежду тях (C8.0) достигна своя
максимум късно през нощта - около 04ч40мин българско време. Поради
големия брой изригвания слънчевият рентгенов поток варираше в много
широк диапазон, но преобладаваха стойностите в диапазона B5.0 C1.0. Оказа се, че наблюдаваните вечерта на 2 май промени, свързани
с големия влакновиден протуберанс (за тях бе съобщено в нашия
преден бюлетин) наистина са довели до изхвърляне на коронална маса
(CME). На изображенията, получени от коронографите на спътника SOHO
то се наблюдава като "частично хало". Най-новият числен модел на
слънчевия вятър (WSA Enlil) показва, че то ще достигне до Земята
привечер на 6 май около 19ч българско време.
На слънчевия диск има 4 регистрирани + една нова групи петна. По
площ силно преобладават петната в южното полукълбо. Там е найголямата наблюдавана в момента група петна 2335 (около 170-180
милионни части от слънчевия диск), регистрираната вчера 2337, както
и една нерегистрана малка група. На север от екватора са
регистрираните вчера групи петна 2336 и 2338. Към момента
единствената област, която евентуално би могла да генерира изригване
от средния мощностен клас M е 2335. Тя е от магнитен клас "бета".

Слънчевият диск на 4 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 67 (по данни от снощи). Волфовото число
е 80
(определено тази сутрин от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 113.
Днес, утре и на 6 май слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 5% на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
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(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период (4 - 6
май). Радиоиндексът F10.7 утре ще е 115, а на 6 май ще бъде около
120. Очакваното покачване на нивото на слънчевата акктивност спрямо
предните дни отчасти се свързва и с намиращата се все още зад
източния край на слънчевия диск стара област 2322. Същата при
предишното си присъствие на объърната към Земята страна на Слънцето
генерира 6 изригвания от средния клас M.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше близо
до "граничното" ниво между спокойна и леко завишена (380 - 420
км/с). В момента скоростта на слънчевия вятър е около 380 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz е около 1.5nT. Земята вече почти излиза от зоната на влияние на слънчевата
коронална дупка с положителна полярност и свързания с нея CH HSSефект.
Днес и през по-голямата част от утрешния ден (5 май) обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде почти
спокойна. Утре късно следобяд и през първата половина на 6 май тя
ще е леко смутена под влияние на слаб CH HSS-ефект, свързан със
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция. Към края на 3-я ден
(6 май) до Земята ще достигне изхвърленият на 2 май от Слънцето в
резултат от избухване на протуберанс плазмен облак. Геомагнитната
обстановка ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, утре тя ще е между
спокойна и смутена, а на 6 май - между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
днес и утре и 35% за 6 май. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е пренебрежима за днес и утре. За 6 май тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-04/13ч15мин (UT=10h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/04/27-2015/05/04)
Волфовото число за седмицата 20- 26 април 2015г

е 77+15/-6

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде предимно
ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е
ниска, а за големи изригвания от клас X както и за протонни (СЕЧ)
ерупции ще е много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 30 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде завишен на 27 и 28 април. През останалите дни от
седмицата ще бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде предимно около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е между много ниска
и пренебрежима.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде предимно спокойна .
Известно активизиране е възможно на 30 април в резултат от
краткосрочно влияние на слънчевата южна полярна коронална дупка (CH
HSS-ефект).
От 20 април Земята се намира в зона на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Очаква се Земята да пресече секторна
граница на MMП с преход "+/-" на 7 май.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-04-27/13ч00мин (UT:10h00min)
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05 май 2015г/12ч15мин: Старата активна област AR12322 (2322) се

завръща на слънчевия диск
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
около 15 на брой изригвания от клас C. Техни източници бяха
областите 2335, 2334, 2338 и новия активен център близо до
североизточния край на слънчевия диск, който най-вероятно е старата
група петна 2322. Двете най-значими изригвания с мощностни показател
около 5.0- C5.1 са всъщност именно от този център. "Базисното" ниво
на слънчевия рентгенов поток е около C1.0. През последното денонощие
откъм обърнатата към Земята страна на Слънцето са регистрирани две
нови изхвърляния на коронална маса (CME). Първото от тях се движи в
направление, което е силно на север спрямо плоскостта на земната
орбита и няма да достигне до нашата планета. Движението на втория
облак в момента се анализира.

Североизточния край на слънчевия диск на 5 май
2015г (SDO)
На слънчевия диск има 4 регистрирани + една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. Там е най-голямата
наблюдавана в момента група петна 2335 (около 300 милионни части от
слънчевия диск), както и групата 2337. На север от екватора са
групите петна 2336, 2338, както и нова група, която се вижда на
североизточния край на слънчевия диск. Вече споменахме, че найвероятно това е старата активна област 2322. Тя днес ще получи нов
номер и почти е сигурно, че той ще е AR12339 (2339). Областта 2335,
която значително нарастна и се усложни през последното денонощие,
вече е от магнитен клас "бета-гама". Заедно с "новата стара" група
2322 е потенциаален източник на изригвания от средния мощностен клас
М.
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Слънчевият диск на 5 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 85 (по данни от снощи). Волфовото число
е 75
(определено тази сутрин от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 120.
Днес, утре и на 7 май слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия 3-дневен период (5- 7 май).
Радиоиндексът F10.7 утре и на 7 май ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие беше в
диапазона 360-400 км/с.. В момента тя е около 390 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz е около -4.5nT.
Днес следобяд и утре през първата половина на деня обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще е леко смутена под
влияние на слаб
CH HSS-ефект, свързан със слънчева коронална
дупка с отрицателна полярност в геоефективна позиция. Утре привечер
до Земята ще достигне и изхвърленият на 2 май от Слънцето в резултат
от избухване на протуберанс плазмен облак. Геомагнитната обстановка
ще се активизира. Такава ще остане тя и на 7 май.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, а утре
и на 7 май - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е по 10% за днес, 35% за утре и 25% за 7
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май. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима за днес. За утре тя е 10%, а за 7 май е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-05/12ч15мин (UT=09h15min)
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07 май 2015г/08ч45мин: Планетарна геомагнитна буря. Вероятността

за средни и мощни изригвания остава

значителна

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
приблизително в 14ч50мин българско време областта 2335 генерира
импулсно изригване със средна мощност (M1.9). Бяха наблюдавани и 78 слаби изригвания от клас C. Техни източници бяха активните области
2335 и 2339. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през
последните часове беше около B7-B8.
Вчера привечер между 17ч и 19ч българско време в южното полукълбо
избухна протуберанс с протяжност от около 17 градуса. В момента се
анализира дали изхвърленият облак слънчева коронална маса (CME) се
движи към Земята.

Областта AR12339 (2339) в бяла светлина на
7 май 2015г (SDO/HMI)
На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови групи петна. По площ
има значителен превес на петната в северното полукълбо. Там е
голямата група петна 2339 с площ от около 600 милионни части от
слънчевия диск + групите 2336 и 2338. В южното полукълбо са 2335 и
2337, както и две новоизгряващи на източния край на слънчевия диск
малки групи. Областите 2335 и 2339 са от магнитен клас "бета-гама".
Те са потенциални източници на изригвания със средна и голяма
мощност (класове M и X). Областта 2339 е и слаб потенциален източник
на протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 7 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 110 (по данни от снощи). До момента все още
няма публиккувани наблюдателни данни за Волфовото число , но по наша
груба оценка то е около 100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 138.
Днес, утре и на 9 май слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е 55%%
за днес и по 60% на ден за утре и за 9 май. Вероятността за голямо
изригване от клас X е 10% за днес и по 15% за утре и за 9 май.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е средно по 10% на ден за
днес, утре и за 9 май. Радиоиндексът F10.7 утре и на 9 май ще бъде
около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на достигналия до Земята през предната нощ плазмен
облак, изхвърлен от Слънцето на 2 май, скоростта на слънчевия вятър
през последното деннонощие остана леко завишена (420-460 км/с). Тя е
с тенденция към плавно спадане. В момента скоростта на слънчевия
вятър е около 420 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП) претърпя плавни колебания с
доста голяма амплитуда и достигна до максимална отрицателна стойност
-13 nT вчера рано следобяд българско време. В момента Bz е
приблизително +11.5nT. Тази обстановка в околностите на Земята
доведе до малка планетарна геомагнитна буря. На фона на ефекта от
достигналия до Земята слънчев плазмен облак, приносът на слънчевата
коронална дупка (CH HSS-ефект) беше замаскиран.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
постепенно ще се успокоява. Утре и на 9 май условията ще бъдат почти
спокойни.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна .
Планетарният 3-часов Kp-индекс достигна бал 5, съответстваащ на
малка планетарна геомагнитна буря (бал G1) между 15ч и 18ч
българско време. Над България геомагнитната обстановка беше смутена
(в станция Панагюрище K=4) вчера между 12ч и 15ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а
утре и на 9 май тя ще е предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 25% за днес и по 10% за
утре и за 9 май. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 5% за днес, а за утре и за 9 май тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-07/08ч45мин (UT=05h45min)
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09 май2015г/10ч15мин: Серия слаби изригвания от областта AR12339

(2339)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
десетина изригвания от клас C. Техен изтчник беше предимно
областта 2339. Най-значимото обаче изригване
(~ C7.5) бе
наблюдавано от район, който в момента е близо до североизточния край
на слънчевия диск. То достигна своя пик призори, около 04ч30мин
българско време. "Базисното" ниво на слънчевия рентгенов поток през
последните часове е около C1.0. Не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ има силен превес на петната в северното полукълбо. Там
групата петна 2339 е с площ от около 900 милионни части от слънчевия
диск . Там е също и групата 2338, както и едно малко единично петно
близо до североизточния край на слънчевия диск. В южното полукълбо
са 2335,2337, както и двете регистрирани на 7 май групи 2340 и 2341.
С изключение на 2339 всичи останали групи петна са или стабилни или
в процес на отслабване. Областта 2339 е от магнитен клас "бетагама". Тя е потенциален източник на изригвания със средна и голяма
мощност (класове M и X), а така също е и слаб потенциален източник
на протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 9 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 134 (по данни от снощи). До момента все още
няма публиккувани наблюдателни данни за Волфовото число , но по наша
груба оценка то е около 100. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 150.
Днес, утре и на 11 май слънчевата активност ще е предимно умерена.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 55%, за
голямо изригване от клас X е по 10%, а за протонна (СЕЧ) ерупция
е средно по 5% на ден за днес, утре и за 11 май. Радиоиндексът F10.7
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утре

и на 11 май ще бъде около 155.

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър се колебаеше
в диапазона 370-420 км/с. В момента тя е около 400 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в много тесен диапазон (от -1 до +4nT). В
момента Bz е равна на +2nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде предимно спокойна. На 11 май Земята ще попадне
в зоната на дейстние на дългоживуща магнитна област с отрицателна
полярност, която е следвана от слънчева коронална дупка. Във връзка
с това на 11 май се очаква геомагнитната обстановка да се
активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше около обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
смутена, а на 11 май тя ще е между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е
по 10% за днес и утре,
а за 11 май тя е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини за днес и утре е пренебрежима, а за 11 май тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-09/10ч15мин (UT=07h15min)
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10май 2015г/15ч45мин: Смутена геомагнитна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко слаби изригвания в диапазона C1.0-C2.0. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток през последните часове се колебае в
диапазона B8.0- C1.0.
Интересно избухване на протуберанс с изхвърляне на коронална маса
(CME) бе наблюдавано вчера рано сутринта в североизточната част на
слънчевия диск. Анализът на изображенията от коронографа LASCO_C2 на
борда на спътника SOHO показва, че вероятно по-голямата част от
веществото се е върнала обратно в слънчевата атмосфера и само малка
част е продължила движенето си в междупланетното пространство.
Траекторията на плазмения облак е насочена встрани от посоката към
Земята.

Изхвърляне на коронална маса (CME)
на 9 май 2015г (SOHO/LASCO_C2)
През последните 24 часа не са наблюдавани
маса (CME) по посока на Земята.

изхвърляния на коронална

На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова група петна. По
площ има силен превес на петната в северното полукълбо. Там
групата петна 2339 е с площ от около 800 милионни части от слънчевия
диск . През последното денонощие тя спря да нараства и дори слабо
намаля по площ. На север от екватора са също групате 2338 и
регистрираната вчера 2342. В южното полукълбо са 2335,2337, 2340,
2341 + една нова малка група на югоизточния край на слънчевия диск.
Областта 2339 е от магнитен клас "бета-гама". Тя е еднственият
потенциален източник на изригвания със средна и голяма мощност
(класове M и X). Също така тя е и слаб потенциален източник на
протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 10 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 136 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е определено на 110 (по данни от 20 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 154.
Днес, утре и на 12 май слънчевата активност ще е предимно умерена.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 50%, за
голямо изригване от клас X е по 10%, а за протонна (СЕЧ) ерупция
е средно по 5% на ден за днес, утре и за 12 май. Радиоиндексът F10.7
утре ще е 160, а на 12 май ще бъде около 165.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър се колебаеше
в диапазона 370-420 км/с. В момента тя е около 400 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в диапазона от -8 до +5nT. В момента Bz е
равна на -2nT. Тази леко смутена обстановка най-вероятно се дължи на
турбулентни явления в слънчевия вятър, причинени от малък
нерегистрираан предварително слънчев плазмен облак.
Днес и утре през по-голямата част от деня обстановката в близкото до
Земята междупланетно пространство ще бъде между спокойна и леко
смутена. По-късно през деня Земята ще попадне в зоната на
въздействие на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност (CH
HSS-ефект). Във връзка с това утре и особено на 12 май се очаква
геомагнитната обстановка да се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена.
Планетарният 3-часов Kp-индекс достигна бал 4 днес между 12ч и 15ч
българско време. Над България геомагниттната обстановка остана
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
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геостационарна орбита беше

около обичайния фон.

Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, утремежду спокойна и активна, а на 12 май тя ще е между смутена и слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за днес, 35% за утре и
40% за 12 май. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е преебрежима, за утре е 15%, а за 12 май тя е 25%.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-10/15ч45мин (UT=12h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/05/04-2015/05/11)
Волфовото число за седмицата 27 април - 3 май 2015г

е 19+21/-11

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между
ниска и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M ще е между ниска и умерена, а за големи изригвания от клас X
както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 10 до
50. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде предимно около
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е между пренебрежима
и много ниска.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде предимно между
спокойна и смутена. Активизиране се очаква на 5 и 6 май в резултат
от краткосрочно влияние на слънчева коронална дупка
(CH HSSефект). На 6 май към него ще се добави и смущение, причинено от
срещата на Земята с плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 2 май в
резултат от ерупция на протуберанс.
От 20 април Земята се намира в зона на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Нестабилна обстановка, свързана с
многобройни промени на знака на ММП имаше между 27 и 30 април.
Очаква се Земята да пресече секторна граница на MMП с преход "+/-"
на 7 май.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-04/16ч30мин (UT:13h30min)
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12 май 2015г/12ч45мин: Много групи слънчеви петна, но

изригванията са слаби.Очаква се геомагнитна активност днес и
утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
10-12 изригвания в диапазона C1.0-C3.0. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около нивото B8.
Рано сутринта, около 6ч българско време, започна покачване на потока
на слънчевите протони с висока енергия
(СЕЧ; E=>10MeV) на
геостационарна орбита. До този момент потокът е под прага S1 за
слаба радиационна буря. На видимата от Земята страна на Слънцето
през последните 12 часа не е имало изригвания със средна или голяма
мощност (класове M или X), а многбройните C изригвания изглеждат
твърде слаби за да бъдат съпътствани от протонни ерупции. Ето защо
до този момент не е ясна причината за покачването на СЕЧ-потока.
Като възможна причина се очертава наблюдаваното продължително C2.8C2.9 -изригване, което достигна своя пик около 6ч сутринта българско
време. Нашият анализ на изображенията от камерата AIA на борда на
спътника SDO, показват, че източникът на това изригване се намира в
района на групата петна 2344.
Вчера сутринта в област, обхващаща района на групите петна 2342 и
2343 е регистрирано избухване на протуберанс, съпроводено от C2.5изригване (Hyder- flare) и изхвърляне на коронална маса (CME).
Засега все още няма сигурност за това дали плазменият облак се движи
към Земята, но
по-вероятно е той да я подмине. Други
геоефективни изхвърляния на коронална маса през последното денонощие
не са наблюдавани.
На слънчевия диск има 9 регистрирани и една нова група петна. По
площ има силен превес на петната в северното полукълбо. Там
групата петна 2339 е с площ от около 800 милионни части от слънчевия
диск . На север от екватора са също групите 2342, 2343, 2345,
регистрираната вчера 2347 и едно малко залязващо на западния край на
слънчевия диск единично петно, което може и да не получи номер. В
южното полукълбо са 2335,2340, 2341 и 2344. Областите 2339 и 2342 са
от магнитен клас "бета-гама". Те са потенциални източници на
изригвания със средна мощност (клас М). Освен това 2339 е и
потенциален източник на поне едно голямо изригване от клас X, както
и на протонни (СЕЧ) ерупции. Засега обаче тази голяма магнитна
област изглежда стабилна и спокойна.
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Активната област AR12339 (2339) в бяла светлина
на 12 май 2015г (SDO/HMI)

Слънчевият диск на 12 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 188 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е определено на 124 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 160.
Днес, утре и на 14 май слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
30%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е средно по 5% на ден за днес, утре и за 14 май.
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 160, а на 14 май ще бъде около 155.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-390 км/с. В момента тя е около 370 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле

794

(ММП)
се колебаеше в диапазона от -7 до +6nT. В момента Bz е
равна на -7nT. Преобладаващо отрицателните стойности на Bz бяха
причина за регистрацията на геомагнитни смущения над някои райони на
Земята.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде между смутена и активна. Причината за това е
слънчева коронална дупка в геоефективна позиция и свързан с нея CH
HSS-ефект. Във връзка с това се очаква геомагнитната обстановка да
се активизира, включително и до ниво на малка геоммагнитна буря.
Успокояване ще започне на 14 май.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над отделни райони обаче бяха регистрирани
смутени периоди. Над България също е регистриран смутен период
снощи между 0ч и 3ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита започна да нараства спрямо обичайния фон днес
призори. Засега обаче той остава под прага на слаба радиационна буря
(бал S1).
Днес, утре и на 14 май геомагнитната обстановка ще е между
спокойна и активна включително за днес и утре до слаба геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 40% за днес и утре и 35% за 14 май . Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е по 25%, а
за 14 май тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде завишена. Вероятността за радиационна буря е между малка и
умерена.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-12/12ч45мин (UT=09h45min)
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13 май 2015г/11ч15мин: Планетарна геомагнитна буря със средна

мощност (Kp=6;бал G2)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в диапазона C1.0-C3.5. Техни източници бяха
групите петна 2335(на западния лимб) и 2345. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B8-C1.0. През последното
денонощие не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята. "Виновникът" за вчерашната протонна (СЕЧ)ерупция,
която предизвика покачване на потока на слънчевите протони на
геостационарна орбита се оказа избухване на протуберанс в комбинация
със слънчево рентгеново C3- изригване (може би "Hyder-flare" ?)
близо до югозападния край на слънчевия диск. Движението на
изхвърления плазмен облак е насочено встрани от посоката към Земята.

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
югозападния край на слънчевия диск на
12 май 2015г (SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има 8 регистрирани и една нова група петна. По
площ има силен превес на петната в северното полукълбо. Там са
групите петна 2339, 2342, 2345,2347 и едно малко ново петно близо до
североизточния край на слънчевия диск. В южното полукълбо са 2340,
2341, 2344 и 2346. Областта 2339 е от магнитен клас "бета-гама". Тя
е потенциален източник на изригвания със средна мощност (клас М) и
има слаб потенциал за едно голямо изригване от клас X. Засега обаче
тази голяма магнитна област е спокойна.
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Слънчевият диск на 13 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 170 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 135 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 160.
Днес, утре и на 15 май слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
30%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е средно по 5% на ден за днес, утре и за 15 май.
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 155, а на 15 май ще бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
От вчера вечерта Земята се намира в сектор с висока скорост на
слънчевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка с
отрицателна полярност в геоефективна позиция
(CH HSS- ефект).
Около 20ч българско време скоростта на слънчевия вятър започна да
нараства и от 350 км/с вчера по обяд, днес призори достигна до 650670 км/с. В момента тя е около 570 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в
много ширак диапазон (между -16 и +10nT). Преобладаваха
отрицателните стойности (т.е. Bz е с ориентация на юг) В момента
Bz е приблизително +1.5nT. Комбинацията от високата скорост на
слънчевия вятър и отрицателните стойности на Bz доведоха до
планетарна геомагнитна буря със средна мощност.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане активна. Тенденцията обаче е през следващите два дни (14 и 15
май) тя да се успокоява, а геомагнитната активност постепенно да
стихне.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
сутринта между 6ч и 9ч българско време достигна до ниво на
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планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал G2). Над
България геомагнитната обстановка се активизира до ниво на малка
местна геомагнитна буря между 6ч и 9ч тази сутрин. K-индексът в
станция Панагюрише за този 3-часов интервал достигна бал 5.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита, който беше завишен през вчерашния ден се
върна на нивото на обичайния фон.
Утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а на
15 май ще бъде между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 35%, а за 15 май тя е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е
15%, а за 15 май тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-13/11ч15мин (UT=08h15min)
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14 май 2015г/12ч00мин: Геомагнитната активност стихва. Изригване

със "суб-средна" мощност (C9.2)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше 810 изригвания от слабия мощностен клас C. Най-значимото измежду тях
беше със "суб-средна" мощност (C9.2) и достигна своя пик около
21ч30мин българско време. То е свързано с ерупция на протуберанс
близо до областта 2345 в северното полукълбо на Слънцето и малко пона запад от видимия централен меридиан на слънчевия диск.
Регистрирано е радиоизбухване от II тип и изхвърляне на коронална
маса (CME). Началната скорост на отделения плазмен облак е 1561
км/с. Този облак се вижда много добре на изображенията от
коронографа LASCO_C3 на борда на спътника SOHO, получени около и
малко след полунощ българско време. По наше мнение неговото движение
е насочено много силно на север спрямо равнината на земната орбита и
ще подмине нашата планета. Засега Центърът за прогнози на
космическото време в Боулдър все още не е публикувал официално
становище по въпроса. Други изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята не са наблюдавани. "Базисното" ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B7.

Изхвърляне на коронална маса (CME)
през нощта на 13 срещу 14 май 2015г
(SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има 5 регистрирани и 3 нови групи петна. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите петна
2339, 2342, 2347 и две малки нови групи петна. В южното полукълбо
са 2344 ,2346 и едно ново единично петно. Областта 2339 е от
магнитен клас "бета-гама". Тя е потенциален източник на изригвания
със средна мощност (клас М) и има слаб потенциал за едно голямо
изригване от клас X. Засега обаче тази голяма магнитна област е
спокойна. През последните две денонощия се наблюдават процеси на
отслабване и разпадане в нейната централна част. Твърде е възможно
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2339 напълно да фрагментира и да се преобразува в две отделни
магнитни области.

Слънчевият диск на 14 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 135 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 102 (по данни от 13 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 152.
Днес, утре и на 16 май слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
30%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е средно по 5% на ден за днес, утре и за 16 май.
Радиоиндексът F10.7 утре и на 16 май ще бъде около 150.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие беше в
диапазона 650-760 км/с. Причина за това беше продължаващият CH HSSефект, причинен от слънчева коронална дупка в геоефективна позиция.
В момента скоростта на слънчевия вятър е около 650 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
беше между -5 и +5nT. В момента Bz е приблизително +2nT.
Високата скорост на слънчевия вятър поддържаше значителна
геомагнитна активност през последното денонощие.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане активна. Утре и на 16 май тя постепенно ще се успокои.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
вчера около обяд между 12ч и 15ч българско тя беше на ниво на
планетарна геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал G2). След
това геомагнитната буря спадна до ниво на суббуря (Kp=4). Над
България геомагнитната обстановка беше смутена. K-индексът в станция
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Панагюрише беше равен на 4 (суббуря) вчера между 9ч и 15ч и след
това между 18ч и 24ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1), утре- между спокойна и активна, а
на 16 май ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за днес е 35%, за утре тя е 30%, а за 16
май е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за днес е 20%, за утре тя е 10%, а за 16 май е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-14/12ч00мин (UT=09h00min)
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15 май 2015г/12ч00мин: Голям слънчев плазмен облак ще достигне с

периферията си Земята на 17 май
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
10-12 изригвания от слабия мощностен клас C. Техни източници бяха
областите 2339 и 2342. Най-значимото измежду тях (C4.8) беше с
импулсен характер, а негов източник е областта 2339. Неговият пик
беше достигнат в 20ч45мин българско време.
Според най-новия числен модел на слънчевия вятър (WSA Enlil)
изхвърленият на 13 слещу 14 май от Слънцето плазмен облак в резултат
от избухване на протуберанс се движи преимуществено в северно
направление спрямо Земята, но все пак с периферията си ще закачи
земната магнитосфера на 17 май. Други изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята не са наблюдавани. "Базисното" ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B7.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
петна 2339, 2342, 2347 и една нерегистрирана малка група,
разположена североизточно от последната. В южното полукълбо са
2341, 2344 ,2346 и новорегистрираната група 2348. Областта 2339 е
потенциален източник на изригвания със средна мощност (клас М) и има
слаб потенциал за едно голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция.

Слънчевият диск на 15 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 126 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 86 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 144.
Днес, утре и на 17 май слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
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20%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е средно по 5% на ден за днес, утре и за 17 май.
Радиоиндексът F10.7 утре ше е 140, а на 17 май ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие беше в процес
на постепенно спадане от около 700 км/с вчера около обяд до 530540 км/с тази сутрин. В момента скоростта на слънчевия вятър е
приблизително 580 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
беше в диапазона между -4 и
междупланетното магнитно поле (ММП)
+4nT. В момента Bz е приблизително -2nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще остане слабо активна с тенденция към постепенно
успокояване. На 17 май се очаква до Земята да достигне периферията
ан изхвърления през нощта на 13 срещу 14 май от Слънцето плазмен
облак. Ще възникнат условия за покачване на геомагнитната активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше над отделни станции на
високи ширини. Там, както и през предните две нощи когато
геомагнитната активност беше висока бе наблюдавана аврорална
активност. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Сияние над провинция Алберта (Канада) на 14 май
2015г (снимка: Ендрю Кайтенс; solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
а на 17 май тя ще е между смутена и активна, включително е възможна
и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***) .
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и на
17 май е по 30% на ден,а за утре тя е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е по 10%, за днес и утре , а за
17 май тя е 15%.
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В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-15/12ч00мин (UT=09h00min)
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16 май 2015г/11ч30мин:

Има условия за слаба геомагнитна

активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в мощностния диапазон C1.0-C2.0. Техни
източници бяха областите 2339, 2342 както и един нов активен център
близо до югоизточния лимб на Слънцето.
Избухване на протуберанс с изхвърляне на коронална маса (CME) от
област, разположена близо до североизточчния край на слънчевия диск
беше наблюдавано днес призори българско време. Движението на
изхвърленото вещество в момента се анализира, но най-вероятно това
явление не е геоефективно. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B5-B6.

Избухване на протуберанс и изхвърляне на
коронална маса на 16 май 2015г (SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2339 и 2342. Групата 2339
силно намаля в сравнение с предните дни, но си остава най-големият
петнообразувателен център на слънчевия диск. В южното полукълбо са
2341, 2344 ,2346 и 2348. Областта 2339 е потенциален източник на
изригвания със средна мощност (клас М) и има слаб потенциал за едно
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция.
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Слънчевият диск на 16 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 113 (по данни от снощи). Тази сутрин Волфовото
число е 70 (по данни от 2 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 139.
Днес, утре и на 18 май слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
20%, а за голямо изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ)
ерупция е средно по 5% на ден за днес, утре и за 18 май.
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 125, а на 18 май ще бъде около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие беше в процес
на постепен спад, но оставайки в диапазона между 500 и 650 км/с. В
момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 450 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в много тесен диапазон около нулата. В момента
Bz е приблизително +0.5nT.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане слабо смутена. Утре сутринта се очаква до Земята да достигне
периферията на изхвърлен през нощта на 13 срещу 14 май от Слънцето в
резултат от ерупцията на протуберанс плазмен облак. Концентрацията
на частиците на слънчевия вятър ще нарастне 8-10 пъти, а скоростта
му ще се увеличи незначително. На 18 май Земята ще бъде в зоната на
действие на слънчева коронална дупка в геоефективан позиция (CH HSSефект). Във връзка с това утре и на 18 май ще възникнат условия за
покачване на геомагнитната активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше над отделни станции на
високи ширини. Над България геомагнитната обстановка беше
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спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 18 май геомагнитната обстановка ще е между спокойна
и активна, като утре е възможна и малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***) . Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 25%, а за утре и на 18 май тя е по 30% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
10%, за днес и за 18 май, а за утре тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) ще бъде около обичайния фон.
Вероятността за радиационна буря е много малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-16/11ч30мин (UT=08h30min)
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17 май 2015г/11ч15мин: Слънцето е спокойно. За днес и през

следващите два дни се очаква от слаба до умерена геомагнитна
активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
Неговото усреднено ниво е около B5-B6.
Няколко изхвърляния на коронална маса (CME) в близост до краищата на
слънчевия диск са наблюдавани през последното денонощие. Те са
свързани с избухвания на протуберанси. Поради местоположенията на
източниците е много малко вероятно някое от тези CME -явления да е
геоефективно. Въпросът окончателно ще се изясни след като бъде
завършен и публикуван нов числен модел на слънчевия вятър (WSA
Enlil).
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2339(залязваща) и 2342.
Групата 2339 (магнитен клас "бета-гама") все още е най-големият
петнообразувателен център на слънчевия диск. Тя обаче е близо до
западния лимб и предстои да залезе през следващите 48 часа. Освен
това и в момента , както през последните дни е почти напълно
спокойна. За днес и утре областта 2339 си остава потенциален
източник на изригвания със средна мощност (клас М) и има слаб
потенциал за едно голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция.. В южното полукълбо са групите петна 2341, 2344 ,2346
и 2348. Те са магнитно стабилни или се намират в процес на бавно
отслабване.

Слънчевият диск на 17 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 103 (по данни от снощи). Тази сутрин Волфовото
число е 60 (по данни от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 130.
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Днес, утре и на 19 май слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на ден за днес и
утре, а за 19 май е 5%. Вероятността за голямо изригване от клас X
както и за протонна (СЕЧ) ерупция е средно по 5% на ден за днес и
утре, а за 19 май е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 115,
а на 19 май ще бъде около 105. Тенденцията към спадане на слънчевата
активност в рамките на 3-дневната прогноза е свързана със залеза на
голямата група петна 2339 зад западния край на слънчевия диск.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие беше в
диапазона 380-450 км/с с тенденция към бавно и почти плавно спадане.
В момента скоростта на слънчевия вятър е приблизително 400 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в много тесен диапазон между -4 и +4nT.В
момента Bz е около -0.5nT.
Днес следобяд се очаква до Земята да достигне периферията на
изхвърлен от Слънцето през нощта на 13 срещу 14 май в резултат от
избухване на протуберанс плазмен облак. Утре пък се очаква да
започне да действа слаб CH HSS- ефект, причинен от приекваториална
слънчева коронална дупка с положителна полярност. В резултат на
всичко това днес следобяд и утре ще се прояви от слаба до умерена
геомагнитна активност. Относително успокояване на обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще започне на 19 май.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
активна, като днес е възможна и малка планетарна геомагнитна буря
(Kp=5; бал G1)(***!!!***) . За 19 май се очаква тя да е смутена.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес и за
утре е по 30% на ден, а за 19 май тя е 25%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, за утре тя е 10%, а
за 19 май е 5%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност
на средни ширини за днес е 5%. За утре и за 19 май тя е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е много
малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-17/11ч15мин (UT=08h15min)
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18 май 2015г/08ч15мин: Земята се размина със слънчев плазмен

облак?!...
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
Неговото усреднено ниво е около B4-B5. През последните 24 часа не са
наблюдавани нови изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и две нови групи петна. По площ
все още преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
петна 2339(залязваща) и 2342. Групата 2339 (магнитен клас "бетагама") все още е най-големият петнообразувателен център на слънчевия
диск. Тя вече е на западния лимб и предстои да залезе през
следващите 24 часа. В този срок 2339 ще е слаб потенциален източник
за изригвания със средна мощност (клас M). Засега обаче тази група е
напълно спокойна и към този момент изобщо не дава признаци за
някакво активизиране. В южното полукълбо са групите петна 2341,
2344,2346 и 2348. Те са магнитно стабилни или се намират в процес на
бавно отслабване. Двете нови малки нерегистрирани групи петна също
са в южното полукълбо.

Слънчевият диск на 18 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 75 (по данни от снощи). Все още няма
публикувани данни за Волфовото число от тази сутрин, но по наша
груба оценка то е около 70. Слънчевият радиоиндекс F10.7 e 120.
Днес, утре и на 20 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
10% на ден за днес и утре, а за 20 май тя е пренебрежима.
Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни (18, 19 и
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20 май). Радиоиндексът F10.7 утре ще е 105, а на 20 май ще бъде
около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Очакваната среща на Земята със слънчевия плазмен облак, изхвърлен от
Слънцето през нощта на 13 срещу 14 май не се състоя и най-вероятно
той е подминал нашата планета. Скоростта на слънчевия вятър през
изминалото денонощие беше в диапазона 360-430 км/с. В момента тя е
приблизително 390 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
през последните 12 часа е
междупланетното магнитно поле (ММП)
предимно положителна и е в диапазона между +5 и +10nT. В момента Bz
е около +9nT.
Днес следобяд се очаква до Земята да попадне в зоната на действие на
слаб CH HSS- ефект, причинен от приекваториална слънчева коронална
дупка с положителна полярност. (Като се имат в предвид скоростта на
слънчевия вятър и стойностите и знака на Bz от последните часове
изглежда, че той вече може би действа.) Поради това днес следобяд и
утре е възможно да се прояви слаба геомагнитна активност. На 20
май обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
е спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
активна, а на 20 май се очаква тя да е предимно спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%,
за утре тя е 25%, а за 20 май е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, за утре тя е 5%, а
за 20 май е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-18/08ч15мин (UT=05h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/05/11-2015/05/18)
Волфовото число за седмицата 4- 11 май 2015г

е 71+11/-20

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде умерена.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е между
ниска и умерена, а за големи изригвания от клас X както и за
протонни (СЕЧ) ерупции ще е ниска. Голямата група петна AR12339
(2339) изглежда стабилна и вероятността тя да генерира големи
изригвания от клас X и протонни (СЕЧ) ерупции е ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Прогнозираните
стойности на Волфовото число са в границите от 30 до 60.
Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде замишен почти през цялата седмица с изключение на 11
май.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде под праговото ниво за
слаба радиационна буря S1. Вероятността за радиационна буря е ниска.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде предимно между между
споокйна и активна в периода 12-14 май поради влияние на слънчева
коронална дупка
(CH HSS-ефект). Тогава е възможна и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). През останалите дни от седмицата
геомаггнитната обстановка ше е между спокойна и смутена.
На 7 май Земята пресече секторна граница на междупланетното магнитно
поле (ММП) с преход "+/-", но след това премина отново в сектор
със знак "+". Следващата секторна граница с преход "+/-" Земята ще
пресече на 11 май. (Към момента това изглежда вече е факт.)
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-12/14ч30мин (UT:11h30min)
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19 май 2015г/13ч00мин: Планетарна геомагнитна буря със средна

мощност (Kp=6;бал G2)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в Bдиапазона. Неговото усреднено ниво е около B4-B5. През последните
24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
са групата 2342 + една нова малка група близо до североизточния край
на слънчевия диск. В южното полукълбо са групите петна 2341,
2344,2348 и регистрираната вчера 2349. Те са магнитно стабилни или
се намират в процес на бавно отслабване. Няма потенциални източници
на изригвания със средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 19 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 83 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 55 (по данни от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 116.
Днес, утре и на 21 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M , за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (19, 20 и 21 май).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 110, а на 21 май ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие Земята попадна в зоната действие на
слънчева приекваторилна коронална дупка с положителна полярност (CH
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HSS- ефект). Допълнително влияние изглежда оказа и достигнал до
Земята плазмен облак (вероятно това е същият, който бе изхвърлен от
Слънцето през нощта на 13 срещу 14 март, чиято среща със Земята
обаче е закъсняла спрямо прогнозата) Скоростта на слънчевия вятър
се повиши и беше в диапазона 380-530 км/с. В момента тя е
приблизително 530 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се променяше в много широк
диапазон от -17 до +10nT. Тази активна обстановка в околностите на
Земята създаде предпоставки за планетарна геомагнитна буря със
средна мощност (Kp=6; бал G2).
Днес активната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство ще се запази. Утре и на 21 май тя ще се успокои. Това
ще доведе и до стихване на геомагнитната активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна.
След полунощ българско време започна малка планетарна геомагнитна
буря (Kp=5), която късно през нощта и призори прерастна в буря със
средна мощност (Kp=6; бал G2). Над полярните и субполярни райони е
наблюдавана аврорална активност. Над България геомагнитната
обстановка късно през нощта и призори беше смутена. Между 3ч и 6ч
българско време местният K-индекс в Панагюрише беше равен на 4.

Сияние над Шотландия късно през ношта на 19 май
2015г (снимка: Стюарт Кант) (solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, а утре
и на 21 май се очаква тя да е предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 25%, а за утре и за
21 май тя е 10%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 5%, а утре и за 21 май тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
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бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-19/13ч00мин (UT=10h00min)
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20 май 2015г/11ч00мин: Ниска слънчева активност. Геомагнитната

обстановка е спокойна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо 3 изригвания в ниската част на мощностния клас C. Сред тях се
откроява импулсно явление с показател C2.3. То бе регистррирано
вчера около обяд в района на новата група петна 2351. Слънчевият
рентгенов поток се колебае предимно около нивото B4-B5. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са залязващата група 2342 и
регистрираната вчера 2351. В южното полукълбо са групите петна
2344,2348 и регистрираната вчера 2349. Всички групи петна са
магнитно стабилни или се намират в процес на бавно отслабване. Няма
потенциални източници на изригвания със средна или голяма мощност
(класове M и X).

Слънчевият диск на 20 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 84 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 46 (по данни от 3 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 109.
Днес, утре и на 22 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M , за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (20, 21 и 22 май).
Радиоиндексът F10.7 утре и на 22 май ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие Земята все още беше в зоната действие на
слънчева приекваторилна коронална дупка с положителна полярност (CH
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HSS- ефект). Скоростта на слънчевия вятър остана завишена,
колебаейки се в диапазона 450-550 км/с. В момента тя е приблизително
460 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП)
се променяше в много широк диапазон от -7 до +10nT.
Преобладаваха положителните стойности (т.е. Bz беше по-често
ориентирана на север).
Днес скоростта на слънчевия вятър все още ще остане завишена. Утре и
на 22 май с отслабването и спирането на CH HSS- ефекта скоростта ще
спада, а на 22 май ще бъде в спокойната област около и под 400 км/с.
Във връзка с това вероятността за геомагнитна активност ще намалява
от днес до 22 май включително.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени и активни периоди имаше само над
отделни станции. Над някои полярни и субполярни райони беше
регистрирана аврорална активност. Над България геомагнитната
обстановка беше спокойна.

Сияние над провинция Алберта (Канада) на 19 май
2015г (снимка Майк Исак)(solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, утре
тя ще е между спокойна и смутена, а на 22 май ще е предимно
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 25%, за утре тя е 20%, а за 22 май е 10%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и утре е по 5% на
ден, а за 22 май тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-20/11ч00мин (UT=07h00min)
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21 май 2015г/11ч00мин: Почти спокойна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо 3 изригвания в мощностния диапазон C1.0-C1.6. Център на тази
слаба активност беше областта 2351. Слънчевият рентгенов поток се
колебае предимно около нивото B4-B5. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора е само групата 2351. В южното
полукълбо са групите петна 2346,2348 и 2349. Няма потенциални
източници на изригвания със средна или голяма мощност (класове M и
X).

Слънчевият диск на 21 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 35 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 105.
Днес, утре и на 23 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M , за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (21, 22 и 23 май).
Радиоиндексът F10.7 утре и на 23 май ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър остана
завишена, спадайки плавно от около 500 км/с вчера сутринта до около
400 км/с тази сутрин. В момента тя е приблизително 400 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се променяше в много тесен диапазон около нулата (между -3
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и +1nT). Преобладаваха отрицателните стойности (т.е. Bz беше почесто ориентирана на юг). В момента Bz e приблизително -1nT.
Днес, утре и на 23 май обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде почти или напълно спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 23 май геомагнитната обстановка ще бъде между
спокойна и смутена,като за утре и на 23 май се очаква тя да бъде поскоро напълно спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 10% за всеки един от трите дни. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес, утре и за 23 май е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-21/11ч00мин (UT=08h00min)
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22 май 2015г/11ч15мин: Спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на слънчевия рентгенов поток бяха в границите на Bдиапазона. Неговото средно ниво е около B4. През последните 24 часа
не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На невидимата от Земята страна на Слънцето обаче активността
изглежда е значителна. Доказателство за това е голямото изхвърляне
на коронална маса (CME), което беше регистрирано от коронографите
на спътника SOHO около и малко след полунощ българско време.
Явлението е "уловено" и от камерата AIA на борда на спътника SDO при
дължина на вълната 304A. Източникът на явлението е някъде зад
североизточния край на слънчевия диск. За съжаление поради проблем с
редовното получаване на изображения от сондата STEREO Ahead в
момента няма по-подробна информация за събитието.

Изхвърляне на коронална маса (CME) зад
североизточния край на слънчевия диск през
нощта на 21 срещу 22 май 2015г (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск има 3 регистрирани и две нови групи петна.
Площите на петната в северното и южното полукълбо изглеждат
приблизително равни. На север от екватора е групата 2351 и едната
от новите групи петна, която се вижда непосредствено на изток от
нея. В южното полукълбо са групите петна 2348, 2349 и втората малка
нова група, която е източно от последната. Няма потенциални
източници на изригвания със средна или голяма мощност (класове M и
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X).

Слънчевият диск на 22 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 37 (по данни от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 102.
Днес, утре и на 24 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M , за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (22, 23 и 24 май).
Радиоиндексът F10.7 утре и на 24 май ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
непрекъснато в спокойния диапазон 350-400 км/с. В момента тя е
приблизително 370 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се променяше в много тесен
диапазон около нулата (между -2 и +2nT). В момента Bz e почти равна
на 0.
Днес, утре и на 24 май обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 24 май геомагнитната обстановка ще бъде спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
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средни ширини за днес, утре и за 24 май е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-22/11ч15мин (UT=08h15min)
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23 май 2015г/12ч00мин: Само три слаби изригвания. Земната

магнитосфера е спокойна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
три изригвания от долната част на C-диапазона. Най-значимото от тях
стана през нощта около 02ч50мин българско време в района на групата
петна 2349. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е в диапазона
B2.5-B3.0. През последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния
на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една групи петна. Има слаб
превес на петнообразуването в северното полукълбо.Там са двете
новорегистрирани групи петна 2352 и 2353. В южното полукълбо са
групите петна 2348, 2349 и една нова малка група източно от 2349. Тя
се виждаше още вчера, но все още не е получила номер. Областта 2353
е от магнитен клас "бета-гама". Тя обаче е твърде малка по площ и
едва ли би могла да бъде потенциален източник на изригване със
средна или голяма мощност (клас M или X).

Слънчевият диск на 23 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 81 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 40 (по данни от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 99.
Днес, утре и на 25 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M , за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (23, 24 и 25 май).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 100, а на 25 май ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
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спокойния диапазон 350-400 км/с. В момента тя е приблизително 350
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се променяше в тесен диапазон между -5 и +3nT. В момента
Bz e около -2nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде спокойна. На 25 май е възможно слабо
активизиране под влияние на малка слънчева приекваториална коронална
дупка (CH HSS- ефект).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 25 май между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини е по 10% за днес и утре, а за за 25 май тя е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и
утре е пренебрежима, а за 25 май е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-23/12ч00мин (UT=09h00min)
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24 май 2015г/11ч00мин: Слаби слънчеви изригвания и спокойна

геомагнитна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо три изригвания от долната част на C-диапазона. Техен източник
беше активната област 2353. Най-значимото от тях стана вчера вечерта
около 20ч30мин българско време. Средното ниво на слънчевия рентгенов
поток е в диапазона B2.0-B2.5. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. Там са групите петна
2348 и 2349, както и една нова малка група в югоизточната част на
слънчевия диск. В северното полукълбо е само групата 2353. Приема
се, че е слаб потенциален източник за едно изригване от средния
мощностен клас M.

Слънчевият диск на 24 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 69 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 54 (по данни от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 98.
Днес, утре и на 26 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5%
на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(24, 25 и 26 май). Радиоиндексът F10.7 утре и на 26 май ще бъде
около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше
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спокойния диапазон 320-350 км/с. В момента тя е приблизително 340
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше между -5 и +4nT. В момента Bz e около +3nT.
Днес,утре и на 26 май обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще остане спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 26 май геомагнитната обстановка ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима за всеки един от трите дни.
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-24/11ч00мин (UT=08h00min)
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25 май 2015г/11ч45мин: Спокойно "космическо време" в рамките на

3-дневната прогноза (25-27 май)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. През
последните 24 часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там са групите петна 2348, 2349, 2354, както и
регистрираната през последната нощ група 2355. В северното полукълбо
е само групата 2353. Всички групи петна са магнитно спокойни или в
процес на отслабване. Приема се, че слаби потенциални източници за
по едно изригване от средния мощностен клас M са областите 2349 и
2353.

Слънчевият диск на 25 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 74 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 47 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 99.
Днес, утре и на 27 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5%
на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(25, 26 и 27 май). Радиоиндексът F10.7 утре и на 27 май ще бъде
около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 320-350 км/с. В момента тя е приблизително 330
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
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(ММП)
0.

се колебаеше

между -4 и +4nT. В момента Bz e почти равна на

Днес,утре и на през по-голямата част от 27 май обстановката в
близкото до Земята междупланетно пространство ще остане спокойна.
Активизиране е възможно към края на третия ден (27 май)(вероятно
под влияние на слънчева коронална дупка?....). Тогава скоростта на
слънчевия вятър според числения модел (WSA Enlil) се очаква да
достигне до 450-480 км/с.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес ,утре и през по-голямата част от 27 май геомагнитната
обстановка ще е спокойна. На 27 май е възможно тя да достигне
смутени нива. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини
е по 10% за днес и утре. За 27 май тя е 15%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима за днес и утре, а
за 27 май тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (25 - 27 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-25/11ч45мин (UT=08h45min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/05/18-2015/05/25)
Волфовото число за седмицата 11- 17 май 2015г

е 78+35/-33

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M ще е между много ниска и ниска, а за големи изригвания от
клас X както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде ниска. Прогнозираните
стойности на Волфовото число са в границите от 20 до 50.
Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде завишен през цялата седмица .
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде близо до обичайния
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде предимно между между
спокойна и активна в началото на седмицата (18-19 май поради влияние
на слънчева коронална дупка
(CH HSS-ефект). Тогава е възможна и
малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1). През останалите дни от
седмицата геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена.
От 17 май Земята е м сектор на междупланетното магнитно поле (ММП)
със знак "-". Следващата секторна граница с преход "-/+" Земята ще
пресече на 24 май.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-19/14ч00мин (UT:11h00min)
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26 май 2015г/11ч00мин: Спокойна обстановка днес и утре. На 28

май се очаква слаба геомагнитна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше 2-3 "суб- изригвания" от клас B. Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B2.5-B3.0. През последните 24 часа не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 2349, 2354 и 2355.
В северното полукълбо е само групата 2353. Известна нестабилност
показват групите петна 2349 и 2353. През последното денонощие
техните "опашни" части отслабнаха, а укрепнаха "водещите" петна, т.е
западните части на групите. Няма потенциални източници за изригвания
със средна или голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 26 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 66 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 40 (по данни от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 97.
Днес, утре и на 28 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (25, 26 и 27 май).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 100, а на 27 май ще бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие параметрите на междупланетната среда в
близост до Земята бяха спокойни. Скоростта на слънчевия вятър беше
почти стабилна, варирайки много слабо около 340 км/с. В момента тя
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е приблизително 320 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше между -5 и +5nT.
В момента Bz e приблизително +4.5nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще остане спокойна. На 28 май се очаква нашата планета
да навлезе в сектор с повишена скорост на слънчевия вятър (до 550600 км/с), чийто източник е приекваториална слънчева коронална дупка
(CH HSS-ефект). Тогава се очаква да се прояви слаба геомагнитна
активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 28 май тя
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е по 10% за днес и утре. За 28 май тя е 20%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима за днес и утре, а за 28 май тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (26 - 28 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-26/11ч00мин (UT=08h00min)
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27май 2015г/08ч30мин: Слънчевата активност е много

ниска. Утре-

смутена геомагнитна обстановка
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше няколко "суб- изригвания" от клас B. Средното ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B2.0-B3.0. През последните 24
часа не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME) по
посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. Там са групите петна с номера 2349(залязваща) и
2355. В северното полукълбо е групата 2353. Всички те са в процес на
отслабване. Няма потенциални източници за изригвания със средна или
голяма мощност (класове M и X).

Слънчевият диск на 27 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 48 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е около 35 (по наша предварителна оценка). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 97.
Днес, утре и на 29 май слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (27, 28 и 29 май).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 90, а на 29 май ще бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 300- 350 км/с. Слабо нарастване от 310 на около
340 км/с беше наблюдавано вчера рано вечерта около 19ч българско
време. Това най-вероятно бе свързано с пресичането от Земята на
секторна граница на междупланетното магнитно поле (ММП). В момента
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скоростта на слънчевия вятър е приблизително 330 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се
колебаеше между -5 и +7nT. В момента Bz e приблизително -1nT.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане спокойна. Утре нашата планета ще навлезе в сектор с повишена
скорост на слънчевия вятър (до 550-600 км/с), чийто източник е
приекваториална слънччева коронална дупка с положителна полярност
(CH HSS- ефект). Същият допъълнително ще се усили на 29 май.
Геомагнитната обстановка ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна,утре - между спокойна и
смутена, а на 29 май тя ще е между спокойна и активна. Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за днес, 20% за утре
и 25% - за 29 май. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е пренебрежима за днес, а за утре и за 28 май тя е по 5% на
ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (27 - 29 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-27/08ч30мин (UT=05h30min)
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28 май 2015г/10ч45мин: Нараства вероятността за изригвания със

средна мощност. Слаба геомагнитна активност днес, утре и на 30
май
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Снощи
около 0ч30мин българско време близо до югоизточния край на слънчевия
диск, в района на нова, все още нерегистрирана официално група петна
имаше слабо импулсно изригване с показател C1.3. Преди това вчера
следобяд около 15ч30мин българско време е регистрирано
радиоизбухване от II тип. Наблюдавано е изхвърляне на коронална маса
(CME) с начална скорост 493 км/с близо до североизточния край на
слънчевия диск. Явлението не е свързано с рентгеново избухване и
поради окололимбовото разположение на източника то не е
геоефективно. В момента на слънчевия диск се наблюдават няколко
големи протуберанса - "влакна". Поради това, че се разполагат
приблизително в централната част на слънчевия диск, в момента са в
много добра геоефективна позиция. Евентуалната ерупция на който и да
е от тях би могла да доведе до изхвърляне на коронална маса по
посока на Земята. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около
B2.5.

Изображение на Слънцето в дължина на вълната
l=304A на 28 май 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има само една все още нерегистрирана група петна.
Тя е близо до югоизточния край на слънчевия диск. Няма потенциални
източници за изригвания със средна или голяма мощност (класове M и
X).
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Слънчевият диск на 28 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 24 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 10 (по данни от 3 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 93.
Днес, утре и на 30 май слънчевата активност ще е предимно ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес е
пренебрежима, за утре е 5%, а за 30 май тя е 10%. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (28, 29 и 30 май).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 95, а на 30 май ще бъде около 100.
Прогнозираното слабо покачване на слънчевата активност през
следващите два дни е във връзка с очаквания изгрев на старата
активна област 2339.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна и в спокойния диапазон 300- 320 км/с. В момента тя е
приблизително 330 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше предимно между 3 и +3nT. В момента Bz e приблизително -4nT.
Днес,утре и на 30 май Земята ще бъде в сектор с повишена скорост на
слънчевия вятър (до 550-600 км/с), чийто източник е приекваториална
слънчева коронална дупка с положителна полярност (CH HSS- ефект).
Във връзка с това в рамките на 3-дневната прогноза (28-30 май) се
очаква слабо активизиране на геомагнитната обстановка.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
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Днес и на 30 май геомагнитната обстановка ще е между спокойна и
смутена, а утре тя ще е между спокойна и активна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е по 20% за днес и 30 май и
25% - за утре. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е по 5% за всеки един от трите дни (28, 29 и 30 май).
В рамките на 3-дневната прогноза (28 - 30 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-28/10ч45мин (UT=07h45min)
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29 май 2015г/12ч00мин: Прогнозата за слаба геомагнитна активност

все още е в сила
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Регистрирани са само "суб- изригвания" от мощностния клас B.
Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0 - B2.5. Не
са наблюдавни изхвърляния на коронална маса (CME) по пооска на
Земята.
На слънчевия диск има една регистрирана и една нова групи петна.
Малко по-голяма по площ е регистрираната група (2356), която е в
южното полукълбо. На север от екватора е новата нерегистрирана група
петна. Старата активна област 2339 се очаква да изгрее утре (30 май)
на североизточния край на слънчевия диск.

Слънчевият диск на 29 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 11 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 29 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 94.
Днес, утре и на 31 май слънчевата активност ще е предимно ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(28, 29 и 30 май). Радиоиндексът F10.7 утре ще е 95, а на 31 май ще
бъде около 100. Прогнозираното слабо покачване на слънчевата
активност е във връзка с очаквания изгрев на старата активна област
2339.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър плавно и
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бавно нарастваше от около 320км/с вчера около обяд до 345-350км/с
днес сутринта. В момента тя е приблизително 370 км/с. Вертикалната
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
показа
тенденция за бавна смяна на знака и стойността си от -6 до +7nT В
момента Bz e приблизително +3.5nT.
За днес и утре остава в сила прогнозата, че Земята ще бъде в сектор
с повишена скорост на слънчевия вятър (до 550-600 км/с), чийто
източник е приекваториална слънчева коронална дупка с положителна
полярност (CH HSS- ефект). Във връзка с това има значителна
вероятност за планетарна геомагнитна суббуря (Kp=4), която над
полярните райони може да достигне и до нива на геомагнитна буря с
малка или средна мощност. На 31 май CH HSS- ефектът ще започне да
отслабва и геомагнитната обстановка ще се успокои.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна, утре
- между спокойна и смутена, а на 31 май тя ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 25% за
днес, 20% за утре и 10% за 31 май. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е по 5% за днес и утре, а за 31 май е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (29 - 31 май) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-29/12ч00мин (UT=09h00min)
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30 май 2015г/10ч15мин: Скоростта на слънчевия вятър нарастна

само до 450 км/с. Геомагнитната обстановка остана спокойна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха слаби и изцяло в Bдиапазона. Неговото средно ниво беше около B2.0. Не са наблюдавни
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
Регистрирани са движения на веществото в един от няколкото
протуберанса, които в момента се виждат на слънчевия диск. Ерупция
обаче няма.
На слънчевия диск има две групи петна. В северното полукълбо е
регистрираната вчера група 2357, а в южното полукълбо е единичното
петно 2356. По площ то превъзхожда 2357 около 5-6 пъти. Двата
петнообразувателни центъра са спокойни и стабилни.

Слънчевият диск на 30 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 23 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 18 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 92.
Днес, утре и на 1 юни слънчевата активност ще е предимно ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес е
пренебрежима, а за утре и за 1 юни е по 5% на ден. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (30 и 31 май и 1 юни).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 95, а на 1 юни ще бъде около 100.
Прогнозираното слабо покачване на слънчевата активност за утре и за
1 юни е във връзка с очаквания днес изгрев на старата активна област
2339. (По наше мнение областта 2339 или вече се е разпаднала или е
спокойна в магнитно отношение.)
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър се колебаеше
в диапазона 360- 450 км/с, т.е. стойностите й бяха между спокойни и
леко завишени. В момента тя е приблизително 380 км/с. Вертикалната
се
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
колебаеше в диапазона от -7 до +7nT. Преобладаваха положителните
стойности. В момента Bz e приблизително -0.5nT. Това показва, че
Земята е навлязла в сектор с CH HSS-ефект, причинен от слънчева
коронална дупка . Той обаче се оказа значително по-слаб от очаквания
и не предизвика забележима геомагнитна активност.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 май - 1 юни) параметрите на
междупланетната среда в близост до Земята ще бъдат предимно в
спокойните си диапазони.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена,а
утре и на 1 юни тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини е 20% за днес и по 10% за утре и за 1
юни. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е 5%
за днес, а за утре, и за 1 юни е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (30 май - 1 юни) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-30/10ч15мин (UT=07h15min)
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31 май 2015г/09ч00мин: Спокойно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше няколко много слаби изригвания от мощностния клас B. Средното
ниво на слънчевия рентгенов поток е около B2.0-B2.5. Не са
наблюдавни изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има две групи петна. В северното полукълбо е
групата 2357, а в южното полукълбо е 2356, която е и по-голямата.
И двете области са от магнитен клас "бета".

Слънчевият диск на 31 май 2015г (SDO)
Боулдърското число е 27 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 22. (по наша предварителна оценка). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 95.
Днес, утре и на 2 юни слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5%
на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(31 май, 1 и 2 юни). Радиоиндексът F10.7 утре ще е 100, а на 2 юни
ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър се колебаеше
в диапазона 350- 430 км/с, т.е. стойностите й бяха между спокойни и
леко завишени. В момента тя е приблизително 350 км/с. Вертикалната
се
(Bz) компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
колебаеше в диапазона от -4 до +4nT.
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В рамките на 3-дневната прогноза (31 май - 2 юни) параметрите на
междупланетната среда в близост до Земята ще бъдат предимно в
спокойните си диапазони.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 2 юни геомагнитната обстановка ще спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (31 май - 2 юни) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна
орбита ще бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-31/09ч00мин (UT=06h00min)
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01 юни 2015г/11ч00мин: Спокойно "космическо време" днес, утре и

на 3 юни
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше 3-4 много слаби изригвания от мощностния клас B. Средното ниво
на слънчевия рентгенов поток е около B2.0. Вчера привечер беше
наблюдавано изхвърляне на коронална маса (CME)в резултат от
избухване на протуберанс близо до североизточния край на слънчевия
диск. Най-вероятно явлението не е геоефективно. Дали обаче това е
наистина така ще се изясни днес през следващите часове.
На слънчевия диск има две групи петна (2356 и 2358). Те са в южното
полукълбо. И двете групи изглеждат устойчиви и спокойни.
Регистрираната вчера група петна 2357 днес не се вижда.

Слънчевият диск на 1 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 47 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 22(по данни от 7 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 94.
Днес, утре и на 3 юни слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по 5%
на ден. Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за всеки един от трите дни
(1, 2 и 3 юни). Радиоиндексът F10.7 утре ще е 100, а на 3 юни ще
бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър се колебаеше
в спокойния диапазон 340- 400 км/с. В момента тя е приблизително 350
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се беше в диапазона от -6 до +5nT. В момента Bz е равна
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на

-2 nT.

В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 юни) параметрите на
междупланетната среда в близост до Земята ще бъдат предимно в
спокойните си диапазони.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 3 юни геомагнитната обстановка ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (1 - 3 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-01/11ч00мин (UT=08h00min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/05/25-2015/06/01)
Волфовото число за седмицата 18- 24 май 2015г

е 42 + 8/-20

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M ще е между много ниска и ниска, а за големи изригвания от
клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
50. По-ниските стойности се очакват към края на седмицата.
Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде близо до обичайния
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде предимно между
спокойна и смутена.
От 23 май Земята е м сектор на междупланетното магнитно поле (ММП)
със знак "+". Следващата секторна граница с преход "+/-" Земята ще
пресече на 30 май.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-05-25/13ч30мин (UT:10h30min)

845

02 юни 2015г/09ч00мин: Ниска петнообразувателна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Имаше слаби колебания на слънчевия рентгенов поток в B-диапазона.
Неговото средно ниво е около B2.5- B.3.0. Снощи малко след полунощ
българско време беше регистрирано радиоизбухване от II тип, чийто
източник е зад североизточния край на слънчевия диск. Началната
скорост на изхвърлената плазма е определена на 1026 км/с. Малко покъсно коронографите на спътника SOHO регистрираха изхвърляне на
коронална маса (CME). Това явление не е геоефективно. Други
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята също не са
наблюдавани.
На слънчевия диск има две групи петна (2356 и 2358). Те са в южното
полукълбо. И двете са спокойни. Регистрираната вчера група петна
2359 днес почти не се вижда, въпреки че на нашата редовна дневна
карта на групите слънчеви петна тя е (условно) отбелязана.

Слънчевият диск на 2 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 38 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 30(по наша предварителна оценка). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 99.
Днес, утре и на 4 юни слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (2, 3 и 4 юни).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 105, а на 4 юни ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 320- 360 км/с. В момента тя е приблизително 340
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км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
беше в диапазона от -5 до +6nT. В момента Bz е равна
приблизително на +2.5nT.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 юни) параметрите на
междупланетната среда в близост до Земята ще бъдат в спокойните си
диапазони.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 4 юни геомагнитната обстановка ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (2 - 4 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-02/09ч00мин (UT=06h00min)
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03 юни 2015г/10ч15мин: Ниска слънчева активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Единственото изригване от клас C стана вчера сутринта в района на
нова група петна близо до североизточния край на слънчевия диск и
достигна максимум около 10ч българско време. Неговият мощностен
показател е C1.9. Тази сутрин около 6ч българско време около
североизточния край на слънчевия диск е регистрирано изхвърляне на
коронална маса (CME). Източникът е най-вероятно откъм невидимата от
Земята страна на Слънцето и явлението не е геоефективно. Други
изхвърляния на коронална маса по посока на Земята също не са
наблюдавани. Слънчевият рентгенов поток е около средно ниво B2.5B3.0.

Изхвърляне на коронална маса (CME)
на 6 юни 2015г(радиоизображение на
честота f=17GHz)(NRO)
На слънчевия диск има три регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в южното полукълбо. Там са трите
регистрирани групи 2356, 2358 и 2359. В северното полукълбо е новата
нерегистрирана група. Тя е близо до североизточния край на слънчевия
диск. Няма потенциални източници на изригвания със средна или голяма
мощност (класове M и X.)
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Слънчевият диск на 3 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 30(по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 101.
Днес, утре и на 5 юни слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M, за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (3, 4 и 5 юни).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е и на 5 юни ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 330- 350 км/с. В момента тя е приблизително 330
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
беше в диапазона от 0 до +5nT. В момента Bz е равна
приблизително
-2.5nT.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 юни) параметрите на
междупланетната среда в близост до Земята ще бъдат в спокойните си
диапазони.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес, утре и на 5 юни геомагнитната обстановка ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (3 - 5 юни) потокът на слънчевите
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протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-03/10ч15мин (UT=07h15min)
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04 юни 2015г/07ч30мин: Нови групи слънчеви петна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Едно
изригване с мощностен показател ~ C1.3 имаше тази нощ в района на
новата група петна 2360. То достигна максимума си в 0ч50мин
българско време. Наблюдавани са няколко ерупции на протуберанси,
съпроводени с изхвърляния на коронална маса (CME). Нито едно от тях
обаче не се движи по посока на Земята . Слънчевият рентгенов поток
забележимо нарастна спрямо последните дни и средното му ниво е B4B5.0.
На слънчевия диск има три регистрирани и една нова групи петна. По
площ петната в северното и южното полукълбо изглеждат приблизително
равни. На юг от екватора са групите петна 2356 и 2359. В северното
полукълбо са новата регистрирана снощи 2360, плюс още една
новоизгряла група. Последната е близо до североизточния край на
слънчевия диск. Няма потенциални източници на изригвания със средна
или голяма мощност (класове M и X.)

Слънчевият диск на 4 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 55 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е около 50(по наша предварителна оценка). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 110.
Днес, утре и на 6 юни слънчевата активност ще е между много ниска и
ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
пренебрежима за днес и утре, а за 6 юни тя е 5%. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (4, 5 и 6 юни).
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 110, а на 6 юни ще бъде около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

851

През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в много
тесен диапазон около 300-320 км/с. В момента тя е приблизително 290
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
беше в диапазона от -3 до +4nT. В момента Bz е равна
приблизително
-0.5nT.
Днес и утре параметрите на междупланетната среда в близост до Земята
ще бъдат в спокойните си диапазони. На 6 юни Земята ще минава през
област с по-сложна структура на ММП като ще пресече и няколко
секторни граници. Геомагнитната обстановка слабо ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 6 юни тя
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини е по 10% за днес и утре, а за 6 юни тя е 15%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
пренебрежима за днес и утре. За 6 юни тя е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4 - 6 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-04/07ч30мин (UT=04h30min)
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05 юни 2015г/12ч00мин: Нараства вероятността за изригвания със

средна мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Едно
Имаше 6-7 изригвания от мощностен клас C. Техен източнник беше
новоизгрялата на североизточния край на слънчевия диск активна
област 2361. Най-значимото от тях достигна в своя пик показател
C8.1. Наблюдавани са няколко изхвърляния на коронална маса (CME).
Нито едно от тях обаче не се движи по посока на Земята . Слънчевият
рентгенов поток се колебаеше в доста широки граници, но средното му
ниво беше около B6-B7.
На слънчевия диск има 5 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
2360, регистрираните вчера 2361 и 2362, както и една нова
нерегистрирана група близо до централния видим меридиан на Слънцето.
В южното полукълбо са групите петна 2356 и реактивиралата се 2358.
Потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M са
областите 2360, 2361 и 2362.

Слънчевият диск на 5 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 80 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 67(по данни от 15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 119.
Днес, утре и на 7 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на ден (за 5, 6 и
7 юни). Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре ще
е 130, а на 7 юни ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше много
ниска (между 250 и 300 км/с). В момента тя е приблизително 270
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в много тесен диапазон около нулата (от -3 до
+3nT). В момента Bz е равна приблизително на +1.5nT.
Днес параметрите на междупланетната среда в близост до Земята ще
бъдат в спокойните си диапазони. Утре и на 7 юни Земята ще минава
през област с по-сложна структура на ММП и ще пресече поне една
секторна граница. Геомагнитната обстановка слабо ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, а утре и на 7 юни тя
ще е между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес е 10%, за утре е 15%, а за 7 юни тя е
25%. Вероятността за малка геомагнитна буря е пренебрежима за днес,
а за утре и за 7 юни тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (5 - 7 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-05/12ч00мин (UT=09h00min)
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06 юни 2015г/13ч00мин: Няколко слаби изригвания. По- значителна

геомагнитна активност се очаква в понеделник
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от мощностен клас C. Техен източнник беше
активната област 2361. Най-открояващото се сред тях с показател C3.5
стана вчера рано вечерта. То достигна своя максимум около 20ч25мин
българско време. В югозападната част на слънчевия диск беше
наблюдавана ерупция на протуберанс, но по-голямата част от
веществото се реабсорбира, т.е. върна се обратно към повърхността на
Слънцето. Явлението не е геоефективно. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята . Слънчевият
рентгенов поток се колебаеше в доста широки граници, но средното му
ниво беше около B5-B6.
На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови групи петна. По площ
преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите 2360,
2361 и 2362, както и регистрираната вчера 2363. В южното полукълбо
са 2356 и два нови центъра на петнообразуване, които все още нямат
номера. По-сериозно развитие през последното денонощие показват
областите 2361 и 2362. Засега обаче те си остават биполярни
(магнитен клас "бета") Потенциални източници за изригвания от
средния мощностен клас M са областите 2360, 2361 и 2362.

Слънчевият диск на 6 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 105 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 78(по данни от 17 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 124.
Днес, утре и на 8 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на ден (за 6, 7 и
8 юни). Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и
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на 8 юни ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше ниска
(между 250 и 320 км/с) като през последните 12-15 часа показва
тенденция към плавно нарастване. В момента тя е приблизително 320
км/с. Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в диапазона от -5 до +5nT. В момента Bz е
равна приблизително на -3.5nT.
Днес параметрите на междупланетната среда в близост до Земята ще
бъдат в спокойните си диапазони. Утре и на 8 юни Земята ще навлезе в
зона, където се очаква да пресече поне една секторна граница на ММП.
Геомагнитната обстановка ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше

спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна, утре тя ще е между
спокойна и смутена, а на 8 юни - между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е
15%, за утре е 25%, а за 8 юни тя е 35%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 5%,за утре е 10%, а за 8
юни тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (6 - 8 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-06/13ч00мин (UT=10h00min)
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07 юни 2015г/12ч15мин: Постепенно нарастване на геомагнитната

активност през следващите два дни
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
две изригвания от мощностен клас C, чийто източник беше новата
активна област 2365. По-мощното от двете (C2.3) достигна своя пик
през нощта около 01ч30мин българско време. Вчера следобяд между
16ч30мин и 17ч00мин българско време близо до екватора и западно от
централния видим слънчев меридиан бе регистрирана активизация на
протуберанс. Структурата на магнитното му поле обаче остана
затворена и плазмата се върна обратно надолу в слънчевата
атмосфера. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)
по посока на Земята . Слънчевият рентгенов поток се колебаеше около
средно ниво B5.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в северното полукълбо. Там са групите
2360, 2361, 2362, регистрираната вчера 2363 и една нова малка група
близо до североизточния край на слънчевия диск. В южното полукълбо
са 2356 и регистрираните снощи 2364 и 2365. Наблюдава се известна
динамика в структурата на групите 2360, 2361 и 2382. Засега обаче те
си остават биполярни (от магнитен клас "бета"). Също така
споменатите области се считат за слаби потенциални източници за
изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 7 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 129 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 97(по данни от 9 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 135.
Днес, утре и на 9 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на ден (за 7, 8 и
9 юни). Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
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протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре
на 9 юни ще бъде около 135.

и

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна - около 300 км/с. В момента тя е приблизително 310 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в средно широки граници - от -8 до +6nT. В
момента Bz е равна приблизително на +5nT.
Днес ще се наблюдава нестабилност на ММП в околностите на Земата по
отношение на знака и големината на неговата Bz- компонента. Това
предхожда навлизането на Земята в зона с по-висока скорост на
слънчевия вятър, чийто източник е слънчева коронална дупка с
отрицателна полярност
(CH HSS- ефект). Във връзка с това
геомагнитната обстановка днес и през следващите два дни (8 и 9 юни)
постепенно ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над изолирани райони на Земята, включително
и над България бяха наблюдавани смутени периоди. Над станция
Панагюрище вчера в интервала между 15ч и 18ч местният K-ндекс беше
равен на 4 (суббуря).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Утре
и на 9 юни тя ще е между спокойна и активна като на 9 юни може да се
активизира и до ниво на планетаарна геомагнитна буря с малка мощност
(Kp=5; бал G1 ). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 20%, а за утре и за 9 юни тя е по 35% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
5%,за утре е 15%, а за 9 юни тя е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-07/12ч15мин (UT=09h15min)
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08 юни 2015г/12ч45мин: Планетарна геомагнитна буря. Скоростта на

слънчевия вятър надхвърли 500 км/с
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо 4 изригвания от мощностния клас C, а техни източници бяха
групите петна 2360 и 2361. Всички тези изригвания бяха в мощностния
диапазон C1.0-C2.0. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята . Слънчевият рентгенов поток се
колебаеше около средно ниво B5-B6.
На слънчевия диск има 8 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите 2360, 2361, 2362, 2363 и
новорегистрираната 2366. В южното полукълбо са 2356,2364 и 2365.
Най-сериозно развитие се наблюдава в областта 2360. През последното
денонощие тя се разви до магнитен клас "бета-гама". Областта 2360,
заедно с 2361 и 2362 са потенциални източници за изригвания от
средния мощностен клас M. Потенциалът за подобно събитие при 2360
обаче е двойно по-голям отколкото за другите две области. Освен това
тя днес е близо до централния меридиан на Слънцето, т.е. в почти
отлична геоефективна позиция. Поради това едно изригване със средна
или (евентуално) голяма мощност може да предизвика изхвърляне на
коронална маса (CME), което да достигне Земята.

Слънчевият диск на 8 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 138 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 93(по данни от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 136.
Днес, утре и на 10 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 20% на ден (за 8, 9 и
10 юни). Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 10 юни ще бъде около 145.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър нарастна от
320 км/ вчера сутринта до 550 км/с днес по обяд. В момента тя е
приблизително 550 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя големи колебания по
стойност и знак и днес сутринта достигна до максимална отрицателна
стойност (ориентация на юг) от -18nT. В момента Bz е равна
приблизително на +1nT. Тази силна нестабилност е индикатор, че по
всяка вероятност Земята е близо до секторна граница на ММП. Същата
предхожда зона с висока скорост на слънчевия вятър, чийто източник е
слънчева коронална дупка с отрицателна полярност (CH HSS- ефект).
Тази обстановка създаде условия за планетарна геомагнитна буря със
средна мощност(Kp=6; бал G2)(***!!!***).
Днес утре и на 10 юни скоростта на слънчевия вятър ще бъде доста
висока и може да надхвърли 600 км/с. Това ще поддържа активна
геомагнитна обстановка в рамките на 3-дневната прогноза (8-10 юни).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над изолирани райони на Земята, включително
и над България бяха наблюдавани смутени периоди. Над станция
Панагюрище вчера в интервала между 15ч и 18ч местният K-ндекс беше
равен на 4 (суббуря).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Утре
и на 9 юни тя ще е между спокойна и активна като на 9 юни може да се
активизира и до ниво на планетаарна геомагнитна буря с малка мощност
(Kp=5; бал G1 ). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 20%, а за утре и за 9 юни тя е по 35% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
5%,за утре е 15%, а за 9 юни тя е 20%.
В рамките на 3-дневната прогноза (7 - 9 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-07/12ч15мин (UT=09h15min)
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09 юни 2015г/10ч00мин: Едно изригване от клас C. И днес е

възможна геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само едно изригване от мощностния клас C. Негов източник беше
групата петна 2360. То достигна максималната си фаза (~ C6.5) тази
сутрин приблизително в 7ч българско време. През цялото останало
време слънчевият рентгенов поток беше в B-диапазона със слаби
колебания около средно ниво B5. Не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите 2360, 2361, 2362 и 2366. В
южното полукълбо са 2364 и 2365. Най- развитата група петна остава
2360. Нейният магнитен клас е "бета-гама". През последното денонощие
обаче се наблюдават признаци за нейното отслабване. Останалите групи
петна са или стабилни или в процес на бавно отслабване. Областта
2360, заедно с 2361 и 2362 са потенциални източници за изригвания от
средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 9 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 122 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 75(по данни от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 135.
Днес, утре и на 11 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на ден (за 9, 10 и
11 юни). Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре и
на 11 юни ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH
HSS-ефект) скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие
беше доста висока и се колебаеше в диапазона 500- 700 км/с. В
момента тя е приблизително 580 км/с. Вертикалната (Bz) компонента
на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в доста широк
диапазон (между -10 и +12nT). В момента Bz е равна приблизително на
-1nT. Тази обстановка поддържаше условия за смутена и активна
геомагнитна обстановка.
Днес и утре скоростта на слънчевия вятър ще остане доста висока и
на моменти може да надхвърля 600 км/с. Това ще поддържа смутена или
активна геомагнитна обстановка днес и утре (9 и 10 юни). На 11 юни
във връзка с отслабването на CH HSS- ефекта условията ще бъдат
спокойни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна. На
два пъти през последните 24 часа (между 9 -12ч и 21-24 българско
време)тя достига до ниво най-напред на средно мощна геомагнитна
буря (***!!!***) (Kp=6; бал G2), а след това и на малка геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1). Над България през това време обстановката също
се активизира веднъж до малка геомагнитна буря, а след това имаше
два 3-часови периода, когато беше смутена. Над полярните и
субполярни райони на Земята имаше аврорална активност.

Сияние над щата Минесота (САЩ) на 9 юни 2015г
(снимка Трейси Хейс; solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна като може
да достигне и до ниво на планетарна геомагнитна буря с малка мощност
(Kp=5;бал G1). Утре тя ще е между спокойна и смутена, а на 11 юни ще
е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 35%, за утре е 15%, а за 11 юни тя е 5%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 20%, за утре е 5%,
а за 11 юни е пренебрежима.
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В рамките на 3-дневната прогноза (9 - 11 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-09/10ч00мин (UT=07h00min)
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10 юни 2015г/15ч00мин: Геомагнитната активност постепенно стихва
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания от мощностния клас C. Измежду тях най-много се
откроява изригване с мощностен показател C6.0. То стана рано тази
сутрин и достигна максимум около 5ч30мин българско време в района на
групата петна 2365. "Спокойното" ниво на слънчевия рентгенов поток
е около B5. Избухване на малък протуберанс снощи около 23ч българско
време е наблюдавано в района на групата петна 2364. Засега все още
не е сигурно дали има изхвърлена коронална маса (CME), която да се
движи към Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите 2360, 2361, 2362 и 2366. В
южното полукълбо e само групата 2365. Най- развитата група петна
остава 2360. Нейният магнитен клас е "бета-гама". През последното
денонощие се наблюдава усилване на петната от нейната водеща част и
отслабване на тези от опашната й част. Останалите групи петна са
спокойни или отслабват. Областта 2360, заедно с 2362 са потенциални
източници за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 10 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 110 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 78(по данни от 20 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 131.
Днес, утре и на 12 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на ден (за 10, 11
и 12 юни). Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре
ще е 135, а на 12 юни ще бъде около 130.

864

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH
HSS-ефект) скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие
остана завишена и се колебаеше в диапазона 600- 650 км/с. В момента
тя е приблизително 600 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
беше в диапазона (между -5 и
+5nT). В момента Bz е равна приблизително равна на нула.
Днес, утре и на 12 юни във връзка с отслабването на влиянието на
короналната дупка обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство постепенно ще се успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои, предимно полярни райони имаше
геомагнитни смущения. Регистрирана беше и аврорална активност. Над
България геомагнитната обстановка е спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между смутена и активна. Утре тя
ще е между спокойна и смутена, а на 12 юни ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%,
за утре е 15%, а за 12 юни тя е 5%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, за утре е 5%, а за
12 юни е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (10 - 12 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-10/15ч00мин (UT=12h00min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/06/01-2015/06/07)
Волфовото число за седмицата 25- 31 май 2015г

е 21 + 19/-7

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен
клас M ще е между много ниска и ниска, а за големи изригвания от
клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции ще е много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде между ниска и умерена.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 10 до
40. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде близо до обичайния
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
смутена.

между спокойна и

а 27 и 28 май Земята се намираше в сектор със сложна структура на
междупланетното магнитно поле и знакът непрекъснато се изменяше от
"+" на "-" и обратно. От 28 май тя е сектор на междупланетното
магнитно поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница с
преход "+/-" Земята ще пресече на 7 юни.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-01/19ч30мин (UT:16h30min)
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11 юни 2015г/10ч30мин: Към Земята се движи слънчев плазмен

облак: утре следобяд - геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
десетина изригвания от мощностния клас C. Техни източници бяха
районите на групите петна 2360, 2365, 2366 и една новоизгряваща
активна област, близо до югоизточния край на слънчевия диск. Найсилното сред тях беше с мощностен показател C4.6. То стана днес
призори около 5ч30мин българско време в района на групата петна
2360. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток бавно се покачва и
през последните вяколко часа е между B8 и C1.0. Според анализа на
движението на изхвърления през нощта на 9 срещу 10 юни плазмен облак
неговата траектория преминава в близост до Земята. Очаква се той да
се сблъска със земната магнитосфера утре рано следобяд. През
последните 24 часа не са наблюдавани нови изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока към Земята.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2360, 2361, 2362 и 2366. В
южното полукълбо e само групата 2365. Най- развитата група петна е
2360. Нейният магнитен клас е "бета-гама". През последното денонощие
нарастване се наблюдава при групате 2365 и 2366. Останалите групи
петна са стабилни или отслабват. Областите 2360 и 2366 са
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 11 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 105 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 68 (по данни от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 135.
Днес, утре и на 13 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M е по 15% на ден (за 11, 12
и 13 юни). Вероятността за голямо изригване от клас X, както и
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за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Радиоиндексът F10.7 утре
и на 13 юни ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на слънчева коронална дупка в геоефективна позиция (CH
HSS-ефект) скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие
остана завишена и се колебаеше в диапазона 550- 650 км/с. В момента
тя е приблизително 600 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
беше в диапазона (между -5 и
междупланетното магнитно поле (ММП)
+5nT). В момента Bz е приблизително равна на -3nT.
Под влияние на стихващ CH HSS-ефект днес и утре до обяд скоростта на
слънчевия вятър постепенно ще спада. Утре рано следобяд се очаква до
Земята да достигне плазмен облак, изхвърлен от Слънцето през нощта
на 9 срещу 10 юни. Според числения модел на слънчевия вятър (WSA
Enlil) скоростта на слънчевия вятър ще достигне 600-700 км/с.
Обстановката ще остане активна и на 13 юни, но постепенно ще се
успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над някои полярни райони имаше геомагнитни
смущения.
Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.

Сияние над провинция Алберта (Канада)
(снимка Дарлин Танер; solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Утре тя
ще е между спокойна и активна, включително и до ниво на малка
планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал G1) (***!!!***). Вероятността
за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 15%, а за утре
и за 13 юни тя е по 35% на ден. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за днес е 5%, за утре е 25%, а за 13 юни е
10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (11 - 13 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
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бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-11/10ч30мин (UT=07h30min)
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12 юни 2015г/11ч00мин: Едно импулсно изригване със средна
мощност(M1.0)и над 20 слаби изригвания. Днес се очаква слаба
геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена.
Импулсно изригване със средна мощност с показател M1.0 стана вчера
около обяд в 11ч50мин българско време. Негов източник беше
новоизгрялата на югоизточния край на слънчевия диск активна област
2367. Същият активен център беше източник и на близо 20 изригвания
от слабия мощностен клас C. Сред тях имаше и едно със "суб-средна"
мощност (C8.7). Още няколко C-изригвания имаше в областите 2360,
2361 и 2362. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME)
по посока към Земята.

Импулсно M1.0-изригване от активната
област AR12367 (2367) на 11 юни 2015г
(SDO/AIA)
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладават петната в
северното полукълбо. Там са групите петна 2360, 2361, 2362 и 2366. В
южното полукълбо са 2365 и регистрираната снощи група петна 2367. От
магнитен клас "бета-гама" са областите 2360 и 2366. През последното
денонощие бе регистрирано нарастване и на петната в тях. От друга
страна групите 2361 и 2362 отслабват. Тъй като са магнитно
нестабилни те проявиха и слаба еруптивна активност. Групата петна
2365 засега е стабилна и спокойна. Областите 2360 и 2366 (по наше
мнение и 2367)са потенциални източници за изригвания от средния
мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 12 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 101 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 82 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 136.
Днес, утре и на 14 юни слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
25% на ден (за 12, 13 и 14 юни). Вероятността за голямо изригване
от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима.
Радиоиндексът F10.7 утре ще е 140, а на 14 юни ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
(CH HSSПод затихващото влияние на слънчева коронална дупка
ефект) скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие
остана завишена, но с тенденция към траен спад. От приблизително 600
км/с вчера сутринта, днес тя намаля до 460-470 км/с. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 460 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в
тесен диапазон около нулаата (между -4 и +2nT). В момента Bz е
приблизително равна на +0.5nT.
Под влияние на стихващ CH HSS-ефект днес сутринта и до ранния
следобяд скоростта на слънчевия вятър постепенно ще спада. По-късно
през деня се очаква до Земята да достигне плазмен облак, изхвърлен
от Слънцето през нощта на 9 срещу 10 юни. Според числения модел на
слънчевия вятър (WSA Enlil) скоростта на слънчевия вятър ще достигне
около 650 км/с. Обстановката ще остане активна и утре и на 14 юни,
но постепенно ще се успокоява. (По наше мнение на 14 юни е възможно
допълнително слабо активизиране, свързано със следваща коронална
дупка в геоефективна позиция).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над България геомагнитната обстановка също
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беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
включително и до ниво на малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;бал
G1) (***!!!***). Утре тя ще е между спокойна и активна, а на 14 юни
ще е между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения
на средни ширини за днес и за утре е по 35% на ден, а за 14 юни тя
е 40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 25%, за утре е 10%, а за 14 юни е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (12 - 14 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-12/11ч00мин (UT=08h00min)

872

13 юни 2015г/11ч45мин: Активните области AR12360 и AR12367
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Активните области 2360, 2362 и 2367 генерираха голям брой (около 15)
слаби изригвания (клас C). Сред тях се откроява едно с мощностен
показател ~ C9, което стана снощи около 3ч българско време в района
на групата петна 2360. Не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока към Земята. Слънчевият рентгенов поток се
колебаеше в много широки граници поради многобройните изригвания, а
"базисното" му ниво беше около B8.0-C1.0.
На слънчевия диск има 5 групи петна. Лек превес по площ имат петната
в южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2360,2362
и 2366. В южното полукълбо са 2365 и 2367. Единично петно, което би
могло евентуално да бъде и нова област се е формирало в
непосредствена близост до 2365. От магнитен клас "бета-гама" са
областите 2360 и 2366. През последното денонощие групите петна 2360
и 2367 нарастнаха по площ. Това е по-добре изразено при 2367. Между
двете главни петна в тази група се появиха допълнително няколко
нови. Наблюдава се и усложняване на магнитната структура, въпреки,
че засега магнитния й клас остава "бета". Групата петна 2365 е
стабилна и спокойна. Областите 2360, 2366, 2365 и 2367 са
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M.
2360 вече има и слаб потенциал за голямо изригване от клас X, както
и за протонна (СЕЧ) ерупция. Трябва обаче да се има предвид, че
областта 2360 е вече близо до западния лимб и ще залезе през
следващите 48 часа.Във връзка с това геоефективността на
изригванията от 2360 и свързаните с тях съпътстваащи явления не
може да се очаква да бъде висока.

Активните области AR12360 (горе вдясно) и
AR12367 (долу вляво) на 13 юни 2015г
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Слънчевият диск на 13 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 96 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е около 75 (по наша груба оценка). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 136.
Днес, утре и на 15 юни слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е по
30% на ден за днес и утре, а за 15 юни тя е 20%. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
по 5% за днес и утре, а е пренебрежима за 15 юни. Радиоиндексът
F10.7 утре ще е 135, а на 15 юни ще бъде около 130. Прогнозираният
спад на слънчевата активност за 3-тия ден (15 юни) е във връзка с
предстоящия залез на активната област AR12360 (2360).
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
От промените в параметрите на слънчевия вятър и междупланетното
магнитно поле (МПП) през последното денонощие се вижда, че
очакнаната среща на слънчевия плазмен облак със Земята изглежда се е
случила вчера следобяд, но ефектът е значително по-слаб от
очаквания. От друга страна все още действа отслабващ CH HSS-ефект,
свързан със слънчева коронална дупка. Скоростта на слънчевия вятър
беше между 450 и 550 км/с. В момента тя е около 510 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП)
се колебаеше в тесен диапазон около нулаата (между -3 и
+4nT). В момента Bz е приблизително равна на -3nT.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
бъде все още повлияна от отминаващия слънчев плазмен облак, но с
тенденция към успокояване. Утре скорростта на слънчевия вятър отново
ще започне да нараства поради навлизането на Земята в зоната на
влияние на дългоживуща магнитно активна област на Слънцето (CIRефект) (CIR- Co-rotating Interaction Region), която предхожда
слънчева коронална дупка с положителна полярност
и свързан с нея
CH HSS - ефект. Ще има условия за планетарни геомагнитни смущения,
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както и за местни геомагнитни бури над полярните райони на Земята.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Геомагнитни смущения бяха регистрирани над
отделни станции. Над България геомагнитната обстановка беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна. Утре тя
ще е между смутена и активна, а на 15 юни ще е между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 35%, за утре е 40%, а за 15 юни тя е 25%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 10%, за утре е
15%, а за 15 юни е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (13 - 15 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е много
малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-13/11ч45мин (UT=08h45min)
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14 юни 2015г/13ч15мин: Две изригвания със средна мощност и

планетарно геомагнитно смущение
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Две
изригвания със средна мощност (M1.1 и M2.2) станаха в района на
залязващата група петна 2360. Те достигнаха своите максимуми
съответно вчера около обяд в 11ч50мин и късно снощи около 02ч50мин
българско време. Същата активна област беше източник и на между 12 и
15 изригвания от слабия мощностен клас C. Не са регистрирани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока към Земята. (В случая
трябва да се има предвид, че коронографите на спътника SOHO не са
предавали изображения вчера в продължение близо на половин
денонощие.) Слънчевият рентгенов поток се колебаеше в много широки
граници поради многобройните изригвания, а "базисното" му ниво беше
около B8.0-C1.0.

M2.2- изригване в активната област
AR12360 (2360) на 14 юни 2015г (SDO)
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора
са групите петна 2360,2362, 2366 както и една нова малка група близо
до централния меридиан на слънчевия диск. В южното полукълбо са
2365,2367 и регистрираната снощи 2368. Другата новорегистрирана през
последните 24 часа група петна 2369 към момента вече не се вижда. От
магнитен клас "бета-гама" е групата петна 2366. Тъй като областта
2360 е вече на самия западен край на слънчевия диск, то нейната
магнитна структура не е добре видима. Голямата й еруптивна активност
обаче подсказва, че реалният й магнитен клас най-вероятно е (поне)
"бета-гама". Освен за изригвания от клас M областта 2360 има и слаб
потенциал за голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ)
ерупция. Групата петна 2367 нарастна допълнително през последното
денонощие откъм площ и брой петна, но магнитната й струкутра остава
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биполярна (клас "бета"). Останалите групи петна са стабилни или в
процеес на бавно отслабване.

Слънчевият диск на 14 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 97 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 70 (по данни от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 134.
Днес, утре и на 16 юни слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
утре е 30%, а за 16 юни тя е 20%. Вероятността за голямо изригване
от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по 5% за днес и
утре, а е пренебрежима за 16 юни. Радиоиндексът F10.7 утре и на 16
юни ще бъде около 125. Прогнозираният спад на слънчевата активност
за утре и за 16 юни е във връзка с предстоящия залез на активната
област AR12360 (2360).
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на дългоживуща слънчева магнитно активна област и
последващ CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка н
геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър и междупланетното
магнитно поле (МПП) през последното денонощие нарастна средно с
около 80-100 км/с спрямо вчера сутринта. В момента тя е
приблизително 560 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между
-8 и +5nT. В момента Bz е приблизително равна на +5nT. Завишената
скорост на слънчевия вятър в съчетание с умеренитее колебания на ММП
през последното денонощие доведоха до слаба геомагнитна активност.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
бъде все още умерено смутена. Утре и на 16 юни във връзка със
стихването на CH HSS- ефекта ще настъпи постепенно успокояване.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена. На
два пъти (между 3ч и 6ч и между 9ч и 12ч българско време) 3-часовият
Kp-индекс достигна бал 4 (планетарна суббуря). Над България
геомагнитната обстановка беше смутена призори между 3ч и 6ч.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна. Утре и
на 16 юни тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е 25%, а за 16 юни тя
е 20%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за
днес е 15%, а за утре и за 16 юни тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (14 - 16 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е много
малка.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-14/13ч15мин (UT=10h15min)
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15 юни 2015г/10ч30мин: Малка планетарна геомагнитна буря

(Kp=5;бал G1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена
благодарение на M2- изригването вчера около обяд. За него съобщихме
в нашия вчерашен редовен бюлетин. Имаше и още няколко изригвания от
клас C. Техни източници бяха областите 2362, 2365 и 2367. Избухване
на голям протуберанс, продължило няколкко часа е наблюдавано вчера
сутринта и около обяд близо до източния край на слънчевия диск.
Регистрираното по коронографските изображения от спътника SOHO
изхвърляне на коронална маса (CME) се движи предимно на североизток
и встрани от посоката към Земята. Спокойното ("базисно") ниво на
слънчевия рентгенов поток през последните часове е около B8.
На слънчевия диск има 4 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладават петната в южното полукълбо. На север от екватора е
само регистрираната снощи група петна 2370. Двете области 2362 и
2366 са изгубили петната си и вече се виждат като факелнни полета. В
южното полукълбо са 2365,2367, 2368 и една малка нова група близо до
западния край на слънчевия диск. Групата петна 2367 продължава да
нараства. Магнитният й клас е вече "бета-гама". Тя е потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клаас M. Въпреки, че
вече е малко зад западния лимб областта 2360 все още представлява
значителен потенциален източник за изригвания от клас M. Тя е и слаб
потенциален източник за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция.

Слънчевият диск на 15 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 117 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 37 (по данни от 5 наблюдения; те са коригирани около 30
минути след официалното публикуване на бюлетина). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 131.
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Днес, утре и на 17 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за днес е 30%, за утре е
20%, а за 17 юни тя е 15%. Вероятността за голямо изригване от
клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е 5% за днес, а за утре
и за 17 юни тя е около и под 1%. Радиоиндексът F10.7 утре ще е 120,
а на 17 юни ще бъде около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на дългоживуща слънчева магнитно активна област и CH
HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка в геоефективна
позиция, скоростта на слънчевия вятър през последното денонощие
беше сравнително висока (между 450 и 640 км/с). В момента тя е
приблизително 580 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в доста широкия
диапазон между -8 и +10nT. В момента Bz е приблизително равна на 1nT. Завишената скорост на слънчевия вятър в съчетание със
значителните колебания на ММП през последното денонощие станаха
причина за слаба планетарна геомагнитна буря (Kp=5)вчера рано
следобяд .
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
все още ще бъде активна, но постепенно ще се успокоява през
следващите два дни (16 и 17 юни).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна,
включително достигна и до ниво на малка планетарна геомагнитна буря
вчера около обяд между 12ч и 15ч българско време. Тогава 3-часовият
планетарен Kp- индекс беше с бал 5. Над България геомагнитната
обстановка остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна. Утре тя
ще е между спокойна и смутена, а на 17 юни ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за днес е 30%,
за утре е 20%, а за 17 юни тя е 10%. Вероятността за малка
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 15%, за утре е 5%, а за
17 юни е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (15 - 17 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-15/10ч30мин (UT=07h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/06/08-2015/06/15)
Волфовото число за седмицата 1- 7 юни 2015г

е 58 + 31/-18

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е ниска,
а за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
ще е много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Прогнозираните
стойности на Волфовото число са в границите от 20 до 60.
Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта се
очаква да бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде близо до обичайния
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
В началото на седмицата (8 и 9 юни )под влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция и свързан с нея
CH
HSS-ефект геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и
активна, включително е възможна и малка планеетарна геомагнитна
буря (Kp=5; бал G1). След това до края на седмицата тя ше бъде между
спокойна и смутена.
От 2 юни Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно поле
(ММП) със знак "-". Следващата секторна граница с преход "-/+"
Земята ще пресече на 13 юни.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-10/21ч30мин (UT:18h30min)
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16 юни 2015г/12ч30мин: Планетарно геомагнитно смущение
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в мощностния диапазон C1.0-C2.5. Техни източници
бяха областите 2362, 2365, 2368, 2369 както и новоизгрялата на
североизточния край на слънчевия диск 2371. Коронографите на борда
на спътника SOHO са регистрирали няколко изхвърляния на коронална
маса (CME), но нито едно от тях не се движи по посока на Земята.
Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е между
B8.0-C1.0.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2369, 2370 и
новоизгрялата на североизточния край на диска 2371. В южното
полукълбо са 2365 и 2367. Групата петна 2367 изгуби "гама"компонентата си и слезе до биполярния магнитен клас "бета". Тя обаче
се задържа сравнително голяма по площ. Ето защо 2367 е потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M, както и на едно
голямо изригване от клас X.

Слънчевият диск на 16 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 107 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 62 (по данни от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 135.
Днес, утре и на 18 юни слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за днес е 30%, за утре е
20%, а за 18 юни тя е 15%. Вероятността за голямо изригване от
клас X е 5% за днес, а за утре и за 18 юни тя е около и под 1%.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за целия
период на прогнозата (16, 17 и 18 юни). Радиоиндексът F10.7 утре ще
е 125, а на 18 юни ще бъде около 120.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка
в геоефективна позиция, скоростта на слънчевия вятър през
последното денонощие остана сравнително висока (между 480 и 580
км/с), но с тенеденция към плавно спадане. В момента тя е
приблизително 490 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше между -5 и +3nT.
Като боща продължителност по време преобладаваха стойностите с
отрицателен знак (ориентация на юг) В момента Bz е приблизително
равна на -0.5nT. Завишената скорост на слънчевия вятър създаде
предподнавки за кратко планетарно геомагнитно смущение (суббуря).
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
все още ще бъде активна, но постепенно ще се успокоява през
следващите два дни (17 и 18 юни).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Вчера следобяд между 15ч и 18ч българско
време 3-часовият планетарен Kp- индекс беше с бал 4 (планетарна
суббуря). Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и активна,
включително е възможна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5;
бал G1). Утре тя ще е между спокойна и смутена, а на 18 юни ще е
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за
днес е 40%, за утре е 20%, а за 18 юни тя е 10%. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е 5%,
а за 18 юни е около и под 1%.
В рамките на 3-дневната прогноза (16 - 18 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-16/12ч30мин (UT=09h30min)
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17 юни 2015г/11ч00мин: Групата петна AR12371(2371)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в ниската част на клас C. Сред тях се откроява
изригване с мощностен показател C3.0-C3.1. Негов източник е областта
2371 в североизточната част на слънчевия диск. То достигна своя
максимум през нощта около 03ч15мин българско време. Коронографите на
борда на спътника SOHO са регистрирали няколко изхвърляния на
коронална маса (CME). Техните източници обаче са близо до краищата
на слънчевия диск и нито едно от тях не е геоефективно. Спокойното
("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е между B9.0-C1.0.
На слънчевия диск има 4 групи петна. По площ преобладават петната в
южното полукълбо. На север от екватора са групите петна 2369 и 2371.
В южното полукълбо са 2365 и 2367. Групата петна 2367 намаля малко
по площ, но възстанови магнитния си клас "бета-гама". Засега
групата петна 2371 е от магнитен клас "бета". По площ обаче
изглежда, че тя леко нараства . Засега 2367 е най-значителният
потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас M. Тя
има слаб потенциал и за едно голямо изригване от клас X. Другите
области, които могат да генерират M-изригвания са 2365 и 2371. (По
наше мнение еруптивният потенциал на областта 2371 постепенно ще
нараства през следващите дни. Освен това тя ще приближава видимия
централен меридиан на слънчевия диск и ще позицията й ще става все
по-геоефективна. Ето защо областта 2371 ше бъде най- интересният
обект за слънчев мониторинг до края на тази седмица.)

Групата петна AR12371 (2371) на 17 юни 2015г
(SDO)
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Слънчевият диск на 17 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 87 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 65 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 135.
Днес, утре и на 19 юни слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес и утре е по 30%,а за 19 юни тя е 20%. Вероятността за голямо
изригване от клас X за днес и утре е по 5%, а за 19 юни тя е около
и под 1%. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима за
целия период на прогнозата (17, 18 и 19 юни). Радиоиндексът F10.7
утре ще е 135, а на 19 юни ще бъде около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Под влияние на CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка
в геоефективна позиция, скоростта на слънчевия вятър през
последното денонощие все още остава завишена (между 480 и 550 км/с).
В момента тя е приблизително 510 км/с. Вертикалната (Bz) компонента
на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше между -5 и
+7nT. В момента Bz е приблизително равна на -5nT. Завишената
скорост на слънчевия вятър създаде предподнавки за геомагнитни
смущения над отделни райони на Земята.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
остане смутена. Успокояване ще настъпи утре и на 19 юни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
станции. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
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Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена. Утре и
на 19 юни тя ще е спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес е 20%, а за утре и за 19 юни тя е по 10% на
ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес
е 5%, а за утре и за 19 юни тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (17 - 19 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде около обичайния фон. Вероятността за радиационна буря е
пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-17/11ч00мин (UT=08h00min)

886

18 юни 2015г/13ч15мин: Продължително M- изригване от областта

2365. Слаба радиационна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена .
Намиращата се вече непосредствено зад югозападния край на слънчевия
диск област 2365 генерира късно през нощта продължително изригване
със средна мощност (видео). Неговата максимална фаза (M1.3) бе
достигната призори - в 04ч34мин българско време. Регистрирано е
изхвърляне на коронална маса (CME), което се движи на югозапад и
няма да достигне Земята. Изригването е било съпроводено и от
протонна (СЕЧ) ерупция. Доказателство за това е наблюдаваното бързо
покачване на потока на слънчевите протони с висока енергия (E>10MeV; СЕЧ)на геостационарна орбита от спътника GOES-13. СЕЧпотокът вече достиггна до прага на слаба радиационна буря (бал
S1)(***!!!***). Имаше и няколко изригвания в ниската част на клас C.
Техни източници са областите 2365, 2367 и 2371. Не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на Земята. Спокойното
("базисно") ниво на слънчевия рентгенов поток е около B7- B8.

M1.3-изригване от областта AR12365 на 18 юни
2015г(SDO)
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Изхвърляне на коронална маса (CME) на
18 юни (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск има 3 групи петна. Благодарение на бързо
нарастващата група 2371 По площ преобладават петната в северното
полукълбо. На север от екватора освен нея е и малката група петна
2369. След залеза на гпупата петна 2365 в южното полукълбо остана
само 2367. Двете области 2367 и 2371 са от магнитния си клас
"бета-гама". Засега групата петна 2371 е от магнитен клас "бета". И
двете са потенциални източници за изригвания от средния мощностен
клас M, но имат и слаб потенциал за голямо изригване от клас X. До
този момент и двете области са генерирали само слаби изригвания отт
клас C.

Вляво - областта AR12371 (2371) в бяла светлина;
магнитограма на областта AR12371
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вдясно -

Слънчевият диск на 18 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 94 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 60 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 138.
Днес, утре и на 20 юни слънчевата активност ще е между ниска и
умерена (по-скоро умерена). Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M( за утре и за 20 юни) е по 30%, а за голямо
изригване от клас X (за 18, 19 и 20 юни) е по 5% на ден.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция за утре и за 20 юни е
пренебрежима. (По наше мнение така дадените процентни вероятности от
Центъра за прогнози на космическото време в Боулдър са занижени и
най-вероятно през следващите часове ще бъдат актуализирани към повисоки стойности. Главен фактор за това ще бъде бързото радрастване
и усложняване на магнитната структура на областта 2371.)
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие влиянието на слънчевата коронална дупка ,
което действаше през последните няколко дни започна да затихва и
скоростта на слънчевия вятър е с тенденция към бавен и устойчив
спад. За последните 24 часа тя намаля от 500 на около 420 км/с, но
все още остава леко завишена спрямо спокойните нива. В момента е
приблизително 430 км/с. Вертикалната (Bz) компонента на
междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между
-6 и +6nT. В момента тя е около -1nT.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
продължи да се успокоява и тази тенденция ще продължи и утре и на 20
юни. На 3-тия ден (20 юни) обаче е възможно тя да бъде прекъсната
във връзка с пресичането от Земята на секторна граница на ММП с
преход "+/-".
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
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През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена в
среднопланетарен мащаб. Над отделни станции станции бяха
регистрирани и слаби местни геомагнитни бури. Над България
геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон до днес рано
сутринта. Скоро след M-изригването обаче то започна бързо да расте
и по обяд българско време достигна за кратко до ниво на слаба
радиационна буря (бал S1). В момента СЕЧ- потокът е в процес на
бавно спадане.
Днес, утре и на 20 юни геомагнитната обстановка ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (18 - 20 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен, но условията за слаба радиационна буря (S1)засега са в
сила само за днес. Ако няма нова слънчева протонна ерупция утре и на
20 юни СЕЧ - потокът постепенно ще спада. На 3-тия ден (20 юни) той
ще бъде вече близо до околофоновото си ниво.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-18/13ч15мин (UT=10h15min)
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18 юни 2015/23ч30мин: Продължително изригване със средна мощност

(M3.0) от областта AR12371 (2371)
Продължително изригване със средна мощност (M3.0) е регистрирано
тази вечер в района на групата петна 2371.
Максималната си фаза то достигна в 20ч32мин българско време. На
изображенията на коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO,
получени между 20ч15мин и 21ч00мин се вижда голямо изхвърляне на
коронална маса (CME) откъм източния лимб на Слънцето. Възможно е
движението на плазмения облак да е частично насочено към Земята.
Допълнитена инфомация ще бъде дадена в нашия редовен бюлетин утре
сутринта.

M3.0- изригване в областта AR12371
(2371) на 18 юни 2015г (SDO)
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-18/23ч30мин (UT=20h30min)
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19 юни 2015г/13ч15мин: Активната област AR12371 продължава бързо

да нараства. Очакват се нови средни и мощни изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена . Вчера
рано вечерта активната област 2371 генерира продължително изригване
със средна мощност (M3.0). То достигва своя максимум около 20ч30мин
българско време. Изригването беше съпроводено с мощно изхвърляне на
коронална маса(CME). Движението му е насочено предимно в
североизточно направление спрямо Земята. Предварителният анализ
обаче показва, че неговата периферия ще засегне земнатта
магнитосфера в неделя (21 юни). Наблюдавани са и няколко изригвания
от мощностния клас C. Техни източници са и двете видими понастоящем
групи петна 2367 и 2371. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия
рентгенов поток е около C1.0.

Изхвърляне на коронална маса (CME)на
18 юни 2015г (SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск има две групи петна. Групата 2371 в северното
полукълбо продължи да нараства и увеличи площта си още с около 60%
спрямо предния ден (18 юни). Тя вече надхвърля 800 милионни части от
слънчевия диск. По площ 2371 е вече над 2.5 по-голяма от групата
2367, която е в южното порукълбо. Магнитниата структура на 2371 също
продължава да се усложнява и магнитинят й клас е вече "бета-гамаделта". Областта 2367 запазва своя клас "бета-гама". И двете области
2367 и 2371 са сериозни потенциални източници за изригвания от
средния мощностен клас M. Те имат и потенциал за по едно голямо
изригване от клас X. По наше мнение областта 2371 е и потенциален
източник на протонна (СЕЧ) ерупция.
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Областта AR12371 (2371)на 19 юни 2015г горе - в бяла светлина;
долу - магнитограма
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Слънчевият диск на 19 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 82 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 56 (по данни от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 137.
Днес, утре и на 21 юни слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес и утре е по 70% на ден, а за 21 юни тя е 60%. Вероятността за
голямо изригване от клас X е по 15% за днес и утре, а за 21 юни тя е
10%. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10-15% за всеки
един от трите дни ( 19, 20 и 21 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 21 юни ще бъде около 145.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
диапазона 350-450 км/с, продължавайки плавно да спада. В момента тя
е приблизително 360 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на
се колебаеше в диапазона между
междупланетното магнитно поле (ММП)
-5 и +4nT като по-често беше отрицателна (т.е. ориентирана на юг). В
момента Bz е около -3.5nT.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
е почти спокойна и се очаква и утре и на 21 юни тя да остане такава.
За утре обаче се допуска слаба активизация във връзка с пресичането
от Земята на секторна граница на ММП с преход "+/-". На 21 юни до
нашата планета може да достигне плазмения облак (CME), изхвърлен
снощи от Слънцето в резултат от M3.0-изригване в района на групата
петна 2371. Засега обаче това все още не е достатъчно сигурно.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) беше
около или малко над прага на слаба радиационна буря (бал S1). В
момента СЕЧ-потокът плавно спада и вече е с окколо 15-20% под прага
S1 и около 70-80 пъти по-висок от обичайния фон.
Днес, утре и на 21 юни геомагнитната обстановка ще е спокойна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по 10% за
всеки един от трите дни. Вероятността за малка геомагнитна буря на
средни ширини е пренебрежима. По-сериозно обстановката може да се
промени през 3-тия ден (21 юни)в случай, че до Земята достигне
споменатият по-горе слънчев плазмен облак.
В рамките на 3-дневната прогноза (19 - 21 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен, но под прага S1 за слаба радиационна буря. В случай,
че няма нова слънчева протонна (СЕЧ) ерупция към края на 21 юни той
ще бъде близо до обичайния фон.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-19/13ч15мин (UT=10h15min)
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20 юни 2015г/12ч00мин: Към Земята се движат два слънчеви

плазмени облака
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Преди
около един час активната област 2371 генерира изригване със средна
мощност (M1.0). То достигна максимума си приблизително в 10ч50мин
българско време. Вчера около обяд областта 2371 беше източник и на
друго изригване с показател C8. То достигва своя максимум около
12ч30мин българско време. През изминалите 24 часа имааше общо 7-8
изригвания от клас C. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия
рентгенов поток е между B6 и B8.
Вчера приблизително по обяд българско време е регистрирано
изхвърляне на коронална маса (CME), чийто източник е в югоизточната
част на слънчевия диск. Последният числен модел на слънчевия вятър
(WSA Enlil) показва, че изхвърленият плазмен облак ще достигне до
Земята сутринта на 23 юни (вторник).(Същият модел показва, че един
ден по-рано, т.е. на 22 юни, до Земята ще достигне фронтът на
изхвърления на 18 юни от Слънцето плазмен облак в резултат на M3изригването от областта 2371.)
На слънчевия диск са двете групи петна 2371 в северното и 2367 в
южното полукълбо. Групата 2371 в северното полукълбо, която е
значително по-голямата, продължи да нараства и достигна около 1000
милионни части от слънчевия диск. Вероятно тя вече се вижда и с
нвъоръжено око,НО... ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЛЗВАЙТЕ ОЧИЛА ЗА СЛЪНЧЕВО
ЗАТЪМНЕНИЕ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ РЕШИТЕ ДА Я НАБЛЮДАВАТЕ !!!. ПРИ НАБЛЮДЕНИЕ
С ТЕЛЕСКОП, ПОЛЗВАЙТЕ БЯЛ ЕКРАН ВЪРХУ, КОЙТО СЕ ПРОЖЕКТИРА СЛЪНЧЕВИЯ
ДИСК ИЛИ ФАБРИЧНО ИЗРАБОТЕН ФИЛТЪР, КОЙТО СЕ ПОСТАВЯ ПРЕД ОБЕКТИВА И
НИКОГА ЗАД ОКУЛЯРА!
Магнитният клас на 2371 е "бета-гама-делта".
Областта 2367 запазва своя клас "бета-гама". Тя явно показва
тенденцияя към отслабване. И двете области 2367 и 2371 са сериозни
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M. Те
имат и потенциал за по едно голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция. (Според оценката на Центъра за прогнози на
космичееското време в Боулдър 5% вероятност за протонна ерупция има
само за 2367, но по наше мнение 2371 също не бива да бъде
подценявана.)

Областта AR12371 (2371)на 20 юни 2015г:горе - в бяла светлина;
долу - магнитограма
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Слънчевият диск на 20 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 74 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 51 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 135.
Днес, утре и на 22 юни слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес и утре е по 70% на ден, а за 22 юни тя е 60%. Вероятността за
голямо изригване от клас X е по 15% за днес и утре, а за 22 юни тя е
10%. Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% за всеки един
от трите дни ( 19, 20 и 22 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 22 юни ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 340-380 км/с. В момента тя е приблизително 340
км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
поле (ММП)
се колебаеше предимно в много тесен диапазон между -2 и
+2nT и само вчера за много кратко време се покачи до +4nT. В момента
Bz е около -0.5nT.

897

Параметри на слънчевия вятър съгласно числения модел
WSA Enlil за периода 18-28 юни 2015г. С червени стрелки
са показани прлиблизителните моменти на достигане до
Земята на двете изхвърляния на коронална маса, съответно
от M3- изригването на 18 юни(CME1) и явлението от 19 юни
(CME2). В резултат от двете срещи концентрацията на
слънчевия вятър в околностите на Земята ще нарастне спрямо
първоначалните си стойности средно с около 8-10 пъти в
течение на 1-1.5денонощия на 22 и на 23 юни.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще е почти спокойна. През нощта на 21 срещу 22 юни или
сутринта на 22 юни до нашата планета ще достигне плазмения облак
(CME), изхвърлен от Слънцето на 18 юни в резултат от M3.0-изригване
в района на групата петна 2371. Във връзка с това се очаква на 22
юни геомагнитната обстановка да се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше сmпокойна в
среднопланетарен мащаб. Смутени периоди имаше само над отделни
райони. Над България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
завишен, но значително под прага слаба радиационна буря (бал S1). В
момента той е приблизителнно 8-10 пъти над обичайния фон и
продължава трайно и плавно да спада
Днес и утре геомагнитната обстановка ще е спокойна, а на 22 юни ще е
между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 5% за днес и утре, а за 22 юни е 40%. Вероятността за
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малка геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима за днес и
утре, а за 22 юни тя е 25%. За 22 юни има около 10% вероятност за
планетарна геомагнитниа буря със средна мощност (Kp=6; бал
G2)(***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (20 - 22 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен, но значително под прага S1 за слаба радиационна буря.
В случай, че няма нова слънчева протонна (СЕЧ) ерупция още утре или
на 22 юни той ще бъде близо до обичайния фон.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-20/12ч00мин (UT=09h00min)
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21 юни 2015г/12ч30мин:

Две нови изригвания със средна мощност
(M2.0 и M2.6) от областта AR12371.Нов плазмен облак се движи
към Земята?
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Две
изригвания със средна мощност през интервал от около един час
станаха днес призори българско време. Техните максимуми (M2.0 и
M2.6)бяха достигнати съответно в 3ч45мин - 04ч и 5ч30мин българско
време. На едно от последните публикувани до този момент изображения
от коронографа LASCO_C2 на борда на спътника SOHO ясно се вижда
изхвърляне на коронална маса (CME)от тип "пълно хало". Това
означава, че с много голяма вероятност изхвърленото вещество се
движи към Земята и ще я достигне към 24 юни.(Засега обаче все още
няма данни за скоростта на плазмения облак, така че този наш извод е
предварителен.) Приблизително в 7ч българско време започна ново
нарастване на потока на слънчевите проотни с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ), което е индикация,че изригването е било съпроводено
и от протонна ерупция. През изминалите 24 часа имаше и 3-4
изригвания от клас C. Спокойното ("базисно") ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B6.

М2.6-изригване в активната област AR12371
(2371) на 21 юни 2015г (SDO)

900

Радиоизображение на Слънцето на честота
f=17GHz, приблизително в момента на
M2.6-изригването на 21 юни 2015г
(Радиоастрономическа обсерватопия
Нобеяма, Япония; NRO)

Изхвърляне на коронална маса (CME)на
21 юни 2015г около 5ч българско време
(SOHO/LASCO_C2)
На слънчевия диск са двете групи петна 2371 в северното и 2367 в
южното полукълбо. По площ на петната групата 2371 е около 4 пъти
по-голяма от 2367. Тя продължи да нараства и вече надхвърля 1100
милионни части от слънчевия диск. Магнитният клас на 2371 е "бетагама-делта". През последните две денонощия броят и площите на
малките петна, намиращи се между водещата и опашната част на
групата значително намаляха. Това показва тенденция за структурно
разделяне на двете части на тази област. Областта 2367 запазва своя
клас "бета-гама". Тя продължава да намалява по площ. И двете
области 2367 и 2371 са сериозни потенциални източници за изригвания
от средния мощностен клас M. Те имат и потенциал за по едно голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция.
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Групата петна AR12371 (2371) на 21 юни 2015г
(SDO/HMI)

Слънчевият диск на 21 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 89 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 50 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 134.
Днес, утре и на 23 юни слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
утре е 70%, а за 23 юни тя е 60%. Вероятността за голямо изригване
от клас X е по 15% за днес и утре, а за 23 юни тя е 10%.
Вероятността за протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% за утре и за 23
юни. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 135, а на 23 юни ще бъде
около 130.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър беше в
спокойния диапазон 270-340 км/с. В момента тя е приблизително 280
км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно
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поле (ММП)
беше почти непрекъснато близка до нулата с незначителни
колебания около нея. И в момента Bz е почти равна на 0.
Днес спокойната обстановка в близкото до Земята междупланетно
пространство ще се запази. През тази нощ или утре сутринта обаче
нашата планета ще срещне изхвърления на 18 юни от Слънцето в
резултат от M3.0-изригване плазмен облак, а на 23 юни ще срешне друг
слънчев плаазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 19 юни около обяд
българско време. В резултата от тези събития геомагнитната
обстановка утре и на 23 юни ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше сmпокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
започна да нараства тази сутрин в резултат от двете M-изригвания.
Засега той е значително под прага на слаба радиационна буря (бал
S1) и около 30 пъти над обичайния фон.
Днес геомагнитната обстановка ще е спокойна. Утре и на 23 юни тя ще
е между спокойна и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал
G1)(***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини е по 5% за днес и по 40% за утре и за 23 юни. Вероятността за
малка геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима за днес, а за
утре и за 23 юни тя е по 25% на ден.. За утре и за 23 юни има около
5-10% вероятност за планетарна геомагнитниа буря със средна мощност
(Kp=6; бал G2)(***!!!***).
В рамките на 3-дневната прогноза (21 - 23 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Възможно е днес той да достигне прага на слаба
радиационна буря (бал S1). В случай, че няма нова слънчева протонна
(СЕЧ) ерупция той още утре ще започне да спада .
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-21/12ч30мин (UT=09h30min)
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22 юни 2015г/10ч45мин: Умерена слънчева активност и радиационна

буря (бал S2). Днес се очаква мощна геомагнитна буря (Kp=7;бал
G3)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Имаше
две импулсни изригвания със средна мощност с източвик областта 2367.
Първото от тях достигна максимума си (M3.8)вчера по обяд около
12ч50мин българско време. Второто (M1.1)стана вечерта и максималната
му фаза бе достигната в 21ч20мин българско време. През изминалите 24
часа имаше и 7-8 слаби изригвания в районите на групите петна 2367 и
2371. На базата на най-новия числен модел на слънчевия вятър (WSA
Еnlil)се потвърди, че свързаното с вчерашното M2.6-изригване в
областта 2371 изхвърляне на коронална маса (CME) ( наблюдавано като
о"пълно хало" върху изображенията от коронографите LASCO_C2/C3) се
движи към Земята и ще се срещне със земната магнитосфера ОЩЕ ДНЕС 22
ЮНИ следобяд българско време. Второто средно мощно (M1) изригване
от областта 2367 бе съпроводено с протонна ерупция и тя доведе до
допълнително покачване на потока на слънчевите проотни с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационана орбита, достигайки до
средна радиационна буря (бал S2). Спокойното ("базисно") ниво на
слънчевия рентгенов поток е около B7-B8.

Импулсно M3.8- изригване от областта
AR12367(2367) на 21 юни 2015г (SDO)
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Изхвърляне на коронална маса (CME) от
тип "пълно хало" на 21 юни 2015г, в
резултат от N2.6-изригване в слънчевата
активна област AR12367 (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск са двете групи петна 2371 в северното и 2367 в
южното полукълбо. По площ на петната групата 2371 е около 5-6 пъти
по-голяма от 2367. Тя продължи да нараства и почти достигна 1200
милионни части от слънчевия диск. Магнитният клас на 2371 е "бетагама-делта". Областта 2367 запазва своя клас "бета-гама". Тя
продължава да намалява по площ. И двете области 2367 и 2371 са
сериозни потенциални източници за изригвания от средния мощностен
клас M. Те имат и потенциал за по едно голямо изригване от клас X,
както и за протонни (СЕЧ) ерупции.

Слънчевият диск на 22 юни 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 79 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е около 50 (по наша предварителна оценка). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 128.
Днес, утре и на 24 юни слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M е
75%,за голямо изригване от клас X е 20%, а за протонна (СЕЧ)
ерупция е 20% за всеки един от трите дни (22, 23 и 24 юни).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 130, а на 24 юни ще бъде
около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър започна да
нараства. Първоначално до около 19ч българско време тя беше
приблизително постоянна около 280 км/с. След това почти
"скокообразно" достигна 350 км/с. После продължи плавно да нараства,
достигайки към този момент стойност 400 км/с. Вертикалната (Bz)
беше почти
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП)
непрекъснато близка до нулата до 19ч българско време, а след това
започнаха чести колебания от по няколко нанотесли ту в положителна,
ту в отрицателна посока. Тази сутрин за кратко Bz достигна до
максимални отрицателни стойности от -9 до -10nT. Такова поведение
на слънчевия вятър и ММП съответства на приближаващ към Земята
голям слънчев плазмен облак.
Днес, утре и на 25 юни под комбинираното влияние на достигащите до
Земята слънчеви плазмени облаци, изхвърлени от Слънцето на 18, 19 и
21 юни обстановката в близкото до междупланетно пространство ще
бъде силно дестабилизирана. Това ще създаде предпоставки за
геомагнитна активност, включително и за мощна планетарна геомагнитна
буря (Kp=7;бал G3).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
Планетарният 3-часов Kp-индекс достигна бал 4 вчера вечерта между
18ч и 21ч българско време. През този период обстановкката над
България също беше смутена.
След снощното M1- изригване от областта 2367 потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) достигна до ниво на средна
радиационна буря (бал S2)(***!!!***) . Това стана снощи, скоро след
полунощ българско време и засега се задържа около това ниво.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия на
геостацонарна орбита между 20 и 22 юни (~ 12ч
бълг.време) 2015г (NOAA/SWPC/GOES-13)
Днес, утре и на 24 юни геомагнитната обстановка ще е активна. Днес
се очаква тя да достигне до ниво на планетарна геомагнитна буря със
средна или голяма мощност (Kp=6 или 7; бал G2 или G3)(***!!!***).
Утре обстановката ще бъде между смутена и геомагнитна буря с голяма
мощност (Kp=7), а на 24 юни ще е между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 15% за днес,
30% за утре и 25% за 24 юни. Вероятността за малка геомагнитна буря
на средни ширини е 35% за днес, 40% за утре и 5% за 24 юни.
Вероятността за геомагнитна буря със средна мощност (Kp=6; бал
G2)(***!!!***). за днес е 50%, за утре е 25%, а за 24 юни е около и
под 1%. Днес, утре и на 24 юни се очаква мощна аврорална активност
над полярните райони на Земята.
В рамките на 3-дневната прогноза (22 - 24 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Днес той ще бъде около прага S2 за средна радиационна
буря (бал S1) или в диапазона за слаба радиационна буря (между S1 и
S2). В случай, че няма нова слънчева протонна (СЕЧ) ерупция той още
утре ще започне да спада.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-22/10ч45мин (UT=07h45min)

907

"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/06/15-2015/06/22)
Волфовото число за седмицата 8- 14 юни 2015г

е 64 + 9/-6

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде ниска.
Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M ще е ниска,
а за големи изригвания от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции
ще е много ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Прогнозираните
стойности на Волфовото число са в границите от 20 до 60.
Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде много висок в началото на седмицата (15-17 юни). След това до
неделя (21 юни) включително той ще бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) през седмицата ще бъде близо до обичайния
фон. Вероятността за радиационна буря е пренебрежима.
В началото на седмицата (15 и 16 юни )под влияние на слънчева
коронална дупка в геоефективна позиция и свързан с нея CH HSS-ефект
геомагнитната обстановка ще бъде между спокойна и активна,
включително е възможна и малка планеетарна геомагнитна буря (Kp=5;
бал G1). След това до края на седмицата тя ше бъде между спокойна и
смутена.
От 12 юни Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница с преход "+/-"
Земята ще пресече на 20 юни.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-16/09ч30мин (UT:06h30min)
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23 юни 2015г/11ч30мин: Много бурно "космическо време"
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока.
Продължително умерено-мощно слънчево изригвания (M6.5) беше
наблюдавано вчера вечерта между 20ч и 21ч българско време. То
достигна максималната си фаза приблизително в 20ч30мин (видео).
Изригването беше съпроводено от комплексно слънчево радиоизбухване
(тип Castelli-U)в много широк спектрален диапазон, обхващащ
мегахерцовия и гигахерцовия диаапазони. Стойността на слънчевия
радиопоток около честота f=GHz надхвърли 6-7 пъти радиоиндекса
F10.7(***!!!***) .
Регистрирано е изхвърляне на коронална маса
(CME) , което се движи към Земята. Предполага се, че плазменият
облак ще достигне до нашата планета още утре- на 24 юни късно
следобяд или вечерта. Регистрирана е и протонна (СЕЧ) ерупция, в
резултат от която потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита достигна снощи около 21ч
българско време праговото ниво S3, съответстващо на мощна
радиационна буря (***!!!***) , но след това започна бързо да спада.
През последните 24 часа са регистрирани и 3-4 изригвания от клас C.
Спокойното ("базисно") на слънчевия рентгенов поток е около B7-B8.
На слънчевия диск са двете групи петна 2371 в северното и
2367(залязваща) в южното полукълбо. Групата 2371 преустанови растежа
си и дори малко намали своята площ, която в момента е 1000-1100
милионни части от слънчевия диск. Магнитният й клас е "бета-гамаделта". Областта 2367 запазва своя клас "бета-гама". И двете
области 2367 и 2371 са потенциални източници за изригвания от
средния мощностен клас M. Те имат и потенциал за по едно голямо
изригване от клас X, както и за протонни (СЕЧ) ерупции. Тъй като
2367 силно намаля по площ, а освен това ще залезе през следващите
24 часа , то основен фактор за слънчевата еруптивна активност
активност в рамките на 3-дневната прогноза е областта 2371.
Регистрираната вчера група петна 2372 в северното полукълбо днес не
се вижда.

Групата петна AR12371(2371) на 23 юни 2015г(SDO)
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Слънчевият диск на 23 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 77 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 43 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 127.
Днес, утре и на 25 юни слънчевата активност ще е между умерена и
висока. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
днес, утре и за 25 юни е по 75% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по 20% за
всеки един от трите дни (23, 24 и 25 юни). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 утре и на 25 юни ще бъде около 135.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Вчера вечерта около 21ч българско време до Земята достигна
изхвърления от Слънцето на 21 юни в резултат от M2.6- изригване
плазмен облак. В резултта на това скоростта на слънчевия вятър почти
скокообразно нарастна от 400-420км/с на близо 700 км/с. След това
скоростта на слънчевия вятър започна да се колебае в диапазона 600760 км/с. В момента тя е около 630 км/с. По време на сблъсъка на
слънчевия плазмен облак със земната магнитосфера снощи около 21ч
спътникът ACE регистрира скокообразно нарастване на общото
междупланетно магнитно поле (ММП)до 112 nT. Вертикалната му (Bz)
компонента достигна максимална отрицателна стойност до -40nT. В
момента Bz е приблизително -16.5nT. Тази много активна обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство "докара" много мощна
планетарна геомагнитна буря (Kp=8; бал G4)(***!!!***) .
В резултат на продължаващия ефект от преминаващия край Земята
слънчев плазмен облак, както и поради очакваната среща със следващия
такъв утре или на 25 юни обстановката ще остане много активна.
Скоростта на слънчевия вятър ще бъде в диапазона 500-700 км/с или
дори по-висока. Това ще подхранва и високо ниво на геомагнитната
активност в рамките на 3-дневната прогноза (23-25 юни).
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна ,
достигайки на два пъти (снощи между 21 и 24ч и тази сутрин между 6 и
9ч българско време) ниво на много мощна геомагнитна буря (Kp=8; бал
G4)(***!!!***) . Това поставя настоящата геомагнитна буря сред трите
най-мошни такива за настоящия 24-ти слънчев петнообразувателен цикъл
(SC24). Над България между 21ч и 24ч снощи бе регистрирана мощна
местна буря (за станция Панагюрище K=7 ), но след това тя "слезе" до
ниво на суббуря (K=4).

3-часовият планетарен Kp- индекс между 21 и
23 юни (9ч бълг.време) 2015г (NOAA/SWPC)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита се покачи до праговото ниво S3 (мощна
радиационна буря) снощи около 21ч българско време, а след това бързо
слезе в диапазона между S1 и S2. В момента радиационната буря
продължава като слаба.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия на
геостацонарна орбита между 21 и 23 юни (~ 10ч
бълг.време) 2015г (NOAA/SWPC/GOES-13)
Утре геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и геомагнитна
буря със средна или голяма мощност( Kp= 6 или 7). Такава тя ще
остане и на 25 юни според предварителните очаквания. Поради
значителната неопределеност, свързана с параметрите на слънчевия
вятър през следващите 72 часа на този етап ще се въздържим да даваме
количествени оценки за геомагнитната активност за утре и за 25
юни. Днес, утре и на 25 юни се очаква мощна аврорална активност над
полярните райони на Земята.
В рамките на 3-дневната прогноза (23 - 25 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Днес той ще бъде около прага S1 на слаба радиационна
буря (бал S1). Най-вероятно той ще се задържи на високи нива (около
или над прага S1) и утре и на 25 юни, особено в случай на нова
протонна (СЕЧ) рупция от областта 2371.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-23/11ч30мин (UT=08h30min)
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24 юни2015г/11ч30мин: Ново усилване на геомагнитната активност

се очаква тази нощ и утре
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко изригвания в най-ниската част на C-диапазона (C1-C2) с
източник групата петна 2371. Избухване на протуберанс е наблюдавано
вчера сутринта в северозападната частн на слънчевия диск.
Изхвърлената коронална маса (CME) се движи в северно направление
спрямо равнината на земната орбита най-вероятно ще подмине Земята.
Други нови геоефективни изхвърляния на коронална маса през
последното денонощие също не са наблюдавани. Спокойното ("базисно")
на слънчевия рентгенов поток е около B5-B6.
Групата петна 2367 вече залезе зад западния край на слънчевия диск и
в момента се вижда само групата 2371 в северното полукълбо. Тя
запазва магнитния си клас "бета-гама-делта". През последното
денонощие групата петна значително намаля по площ и вече заема между
900 и 1000 милионни части от слънчевия диск. 2371 е единственият
потенциален източник на средни и мощни изригвания (класове M и X),
както и на протонни (СЕЧ) ерупции.

Групата петна AR12371(2371) на 24 юни 2015г(SDO)
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Слънчевият диск на 24 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 61 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 35 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 116.
Днес, утре и на 26 юни слънчевата активност ще е предимно умерена.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес, утре
и за 26 юни е по 75% на ден. Вероятността за голямо изригване от
клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по 20% за всеки един от
трите дни (24, 25 и 26 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на
26 юни ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър остана доста
висока (между 550 и 650 км/с).В момента тя е около 530 км/с.
Вертикалната (Bz) компонента на междупланетното магнитно поле вчера
през по-голямата част от деня се колебаеше в сравнително широки
граници - между -10 и +10nT. След това колебанията отслабнаха и се
"свиха" в дипазона между -5 и +5nT. В момента Bz е приблизително 1nT. Тази доста активна обстановка поддържаше условията за висока
геомагнитна активност през втората половина на вчерашния ден.
След временното относително успокояване днес се очаква още тази
вечер обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство
да се активизира отново. Причината за това ще бъде срещата на нашата
планета с изхвърления на 22 юни от Слънцето плазмен облак в резултат
от мощното M6.5- изригване в областта 2371. Скоростта на слънчевия
вятър според данните от числения модел WSA Enlil ще достигне и
надхвърли 700 км/с. Условията ще започнат постепенно да се връщат
към по-спокойни на 26 юни.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна ,
достигайки вчера около и следобяд до ниво на мощна геомагнитна буря
(Kp=7; бал G3)(***!!!***) . Над полярните райони на Земята беше
наблюдавана аврорална активност. Над България вчера между 15ч и 18ч
беше регистрирана слаба местна буря (за станция Панагюрище K=5).

Сияние над провинция Квебек (Канада);
снимка Жил Боутин (solarham.net)
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита се колебаеше в диапазона между праговите нива
S1 и S2, т.е съответстваше на слаба радиационна буря.
Днес геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и мощна
геомагнитна буря (Kp=7; бал G3)(***!!!***) . Утре тя ще бъде между
между малка (Kp=5; бал G1) и мощна геомагнитна буря (Kp=7; бал
G3)(***!!!***). На 26 юни обстановката ще бъде между смутена и
малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***). Вероятността за
геомагнитин смущения на средни ширини за утре е 20%, а за 26 юни е
40%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес
е 40%, а за утре и за 26 юни е по 25% на ден. Вероятността за средна
геомагнитна буря на средни ширини за днес е 25%, за утре е 40%, а за
26 юни е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 26 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Най-вероятно той ще бъде около или малко над прага S1
на слаба радиационна буря (бал S1). Не бива обаче да се изключва и
временно усилване, включително до или над ниво на средна
радиаационна буря (S2) в случай на нова протонна (СЕЧ) ерупция от
слънчевата активна област 2371.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-24/11ч30мин (UT=08h30min)
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25 юни2015г/12ч45мин: Мощно слънчево изригване
(~ M8) в
района на групата петна AR12371 (2371). Геомагнитна буря със
средна мощност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска.
Имаше няколко изригвания от клас C чийто източник е групата
петна 2371. Най-открояващото се сред е с показател C5.6. То
стана вчера късно следобяд и достигна максимума си в 18ч12мин
българско време. Геоефективни изхвърляния на коронална маса
(CME) през последното денонощие също не са наблюдавани.
Спокойното ("базисно") на слънчевия рентгенов поток е около
B5-B6.
-------------------------------------------------------В момента на съставянето на този бюлетин започна умереномощно слънчево изригване. Негов източник е областта 2371. По
предварителна оценка то достигна своя пик (~ M8) приблизително
в 11ч30-11ч40мин българско време. Възможно е да има и
изхвърляне на коронална маса (CME).

M8-изригване в областта AR12371 (2371)
(SDO/AIA)
----------------------------------------------------------На слънчевия диск се вижда само групата петна 2371 в северното
полукълбо. През последното денонощие тя загуби
около 25% от площтта си, която в момента е около 700 милионни
части от слънчевия диск. Областта 2371 загуби и "делта" компонентата в магнитната си структура, така че магнитният й
клас сега е "бета-гама". 2371 остава потенциален източник на
средни и мощни изригвания (класове M и X), както и на протонни
(СЕЧ) ерупции.
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Групата петна AR12371(2371) на 25 юни 2015г(SDO)

Слънчевият диск на 25 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Волфовото число
тази сутрин е 24 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 110.
Днес, утре и на 27 юни слънчевата активност ще е между умерена
и умерено-висока. Вероятността за изригване от средния
мощностен клас M за утре и за 26 юни е по 60% на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за
протонна (СЕЧ) ерупция е по 10% за всеки един от трите дни
(25, 26 и 27 юни). Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 27
юни ще бъде около 100.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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Очакваният слънчев плазмен облак, изхвърлен от Слънцето на 22
юни в резултат от M6.5-изригване достигна до Земята вчера
рано следобяд. Ефектът от вазимодействието със земната
магнитосфера се оказа по-слаб от очаквания. Причината за това
е, че вертикалната компонента на междупланетното магнитно поле
(ММП) остана положителен през по-голямата част от последните
24 часа (между +5 и +10nT). Тази сутрин обаче колебанията на
Bz се засилиха, особено в отрицателна (южна)посока и
достигнаха на моменти до -10nT. В момента Bz е приблизително
-2.5nT. Скростта на слънчевия вятър от вчера следобад е висока
(около и над 600км/с) като на моменти достигаше почти до 800
км/с. В момента тя е приблизителнно 630 км/с. Тази доста
активна обстановка чера създаде условия за смутена, а днес и
за активна геомагнитна обстановка.
Днес скоростта на слънчевия вятър в околностите на Земята ще
остане висока. Със стихването на ефекта от срещата със
слънчевия плазмен облак утре и на 27 юни тя ще намалява и
геомагнитната обстановка постепенно ще се успокои. На 27 юни
обаче е възможно до Земята да достигне ново изхвърляне на
коронална маса (CME). Това може да стане ако след днешното M8изригване бъде наблюдавано CME и то поне частично е насочено
към Земята.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше
активна . Днес между 6ч и 9ч българско време тя достигна до
ниво на средна планетарна геомагнитна буря (Kp=6; бал
G2)(***!!!***) . Над полярните райони на Земята продължава
авроралната активност. Над България вчера между 15ч и 18ч
беше регистрирано геомагнитно смущение (за станция Панагюрище
K=4).
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ)
на геостационарна орбита остана завишен, но под праговото ниво
за слаба радиационна буря (S1). Засега тенденцията е той да
спада.
Утре геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и
активна, а на 27 юни -най-вероятно спокойна. Днес и утре над
полярните райони ще продължи авроралната активност .
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини за утре
е 25%, а за 27 юни тя е 10%. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини за утре е 10%, а за 27 юни е
пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (24 - 27 юни) потокът на
слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на
геостационарна орбита ще бъде завишен, но под прага за
радиационна буря (S1) и с тенденция към спадане. Ако днешното
M8-изригване не е било съпроводено от значителна протонна
(СЕЧ), то е възможно още утре СЕЧ-потокът да се установи на
околофоново ниво. В противен случай обаче може да сеочаква
ново негово покачмане и то още през следващите часове.
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HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-25/12ч45мин (UT=09h45min)
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26юни2015г/10ч30мин:След вчерашното M7.9-изригване към Земята се

движи нов слънчев плазмен облак
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше висока.
Вчерашното умерено-мощно M7.9-изригване (по нашата предварителна
оценка от вчера M8.0 ) в активната област 2371 бе съпроводено от
радиоизбухвания от II и IV тип. Те са индикатори съответно за
изхвърляне на коронална маса (CME) и протонна (СЕЧ) ерупция.
Изхвърленият плазмен облак ясно се вижда на коронографските
изображения от спътника SOHO като асиметрично "пълно хало". По
резултатите от числения модел на слънчевия вятър (WSA Enlil) се
прави извод, че най-вероятно с периферията си изхвърления плазмен
облак ще достигне Земята утре (27 юни) следобяд българско време.
Основната част на облака се движи в западно направление. Началната
скорост на фронта на изхвърленото вещество по посока на Земята се
оценява на около 1500 км/с. Други геоефективни изхвърляния на
коронална маса (CME) през последното денонощие не са наблюдавани. В
рамките на изминалото денонощие е регистрирано и едно слабо
изригване от клас C. Спокойното ("базисно") на слънчевия рентгенов
поток е около B4-B5.

Изхвърляне на коронална маса (CME) на
25 юни 2015г (SOHO/LASCO_C3)
На слънчевия диск се вижда само групата петна 2371 в северното
полукълбо. През последното денонощие тя загуби
още около 20-25% от площта си, която в момента е около 500 милионни
части от слънчевия диск. Магнитният й клас сега е "бета-гама". 2371
остава потенциален източник на средни и мощни изригвания (класове M
и X), както и на протонни (СЕЧ) ерупции.
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Слънчевият диск на 26 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 33 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 23 (по данни от 3 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 102.
Днес, утре и на 28 юни слънчевата активност ще е предимно умерена.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес и
утре е по 60% на ден, а за 28 юни тя е 50%. Вероятността за
голямо изригване от клас X, както и за протонна (СЕЧ) ерупция е по
20% за днес и утре, а за 28 юни е 10%. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре ще е 100 , а на 28 юни ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Ефектът от преминалия вчера край Земята слънчев плазмен облак,
изхвърлен от Слънцето на 22 юни в резултат от M6.5-изригване, е в
процес на отслабване. Ето защо скоростта на слънчевия вятър през
последните 24 часа непрекъснато намалява и от 600-650 км/с вчера
следобяд тази сутрин тя е около 490-520 км/с. В момента скоростта
на слънчевия вятър е приблизително 530 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) през последните
12-18 часа е общо взето в диапазона от -3 до +3nT. Вчера късно
сутринта и около обяд във връзка с прстигането до Земята на
слънчевия плазмен облак колебанията й бяха средно около два пъти поголеми. В момента Bz e около -3nT.
Днес обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще
продължи постепенно да се успокоява и скоростта на слънчевия вятър
плавно ще спада. Утре около обяд или рано следобяд обаче във връзка
с очакваното пристигане до Земята на облака изхърлено вчера (25 юни)
от Слънцето коронално вещество тя отново ще се активизира. Скоростта
на слънчевия вятър ще достигне и надхвърли 700 км/с. Във връзка с
това геомагнитната обстановка също ще се активизира. Активните
условия в околоземното космическо пространство ще се запазят и на 28
юни.
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ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше активна .
Вчера между 6ч и 9ч сутринта българско време 3-часовият планетарен
Kp- индекс достигна бал 6 (средна планетарна геомагнитна буря)
(***!!!***), а през следващите шест часа беше равен на 5 (слаба
буря). Над България геомагнитната обстановка остана спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита отново нарастна и в момента е около праговото
ниво за слаба радиационна буря (S1).
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и смутена, утре тя
ще бъде между смутена и мощна геомагнитна буря (Kp=7; бал G3)
(***!!!***), а на 28 юни - активна, включително до мощна геомагнитна
буря (***!!!***). Вероятността за геомагнитни смущения на средни
ширини за днес е 25%, а за утре и за 28 юни тя е по 30% на ден.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес е
10%, а за утре и за 28 юни е по 40% на ден. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес е около
и под 1%, а за утре и за 28 юни тя е по 25% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (26- 28 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Днес той ще бъде около прага за слаба радиационна
буря (S1). Утре и на 28 юни се очаква СЕЧ- потокът постепенно да
започне да спада, но ще остане над обичайния фон.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-26/10ч30мин (UT=07h30min)
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27 юни 2015г/12ч30мин: Слънцето е спокойно. Слаба радиационна

буря (бал S1)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Колебанията на слънчевия рентгенов поток бяха изцяло в B-диапазона.
Неговото спокойно ("базисно") ниво е около B3-B4. Не са наблюдавани
геоефективни изхвърляния на коронална маса (CME).
На слънчевия диск се вижда само групата петна 2371 в северното
полукълбо. Магнитният й клас е "бета-гама". За днес и утре 2371
остава потенциален източник на средни и мощни изригвания (класове M
и X), както и на протонни (СЕЧ) ерупции. На 29 юни областта 2371 ще
залезе зад западния край на слънчевия диск.

Слънчевият диск на 27 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 28 (по данни от снощи). Волфовото число тази
сутрин е 18 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 100.
Днес и утре слънчевата активност ще е между ниска и умерена, а на 29
юни ще е ниска. Вероятността за изригване от средния мощностен клас
M за днес и утре е по 60% на ден, а за 29 юни тя е 30%.
Вероятността за голямо изригване от клас X, както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е по 20% за днес и утре, а за 29 юни е 10%. Слънчевият
радиоиндекс F10.7 утре и на 29 юни ще бъде около 95.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Данните от спътнка ACE показват, че тази сутрин изхвърленият на 25
юни от Слънцето плазмен облак е достигнал Земята. Скоростта на
слънчевия вятър достигна и дори за кратко надхвърли 800 км/с, но
впоследстие слезе на около 700 км/с. В момента скоростта на
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слънчевия вятър е приблизително 750 км/с. Вертикалната (Bz)
компонента на междупланетното магнитно поле (ММП) обаче остана
предимно положителна (ориентирана на север) през по-голямата част от
последното денононщие, включително и тази сутрин, когато за кратко
достигна до +10nT. Ето защо до този момент високата скорост на
слънчевиs вятър не може да "произведе" очакваната геомагнитна
активност. В момента Bz е равна на -1nT.
Под влияние на изхвърления от Слънцето на 25 юни облак от коронално
вещество днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде активна. По-силна тенденция към успокояване ще
се прояви на 29 юни.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита се задържа около или малко над праговото ниво
за слаба радиационна буря (S1).
Днес геомагнитната обстановка ще е между спокойна и мощна
геомагнитна буря (Kp=7; бал G3) (***!!!***), утре тя ще бъде между
смутена и мощна геомагнитна буря (***!!!***), а на 29 юни ще е
между смутена и активна. Вероятността за геомагнитни смущения на
средни ширини за днес и утре е по 40% на ден, а за 29 юни тя е 40%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за днес и
утре е по 40% на ден, а за 29 юни тя е 25%. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мощност на средни ширини за днес и утре
е по 25% на ден, а за 29 юни е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (27- 29 юни) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде завишен. Днес той ще бъде около прага за слаба радиационна
буря (S1). Утре и на 29 юни се очаква СЕЧ- потокът постепенно да
започне да спада, но ще остане над обичайния фон.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-27/12ч30мин (UT=09h30min)
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29 юни 2015г/22ч00мин: Нови групи слънчеви петна
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко слаби изригвания в ниската част на C-диапазона (C1- C3).
Техен източник беше новоизгрялата активна област 2373. През
последните 24 часа не са регистрирани изхвърляния на коронална маса
(CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има две регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групата
2373 + един новоизгрял център на петнообразуване близо до източния
край на слънчевия диск. В южното полукълбо е групата петна 2375.
Регистрираната по-рано група петна 2374 н северното полукълбо в
момента не се вижда. Областта 2373, която е от магнитен клас "бета"
е слаб потенциален източник на изригвания от средния мощностен клас
M.

Слънчевият диск на 29 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 39 (по данни от снощи). Волфовото число тази
днес е 36 (по данни от 14 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7
e 97.
Утре и на 1 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността за
изригване от средния мощностен клас M за утре и за 1 юли е по 5% на
ден. Вероятността за голямо изригване от клас X както и за протонна
(СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и
на 1 юли ще бъде около 105.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие беше в
диапазона 380-490 км/с. В момента тя е около 400 км/с. Вертикалната
компонента на междупланетното магнитон поле (ММП) се колебаеше в
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диапазона между -5 и +5nT. В момента Bz e приблизително +3nT.
Слънчевият плазмен облак, който на 27 юни премина в близост до
Земята и предизвика покачване на скоростта на слънчевия вятър (но не
и очакваната голяма геомагнитна буря , а само суббури над отделни
райони) вече се отдалечава от нашата планета. Обстановката в
околоземното космическо пространство утре и на 1 юли ще бъде
сравнително спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна .
Над отделни райони имаше геомагнитни смущения (суббури). Над
България геомагнитната обстановка беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше завишен спрямо обичайния фон между 10 и
50 пъти, но с тенденция към почти плавно спадане. По този начин той
оставаше под прага за слаба радиационна буря (S1).
Геомагнитната обстановка утре и на 1 юли ще бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по
10% на ден, а за геомагнитна буря
е пренебрежима.
Утре потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита все още ще бъде ще бъде леко
завишен, но много под прага за слаба радиационна буря (S1). На 1
юли той ще бъде около обичайния фон.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-29/22ч15мин (UT=19h15min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/06/22-2015/06/29)
Волфовото число за седмицата 15- 21 юни 2015г

е 52 + 12/-8

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между ниска
и умерена. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас M
ще е умерена, а за големи изригвания от клас X, както и за протонни
(СЕЧ) ерупции ще е ниска.
Петнообразувателната активност ще бъде умерена. Прогнозираните
стойности на Волфовото число са в границите от 20 до 60.
Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) SSN ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта ще
бъде висок през първата половина на седмицата (22-25 юни). След
това до неделя (28 юни) включително той ще бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационална орбита през първата
половина на седмицата ще бъде над прага за слаба радиационна буря
(S1), включително около и над прага за раадиационна буря със средна
мощност (S2). Ако през седмицата няма нови протонни (СЕЧ) ерупции,
то след 23 юни обстановката постепенно ще започне да се успокява,
но СЕЧ потокът на геостационална орбита може да остане значително
завишен спрямо обичайния фон дори до края на седмицата.
В началото на седмицата (между 22 и 24 юни )под влияние на три
плазмени облака, изхвърлени от Слънцето съответно на 18, 19 и 21
юни геомагнитната обстановка ще бъде между смутена и активна,
включително е възможна и планеетарна геомагнитна буря със средна
(Kp=6; бал G2) и дори с голяма мошност (Kp=7; бал G3). За 23 юни
вероятността за геомагнитна буря със средна мощност се оценяваа на
около 50-60%. След това до края на седмицата тя ше бъде между
спокойна и смутена.
От 12 юни Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Следващата секторна граница с преход "+/-"
Земята ще пресече на 7 юли.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-22/21ч30мин (UT:18h30min)
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30 юни 2015г/12ч30мин: Няколко слаби слънчеви изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
общо 4 слаби изригвания в ниската част на C-диапазона (C1- C2.5).
Техен източник бяха област 2373, както и един нов активен център,
разположен непосредствено на югоизток от нея. През последните 24
часа не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME)по посока
на Земята.
На слънчевия диск има две регистрирани и една нова групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групата
петна 2373 + новата активна област, за която съобщихме в предишния
бюлетин, но все още няма номер. В южното полукълбо е групата 2375.
Областта 2373, която е от магнитен клас "бета", е слаб потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 30 юни 2015г (SDO)
Боулдърското число е 36 (по данни от снощи). Волфовото число тази
днес е около 40 (по наша предварителна оценка). Слънчевият
радиоиндекс F10.7 e 97.
Днес, утре и на 2 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за за всеки един от трите
дни ( 30 юни, 1 и 2 юли) е по 10 % на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 105, а на 2 юли
ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие беше в
диапазона 350-450 км/с, т.е. между ниска и леко завишена. В момента
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тя е около 410 км/с. Вертикалната компонента на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -6 и +5nT. В
момента Bz e приблизително +0.5nT.
Днес обстановката в околоземното космическо пространство ще бъде
сравнително спокойна. Утре се очаква слабо влияние на малка слънчева
коронална дупка с положителна полярност (CH HSS-ефект). На 2 юли
параметрите на слънчевия вятър и ММП ще бъдат в спокойните си
диапазони.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше леко завишен (около 8-10 пъти) спрямо
обичайния фон , но с тенденция към бързо спадане. По този начин той
беше доста далеч под прага за слаба радиационна буря (S1).
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 2 юли бъде между спокойна и
смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по
10% на ден, а за геомагнитна буря на средни ширини е пренебрежима.
Днес потокът на слънчевите протони с висока енергия
(E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита все още ще бъде леко
завишен, но много под прага за слаба радиационна буря (S1). Утре и
на 1 юли той ще бъде около обичайния фон. Вероятността за слаба
радиационна буря (бал S1) е много ниска.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-30/12ч30мин (UT=09h30min)
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01 юли 2015г/16ч00мин: Слабо ускорен слънчев вятър
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само три слаби изригвания в ниската част на C-диапазона (C1.0C1.5). Техен източник беше новорегистрираната област 2376 в
северното поолукълбо. Спокойното (базисно) ниво на слънчевия
рентгенов поток е приблизително B3.5. През последните 24 часа не са
регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME) по посока на
Земята.
На слънчевия диск има 3 групи петна. Преобладава петнообразуването в
северното полукълбо. Там са групата петна 2373 както и
регистрираната снощи група 2376. В южното полукълбо е групата 2375.
Областта 2376 е от магнитен клас "бета-гама". Тя е слаб потенциален
източник на изригвания от средния мощностен клас M. Групата петна
2373 (клас "бета") през последното денонощие е напълно спокойна,
2375 е в процес на отслабване.

Слънчевият диск на 1 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 41 (по данни от снощи). Волфовото число днес
е 54 (по данни от 20 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс F10.7 e
101.
Днес, утре и на 3 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за за всеки един от трите
дни ( 1, 2 и 3 юли) е по 10 % на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 110, а на 3 юли
ще бъде около 110.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР

930

Скоростта на слънчевия вятър през изминалото денонощие беше
първоначално в спокойния диапазон 350-400 км/с. Тази сутрин тя слабо
нарастна, достигайки до 4250430 км/с. В момента скоростта на
слънчевия вятър е около 420 км/с. Нарастването на скоростта беше
съппроводено със слаб спад на концентрацията на частиците на
слънчевия вятър. Това показва, че Земята е навляза в зоната на
действие на малка слънчева коронална дупка в геоефективна позиция
(CH HSS- ефект). Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното
магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3 и +3nT. В
момента Bz e приблизително -2.5nT.
Под влияние на слабата слънчева коронална дупка днес обстановката в
околоземното космическо пространство ще бъде леко смутена. Във
връзка с това днес е възможна слаба геомагнитна активност.
Успокояване ще настъпи утре и на 3 юли.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита първоначално беше все още леко завишен, но
през последните часове се установи около обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и смутена, а
утре и на 3 юли бъде предимно спокойна. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 20% за днес и по 10% на ден
за утре и за 3 юли. Вероятността за геомагнитна буря на средни
ширини за днес е 5%, а за утре и за 3 юли е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната ппрогноза (1-3 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде близък до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-01/16ч00мин (UT=13h00min)
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02 юли 2015г/12ч30мин: Ново слабо покачване на СЕЧ-потока на

геостационарна орбита
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше три
слаби
изригвания с показатели между C1.0 и C1.5, чийто източници
бяха областта 2376 и един нов активен център на югоизточния край на
слънчевия диск. Спокойното (базисно) ниво на слънчевия рентгенов
поток е около B4-B5.
През изминалите 24 часа бяха наблюдавани две изхвърляния на
коронална маса (CME) съответно близо до североизточния и
югозападния край на слънчевия диск. В първия случай по-голямата
част от веществото беше реабсорбирано обратно в слънчевата
атмосфера. Във втория случай изглежда става въпрос за изригване,
чийто източник е непосредствено зад югозападния лимб на Слънцето.
Изхвърленият материал се движи преимуществено в югозападна посока.
Явлението е било съпроводено и с протонна (СЕЧ) ерупция. Тя
предизвика слабо покачване на потока на слънчевите протони с висока
енергия на геостационална орбита през последните 12-14 часа. Той
обаче остана под прага за слаба радиационна буря (бал S1) и през
следващите часове се очаква по-скоро бавно да спадне, отколкото да
нарастне.
На слънчевия диск има 3 регистрирани + 2 нови групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите
петна 2373 и 2376. В южното полукълбо е групата 2375 + двете нови
нерегистрирани групи. Еднато от тях е близо до центъра на слънчевия
диск, а другата е близо до югоизточния му край. Областта 2376 е от
магнитен клас "бета-гама". Тя е слаб потенциален източник за
изригвания от средния мощностен клас M. Групата 2373 показа известно
нарастване на петната в средната си част, но остана напълно
спокойна. Третата регистрирана област (2375) е също напълно
спокойна.

Слънчевият диск на 2 юли 2015г (SDO)
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Боулдърското число е 49 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е 82 (по данни от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 4 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за за всеки един от трите
дни ( 2, 3 и 4 юли) е по 10 % на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ще е 115, а на 4 юли
ще бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Поради слабото влияние на малка слънчева коронална дупка в
геоефективна позиция скоростта на слънчевия вятър през изминалото
денонощие беше в "граничния" диапазон 370-430 км/с, т.е. между ниска
и леко завишена. Тенденцията е тя бавно да спада. В момента
скоростта на слънчевия вятър е около 370 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в диапазона между -4 и +4nT. В момента Bz e приблизително равна на
нула.
Днес, утре и на 4 юли обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще бъде спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Поради еруптивен процесот източник, разположен близо зад западния
край на слънчевия диск потокът на слънчевите протони с висока
енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на геостационарна орбита нарастна до 25-30
пъти спрямо обичайния фон. Същевременно той е приблизително 3-4
пъти под прага за слаба радиационна буря (S1) и показва тенденция
към бавно спадане.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 4 юли ще бъде предимно
спокойна. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е по
10% за всеки един от трите дни. Вероятността за геомагнитна буря
на средни ширини е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната ппрогноза (2-4 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ)на геостационарна орбита ще
бъде ще бъде леко завишен, но с тенденция към 4 юли да спадне до
обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал S1 или повисок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-02/12ч30мин (UT=09h30min)
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03 юли 2015г/11ч45мин:

Нови групи слънчеви петна и серия слаби

изригвания
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
около 10
изригвания от слабия мощностен клас С. Техни източници
бяха групите петна 2373, 2376 и новата 2378. Най-значимото измежду
тях (C5.6) стана в областта 2378 рано тази сутрин около 6ч българско
време. Спокойното (базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток е
около B4-B5. Снощи около 20ч българско време близо до североизточния
лимб на Слънцето бе регистрирано избухване на протуберанс,
съпроводено с изхвърляне на коронална маса (CME). Не се очаква това
явление да е геоефективно.
На слънчевия диск има 5 групи петна. По площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите петна 2373 и
2376. В южното полукълбо са групата 2375, както и двете
новорегистрирани групи 2377 и 2378. Областта 2376 загуби своята
"гама"- компонента и вече е от магнитен клас "бета". Все пак тя
продължава да се счита за слаб потенциален източник за изригвания от
средния мощностен клас M.

Слънчевият диск на 3 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 73 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е 89 (по данни от 12 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 5 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за за всеки един от трите
дни ( 3, 4 и 5 юли) е по 10 % на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 5 юли ще бъде
около 120.
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СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър през
изминалото денонощие се променяше в много тесния диапазон 350-370
км/с. Текущата тенденция е към нейното по-нататъшно бавно
понижение. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 330 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в много тесен диапазон около нулата (между -2nT и +1nT
). В момента Bz e приблизително равна на нула.
Днес и през по-голямата част от утрешния ден обстановката в близкото
до Земята междупланетно пространство ще бъде спокойна. По-късно утре
следобяд и на третия ден (5 юли) скоростта на слънчевия вятър ще
започне да расте и ще достигне до около и над 600 км/с. Причината за
това ще бъде слънчева коронална дупка с отрицателна
полярност
(CH HSS-ефект). Геомагнитната обстановка ще се
активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше няколкократно завишен спрямо обичайния
фон с тенденция към бавно спадане. Същевременно той беше около 1520 пъти под прага за слаба радиационна буря (S1).
Геомагнитната обстановка днес ще бъде предимно спокойна. Утре тя
ще е между спокойна и активна, а на 5 юли ще е между смутена и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за днес, 25% за утре и
35% за 5 юли. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е пренебрежима за днес. За утре тя е 5%, а за 5 юли е 25%.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на
геостационарна орбита днес ще бъде все още леко завишен, а утре и
на 5 юли ще е близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна
буря (бал S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-03/12ч00мин (UT=09h00min)
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04 юли 2015г/11ч30мин: Импулсно изригване със средна мощност

(M1.5)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Вчера
рано следобяд активната област 2378 генерира импулсно изригване със
средна мощност (M1.5). То достигна максималната си фаза в 15ч50мин
българско време. Имаше и около 10
изригвания от слабия мощностен
клас С. Техен главен източник е областта 2378, а едно изригване
стана в областта 2373. Спокойното (базисно) ниво на слънчевия
рентгенов поток е около B4. През последното денонощие не са
наблюдавани изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.

Слънчево M1.5- изригване на 3 юли 2015г(SDO/AIA)
На слънчевия диск има 5 регистрирани и две нови групи петна. По площ
преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите
петна 2373, 2376 + двете нови, все още нерегистрирани групи. В
южното полукълбо са групите 2375, 2378 и регистрираната вчера 2379.
Всички регистрирани области са от магнитните класове "алфа" и
"бета". Областите 2376 и 2378 са слаби потенциални източници за
изригвания от средния мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 4 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 91 (по данни от снощи). Волфовото число днес
сутринта е 111 (по данни от 6 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 6 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за за всеки един от трите
дни ( 4, 5 и 6 юли) е по 10 % на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 6 юли ще бъде
около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър през
изминалото денонощие се променяше в много тесния диапазон 320-340
км/с. В момента скоростта на слънчевия вятър е около 330 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
се колебаеше в диапазона между -3nT и +5nT. В момента Bz e
приблизително +1nT.
Под влияние на дългоживуща слънчева магнитно активна област (CIR) и
свързана с нея коронална дупка с отрицателна полярност скоростта на
слънчевия вятър по-късно днес ще започне да нараства и ще достигне и
надхвърли 600 км/с
(CH HSS-ефект). Тази активна обстановка ще се
запази и утре, а на третия ден (6 юли) ще започне да се успокоява.
Във връзка с това се очаква активизиране на геомагнитната обстановка
в рамките на 3-дневната прогноза (4-6 юли).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През последното денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна.

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.

937

Геомагнитната обстановка днес ще бъде между спокойна и активна.
Утре тя ще се активизира допълнително и ще бъде между смутена и
малка геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***). На 6 юли
геомагнитната обстановкка ще е между спокойна и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 25% за днес,
35% за утре и 30% за 6 юли. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е 5% за днес. За утре тя е 25%, а за 6 юли е
15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (4-6 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-04/11ч30мин (UT=08h30min)

938

05 юли 2015г/11ч00мин: Планетарна геомагнитна буря със средна

мощност (Kp=6; бал G2)
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Всички колебания на рентгеновия поток бяха в B-диапазона. Спокойното
(базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток е около B3-B4. През
последното денонощие не са наблюдавани изхвърляния на коронална
маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
групите петна 2373, 2376 + двете новорегистрирани групи 2380 и
2381. В южното полукълбо са групите 2375, 2378, 2379 и новият
цевтър, който все още няма номер. Всички регистрирани области са от
магнитните класове "алфа" и "бета". Областите 2376 и 2378 са слаби
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M.
Като цяло обаче наблюдаваните групи петна са стабилни или в процес
на отслабване.

Слънчевият диск на 5 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 111 (по данни от снощи). Волфовото число днес
сутринта е 121 (по данни от 10 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 111.
Днес, утре и на 7 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за за всеки един от трите
дни ( 5, 6 и 7 юли) е по 10 % на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 7 юли ще бъде
около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
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През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър нарастна от
около 300-320 км/с вчера сутринта до близо 600 км/с снощи около
полунощ. След това тя се установи около стойност 500 км/с.
Причината за това беше очакваното навлизане на Земята в зоната на
действие на слънчева коронална дупка с отрицателна полярност (CH
HSS-ефект). В момента скоростта на слънчевия вятър е около 490 км/с.
Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП)
претърпя големи колебания, като многократно смени своя знак. Тя
достигна максимална отрицателна стойност от -22nT (ориентация на юг)
снощи малко преди полунощ българско време. В момента Bz e
приблизително +5nT. Тази обстановка създаде условия за геомагнитна
буря със средна мощност (Kp=6;бал G2)(***!!!***).
Под влияние на горепосочената слънчева коронална дупка и свързания с
нея CH HSS- ефект обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде доста активна и днес и през по-голямата част от
утрешния ден. По-късно утре и през третия ден (7 юли) тя ще започне
да се успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше активна и
снощи между 0ч и 3ч българско време достигна до ниво на геомагнитна
буря със средна мощност (Kp=6;бал G2)(***!!!***). Очаква се през
следващите часове в интернет да се появят снимки на полярни сияния
(Aurora Borealis и Aurora Australis). Над България геомагнитната
обстановка се активизира до смутено ниво (за станция Панаггюрище
K=4) снощи между 21ч и 24ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена и активна, а
на 7 юли между спокойна и смутена. Вероятността за геомагнитни
смущения на средни ширини за утре е 30%, а за 7 юли тя е 25%.
Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини за утре е
15%, а за 7 юли тя е 10%.
В рамките на 3-дневната прогноза (5-7 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-05/11ч00мин (UT=09h00min)
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06 юли 2015г/12ч30мин:

Планетарно геомагнитно смущение (Kp=4)

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. В
момента е в ход изригване със средна мощност. То вече достигна своя
максимум (M1.0), чийто източник е групата петна 2381. Същата област
е източник и на няколко изригвания от слабия мощностен клас C.
Спокойното (базисно) ниво на слънчевия рентгенов поток бавно
нарастваше през последните 24 часа, като средното му ниво беше около
B6-B7. През последното денонощие не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME)по посока на Земята.

M1.0-изригване от областта AR12381 на
6 юли 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите петна 2373,
2376 и 2381. В южното полукълбо са групите 2375, 2378 и 2379. Всички
регистрирани области са от магнитните класове "алфа" и "бета".
Групата петна 2382 в южното полукълбо, която беше регистрирана
вчера, днес не се вижда. През последното денонощие доста сериозен
растеж показа групата петна 2381. Има основание да се очаква, че тя
ще се развие в център от висока магнитен клас и ще бъде наблюдавана
с повишено внимание през тази седмица. Областите 2381 и 2379 са
потенциални източници за изригвания от средния мощностен клас M.
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Слънчевият диск на 6 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 131 (по данни от снощи). Волфовото число днес
сутринта е 109 (по данни от 13 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 126.
Днес, утре и на 8 юли слънчевата активност ще е ниска. Вероятността
за изригване от средния мощностен клас M за за всеки един от трите
дни ( 6, 7 и 8 юли) е по 15 % на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 8 юли ще бъде
около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие под влияние на продължаващ
CH HSSефект, причинен от слънчева коронална дупка в геоефективна позиция,
скоростта на слънчевия вятър остана завишена (между 470 и 530
км/с). В момента тя е приблизително 520 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в диапазона между -5nT и +5nT. В момента Bz e приблизително +1nT.
Завишената скорост на слънчевия вятър стана причина са планетарното
геомагнитно смущение късно през нощта и рано сутринта (между 3ч и 9ч
българско време).
Днес CH HSS-ефектът постепенно ще стихне, а утре и на 8 юли
обстановката в близкото до Земята междупланетно пространство ще бъде
спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена .
Среднопланетарният 3-часов Kp- индекс беше равен на 4 днес през
нощта и сутринта между 3ч и 6ч българско време. Над България
геомагнитната обстановка се активизира до смутено ниво (за станция
Панагюрище K=4) късно през нощта и призори между 3ч и 6ч българско
време.
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Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна, а утре
и на 8 юли ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини за утре е и за 8 юли е по 10%
на ден. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини
за днес е 15%, а утре и за 8 юли тя е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (6-8 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-06/12ч30мин (UT=09h30min)
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"КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" ПРЕЗ СЕДМИЦАТА (2015/06/29-2015/07/06)
Волфовото число за седмицата 22- 28 юни 2015г

е 52 + 12/-8

През седмицата еруптивната слънчева активност ще бъде между много
ниска и ниска. Вероятността за изригвания от средния мощностен клас
M ще е ниска, а за големи изригвания от клас X, както и за протонни
(СЕЧ) ерупции ще е пренебрежима.
Петнообразувателната активност ще бъде предимно ниска.
Прогнозираните стойности на Волфовото число са в границите от 20 до
60. Съответният американски петнообразувателен индекс (Боулдърското
число) ще бъде средно с около 25-30% по-висок.
Потокът на слънчевите електрони с енергия над 2 мегаелектронволта на
високи ширини ще бъде завишен на 29 и 30 юни. След това до неделя (5
юни) включително той ще бъде нисък.
Потокът слънчеви протони с енергия около или по- голяма от 10
мегаелектронволта (СЕЧ) на геостационална орбита в началото на
седмицата ще бъде завишен, но под прага за слаба радиационна буря
(S1). От 1 юли и до края на седмицата той ще бъде близо до
обичайния фон.
През седмицата геомагнитната обстановка ще бъде
смутена.

между спокойна и

От 12 юни Земята се намира в сектор на междупланетното магнитно
поле (ММП) със знак "+". Между 23 и 28 юни тя беше в зона с чести
смени на знака на ММП. Следващата секторна граница с преход "+/-"
Земята ще пресече на 5 юли.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-06-29/23ч30мин (UT:20h30min)
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07 юли 2015г/10ч30мин: Второ изригване със средна мощност (M1.7)

от активната област AR12381
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше умерена. Снощи
около 23ч30мин областта AR12381 (2381) генерира ново импулсно
изригване със средна мощност (M1.7)- второ за последните 24 часа
Същата област е източник и на десетина изригвания от слабия
мощностен клас C. Слънчевият рентгенов поток се колебаеше
непрекъснато в резултат на многото изригвания, но средното му ниво
беше около B8-C1.0. През последното денонощие не са наблюдавани
изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.

M1.7-изригване от областта AR12381 на
6 юли 2015г (SDO/AIA)
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите петна 2373,
2376 и 2381. В южното полукълбо са групите 2375, 2378 и 2379. През
последните 24 часа групата петна 2381 нарастна допълнителнно и
достигна по площ почти 400 милионни части от слънчевия диск. Между
водещата и опашната й част се появиха няколко малки петна.
Магнитната й структура също се разви допълнително и тя вече е от
магнитен клас "бета-гама". 2381 има значителен потенциал за
изригвания от средния мощностен клас M, както и малък потенциал за
голямо изригване от клас X. Останалите регистрирани области са
стабилни или в процес на отслабване.
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Слънчевият диск на 7 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 131 (по данни от снощи). Волфовото число днес
сутринта е 115 (по данни от 5 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 134.
Днес, утре и на 9 юли слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
за всеки един от трите дни ( 7, 8 и 9 юли) е по 45 % на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X е по 10% на ден, а за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 9 юли ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър остана леко
завишена (между 470 и 500 км/с). В момента тя е приблизително 480
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле
(ММП) се колебаеше в диапазона между -5nT и +5nT, но преобладаваха
положителните стойности (т.е.с ориентация на север) В момента Bz e
приблизително +2.5nT.
Днес скоростта на слънчевия вятър слабо ще намалее и ще бъде в
диапазона между 400 и 450 км/с. Тя ще остане в него и през
следващите два дни (8 и 9 юли).
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше спокойна в
среднопланетарен мащаб. Над България геомагнитната обстановка също
беше спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес, утре и на 9 юли ще е между спокойна
и смутена. Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е
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по 10% ,а за малка геомагнитна буря на средни ширини е по 5% за
всеки един от трите дни (7, 8 и 9 юли).
В рамките на 3-дневната прогноза (7-9 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-07/10ч30мин (UT=07h30min)
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08 юли 2015г/12ч00мин: Вероятността за изригвания от средния

мощностен клас M остава висока
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
няколко слаби изригвания в диапазона C1.0-C2.5 от активната област
2381.Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е приблизително B6B7. През последното денонощие не са наблюдавани изхвърляния на
коронална маса (CME)по посока на Земята.
На слънчевия диск има 7 регистрирани + една нова групи петна. По
площ преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там са
групите петна 2373, 2376 и 2381. В южното полукълбо са групите 2375,
2378, 2379, регистрираната снощи 2383 + новият център на
петнообразуване. Той е близо до югоизточния край на слънчевия диск.
През последните 24 часа групата петна 2381 продължи да нараства и
достигна по площ до 450 милионни части от слънчеввия диск. Тя
запазва своя магнитен клас "бета-гама". 2381 има значителен
потенциал за изригвания от средния мощностен клас M, както и малък
потенциал за голямо изригване от клас X.

Ярко изхвърляне на коронална маса
(CME) на 6 юли 2015г (SOHO/LASCO_C2)
Новата област близо до югоизточния край на слънчевия диск беше
източник на мощна ерупция, съпроводена с ярко изхвърляне на
коронална маса на 6 юли следобяд. Тогава областта все още не беше
видима от Земята и явлението не е геоефективно. В момента обаче тази
област е спокойна. Останалите групи петна са спокойни или в процеес
на бавно отслабване. (Формата на изхвърления плазмен облак показва,
че най-вероятно CME-явлението не е свързано с изригване, а с
избухване на протуберанс. В този случай местоположенията на групата
петна и източникът на CME не съвпадат, а най-вероятно са близо едно
до друго. )
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Слънчевият диск на 8 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 131 (по данни от снощи). Волфовото число днес
сутринта е 130 (по данни от 4 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 134.
Днес, утре и на 10 юли слънчевата активност ще е между ниска и
умерена. Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за
за всеки един от трите дни ( 8, 9 и 10 юли) е по 45 % на ден.
Вероятността за голямо изригване от клас X е по 5% на ден, а за
протонна (СЕЧ) ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7
утре и на 10 юли ще бъде около 140.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше межу
370 и 450 км/с, т.е. в граничния диапазон чежду спокойна и слабо
завишена. В момента тя е приблизително 380 км/с. Вертикалната
компонента (Bz) на междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше
в много тесен диапазон около нулата(от -2nT до +2nT).В момента Bz e
приблизително +2.5nT.
Днес и утре обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде сравнително спокойна. На 10 юли се очаква да
започне да действа CH HSS - ефект, свързан със слънччева коронална
дупка в геоефективна позиция. Ето защо тогава геомагнитната
обстановка ще се активизира.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес и утре ще е между спокойна и смутена,
а на 10 юли - между спокойна и активна. Вероятността за геомагнитни

949

смущения на средни ширини е по 10% за днес и утре, а за 10 юли е
30%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е по
5% за днес и утре. За 10 юли тя е 15%.
В рамките на 3-дневната прогноза (8-10 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-08/12ч00мин (UT=09h00min)
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09 юли 2015г/13ч00мин: Слаба геомагнитна буря през нощта на 10

срещу 11 юли
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
само две изригвания в C- диапазона с мощностни показатели съответно
C1.0 и C2.0. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
приблизително B4.
Вчера около обяд близо до центъра на слънчевия диск е наблюдавано
"изчезване" на протуберанс. Явлението е регистрирано както по
наземни наблюдения във водородната линия Ha (l=6563A), така също и
по ултравиолетовите изображения от камерата AIA на борда на спътника
SDO при дължина на вълната l=304A. Това е индикаация, че
протуберансът е избухнал. Изхвърляне на коронална маса (CME) не е
наблюдавано.
През последните 24 часа не са наблюдавани някакви други
на коронална маса (CME) по посока на Земята.

изхвърляния

На слънчевия диск има 7 групи петна. По площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там са групите петна 2373 и
2381. В южното полукълбо са групите 2375, 2378, 2379, 2383 +
регистрираната снощи група петна 2384 близо до югоизточния край на
слънчевия диск. През последните 24 часа групата петна 2381 продължи
да нараства и надхвърли по площ 500 милионни части от слънчеввия
диск. От друга страна обаче тя загуби своята магнитна "гама" компонента и магнитният й клас "слезе" до "бета". Все пак 2381
запазва значителен потенциал за изригвания от средния мощностен клас
M. Останалите групи петна не са особено интересни. Те са магнитно
стабилни или са в процес на бавно отслабване.

Слънчевият диск на 9 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число

е 131 (по данни от снощи).
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Волфовото число днес

по обяд е 108 (по данни от
F10.7 e 129.

15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс

Днес, утре и на 11 юли слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за за всеки
един от трите дни ( 9, 10 и 11 юли) е по 20 %. Вероятността за
голямо изригване от клас X е по 5% на ден, а за протонна (СЕЧ)
ерупция е пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 11
юли ще бъде около 125.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше почти
постоянна със стойност около 370-380 км/с. Тя остава такава и в
момента. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше между -4nT до +4nT. Преобладаваха
отрицателните стойности, т.е. Bz бе ориентирана предимно на юг. В
момента Bz е почти равна на 0.
Днес и утре до следобяд обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще остане почти спокойна. По-късно утре
се очаква да започне да действа CH HSS - ефект, свързан със
слънччева коронална дупка в геоефективна позиция. Тази активна
обстановка ще се запази и на 11 юли. По този начин утре и особено
през нощта на 10 срещу 11 юли ще има условия за геомагнитна
активност.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и смутена, утре между спокойна и активна, а на 11 юли - между смутена и малка
геомагнитна буря (Kp=5; бал G1) (***!!!***). Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 10% за днес, 30% за утре, а
за 11 юли е 35%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 5% за днес, 15% за утре и 25% за 11 юли. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мошност на средни ширини за 11 юли е 5%.
В рамките на 3-дневната прогноза (9-11 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-09/13ч00мин (UT=10h00min)
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10 юли 2015г/12ч45мин: Спокойни слънчеви петна. Довечера започва

геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше много ниска.
Слънчевият рентгенов поток беше в B-диапазона. Средното му ниво е
приблизително B4. Не са наблюдавани изхвърляния на коронална маса
(CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 6 регистрирани и една нова групи петна. По
площ преобладава петнообразуването в северното полукълбо. Там е
голямата група 2381 с площ около 500 милионни части от слънчевия
диск, както и новата група, която още няма номер. Това е бързо
нарастващ център на петнообразуване, разположен югозадно от 2381. В
южното полукълбо са групите 2375, 2378, 2379, 2383 и 2384. Въпреки,
че през последните 24 часа групата 2381 показва някаква динамика в
централната си част като цяло тя бавно отслабва. Наблюдава се бавно
раздалечаване между водещата и опашната й част. Магнитният й клас
на 2381 остава "бета". Тази област запазва потенциал за изригвания
от средния мощностен клас M. Останалите регистрирани групи петна са
магнитно стабилни или са в процес на бавно отслабване. Възможно е
новата активна област, намираща се югозападно от 2381 да нарастне и
да стане активна до края на деня или утре. Едва ли обаче евентуални
еруптивни явления оттам биха могли да бъдат геоефективни. Този нов
център е близо до западния лимб и ще залезе след около 2.5 - 3
денонощия.

Слънчевият диск на 10 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 120 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е 120 (по данни от 15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 122.
Днес, утре и на 12 юли слънчевата активност
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ще е ниска.

Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за за всеки
един от трите дни ( 10, 11 и 12 юли) е по 15 %. Вероятността за
голямо изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима. Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 12 юли ще бъде
около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През изминалото денонощие скоростта на слънчевия вятър беше беше в
спокойния диапазон 340-380 км/с. В момента тя е приблизително 340
км/с. Вертикалната компонента (Bz) на междупланетното магнитно
поле (ММП) се колебаеше в диапазона между -3nT до +3nT. . В момента
Bz е около +2nT.
Днес до късно следобяд обстановката в близкото до Земята
междупланетно пространство ще остане спокойна. Късно следобяд или
привечер се очаква да започне да действа
CH HSS - ефект, свързан
със слънччева коронална дупка с положителна полярност в геоефективна
позиция. Тази активност ще се засили през нощта и ще бъде висока
утре през целия ден. Скоростта на слънчевия вятър ще нарастне до 600
км/с. По този начин още тази вечер и особено през нощта срещу 11
юли (утре) ще има условия за геомагнитна активност. Тогава ще е
възможна и малка геомагнитна буря (Kp=5;бал G1)(***!!!***). На 12
юли обстановката ще започне да се успокоява.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка

беше спокойна .

Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще е между спокойна и активна, утре между смутена и малка планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)
(***!!!***), а на 12 юли тя ще е между смутена и активна.
Вероятността за геомагнитни смущения на средни ширини е 30% за днес
и по 35% за утре и за 12 юли. Вероятността за малка геомагнитна
буря на средни ширини е по 15% за днес и за 12 юли, а за утре тя
е 25%. Вероятността за геомагнитна буря със средна мошност на средни
ширини за утре и за 12 юли е по 5% на ден.
В рамките на 3-дневната прогноза (10-12 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-10/12ч45мин (UT=09h45min)
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11 юли 2015г/13ч30мин: Скоростта на слънчевия вятър надхвърли

600 км/с. Планетарна геомагнитна буря
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
едно изригване от клас C (C1.1)от новата група петна 2385. То стана
вчера около 19ч българско време. Средното ниво на слънчевия
рентгенов поток е приблизително B4-B5. Две изхвърляния на коронална
маса (CME) , причинени от избухвания на протуберанси са наблюдавани
през вчерашния ден. Нито един от двата изхвърлени плазмени облака не
се движи към Земята.
На слънчевия диск има 6 групи петна. По площ преобладава
петнообразуването в северното полукълбо. Там е голямата група петна
2381 с площ около 400 милионни части от слънчевия диск (около 20%
по-малко от вчера), както и новата група 2385. В южното полукълбо са
групите петна 2375, 2378, 2383 и 2384. Всички номерирани области са
от магнитни класове "алфа" или "бета". Областта 2381 запазва
потенциал за изригвания от средния мощностен клас M. Слаб
потенциален източник на M- изригвания е също така и областта 2385.
Останалите регистрирани групи петна са магнитно стабилни или са в
процес на бавно отслабване.

Слънчевият диск на 11 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 124 (по данни от снощи). Волфовото число днес
по обяд е 97 (по данни от 15 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 129.
Днес, утре и на 13 юли слънчевата активност ще е ниска.
Вероятността за изригване от средния мощностен клас M за днес е
15%, а за утре и за 13 юли е по 10% на ден. Вероятността за голямо
изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция е
пренебрежима за всеки един от трите дни (11, 12 и 13 юли).
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Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре и на 13 юли ще бъде около 120.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
Приблизително до полунощ скоростта на слънчевия вятър беше беше в
спокойния диапазон 340-380 км/с. След 01ч30мин българско време тя
започна доста бързо и почти плавно да нараства, достигайки днес
около обяд стойност от около 620-630 км/с. В момента скоростта на
слънчевия вятър е 630-640 км/с. Явлението беше очаквано. То е
предизвикано от дългоживуща слънчева магнитно активна област (CIR),
която е разположена пред (т.е. намира се западно) слънчева коронална
дупка с положителна полярност. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) вчера до късно следобяд се
колебаеше до няколко нанотесли под и над нулата. След това
амплитудата на колебанията нарастна и техният диапазон се разшири
между -10 и +10nT. В момента Bz е около -7nT. Активната обстановка в
близкото до Земята междупланетно пространство доведе до слаба
планетарна геомагнитна буря (Kp=5; бал G1)(***!!!***).
Днес и утре влиянието на слънчевата коронална дупка ще продължи да
действа (CH HSS-ефект) и скоростта на слънчевия вятър ще остане над
600 км/с. На 13 юли обстановката в близкото до Земята междупланетно
пространство ще бъде значително по-спокойна.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка се активизира до
малка планетарна геомагнитна буря (***!!!***). 3-часовият Kp-индекс
достигна бал 5 на два пъти (между 0ч и 3ч и между 6ч и 9 ч българско
време). Местният K-индекс за станция Павагюрище достигна смутена
стойност (бал 4) през нощта между 0ч и 3ч българско време.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка утре ще бъде между смутена и активна, а на
13 юли тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за утре, а за 13 юли тя
е 25%. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни ширини е
15% за утре и 5% за 13 юли. Вероятността за геомагнитна буря със
средна мошност на средни ширини за днес и утре е по 5% на ден, а за
13 юли е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (11-13 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
HELIOTA®AXY.COM- ЦССЗМ Ст.Загора
2015-07-11/13ч30мин (UT=10h30min)
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12 юли 2015г/11ч45мин: Слънчевото петнообразуване

отслабва.

Почти няма еруптивна активност
СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие слънчевата активност беше ниска. Имаше
две изригване с мощностни показатели около C1.0- C1.1 в района на
групата петна 2385. Средното ниво на слънчевия рентгенов поток е
приблизително B4-B5. Не са регистрирани изхвърляния на коронална
маса (CME) по посока на Земята.
На слънчевия диск има 3 регистрирани и две нови групи петна.
Преобладава петнообразуването в северното полуккълбо. Там са групите
петна 2381, 2385 + една новоизгряваща група на североизточния край
на слънчевия диск. В южното полукълбо остана само 2384 + една малка
нова група близо до източния лимб. Областта 2375 вече залезе на
запад, а други две области в южното полукълбо (2378 и 2393) изгубипа
своите петна и вече са само факелни полета. Разделянето в групата
петна 2381 между водещата и опашната й части продължава. Всички
малки петна между двете части вече изчезнаха. Въпреки това областта
2381, както и 2385 (която също отслабва) продължават да се считат за
слаби потенциални източници на изригвания от средния мощностен клас
M. През последното денонощие се наблюдава известна динамика в
групата петна 2384. Тя се изразява в разделяне на главното петно в
групата, включително и в полусянката му и поява на допълнителни
малки петна. Засега обаче този център не проявява някаква забележима
еруптивна активност.

Слънчевият диск на 12 юли 2015г (SDO)
Боулдърското число е 91 (по данни от снощи). Волфовото число днес
сутринта е 87 (по данни от 8 наблюдения). Слънчевият радиоиндекс
F10.7 e 129.
Днес, утре и на 14 юли слънчевата активност
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ще е ниска.

Вероятността за изригване от средния мощностен клас M
е по 10%, а
за голямо изригване от клас X , както и за протонна (СЕЧ) ерупция
е пренебрежима за всеки един от трите дни (12, 13 и 14 юли).
Слънчевият радиоиндекс F10.7 утре ше е 120, и на 14 юли ще бъде
около 115.
СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР
През последното денонощие скоростта на слънчевия вятър остана доста
висока - между 580 и 620 км/с. В момента е около 580 км/с. Причината
е продължанащият CH HSS- ефект, причинен от слънчева коронална дупка
с положителна полярност. Вертикалната компонента (Bz) на
междупланетното магнитно поле (ММП) се колебаеше в диапазона между
-5nT и +5nT. В момента Bz е около -1nT.
Днес и утре влиянието на слънчевата коронална дупка ще продължи да
действа (CH HSS-ефект). Скоростта на слънчевия вятър ще спада
постепенно . На 14 юли скоростта на слънчевия вятър вече ще бъде под
400 км/с. Ето защо в рамките на 3-дневната прогноза (12-14 юли) се
очаква геомагнитната обстановка да е с тенденция към успокояване.
ГЕОФИЗИЧНА АКТИВНОСТ
През изминалото денонощие геомагнитната обстановка беше смутена. 3часовият планетарен Kp-индекс достигна бал снощи между 21ч и 24ч
българско време. Геомагнитната обстановка над България беше
спокойна.
Потокът на слънчевите протони с висока енергия (E=>10MeV; СЕЧ) на
геостационарна орбита беше близо до обичайния фон.
Геомагнитната обстановка днес ще бъде между смутена и активна, а
утре и на 14 юли тя ще е между спокойна и смутена. Вероятността за
геомагнитни смущения на средни ширини е 35% за днес, 25% за утре и
20% за 14 юли. Вероятността за малка геомагнитна буря на средни
ширини е 15% за днес и по 5% за утре и за 14 юли. Вероятността за
геомагнитна буря със средна мошност на средни ширини за днес е 5%, а
за утре и за 14 юли тя е пренебрежима.
В рамките на 3-дневната прогноза (12-14 юли) потокът на слънчевите
протони с висока енергия (E=>10MeV;СЕЧ) на геостационарна орбита ще
бъде близо до обичайния фон. Вероятността за радиационна буря (бал
S1 или по-висок) е пренебрежима.
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